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Esipuhe 
 

Graduni tarina alkoi eräänä päivänä, kun olin matkalla bussiin Helsingin 

Rautatientorilla. Olin miettinyt kovasti, onko asioilla maailmassa tarkoituksensa vai 

onko kaikki vain puhdasta sattumaa, jolle ihmiset antavat merkityksiä. Elämän varrella 

keräämäni ”todistusaineisto” viittasi molempiin, mikä aiheutti epämukavan olon. 

Ristiriitaiset mielipiteet olivat kiusanneet minua pitkin opiskelujani ja päässäni pyöri 

kysymys siitä, miten voisin löytää aina sen oikean ratkaisun johonkin vaikeaan 

ongelmaan. Tuona hetkenä kuitenkin yhtäkkiä tajusin, että sen sijaan, että etsin 

ehdotonta totuutta, sitä ainoaa oikeaa vastausta, voisin valita molemmat näkökulmat.  

Sillä hetkellä maailma alkoi näyttäytyä minulle sekä täysin sattumanvaraisena että 

täysin tarkoituksenmukaisena. Samalla mieleeni kuitenkin hiipi ajatus, ettei siinä ole 

mitään järkeä, se ei noudata logiikkaa, ja jos kertoisin ajatukseni ihmisille, he 

nauraisivat. Sittemmin olen kertonutkin sen monille omana näkemyksenäni, eikä 

kukaan ole nauranut. Olin saanut otteen siitä, mistä on kyse esimerkiksi dialektiikassa, 

ilmiöiden sisäisessä ristiriitaisuudessa, teesin ja antiteesin käsitteissä. Aloin hahmottaa, 

että ristiriitaisia asioita koskeva ajatteluni oli ollut täysin yksiulotteista. Olin halunnut 

ymmärtää ristiriitoja paremmin ja olin yhtäkkiä löytänyt keinon siihen. Olin kai 

kummallisesti jo pitkään ajatellut, että vastakkaisetkin näkökulmat voidaan lopulta 

sovittaa yhteen ja että ristiriidat ovat jollain tapaa näennäisiä vaikkakin todellisia.  

Sittemmin tämä idea sisällyttävästä ajattelusta, jossa ajatellaan sekä-että eikä joko-tai, 

on kehittynyt mielessäni lisää. Siitä on muodostunut yksi tärkeimmistä 

maailmankatsomukseni osista ja mikä tärkeintä, se on päästänyt minut pinteestä olla 

ehdottomasti oikeassa. On uskomattoman vapauttavaa, kun voi hyväksyä, että oikeita 

vastauksia on monia ja kaikilla näkökulmilla on jokin paikkansa. Silloin ei enää tarvitse 

pitää omista näkemyksistään kynsin hampain kiinni vaan voi katsella rauhassa myös 

muita vaihtoehtoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita näkemyksettömyyttä tai 

periaatteettomuutta. Kyse on edelleen omasta valinnastani pitää enemmän jostakin kuin 

toisesta, mutta asiaa ei enää tarvitse yrittää perustella absoluuttisena totuutena. 

Tuona hetkenä ymmärsin myös, että totuus ei löydy yhdestäkään yksittäisestä puolesta: 

ei pelkkä auringonpaiste tai sade yksin riitä, kukoistukseen tarvitaan molempia. 
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1. YMPÄRISTÖNSUOJELUN RISTIRIIDAT JA NIIDEN 

KOKONAISVALTAINEN YMMÄRTÄMINEN 
 

Tämä ympäristönsuojelutieteen pro gradu -työ (jatkossa työ) on pääpainoltaan 

käsitteellis-teoreettinen. Työn tutkimuskohteena ovat ympäristönsuojelussa ja 

ympäristökeskustelussa esiintyvät vastakohta-asetelmat ja ristiriidat sekä niiden 

tarkastelussa käytetyt paradigmat, joihin liittyvää teoreettista ymmärrystä pyrin 

kehittämään. Taustalla on ajatus, jonka mukaan ympäristökriisi on luonteeltaan hyvin 

kompleksinen ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan nykyistä kokonaisvaltaisempien 

ajattelutapojen tuomista vallitsevan ajattelun rinnalle. Vastakohta-asetelmat ja ristiriidat 

ovat tärkeä osa tuota kompleksisuutta. Jos onnistun työlläni luomaan hiukan lisää 

kokonaisvaltaista ymmärrystä niihin, olen onnistunut tavoitteessani. 

 

1.1 Joko-tai vai sekä-että – miten ristiriitoihin 

suhtaudutaan? 
 

Ympäristönsuojelija kohtaa työssään jatkuvasti erilaisia ristiriitoja ja vastakohta-

asetelmia. Hän joutuu niiden edessä tiukkaan paikkaan: miten ymmärtää niitä ja miten 

suhtautua niihin? Ovatko ristiriidat sovitettavissa yhteen vai eivät? Onko vastakohdissa 

kyse asetelmista, joissa voi loogisesti valita ainoastaan yhden puolen? Jos minä olen 

oikeassa, oletko sinä väärässä? Voiko ajatella sekä-että vai onko aina ajateltava joko-

tai? 

Ristiriidat näkyvät usein käsitteissä, joita ympäristönsuojelussa käytetään: maailmaa 

hahmotetaan käsiteparien ja vastakäsitteiden eli vastakohtaparien kautta, kuten luonto ja 

kulttuuri, alkuperäinen ja muutettu, puhdas ja pilaantunut (ks. Nygren 2000; Willamo 

2005, 119). Tällainen ajattelu- ja puhetapa jakaa maailmaa aina käsitteen ja sen 

vastakäsitteen kautta, dikotomisesti. Esimerkkinä käsitteellisen tason vastakohta-

asetelmista työssä tarkastellaan runsaasti käsiteparia ihminen-luonto, jossa ”luonto” 

käsitetään usein jonakin ihmisen ja hänen toimintansa ulkopuolisena eikä suinkaan 

kaiken inhimillisen elämän ja toiminnan pohjana ja mahdollistajana. Käsiteparina tämä 

on erityisen ongelmallinen, koska ihminen ja luonto eivät muodosta loogista 

vastakohtaparia: ihminen on vähintään kehonsa kautta elimellisesti osa luontoa eikä 

kuulu luonnon ulkopuolelle. Tällaisen dikotomian käyttäminen hämärtää ihmisen 

suhteen luonnon kokonaisuuteen. (Tarkemmin luvuissa 4.1 ja 4.2) 

Käsitteellisten vastakohtaparien ja niiden aiheuttamien epäselvyyksien lisäksi ristiriidat 

näkyvät hyvin konkreettisesti erilaisissa konflikteissa, jotka usein muodostuvat 

intressien, mielipiteiden tai arvojen välille. Luvussa 4.3 kuvaankin, kuinka Suomen 

susikysymyksen ratkaiseminen on haastavaa, sillä sen onnistumiseksi olisi 

yhteensovitettava monen eri toimijan ja tahon toiveet. Susia on yhtä aikaa suojeltava, ja 
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toisaalta kantaa on rajoitettava siten, että susia kohtaavat paikalliset kokevat voivansa 

vaikuttaa susien määrään asuinseuduillaan. Tällaisia konflikteja löytyy 

ympäristönsuojelusta erityisesti silloin, kun suojelutoimien, vaikkapa tuulivoiman tai 

muun uusiutuvan energian tuotannon koetaan aiheuttavan myös haittaa. Intressit voivat 

kärjistyä myös eri arvojen välille: metsästäjälle vapaus metsästää on keskeistä ja suden 

suojelijalle puolestaan suden vapaus elää ilman uhkaa on tärkeä arvo. 

Myös nykyinen, voimakkaiden kriisien ja uhkien maailma kaikkinensa on esimerkki 

siitä, että ympäristönsuojelu on ristiriitojen kyllästämää. Ihmiskunnan olisi yhtä aikaa 

ratkaistava sellaiset valtavat ongelmat kuin ilmastonmuutos, eriarvoituminen, köyhyys, 

veden, ruoan ja energian niukkuus, eliölajien sukupuuttoaalto, kemikalisoituminen ja 

muu ympäristön saastuminen. Voidaan hyvin kysyä, voidaanko toivomus rauhasta 

sovittaa yhä niukempien resurssien ja toisaalta länsimaisen kulutusyhteiskunnan 

ihanteen maailmaan. Voidaanko eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta torjua samaan 

aikaan (ks. Klein 2014)? Voiko talouskasvun ja kestävän kehityksen yhdistää (Wallgren 

199; Berninger ym. 1996, 347-355)? 

Esimerkiksi monien tutkijoiden mukaan suuri osa fossiilisista energianlähteistä pitäisi 

jättää käyttämättä (McGlade ja Ekins 2015) ja kuitenkin maailman päättäjillä on suuret 

intressit ottaa ne käyttöön. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden tuki on globaalisti 

moninkertainen uusiutuvien energianlähteiden tukeen verrattuna ilmastotavoitteista 

huolimatta (Tagwerker 2014). Partanen ym. (2013, 119) kuvaavat tilannetta hyvin: 

”Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja maailman öljynjanon irvokas ristiriita näkyy 

tilanteessa, jossa olemme huolissamme ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ja 

samalla herkuttelemme ajatuksella, että kun pohjoisnavan jääpeite vielä hieman 

hupenee, se avaa arktisen alueen arvioidut öljy- ja kaasuvarat tuotannolle.” 

 

Omasta mielestäni ei ole lainkaan samantekevää, millaisia ajattelun työvälineitä 

tällaisten tilanteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen on käytettävissä. 

Myöskään ei ole samantekevää, miten nämä ristiriitoja ja vastakohta-asetelmia sisältävät 

tilanteet nähdään ja millaisia ajattelumalleja eli paradigmoja ihmisillä niitä 

kohdatessaan on. Ristiriidat konkretisoivat käytännön elämässä, mutta tapamme 

tarkastella ja ymmärtää niitä sekä suhtautua niihin ilmenee ajattelutavoissa ja niissä 

paradigmoissa, joiden avulla maailmaa jäsennetään ja hahmotetaan. Konkreettisten 

vastakohta-asetelmien ja ristiriitojen taustalla on aina jokin käsitys ristiriidoista 

itsestään. Tällä tarkoitan sitä, että ristiriitojen ratkaisut voivat olla tilanne- ja 

paikkasidonnaisia, mutta niiden ymmärtämisen taustalla on aina myös yleisempiä 

ajattelumalleja.  

Tutkin tässä työssä kahta paradigmaa, joita nimitän nimillä poissulkeva ja sisällyttävä 

paradigma. Ne heijastelevat muun muassa logiikan ja dialektiikan välistä eroa, jota 

myös nostan runsaasti esiin. Työssäni kiteytän kahden mainitun paradigman eron 

kysymykseen siitä, ovatko vastakohta-asetelmat ja ristiriidat aina yhteensovittamattomia 

vai myös sovitettavissa yhteen.  
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Ristiriitoihin liittyy usein voimakkaan dikotominen asetelma: on joko suojeltava tai 

hakattava, ollaan joko susien puolesta tai niitä vastaan. Nygren (2000, 181-183) toteaa, 

että ympäristönsuojelijat itsekin luovat tällaisia mustavalkoisia hyvä/paha -tyyppisiä 

kategorioita. Juuret tällaiselle dikotomiselle hahmottamistavalle löytyvät länsimaisen 

ajattelun historiasta, rationaalisuuden ja loogisuuden lähteiltä (tarkemmin luvussa 3). 

Tällaiset dikotomiat ovat hyödyllisiä auttaesaan meitä vaikkapa valitsemaan 

yllämainittujen ilmastotavoitteiden ja fossiilisten polttoaineiden tuen väliltä. Ne 

kuitenkin pelkistävät käsitykset ristiriidoista yksiulotteisiksi, sillä kaikki 

ristiriitatilanteet eivät ole selkeän dikotomisia eikä ole mieltä tarkastella niitä siten, että 

vain suljetaan toinen vastakohdan puolista pois tarkastelusta.  

Työssäni tarkastelenkin, voiko ristiriitoihin liittyviä dikotomioita laajentaa 

sisällyttävällä paradigmalla, jolloin ristiriidan eri puolien nähtäisiin olevan yhteydessä 

toisiinsa eikä niitä koettaisi toisensa poissulkevina. Dualismille perustuvaa asetelmaa 

voidaan myös laajentaa siten, että nähdäänkin ristiriitatilanteessa kahden vastakkaisen 

puolen sijaan useita näkökulmia. Voidaan esimerkiksi kysyä, voidaanko globaalin 

etelän maita painostaa lakkauttamaan fossiilisten polttoaineiden tuki kansalaisiltaan, 

jotka ovat kuitenkin näistä polttoaineista riippuvaisia ja saattavat sinnitellä 

köyhyysrajan alapuolella. 

Kulttuurimme tulisi kehittyä kyvyssään ymmärtää ristiriitoja sekä luoda käsitteellisiä 

välineitä, joiden avulla niihin voidaan suhtautua. Siksi on tärkeää tehdä näkyväksi niitä 

tapoja, joilla länsimaisessa ajattelussa ristiriitoja hahmotetaan, ja tähän myös tämä pro 

gradu -tutkielma tähtää.  

 

1.2 Kompleksinen ympäristökriisi vaatii kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa 

Kompleksinen ja ”pirullinen” ympäristökriisi osana laajaa 

kehityskriisiä 

 

Edellä kuvatun ristiriitaisuuden voidaan tulkita ilmentävän omalta osaltaan sitä, että 

ympäristöongelmat muodostavat luonteeltaan hyvin kompleksisen, moniulotteisen1 

ongelmavyyhdin (esim. Huutoniemi 2014, 191). Ihmisen toiminta hyvin kompleksisessa 

biosfäärissä voi aiheuttaa yllättäviä, nopeita ja pahimmillaan hallitsemattomia 

vaikutuksia, jos tuota kompleksisuutta ei ymmärretä riittävästi (esim. Barnosky ym. 

2012). Kun modernin ympäristönsuojelun alkuaikoina jokaista ympäristöongelmaa 

tarkasteltiin usein erillisenä, on nykyään yleistä puhua kokonaisesta ympäristökriisistä 

                                                 
1 Käytän sanoja kompleksinen ja moniulotteinen toistensa synonyymeinä. Kompleksisuudella on monia 

eri merkityksiä (ks. Flood ja Carson 1988, 19-33). Tässä työssä tärkein näkökulmani on se, että systeemi 

on kompleksinen aina, jos se koostuu suuresta joukosta vahvasti vuorovaikuttavia osia (Suomen 

Akatemia 1999, 44).  
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(vrt. Wallgren 1990, Nature 2012), jossa yksittäiset ongelmat ovat kietoutuneet yhteen. 

Itsekin käytän tässä työssä usein ympäristökriisin käsitettä tuossa merkityksessä.  

Kompleksisuutta lisää se, että myös muiden globaalien ongelmien voidaan katsoa 

olevan toisiinsa kytköksissä. Felber (2013, 7) kuvaa asiaa näin: ”Pikemminkin 

finanssimyrsky, työttömyys, yhteiskunnan kahtiajako, ilmastokriisi, energiakriisi, 

nälkäkriisi, kulutuskriisi, arvokriisi ja demokratiakriisi liittyvät pohjimmiltaan toisiinsa 

ja ovat oireita laajemmasta järjestelmäkriisistä.” Wallgren (1990) puhui samasta 

ilmiöstä jo 20 vuotta aiemmin: ”… maailman tämänhetkinen tila on yleismaailmallinen 

kriisitila. Meillä ei kuitenkaan ole vaivanamme yhtä tai kahta ongelmaa vaan 

kokonainen kimppu, mukaan lukien yleinen köyhyys, rakenteellinen ja avoin väkivalta 

kansainvälisellä ja kansallisella tasolla, erilaiset jatkuvasti suurenevat ekoturmat, 

kulttuuristen, sosiaalisten ja uskonnollisten vähemmistöjen sorto ja jopa 

suunnitelmalliset kansanmurhat, vieraantuminen, marginalisoituminen, työttömyys sekä 

sosiaalinen että psykologinen kurjuus …” Wallgren (esim. 1997) käyttää tilanteesta 

nimitystä kehityskriisi, samaa nimitystä on käyttänyt myös Willamo (esim. 1992). 

Ympäristökriisin kompleksisuutta voi havainnollistaa myös kutsumalla sitä nykyisin 

yleistyneen puhetavan mukaan pirulliseksi ongelmaksi2. ”Pirullisuutta” ei voida 

pelkistää yksittäiseen syy-seuraussuhteeseen tai yksittäiseen ratkaisuun eikä sille ole 

löydettävissä yhtä syytä (Rittel ja Webber 1973; Brown ym. 2010, 6). Ominaista 

tämäntyyppisille ongelmille ovat mm. epälineeariset vuorovaikutukset ja voimakkaat 

yhteenkytkennät (esim. Flood ja Carson 1988, 21-29).  

 

Kompleksisuuden ymmärtäminen edellyttää kokonaisvaltaista 

ajattelutapaa  

 

Mielestäni on tärkeää hahmottaa ympäristökriisi kompleksisena ilmiönä ja pirullisena 

ongelmana. Siksi lähden siitä, että kriisin tarkasteluun tarvitaan kompleksisuuden 

näkökulmasta sopivia välineitä (ks. Flood ja Carson 1988, 19-34; Midgley 2000, 1-7). 

Willamo (2005, 53-54) kiteyttää tämän ajatuksen ns. koherenssin periaatteeksi: välineet 

kannattaa valita sen mukaisesti, miten tarkasteltavan sisällön luonteen mieltää. Jos 

tarkastelukohde mielletään kompleksiseksi, kannattaa sen ymmärtämiseksi valita 

lähestymistapoja, jotka säilyttävät tuon moniulotteisuuden mahdollisimman hyvin läpi 

tarkastelun. Willamon (emt.) mukaan tällaisia tarkastelutapoja ei käytetä länsimaisessa 

kulttuurissa kovin paljon eikä niitä tämän vuoksi myöskään hallita hyvin; tosin tilanne 

on nähdäkseni parantunut tuon kymmenen vuoden takaisen arvion jälkeen. Myös Rittel 

ja Webber (1973) kuvaavat pirullisten ongelmien problematiikkaan liittyvää keskustelua 

avaavassa artikkelissaan niitä eroja, joita on ns. tavallisten ja pirullisten ongelmien 

ratkaisun välillä. Kuten Norton (2012) toteaa, pirullisiin ongelmiin liittyvä 

kompleksisuus on saatavissa olevaan dataan ja muuttujiin nähden liian suurta, jotta 

                                                 
2 Alk. wicked problem (Rittel ja Webber 1973). 
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ilmiöistä voitaisiin luoda toimivia malleja ja saada ongelmat ratkaistua. Pirullisia 

ongelmia voidaankin pitää hyvin laaja-alaista hahmottamista tarvitsevina ilmiöinä. 

Tarkastelukohteen kompleksisuutta säilyttämään pyrkiviä välineitä kehitetään nykyisin 

laajalla rintamalla, mm. kompleksisuus- ja systeemiteorian aloilla (ks. esim. Jackson 

2003, Mosher 2010). Helsingin ylipiston ympäristönsuojelutieteen3 oppiaineessa on 

1980-luvulta alkaen myös osallistuttu tähän työhön kehittämällä kokonaisvaltaiseksi 

lähestymistavaksi nimettyä tarkastelutapaa (ks. tarkemmin luku 2.1). Se on syntynyt 

tarpeesta ymmärtää moniulotteisia ilmiöitä, erityisesti ympäristöongelmia, siten, että 

paino annetaan näkökulmien runsaudelle, kokonaisuuksille, osien välisille 

vuorovaikutuksille ja maailman systeemiselle luonteelle, jossa osat ja ilmiöt kytkeytyvät 

toisiinsa (ks. esim. Midgley 2000, 11-12). Se kokoaa yhteen monia vanhempia 

ajattelumalleja, joista holistinen, dialektinen ja systeeminen ajattelu ovat tässä työssä 

keskeisimpiä. (Ks. Willamon 2005 kooste s. 79 sekä koko luku 4). Näin määriteltynä 

kokonaisvaltainen ajattelu pyrkii hahmottamaan erilaisia ilmiöitä eri näkökulmista 

niiden muodostamien kokonaisuuksien, suhteiden ja vuorovaikutusten kautta eikä 

tarkasti rajatusta näkökulmasta ja eriyttämällä.  

Kokonaisvaltaisuus erottuu näin osavaltaisesta ajattelutavasta (Willamo 2005, 15 ja 36-

38), jossa eritellään ja analysoidaan, käsitellään asioita yhdestä näkökulmasta ja osa-

alue kerrallaan sekä otetaan yhä pienempiä paloja todellisuudesta käsittelyyn. 

Osavaltaisen ajattelutavan voi mielestäni katsoa pitkälti olevan nykyaikaisen 

länsimaisen tiedekäsityksen historiallisena taustana.  

On tärkeää korostaa, että kokonais- ja osavaltainen ajattelu eivät ole toisensa 

poissulkevia, vaan molemmissa on etunsa ja haittansa ja molempia ehdottomasti 

tarvitaan (ks. Midgley 2000, 171). Ne eivät myöskään ole joko-tai-tyyppinen pari, vaan 

jokainen lähestymistapa sisältää molempia ulottuvuuksia ja ne muuttuvat toisikseen 

liukuvasti. Osavaltaisen ajattelun avulla on viime vuosisatoina saavutettu suunnaton 

määrä hyvinvointiamme edistäviä askeleita, mutta siinä kuten kaikissa 

lähestymistavoissa on myös haittansa: ympäristökriisin ”salakavala” kehittyminen 

pitkän ajan kuluessa ja pienistä asioista summautumalla on tästä hyvä esimerkki 

(Borgström 1970, 80-81; Willamo 2005, 41-42). Siksi nyt on tärkeää kehittää 

kulttuurimme kokonaisvaltaisia taitoja. 

Kokonaisvaltaisen tarkastelun tarve tulee mielestäni ilmeiseksi viimeistään silloin, kun 

miettii, millaisia haasteita ilmastonmuutos, biodiversiteetin kaventuminen, 

kemikalisoituminen, puhtaan veden väheneminen ja monet muut ongelmat asettavat 

ihmisille ja yhteiskunnille tämän vuosisadan aikana. Miten voidaan irrottautua 

öljyriippuvuudesta ja suunnitella yhteiskuntia, jotka tuottavat energiansa uusiutuvilla 

energianlähteillä? Esimerkiksi biopolttoaineisiin siirtyminen nyt valjastaisi kaiken 

viljelypinta-alan pelkkään polttoaineen tuotantoon (Partanen ym. 2013, 146). 

Kokonaisvaltaisella ajattelulla ja yhteyksien ymmärtämisellä täytyy olla valtava 

                                                 
3 Vuonna 2011 oppiaine yhdistyi ympäristöbiologian kanssa ja sai nimekseen ympäristömuutos ja -

politiikka. 
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rooli näin yhteen kytkeytyneiden ristiriitojen maailmassa (Flood ja Carson 1988, 31; 

Ison 2010, 3). 

 

Paradigmat ja niiden muuttamisen merkitys ympäristönsuojelussa 

 

Tässä työssä haluan siis kantaa oman korteni kekoon kokonaisvaltaisen ajattelun 

voimistamiseksi. Pidän erittäin tärkeänä, että kehitystyötä tehdään eri tasoilla, esim. 

Geelsin (2005) tapaan myös monitasoisesti ja hyvin yleisillä ajattelun tasoilla. Itse 

kuitenkin kohdennan tämän työn hiukan tarkemmin määritellylle tasolle ja siirryn 

käyttämään kokonais- ja osavaltaisen ajattelun tyyppisiin lähestymistapoihin verrattuna 

täsmennetympää näkökulmaa, jota kuvaan paradigman käsitteellä. Sitä käytetään usein 

edellisten kanssa samantasoisessa merkityksessä, mutta tässä työssä se tarkoittaa 

tarkemmin määriteltyä ajattelumallia, jonka avulla jotakin asiaa tarkastellaan. 

Paradigman synonyyminä käytän toisinaan käsitettä ajattelumalli. Sanaa ajattelu käytän 

paradigmaa väljempänä yleiskäsitteenä, erityisesti erilaisissa yhdistelmissä. 

Käytännössä käsitteet sisällyttävä (poissulkeva) ajattelu ja sisällyttävä (poissulkeva) 

paradigma ovat työssä synonyymisiä. 

Määrittelen paradigman käsitteen pitkälti sen kehittäjän Thomas S. Kuhnin (1994) sekä 

Kasvun rajat -raporttien pääkirjoittajan Donella Meadowsin (1989, 1999) kirjoitusten 

mukaisesti. Näin määriteltynä paradigma on usein tiedostamaton ja ääneen lausumaton 

ajatusmalli tai uskomus, joka ohjaa ihmisen toimintaa. Kaikki ne oletukset ja 

uskomukset, joihin jonkin systeemin, esimerkiksi yhteiskunnan, toiminta perustuu, 

muodostuvat yhteiskunnan rakenteen ja toiminnan alla piilevistä paradigmoista. (Ks. 

tarkemmin Meadows 1989 ja 1999, Helenius 2012). Maailma on siis ihmisen mielessä 

jäsenneltynä aina joidenkin ennakkokäsitysten, paradigmojen, mukaisesti (Kuhn 1994, 

138-139).  

Paradigmaa käytetään tässä työssä käsitteenä, jonka avulla havainnollistetaan 

ajattelumallien merkitystä ihmisen toiminnan ja ihmisen luomien systeemien taustalla. 

Paradigmat muodostavat osaltaan pohjan, jolle ihmistoiminta perustuu, joten niiden 

muuttaminen on eräs tärkeä avain hakiessamme ratkaisua ympäristökriisiin (Meadows 

1989 ja 1999, Oksanen 1997, 19-20). Esimerkiksi Isonin (2010, 3) tavoin pidänkin 

paradigmojen muuttamista erittäin keskeisenä yritettäessä ratkaista tai edes lievittää 

ympäristökriisiä.  

Pidän paradigmojen muuttamista keskeisenä ennaltaehkäisevänä ympäristönsuojelun 

keinona. Määrittelen ympäristönsuojelun toiminnaksi, joka pyrkii vähentämään 

ihmistoiminnan haitalliseksi koettuja vaikutuksia ekologiseen ympäristöön ja sitä kautta 

myös ihmiseen itseensä, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Keinot voivat olla joko jälkiä 

korjaavia, sopeuttavia tai kaikkein mieluiten ennaltaehkäiseviä (ks. Lyytimäki ja Hakala 

2008, 28). Se, miten näemme itsemme, ympäristömme sekä toimintamme ja millaiset 

perustavanlaatuiset uskomukset meillä niistä on, vaikuttaa suuresti siihen, miten 

käytännössä toimimme. 
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Tarvitsemme nykyistä kokonaisvaltaisempia paradigmoja 

  

Kokonaisvaltaisen näkökulman puutetta on kuulutettu ympäristökeskustelussa runsaasti. 

Willamo (2005, 46) kokosi kymmenen vuotta sitten 55 lähteeseen pohjautuvan 

koostetaulukon, jossa esiteltiin kokonaisvaltaisuutta painottavia tarpeita, joita eri 

kirjoittajat olivat toivoneet lisää ympäristönsuojeluun ja siitä käytävään keskusteluun. 

Jo paljon aiemmin Meadows (1989) listasi nykyisen teollistuneen yhteiskunnan 

paradigmoja ja totesi, että monet niistä ovat ongelmallisia. Samoihin aikoihin von 

Wright (1987, 189) kirjoitti, että luonnon ja ihmisen välisen suhteen uudelleen arviointi 

on tämän päivän tärkein älyllinen haaste ja tuohon älyllisen maiseman kuvaan kuuluu 

kokonaisvaltaisten metodologioiden synty. Assadourian (2010, 44) puolestaan toteaa, 

että meidän täytyy muuttaa tai luoda uudelleen perustavat uskomukset itsestämme ja 

ympäristöstämme, jotta voimme muuntaa nykyisen kulutuskulttuurin kestävämmäksi 

elämäntavaksi (ks. myös Flavin 2010).  

Albert Einsteinin kuuluisan ajatuksen mukaan ongelmia ei voi ratkaista samanlaisella 

ajattelulla kuin millä ne on luotu (Einstein… 2009). Näin toimimalla synnytetään usein 

vain uusia vastaavantyyppisiä ongelmia. Joseph Tainter (1988, 195) puolestaan kuvaa 

tätä asiaa kompleksisuuden näkökulmasta: kompleksisiksi koettuihin ongelmiin 

vastataan kehittämällä ratkaisuja, jotka tyypillisesti lisäävät yhteiskunnan 

kompleksisuutta. Partanen ym. (2013, 59) pohtivat samaa asiaa käyttäen 

näkökulmanaan ihmiskunnan suhdetta energian tuottamiseen: ”Teknologian ja tekniikan 

kehittymistä pidetään ihmiskunnan parhaana toivona sen kohdatessa ongelmia. 

Merkittävä osa ongelmista on kautta historian ratkaistu kehittämällä keino käyttää niihin 

ulkoista energiaa. Nyt ongelma on kuitenkin luonteeltaan erilainen, sillä se liittyy sen 

energian tuottamiseen, jolla ongelmat on aiemmin ratkaistu.”  

Viimeisenä esitetty sitaatti nostaa esiin myös toisen keskeisen ajatuksen: nykypäivän 

ongelmat ovat luonteeltaan uudenlaisia, mutta käytössämme on edelleen lähinnä 

vanhoja keinoja niiden ratkaisemiseen. Willamon (2013, 59-60, 248) mukaan juuri tuo 

ajatus on eräs tapa kiteyttää aiemmin mainittu, Wallgrenin (esim. 1997) kuvaama 

kehityskriisin idea ja vaikkapa Beckin (1986) kuuluisan riskiyhteiskuntateorian ydin. 

Tarvitsemme siis uudenlaisia ratkaisukeinoja ja ajattelutapoja. Toisaalta pidän tärkeänä 

korostaa, että moniulotteisen ympäristökriisin ja muiden pirullisten ongelmavyyhtien 

ratkaisemiseen ei ole olemassa yhtä täsmätyökalua, vaan ratkaisujen on järkevää olla 

hyvin moninaisia (Jänicke ja Weidner 1995; Brown ym. 2010, 6). Esimerkiksi 

teknologian keinot eivät ole yksin riittäviä, vaikka ne ovatkin tärkeitä välineitä 

muutosten toimeenpanossa, vaan tarvitaan myös ihmisen luontosuhteen syvempää 

uudelleen arviointia (Bourdeau 2004; Huesemann ja Huesemann 2008). Toisaalta 

myöskään hyvin kokonaisvaltaiset välineet eivät yksinään riitä vaan tarvitsevat 

rinnalleen myös vahvaa osavaltaista osaamista. 
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Rittel ja Webber (1973) kirjoittivat jo yli 40 vuotta sitten, että pirullisten ongelmien 

osalta ei pitäisi yrittää korjata vain oireita tai seurauksia, vaan pyrkiä asettamaan 

ongelma ylätasolle eli näkemään ongelma ongelman takana. Omassa työssäni tuon 

taustaongelman muodostavat vallitsevat paradigmat, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa 

ja toimivat kuin silmälaseina tai raameina, joiden avulla maailmaa tarkastellaan (vrt. 

Meadows 2008, 86-87). Hyvä esimerkki on ajattelutapa, jonka mukaan muu luonto on 

ihmisen rajaton resurssiaitta, josta kaikki saadaan ”ilmaiseksi”, ellei joku resurssia jo 

satu ”omistamaan”. Jotta moniulotteisia ympäristöongelmia voidaan ratkoa, on tällaisia 

paradigmoja avattava ja tarkasteltava kriittisesti. Lisäksi niitä on tarpeen niin vaatiessa 

muokattava sellaisiksi, että ne vastaavat ensinnäkin mahdollisimman hyvin uusinta 

tutkimustietoa ja toiseksi mahdollistavat uudenlaisten ja tarvittavien toimintatapojen 

synnyn. 

Aika, jona nykyiset sukupolvet elävät ja joiden muokkaamaan maailmaan seuraavat 

sukupolvet syntyvät, on muutosten ja kriisien ja myös yhä suurempien ristiriitojen 

aikaa. Jos voi muuttaa ihmisten toiminnan taustalla olevia oletuksia ja käsityksiä, voi 

parhaassa tapauksessa muuttaa myös maailmaa. Toivon, että työni toimii yhtenä 

puheenvuorona ympäristönsuojelun piirissä vallitsevien paradigmojen hitaassa 

muuttumisessa. 

 

1.3 Tutkimustehtävät, työn tavoitteet ja rakenne 

 
Työllä on kolme tutkimustehtävää:  

1. Analysoida ympäristönsuojelussa ja ympäristökeskustelussa esiintyvien 

vastakohtaisuuksien ja ristiriitojen sekä niihin liittyvien paradigmojen 

muodostamaa kokonaisuutta filosofisen tutkimuksen tapaan problematisoiden ja 

epäselvyyksiä eksplikoiden sekä teoriaa argumentoinnin avulla kehittäen. 

Keskeistä on vertailla toisiinsa klassisen logiikan ja dialektiikan näkökulmia. 
 

2. Kehittää teoreettisia välineitä helpottamaan näiden vastakohtaisuuksien ja 

ristiriitojen sekä niihin liitttyvien paradigmojen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. 
  

3. Soveltaa kehitettyjä ideoita ja välineitä yhden yleisemmän (ihmisen käsitys 

yhteydestään luonnon kanssa) ja yhden erityisemmän (susikysymys) esimerkin 

ratkaisuhakuisessa analysoinnissa. 

Ensimmäiseen tutkimustehtävään pureudutaan luvussa 3, joka seuraa aiheeseen 

johdattelun (luku 1) sekä työprosessin, aineiston ja metodologisen viitekehyksen 

kuvauksen (luku 2) jälkeen. Luvussa 3.1 käydään läpi ensin vastakohta- ja 

ristiriitakäsitteiden teoriaa ja eri vastakohtatyyppejä. Luvussa 3.2 kuvataan ristiriidan 

ongelmaa filosofian ja erityisesti logiikan traditiossa sekä esitellään logiikan kielletyn 

ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait. Luvussa 3.3 puolestaan tarkastellaan 

dialektiikan perinnettä, joissa ristiriitoja on käsitelty logiikasta poikkeavasti. Luku 3.4 

muodostaa synteesiä kahden esitellyn ajattelutavan välille. 
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Myös toiseen tehtävään liittyvät tärkeimmät välineet esitellään pääluvussa 3. Luvussa 

3.2 kehitetään teoreettinen malli, jonka tavoite on selittää sitä, miten alun perin 

neutraalina pidetystä vastakohta-asetelmasta kehittyy ongelmalliseksi koettu ristiriita. 

Luvussa 3.4 kuvataan teoreettisesti ja esimerkeillä havainnollistaen yksi 

kokonaisvaltaisuutta painottava paradigma ja sen vastaparadigma, joita nimitetään 

nimillä sisällyttävä ja poissulkeva paradigma. Niistä kehitetään edelleen neljä tarkempaa 

alaparadigmaa ja ne esitetään nelikentän muotoon järjestettynä analyysityökaluna, jonka 

avulla ristiriitoja voidaan ymmärtää. 

Kolmannen tutkimustehtävän käsittely tapahtuu pääluvussa 4. Se on työn sovellutusosio, 

jossa sovelletaan luvussa 3 saatuja tuloksia ja kehitettyjä ideoita ja välineitä kahteen 

ympäristönsuojeluun liittyvään esimerkkiin. Niistä toinen on laaja, käsitteellis-

teoreettinen kysymys, joka koskee ihmisen käsitystä yhteydestään luonnon kanssa. 

Toinen, suppeampi käytännöllis-konkreettinen esimerkki koskee susikysymystä, 

sudensuojeluun liittyviä kysymyksiä ja ongelmia Suomessa. 

Työni viimeinen luku 5 vetää yhteen koko työtä ja tiivistää vielä tärkeimpiä tuloksia 

molemmista pääluvuista 3 ja 4. Pyrkimykseni tässä luvussa on syventää tarkastelua 

pohtien esimerkiksi sitä, millaisissa tilanteissa kannattaa käyttää sisällyttävää tai 

poissulkevaa paradigmaa ja miten tärkeää on erottaa toisistaan se, miten ristiriitoja 

hahmotetaan ja miten niihin suhtaudutaan eli minkä paradigmojen läpi niitä 

tarkastellaan. Lisäksi pohdin, mitä voisi tarkoittaa ns. metadialektiikka. Luvussa 

tarkastellaan myös joitakin keskeisimpiä työssä esitettyjä väitteitä dialektiikan 

näkökulmasta ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

Työni on luonteeltaan teorian kehittämistä, jolloin taustateoria ja tulokset kietoutuvat 

täysin yhteen eikä niitä kannata yrittää erottaa toisistaan (ks. esim. Koski 1995, 100-

114, Kallio 2004, 22-23). Työ ei siis sisällä tulososiosta erillistä teoriakatsausta. Vaikka 

pidän teorian kehittämistä tärkeänä, on yhtä lailla tärkeää, että teoreettisia ideoita aina 

testataan käytännössä – kannatan siis kantilaista ajatusta teoriattoman empirian 

sokeudesta ja empiriattoman teorian tyhjyydestä. Siksi työssä nostetaan ristiriitojen ja 

paradigmojen teorian tarkastelun rinnalla koko ajan esiin mm. ihmisen luontosuhteeseen 

liittyviä havaintoesimerkkejä ja luku 4 on kokonaan omistettu teorioiden soveltamiselle 

käytäntöön.  

Eräs tärkeä lähtökohta työlleni on, että länsimaisessa kulttuurissa on voimakkaana 

taipumus tarkastella asioita dikotomioiden kautta ja ajatella ristiriitatilanteissa 

poissulkevasti niin, että vaihtoehtoja nähdään olevan vain kaksi ja vain yksi niistä 

nähdään oikeana. Pyrin perustelemaan tämän lähtökohdan työssäni. Oma väitteeni on, 

että etsittäessä ratkaisua ristiriitatilanteisiin, kannattaisi usein käyttää sekä sisällyttävää 

että poissulkevaa ajattelua ja etsiä tilanteen mukaan sopivinta tasapainoa ajattelutapojen 

välille. Pidän esim. Willamon (2005, 17) tavoin selvänä, että sisällyttävää ajattelua 

hallitaan nykypäivänä huonommin kuin poissulkevaa, ja siksi on tärkeää, että 

nimenomaan siihen liittyviä taitoja kehitetään. 
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Tavoitteenani on siis osoittaa ja kuvata yksi paradigma nykyajattelussa (poissulkeva 

joko-tai -ajattelu) ja esittää sille vaihtoehtoinen vastaparadigma (sisällyttävä sekä-että -

ajattelu). Pyrin analysoimaan näitä ajattelutapoja, keskustelemaan niistä osa- ja 

kokonaisvaltaisen ajattelun edustajina sekä löytämään keinoja lieventää mustavalkoista 

ja poissulkevaa ajattelua ympäristönsuojelussa esiintyvissä ristiriidoissa.  Näin pyrin 

hahmottelemaan ja kehittämään kokonaisvaltaisempaa paradigmaa tällaisiin 

ristiriitatilanteisiin. Koska globaali maailma on täynnä ristiriitoja ja konfliktitilanteita, 

on näissä tilanteissa voitava laajentaa ajattelua nykyisestä. Tässä työssä koetan avata 

yhden tavan, miten se voisi olla mahdollista. Kaikkein perimmäinen tavoitteeni onkin 

osallistua toimintaan, jolla muutetaan niitä paradigmoja, jotka aiheuttavat nykyisiä 

ympäristöongelmia ja ylipäätään kehityskriisin eri ilmenemismuotoja (ks. Ison 2010, 3). 

Kahdella sanalla sanottuna perimmäinen tavoite on parantaa maailmaa pienen siivun 

verran.  

 

1.4 Rajaukset ja varaukset 

 
Metodologia-luvussani kuvaan tarkemmin kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja 

työskentelyä, joka leimaa tätä työtä. Sille on tunnusomaista, että tarkastelua ei aloiteta 

pyrkimällä heti tiukkaan aihepiirin ja tarkasteluotteen rajaamiseen melko spesifillä 

tasolla, vaan asetelma halutaan pitää yleisenä ja laaja-alaisena. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö tarkastelua olisi rajattu – tämäkin työ on toki keskittynyt tiettyihin 

kysymyksiin ja niiden käsittelyyn tietystä näkökulmasta. 

Ympäristönsuojelun näkökulmasta työn tutkimuskohteena ovat poissulkeva ja 

sisällyttävä paradigma ympäristökysymyksiin liittyvien ristiriitojen ymmärtämisen, 

ennalta ehkäisemisen ja ratkaisemisen välineinä. Työssä ei ole tarkoitus tutkia ristiriitoja 

sinänsä, esittäen esimerkiksi tyypittelyjä niiden ilmenemisestä reaalimaailmassa, vaan 

tarkastella sitä, miten ristiriidat on länsimaisessa perinteessä usein nähty ja 

käsitteellistetty eli millaisin paradigmoin ristiriitoihin suhtaudutaan, sekä antaa 

esimerkkejä ristiriitatilanteista, joissa jompaakumpaa edellä mainituista paradigmoista 

käytetään. Paradigmojen osalta keskityn sisällyttävän paradigman rakentamiseen ja sitä 

kautta ympäristöongelmien ratkaisemisen helpottamiseen enkä juurikaan analysoi 

vaikkapa paradigmojen merkitystä ympäristöongelmien syinä. Koska yleistä puhetta 

ajattelun muutoksen tarpeesta kokonaisvaltaisen ja myöhemmin tieteidenvälisen otteen 

ympärillä on käyty jo vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja (koosteita eri aikakausilta ovat 

tehneet esim. Raumolin 1982, Tammilehto 1982, 20-39, Bowler 1997, Røpke 2005, 

Willamo 2005, 42-47 ja Massa 2009), pyrin eksaktimpaan tarkasteluun kahden 

paradigman osalta, en vain muutostarpeen ja yleisen ajattelumuutoksen esittämiseen.  

Käsittelen tässä työssä melko paljon filosofiaa ja erityisesti logiikassa tärkeitä kielletyn 

ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakeja. Koska tämä ei kuitenkaan ole filosofian pro 

gradu -tutkielma, en tarkastele koko länsimaisen filosofian historiaa logiikan ja ajattelun 

lakien kehityksen osalta, vaan esittelen työlleni relevantteja osia siitä. En myöskään 

tutki muodollista logiikkaa sinänsä tai käytä sen symboleja ja merkkikieltä, vaan avaan 



16 

 

katsaukseni avulla sitä, mitä ristiriitoja on filosofiassa ja logiikassa tarkasteltu ja miten 

perinteiset ajattelun lait näkyvät paradigmoissa tänäkin päivänä. En myöskään käsittele 

dialektiikkaa koko sen laajuudessa, vaan olen ottanut käsittelyyn sen yhden 

ulottuvuuden tai muotoilun: sisällyttävän ajattelun.  

Työn yleisellä tasolla liikkuva luonne tuo mukanaan varauksia: yleisten ajattelutapojen 

tutkiminen saattaa jättää huomiotta erilaisten tilanteiden ja ristiriitojen moninaisuuden 

yksityiskohtaisemmalla tasolla. Kuten Nygren (2000 183) ympäristöantropologisen 

tutkimuksensa yhteydessä toteaa: ”Paikallisten luontosuhteiden kriittinen analyysi 

vaatiikin paljon laajempaa tarkastelua paitsi luontosuhteiden tilanteellisuudesta myös 

niistä vastasuhteista, jotka ylläpitävät hierarkkisia representaatioita ’hyvistä’ ja 

’pahoista’ toisista.” Työn tavoitteena ei kuitenkaan ole selvittää yksityiskohtaisesti 

esimerkiksi jonkin tietyn ihmisryhmän luontosuhdetta tai sen ristiriitaisuuksia. 

Yksityiskohtaisen kuvan menettäminen on se myönnytys, joka on tehtävä 

tarkasteltaessa jotakin kysymystä yleisellä tasolla. Kuten Mumford (1967, 16-17) on 

todennut, vain menettämällä yksityiskohdat voidaan yleiset säännöt nähdä, mutta kun 

yleinen sääntö tulee näkyväksi, myös sellaisia uusia yksityiskohtia saattaa avautua, 

jotka siihen asti ovat olleet näkymättömissä. Ristiriidat ja niiden ratkaiseminen ovat siis 

tilannesidonnaisia, mutta niiden taustalla on yleisiä ajatusmalleja, jotka ovat tämän työn 

mielenkiinnon kohteena. 
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2. TUTKIMUSPROSESSI, AINEISTO JA 

METODOLOGIA 
 

Tässä luvussa kuvaan ensiksi työprosessiani ja omaa tieteellistä polkuani, jotta lukija 

saa käsityksen, millaiseen perinteeseen työni sidon. Sen jälkeen esittelen käyttämäni 

taustakirjallisuuden sekä aineistoni, jonka jälkeen kuvaan metodologiani ja työni 

tutkimukselliset valinnat. 

 

2.1 Työprosessi ja tieteellinen polkuni 
 

Luvun tarkoituksena on avata työprosessini tärkeimpiä piirteitä sekä omaa tieteellistä 

taustaani ja pyrkiä siten kuvaamaan, mistä kontekstista työni lukijalle puhuu. Näiden 

avaaminen on keskeinen osa työtäni: niiden avulla työni asettuu tieteellisen 

viitekehykseen, jota myöhempi metodologia-luku vielä vahvistaa. 

 

Työprosessi 

 

Työprosessini oli monivaiheinen ja pitkä. Kuten esipuheessa kuvasin, ajatteluni sai 

Helsingin Rautatientorilla hyvin konkreettisen sysäyksen kohti dialektisen ajattelun 

tutkimista ja kehittämistä ja ennen kaikkea sen parempaa ymmärtämistä, vaikken 

tuolloin tiennyt vielä tämän oivalluksen vievän graduun asti. 

Olin kuitenkin havainnoinut mustavalkoista, poissulkevaa ajattelua jo vuosia. Monesti 

koetin vältellä sen kohtaamista, ja esimerkiksi monet television keskustelupaneelit, 

joissa ristiriidat vain kärjistyvät, olivat minulle suorastaan vastenmielisiä. Ristiriidat 

olivatkin näyttäytyneet minulle pitkään hankalina: ei ollut mitään keinoa tietää, mikä 

mielipide on oikea, eikä mitään keinoa ratkaista vastakkainasetteluita. Tämän 

seurauksena esimerkiksi ympäristönsuojelun ristiriitatilanteet ja samalla 

ympäristöongelmien ratkaiseminen, näyttivät minusta mahdottomilta. Pohdin, että 

pelkkä yhden näkökulman puolustaminen ei vie ristiriitoja lähemmäs ratkaisua, vaan 

ristiriitatilanteissa vastakkaiset mielipiteet näyttävät olevan usein saman asian erilaisia 

puolia ja asettavat valokeilaan ristiriidan jonkin tietyn ulottuvuuden. 

Vasta, kun sain ensimmäisen oivalluksen sekä että -tyyppisestä ajattelusta, jota 

esipuheessakin kuvaan ja jota nykyään nimitän sisällyttäväksi ajatteluksi, minulle 

valkeni, että ristiriidat ovat nimenomaan se ongelma, jota tutkin. Vaikka ristiriidat olivat 

askarruttaneet minua jo pitkään, en osannut tarttua niihin ennen kuin minulla oli 

työkalu, jolla tarkastella niitä. Työprosessiini siis sisältyi jonkinlainen abduktiivisen 

päättelyn mukainen ennakkoaavistus tai -ajatus (ks. tarkemmin luku Abduktiivinen 

päättely). 
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Olin graduprosessini ajan tietoinen siitä, että työtapani ja aihepiirini nostattavat 

kysymyksiä, miksi teen työtäni juuri tällä tavoin ja näistä aiheista? Haluni tarkastella 

yleisiä ajatusmalleja eli paradigmoja ja kokonaisvaltaista ajattelua ovat epätyypillisiä 

gradutyön ratkaisuja. Esimerkiksi Hakala (2008, 124) toteaa kokonaisvaltaisuuden 

olevan gradussa pikemminkin puute kuin ansio. Oma kantani on se, että näkökulman 

valinta melko yleiseltä tasolta ei tarkoita, etteikö tutkimusta voisi tai pitäisikin rajata – 

rajauksenkin voi tehdä melko yleisellä tasolla ja yleisiä käsitteitä käyttäen. Toiseksi 

koen, että yleisen tason tarkastelut ovat tieteessä yhtä tärkeitä kuin 

yksityiskohtaisemmankin ja kaikkien tutkijoiden olisi hyvä jossain määrin hallita 

molempia, vaikka toki jokaisen kannattaa keskittyä sille tasolle, jonka kokee itselleen 

omimmaksi. Omassa tarkastelussani keskeistä on liikkuminen yleisen (esimerkiksi 

paradigman muutos) ja yksityiskohtaisemman tason (esimerkiksi logiikan lait) välillä.  

Työni muotoutui käsitteellis-teoreettiseksi tutkimukseksi, vaikka gradutyöt yleensä 

suunnataan, ymmärrettävästi, kohti empiriaa. Halusin – ja haluan – olla kehittämässä 

yhä parempia paradigmoja, jotka mahdollistavat kestävämmän elämäntavan ja 

kulttuurin ja ottavat huomioon maailman moniulotteisuuden. Minulle tärkeä oivallus on 

ollut, että se, miten maailmaa käsitteellistetään, miten siitä ajatellaan ja miten se 

ymmärretään, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten ihminen maailmassa toimii. 

Päätökseeni tehdä ”omannäköiseni työ” vaikutti myös huomattavasti se, kun huomasin 

että kokonaisvaltaista ymmärrystä vaativat tilanteet eivät koskaan jättäneet minua 

rauhaan. Tajusin etsiväni aina yhteyksiä eri näkökulmien välille ja pyrkiväni yhä 

parempaan yhteyksien ymmärrykseen. Vaikka tiesin kohtaavani vaikeuksia 

valitsemallani polulla, tiesin myös, että järkevintä, mitä voin tehdä esimerkiksi 

ympäristökysymysten ja -ongelmien eteen, on se, että teen sitä, mitä koen osaavani 

parhaiten. Lisäksi koulutukseni kautta minulle selvisi, että moniulotteisuutta, kuten 

asioiden välisiä yhteyksiä tai eri näkökulmien muodostamaa kokonaisuutta 

ymmärretään teoreettisella tasolla melko huonosti. Willamo (2005, 46) totesi 

kymmenen vuotta sitten, että vaikka toivomuksia kokonaisvaltaisen painotuksen 

lisäämisestä ympäristönsuojelussa oli esitetty runsaasti, varsin harvat olivat pyrkineet 

tarkemmin analysoimaan, mitä kokonaisvaltaisuus käytännössä tarkoittaisi. Vaikka 

ajattelu on kymmenessä vuodessa huomattavasti kehittynyt, on mielestäni edelleen 

selvää, että asian parissa on paljon työsarkaa.  

Yllämainituista syistä ryhdyin tähän työhön, ja se on johdattanut pidemmälle kuin 

arvasinkaan4. Se on johdattanut minut etsimään ymmärrystä ristiriitojen 

problematiikkaan sekä tutkimaan ikivanhoja ajatusperinteitä, jotka leimaavat edelleen 

käsityksiämme ristiriidoista. 

 

                                                 
4 Työprosessissa löysin myös oman ristiriitaisen olemukseni, joka auttoi hahmottamaan todellisuuden 

vastakohtia sisältävää olemusta entistä paremmin. Kaoottisen luova, asiasta toiseen hyppivä intoilija ja 

järjestelmällinen, harmoniaa etsivä analyyttinen esteetikko nähtävästi sopivat saman kuoren sisälle ja 

samaan todellisuuteen. 
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Tieteellinen taustani 

 

Tieteellinen taustani kumpuaa pääaineestani, Helsingin yliopiston 

ympäristönsuojelutieteen oppiaineesta, jota opiskellessani olen ollut tekemisissä edellä 

kuvaamieni kokonaisvaltaisten ajatusten ja lähestymistavan kanssa. Oppiaineessa on jo 

1970-luvulla, professori Pekka Nuortevan (esim. 1991) johtamana, alkanut 

lähestymistavan kehitystyö, johon kymmenet ihmiset ennen minua ovat antaneet 

panoksensa (ks. esim. Willamo 1992 ja 2005, Lodenius ym. 2004). Kehitystyö koskee 

ympäristökysymysten kokonaisvaltaisempaa, systeemistä hahmottamista sekä laajojen 

kokonaisuuksien ymmärtämistä (Willamo 2005, liite 5). Sille on annettu nimeksi 

kokonaisvaltainen lähestymistapa, mitä nimitystä itsekin käytän työssäni oman 

tarkastelutapani laajinta tasoa kuvatessani.  Tieteelliseen muotoon lähestymistavan on 

väitöskirjassaan saattanut Risto Willamo (2005), jonka kursseista ja teksteistä sain 

itsekin sysäyksen tutustua näihin teemoihin, kun sisäistin yhä paremmin tämän 

tarkastelutavan. Myöhemmin ympäristönsuojelutieteen oppiaineessa koulutetut tutkijat 

ovat muodostaneet FIDEA-tutkimusverkoston5 (Frameworks for Interdisciplinary 

Environmental Analysis; ks. Fidea…2015), jonka puitteissa Willamo on Katri 

Huutoniemen kanssa jatkanut mallinsa kehittämistä nimellä ulospäin suuntautuvan 

ajattelun malli (outward thinking; Huutoniemi ja Willamo 2014).  

Tällä pääaineeni piirissä tehdyllä kehitystyöllä on juurensa mm. siinä laajassa ja 

pitkäaikaisessa kansainvälisessä keskustelussa ja tutkimuksessa, jonka keskiössä on 

ympäristökriisin systeeminen hahmottaminen hyvin tieteidenvälisenä ja 

kaikenkattavana ilmiönä (ks. Huutoniemi ja Willamo 2014, 24-27). Keskusteluperinteen 

kuuluisia pioneereja ovat mm. ruotsalainen globaalien resurssikysymysten tutkija Georg 

Borgström (esim. 1970) ja yhdysvaltalainen biologi Barry Commoner (erityisesti 1971). 

Ehkäpä kaikkein painavin tämän keskustelun merkkiteos on ns. Rooman klubin Kasvun 

rajat -raportti (Meadows ym. 1972). Se on itsellenikin tärkeä, koska osana 

graduprojektiani tein kandidaatintutkielmani ja siihen liittyvän artikkelin (Helenius 

2012) paradigmojen muutoksesta erityisesti Thomas Kuhnin ja Donella Meadowsin, 

yhden Kasvun rajat -raportin pääkirjoittajan, kirjoitusten pohjalta. 

Pyrkimyksellä laaja-alaisesti synteettiseen ajatteluun on siis ympäristökeskustelussa jo 

pitkät perinteet, mutta yleisemmin tieteenfilosofisesti ajateltuna kyseessä on tietysti 

monin verroin vanhempi ilmiö. Esimerkiksi Checkland (1999, A3) korostaa, että 

tieteenhistoria tuntee jo vuosituhansien ajalta runsaasti edellä kuvatun tapaista 

tarkastelua korostavia ”kokonaisvaltaisia ajattelijoita” (holistic thinkers). Muun muassa 

ilmiöiden yhteen kietoutumista painottavalla dialektisella ajattelutavalla oli jo antiikin 

Kreikassa omat kannattajansa (tarkemmin luvussa 3.3).  

Viime vuosisadalta alkaen tällaista ajattelutapaa on pyritty länsimaissa laajalla 

rintamalla systematisoimaan tieteellisen ajattelun muotoon.  Toisaalta on ylipäätään 

käyty syvällistä keskustelua tieteidenvälisyydestä ja sen metodologiasta (esim. 

                                                 
5 Olen itsekin mukana tässä Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professori Petri Tapion 

johtamassa FIDEA-verkostossa.  
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Interdisciplinarity... 1972, Thompson Klein 1990, Kline 1995). Toisaalta taas on 

syntynyt dialektiikan ja muiden vanhojen suuntausten rinnalle uusia, erillisesti nimettyjä 

lähestymistapakokonaisuuksia, joissa korostetaan näkökulmien runsautta, asioiden 

välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutuksia sekä todellisuuden monitasoisuutta. Tällaisia ovat 

esimerkiksi systeemi-, kompleksisuus- ja kaaosteoreettiset ajattelutavat (ks. von 

Bertalanffy 1971, Kauffmann 1995, Gleick 1989).  

Näille ajattelutavoille ei ole tänä päivänä mitään yleisesti käytettyä yhteistä nimeä, 

vaikka esimerkiksi von Wright (1987, 105) totesi aikanaan, että eteläafrikkalaisen tiede- 

ja valtiomiehen, Jan Smutsin 1920-luvulla luoma holismin käsite (Smuts 1987) olisi 

ollut vakiintumassa nimitykseksi tämäntyyppiselle lähestymistavalle. Gleick (1989) on 

puhunut uusista tieteistä, mutta sekään termi ei ole tullut yleisempään käyttöön. Klir 

(1988, 187-188) loi käsitteen two-dimensional science kuvaamaan tietoyhteiskunnan 

tuottaman uudenlaisen kompleksisuuden ja eri tieteenalojen sekoittumisen käsittelyyn 

soveltuvaa lähestymistapaa erotuksena teollisuusyhteiskunnan aikaisessa maailmassa 

riittävänä pidetystä, tieteenalat erillään pitävästä ja ”simplistisemmin” mielletyn 

todellisuuden tarkasteluun soveltuvasta lähestymistavasta, jolle hän antoi nimen one-

dimensional science. Mm. Flood ja Carson (1988, 31) pitivät Klirin nimitystä osuvana, 

mutta sekään ei ole nähdäkseni yleistynyt, enkä ole esimerkiksi löytänyt sille 

suomenkielistä vastinetta.  

Nykyisin ehkäpä yleisintä on nimittää tällaista kokonaisvaltaisuutta painottavaa 

lähestymistapaa systeemi-käsitteestä johdetuilla termeillä. Systeemin käsite kokoaa 

”kaiken” yhteen: systeemi sisältää kaikki sen rakenneosat ja toiminnat sekä näiden 

väliset vuorovaikutukset erottelematta niitä esimerkiksi tieteenalarajojen mukaan. 

Niinpä systeeminen tarkastelu on tieteidenvälistä kokonaisuuden tarkastelua. 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään monenlaisia ilmaisuja, joiden 

merkityserot eivät aina ole selvät. Ehkäpä tavallisimmin käytetyn systems thinking -

termin (esim. Jackson 2003, Ison 2010) rinnalla esiintyvät mm. systemic thinking (esim. 

Boyd ym. 2007; Bava ym. 2015), systemic scientific approach ja systems science (esim. 

Flood ja Carson 1988), systemics (Bunge 1979), systemology (Lopéz-Garay 1999) ja 

thinking in systems (Meadows 2008). Suomenkielisenä vastineena käytetään hyvin 

yleisesti käsitettä systeemiajattelu. Tämä asetelma on kuitenkin hiukan sekava, koska 

termi systeemiajattelu viittaa monen mielessä suoraan Ludwig von Bertalanffyn (mm. 

1971) kehittämään systeemiteoriaan, joka taas mielestäni kannattaisi mieltää 

suppeammin vain yhtenä kokonaisvaltaisen ajattelun haarana. Jonkin verran käytetään 

myös käsitettä systeeminen ajattelutapa (esim. Naukkarinen 1990), mutta se ei ole 

ainakaan vielä yleistynyt.  

Kestänee vielä pitkään ennen kuin kaikkien näiden lähestymistapojen väliset suhteet ja 

toisaalta niiden suhde esimerkiksi tieteidenvälisyyden eri asteisiin ja muotoihin saadaan 

tyydyttävällä tavalla systemaattisen ymmärryksen piiriin. Ja toisaalta koko ajan 

luultavasti syntyy uusia yksittäisten tutkijoiden ja suurien ryhmien kehittämiä 

lähestymistapoja. Kuten Järvinen ja Järvinen (2000, 187) toteavat, tutkijat luovat uusia 

lähestymistapoja erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan oleellisesti erilaista tietoa kuin 

ennen. Takkuisten ongelmakimppujen ja pirullisten ongelmien maailmassa tarvitaankin 
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lähestymistapoja ja metodologioita, joiden avulla tällaisiin laajojen, monisyisten ja 

yhteen kytkeytyneiden ilmiöiden muodostamiin ongelmiin pystytään etsimään 

ratkaisuja. Tähän, juuriltaan ikivanhaan keskusteluun haluan itsekin osallistua ja tuoda 

oman pienen panokseni kokonaisvaltaisen ajattelun kehitystyöhön.  

 

2.2 Taustakirjallisuus 
 

Käytän työssäni monipuolista kirjallisuutta, jonka tarkoitus on erityisesti luoda 

teoriapohjaa ristiriitojen tarkastelulle ja työssä esitettyjen teoreettisten mallien 

rakennusaineksiksi. Käytän kirjallisuutta argumentoinnin välineenä tarkastellessani 

vastakohtia ja ristiriitoja, logiikan lakeja ja dialektista ajattelua, joten siihen pohjaava 

käsittely ei muodosta yhtä erillistä katsausta, vaan taustakirjallisuus toimii koko ajan 

työni aihepiirien tarkemman käsittelyn välineenä (vrt. Nurmela 2002, 50).  

Käyttämäni kirjallisuuden keskeisimmän osan muodostavat seuraavat kolme ryhmää: 

Työn sisällön kannalta keskeisin taustakirjallisuus liittyy ristiriitojen ja vastakohtien 

sekä niihin liittyvien paradigmojen teoriaan. Tässä oleellisia ovat filosofian, etenkin 

logiikan alan kirjoitukset, jotka valottavat vastakohtien ja ristiriitojen ongelmaa, 

kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakeja, sekä toisaalta tekstit, jotka 

käsittelevät dialektista ajattelua, parakonsistenttia logiikkaa ja dialetheismia. Hyvin 

tärkeinä lähteinä tässä tarkastelussa olen käyttänyt antiikin aikaisia mutta edelleen koko 

länsimaisen ajattelun kannalta perustavia Aristoteleen Metafysiikka-, Topiikka- ja 

Kategoriat-teoksia (Aristoteles 1990, 1994, 2002). Ristiriitojen ongelmallisuuden 

avaajana minulle yksi keskeisimmistä oli maltalaisen lääkäri ja psykologi Edward de 

Bonon (1991) teos Minä olen oikeassa sinä väärässä, joka avasi kriittisen näkymän 

länsimaiseen ajatteluun ja sen harjoittamaan logiikkaan. De Bonon ajatuksille olen 

sittemmin löytänyt tukea muusta kirjallisuudesta. Toisaalta hänen ajatteluansa ja 

kehittelemiänsä ajattelutyökaluja kohtaan on myös kohdistettu kritiikkiä (esim. 

Sternberg 1998, 5; Rahim 2001, 13).  

Työni lähestymistavan näkökulmasta keskeisin osa taustakirjallisuudessani ovat 

kokonaisvaltaista ajattelua käsittelevät tekstit, keskeisimpänä oman oppiaineeni 

yliopistonlehtorin Risto Willamon (2005) väitöskirja, Kokonaisvaltainen lähestymistapa 

ympäristönsuojelutieteessä - Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena, 

joka toimi eräänlaisena kokonaisvaltaisen ajattelun aloituspisteenä työlleni. Väitöskirja 

on varsin laaja, yhdestä näkökulmasta lähtevä esitys siitä, millaisilla ajatteluvälineillä ja 

teorioilla kokonaisvaltaisuutta voitaisiin ymmärtää ja hahmottaa. Ajattelun 

kokonaisvaltaisuuteen tähtäävät lähestymistavat muodostavat tieteellisessä 

kirjallisuudessa jo mainitun oman, erittäin laajan aiheensa. Dialektista ajattelua 

valottavista teoksista keskeinen on erityisesti dialektiikan klassikon, saksalaisfilosofi 

Georg Wilhelm Friedrich Hegelin vuonna 1812 julkaistu Logiikan tiede-teos (Hegel 

2011) (ks. tarkemmin luku 3.3). Myös jo mainitun Donella Meadowsin (1941-2001) 

systeemiajatteluun ja paradigmoihin liittyvät tekstit olivat keskeisessä roolissa. 
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Kolmas tärkeä kategoria työn taustakirjallisuudessa muodostuu ympäristönsuojeluun 

liittyviä ristiriitoja avaavista ja havainnollistavista teoreettisista kirjoituksista ja 

käytännöllisistä esimerkeistä. Näihin liittyvät erityisesti ne ympäristötieteelliset 

lähteeni, jotka koskevat työni keskeisintä sovellutusesimerkkiä, ihmisen dualistista 

tapaa mieltää luontoyhteytensä. Näiden joukossa tärkeiksi nousivat etenkin Thomas 

Colwellin (1997), Yrjö Hailan (2001c) ja Arne Næssin (1997) esittämät ajatukset. 

Luontoyhteys-esimerkin ohella toinen tärkeä havaintoesimerkkini on luvussa 4.3 

käsiteltävä susikysymys. Sen suhteen tärkeimmän taustakirjallisuuden muodostavat 

Jukka Bisin (2010) väitöskirja Suomalaisen susikonfliktin anatomia sekä Mervi 

Laaksosen (2013) tuore ja ajankohtainen tietokirja Susi. Valitettavasti Juha Hiedanpään 

ja Outi Ratamäen (2015) toimittama uusi teos Suden kanssa tuli tietooni vasta aivan 

työn viimeistelyvaiheessa, minkä vuoksi en pystynyt sen tekstejä kovin perusteellisesti 

hyödyntämään. Myös ilmastonmuutokseen liittyvää asenteiden polarisoitumista sekä 

ilmastonmuutostutkijoiden näkemysten jakautumista käsittelevät tieteelliset artikkelit 

ovat keskeistä kirjallista aineistoa, jonka avulla ympäristönsuojelun ristiriitatilanteita 

havainnollistetaan. Lisäksi otan esiin muidenkin alojen kirjallisuudesta löytyviä 

esimerkkejä vastakohdille perustuvasta ajattelusta (esimerkkeinä antropologi Claude 

Lévi-Straussin (1969) ja filosofi Simone de Beauvoirin (2009) tekstit). 

 

2.3 Tutkimusote ja metodologia 
 

Työni toteuttamisen tavat muotoutuivat tässä luvussa esiteltyjen tutkimusotteiden ja 

metodologiaperinteiden mukaisiksi. Näitä ovat erityisesti käsitteellis-teoreettinen 

tutkimus, kokonaisvaltainen lähestymistapa, hermeneuttinen analyysi ja hermeneuttinen 

kehä sekä abduktiivinen päättely. Luvun päätteeksi esitellään vielä susikysymykseen 

liittyvä aineisto ja analyysimenelmät. 

 

Käsitteellis-teoreettinen tutkimus 

 

Tutkimusotteeni on käsitteellis-teoreettinen. Valintani taustalla on se, että tunnistan 

selkeästi olevani oppijana kognitiivis-konstruktivistisesti suuntautunut. Minulle on aina 

ollut tärkeää ajatus siitä, että tieteen edistysaskeleet eivät tapahdu vain uusien löydösten 

välityksellä, vaan myös luomalla uusia tapoja käsitteellistää ja jäsentää jo olemassa 

olevaa tietoa, mikä on tyypillistä konstruktivistiselle oppimis- ja tieteenfilosofialle 

(Rauste-von Wright ja von Wright 1994, 132-133). Ymmärrän asiat aina parhaiten, kun 

ymmärrän, millaiseen kokonaisuuteen ne liittyvät. Lisäksi osat ilman suhteita toisiinsa 

jäävät minulle helposti melko tyhjiksi ja itseasiassa alan yleensä aina liittää uutta 

oppimaani aikaisemman tiedon ”päälle”. Kognitiiviset näkemykset tiedonmuodostuksen 

prosesseista painottavatkin juuri kokonaisuuksien jäsentämisen merkitystä (emt., 132-

133) ja sitä, että kyetään muotoilemaan tarkasteltavasta sisällöstä kognitiivisia 

rakenteita (Engeström 1981, 23) tai kognitiivisia malleja (Raivola ja Kamppinen 1991, 
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35). Nämä rakenteet kuvaavat todellisuuden kokonaisuutena, joka koostuu olioista ja 

niiden välisistä suhteista (emt., 35).  

Edellä manittujen seikkojen vuoksi käsitteellis-teoreettisen tarkastelun painottaminen 

tutkimusotteessani tuntui luontevalta valinnalta. Nimenomaan tutkimieni kaltaisten 

monimutkaisten ja suoraan aistihavaintojen tavoittamattomissa olevien seikkojen 

oppimisessa tiedollisten kokonaisuuksien ja mallien muodostaminen on tärkeää 

(Willamo 2005, 74). Koen, etten voisi lähestyä ympäristönsuojelussa vaikuttavien 

vastakohtien ja ristiriitojen sekä ja niiden taustalla olevien paradigmojen kenttää 

empiirisesti ennen kuin ymmärrän siitä riittävästi käsitteellis-teoreettisella tasolla.  

Teoreettisessa tutkimuksessa pyritään hahmottamaan tutkimuskohteita aiemman 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta ja rakentamaan käsittellisiä malleja ja selityksiä sen 

sijaan, että tutkimuskohteesta tehtäisiin välittömiä havaintoja (Teoreettinen tutkimus 

2015). Tämän takia metodologiavalinnat eivät asetu minkään yhden 

metodologiaperinteen alle, sillä käsitteellis-teoreettisella tutkimuksella ei ole yhtä selvää 

metodimallia (Teoreettis-käsitteellinen tutkimus, 2015). 

Nurmelan (2002, 46) mukaan ihmisen ajattelua voidaan tutkia kahdella tavalla, joko 

teoreettis-analyyttisesti tai empiirisesti. Hän toteaa empiirisen tutkimuksen kuitenkin 

jonkintasoisena aina edellyttävän myös käsitteellis-teoreettista otetta. Toisaalta teoriat 

on toki syytä alistaa jatkuvalle empiiriselle testaamiselle, kuten esimerkiksi Midgley 

(2000, 271-277) korostaa.  Monet,  esimerkiksi Layder (1998), argumentoivat teorian ja 

empirian yhteyksien paremman ymmärtämisen ja soveltamisen puolesta. 

Käsitteellis-teoreettisen tutkimuksen analyyttisessä vaiheessa tutkija kysyy: ”Millä 

käsitteillä ja teorioilla muut tutkijat ovat tätä ilmiötä jäsentäneet?” Tutkimukseen voi 

kuulua myös synteesivaihe, jossa kysytään: ”Miten voisin konstruoida uuden käsitteen, 

mallin tai teorian, joka entistä paremmin tavoittaisi ko. asiasta tai ilmiöstä olennaisen.” 

(Järvinen ja Järvinen 2000, 10.) Nämä vaiheet vastaavat hyvin työni lukujen 3.1-3.4 

sisältöjä; ensiksi tarkastelen, millä käsitteillä ja teorioilla vastakohtia ja ristiriitoja on 

jäsennetty, ja sen jälkeen luon näistä eri tavoista synteesinä mallin, jonka tavoite on 

entistä paremmin ymmärtää erilaisia tapoja suhtautua vastakohtiin ja ristiriitoihin. 

Käsitteellis-teoreettisen tutkimuksen kysymykset ovat Nurmelan mukaan (2002, 47) 

sellaisia, joihin ei voi vastata suoraan havaintojen perusteella. Tutkimusmetodi voidaan 

tällöin luokitella Nurmelan mukaan filosofiseksi, eikä sille ole olemassa vain yhtä 

määritelmää tai ilmiasua. Filosofisen tarkastelun avulla päästään kiinni arkiajattelun 

perusteisiin ja tehdään sen lähtökohdat näkyviksi (emt.), joka onkin hyvin 

rinnastettavissa paradigmojen tarkasteluun.  

Filosofisen tutkimuksen yleisiä piirteitä ovat Niiniluodon (1984, 22) mukaan myös 

problematisointi, eksplikointi ja argumentaatio. Tämä tarkoittaa ensiksi 

ajatustottumusten ja itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista, toiseksi epäselvästi 

ilmaistujen tai moniselitteisten näkemysten eksplikointia eli selväksi tekemistä, erittelyä 

ja muotoilua sekä kolmanneksi tuloksena saatujen näkemysten pätevyyden perustelua 

tai vastaesimerkkien esittämistä. Vaikka työni ei tiukasti katsoen filosofista tutkimusta 
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olekaan, käydään siinä läpi vastaavanlaisia vaiheita, kuten ongelmallisten ja 

”normaaliolosuhteissa ongelmattomiksi” oletettujen käsitteiden analysointia, ja sen 

tavoitteena on ”valottaa erilaisten käsitteellisten ainesosien yhteyksiä toisiinsa” 

(Saarinen 1995, 17-19). Työssä pyritään myös selventämään vastakohtien ja ristiriitojen 

käsitteitä sekä tekemään arkiajattelussa implisiittisiä käsityksiä näkyviksi ja 

eksplikoimaan ne. 

Työni noudattelee näitä yllä esittämiäni periaatteita. Paradigmojen tutkimiseen 

käsitteellis-teoreettinen lähestymistapa sopii mielestäni hyvin, koska niiden tutkiminen 

edellyttää ihmisen ajattelun perusteiden tutkimista. Lisäksi paradigmojen 

muotoutumisen keskiössä on se, miten ilmiöitä käsitteellistetään, mitä käsitteitä 

käytetään sekä millaisia teoreettisia lähestymistapoja eri ilmiöiden ymmärtämiseen 

kehitetään. 

 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa 

 

Tämän työn toisena keskeisimpänä filosofis-metodologisena taustana on 

kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka korostaa asioiden moniulotteisuutta ja sellaisen 

tutkimusasetelman luomista, jossa tarkastelukohteen kompleksisuus säilyisi 

mahdollisimman aitona läpi tarkastelun. Dealing with complexity, kuten Flood ja 

Carson (1988) ovat ajattelutapaa mainiosti valottavan kirjansa otsikoineet. Koska 

vastakohdissa ja ristiriidoissa itsessään on helppo nähdä kompleksisia piirteitä, on 

mielestäni tärkeää tarkastella niitä kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. 

 

Kokonaisvaltaisen tutkimuksen kolme päänäkökulmaa 

Työprosessini kuvaamiseen sopii hyvin Willamon (2014, 226) esittämä jäsennys, jonka 

mukaan kokonaisvaltainen tutkimus on toimintaa, jossa tutkitaan: 

1) systeemisesti hyvin yleisellä tasolla sijaitsevia kokonaisuuksia 

2) käyttäen monien eri tieteenalojen näkökulmia yhtä aikaa ja 

3) kytkien eri näkökulmia yhteen, kokonaisuudeksi.   

 

Esittelen seuraavaksi omat tulkintani edellä olevan, kolmikohtaisen jäsennyksen eri 

kohdista ja tarkastelen tätä työtä niiden valossa.  

Ensimmäinen kohta tarkoittaa, että kokonaisvaltaisessa työskentelyssä ei ole tarkoitus 

esimerkiksi kaivautua syvälle yhteen tiettyyn tieteenalaan tai sen tiettyyn diskurssiin. 

Valitulta yleiseltä systeemitasolta ei pyritäkään syvemmälle, kuten perinteisesti tehdään, 

vaan laajennetaan näkökulmaa rinnakkaisiin systeemeihin tai ylemmille 

systeemitasoille, jotta voidaan saada aikaiseksi uudenlainen kokonaistarkastelu (ks. Ison 

2010, 73; Huutoniemi ja Willamo 2014). Tarkasteltavat kysymykset eivät tyypillisesti 
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ole tiukasti rajattuja perustutkimuksen kysymyksiä, vaan liikkuvat suurien sisältöön tai 

lähestymistapaan liittyvien teemakokonaisuuksien tasolla. Näkökulman rajaus tehdään 

näiltä ylemmiltä tasoilta lähtien ja tärkeää on, että tutkija liikuu eri tasojen välillä: 

tarkoitus ei siis ole vain jäädä ylätasolle. 

Tässä työssä ovat tutkimuskohteina tietyt, melko yleisillä hierarkkisilla tasoilla 

tarkasteltavat käsitteelliset kokonaisuudet: vastakohdan ja ristiriidan käsitteet ja niiden 

ilmeneminen ympäristönsuojelussa ja ympäristökeskustelussa sekä looginen ja 

dialektinen ajattelu ja niihin liittyvät poissulkeva ja sisällyttävä paradigma. Näitä 

kokonaisuuksia ja niiden suhteita pyritään hahmottamaan kokonaisvaltaisesti. Kyseessä 

ei siis ole yhden tarkasti rajatun ympäristönsuojelun ristiriidan tai konfliktin tutkiminen, 

vaan työ liikkuu laajemmin yleisen ajattelun tasolla, mutta tarkentaa käsittelyä 

esimerkiksi dialektiikan yhteydessä (luku 3.3) tai susikysymyksen osalta (luku 4.3). 

Willamon jäsennyksen toisen kohdan mukaan kokonaisvaltaisessa tutkimuksessa 

painotetaan laaja-alaisuutta, eli enemmän generalistista kuin spesialistista tarkastelua. 

Työskentelyssä on koko ajan mukana useita eri näkökulmia, jotka kuitenkin valitaan 

työn kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ideana ei ole ottaa mukaan kaikkea mahdollista, 

muttei kuitenkaan rajata tarkastelua vain yhteen näkökulmaan (vrt. Koski 1995 

generalismista, 11-12.). Tutkimuksessa ei välttämättä sitouduta tiukasti esimerkiksi 

luonnontieteisiin tai yhteiskuntatieteisiin, vaan saatetaan liikkua kummankin eri 

näkökulman välillä. Tarkastelun ongelmaksi voi muodostua syvällisyyden puute, jos 

työn kannalta keskeiset näkökulmat jäävät liian pinnalliselle tarkastelulle. Toisaalta eri 

näkökulmien limittäinen tarkastelu paljastaa hyvin nimenomaan ilmiökokonaisuuksien 

piirteitä (ks. Midgley 2000, 16), joiden ymmärtämiseen tällaisessa työssä pyritään. 

Kuitenkin esimerkiksi Kasvun rajat -raportit (Meadows ym. 1972, 1993 ja 2005) 

osoittavat, että on mahdollista myös mennä syvälle ja laajasti yhtä aikaa. 

Tässä työssä tämä kokonaisvaltaisen ajattelun toinen komponentti on ehkä vähiten 

painottunut. Esimerkiksi tieteenaloittain tarkasteluna työ ei ole erityisen laaja-alainen, 

vaan ympäristönsuojelutieteellinen ja filosofinen näkökulma ovat selvästi 

voimakkaimmin esillä, ja työn keskeinen tavoite onkin niiden yhdistäminen, esimerkiksi 

filosofiassa usein käytettyjen tutkimusmetodien soveltaminen 

ympäristönsuojelutieteelliseen tutkimukseen. Toinen keskeinen näkökulmakaksikko 

työssä löytyy filosofian sisältä: klassisen logiikan ja dialektiikan näkökulmien vertailu. 

Työssä on toki läsnä muun muassa tiedonmuodostukseen ja muihin kognitiivisiin 

prosesseihin liittyvää näkökulmaa (paradigmojen tutkimus) sekä luvun 4.3 

susikysymyksen käsittelyn kautta esimerkiksi biologista ja sosiologista näkökulmaa, 

mutta näiden tutkimusalojen menetelmiä ei käytetä.  Ja vaikkapa kemiallinen, 

taloustieteellinen, psykologinen tai politiikan tutkimuksen näkökulma puuttuvat 

käytännössä kokonaan. 

Kolmannen kohdan voi kuvata synteesin rakentamisena. Se ei kuitenkaan tyhjene 

pelkkään synteesin käsitteeseen: kyse on holismista, jossa Willamon (2005, 129-133) 

mukaan keskeisintä on asioiden kytkeminen yhteen ja niiden välisten vuorovaikutusten 

tarkastelu. Kun tarkoitus on saavuttaa mahdollisimman syvällinen kokonaiskuva 

tutkittavasta ilmiöstä tai ilmiöjoukosta, tarvitaan erikseen huomion kiinnittämistä myös 
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ilmiön osasten välisiin suhteisiin. On siis tarkoituksenmukaista pyrkiä ymmärtämään 

kokonaisuuden osia riittävästi, mutta on pidettävä pääpaino näiden välisten yhteyksien 

ymmärtämisessä ja niiden kytkemisessä  laajempaan yhteyteen. (Næss 1997, 138-139.) 

Oman työni tärkeimmän annin katson liittyvän nimenomaan tähän. Työn luonteeseen 

kuuluu keskeisten teoreettisten aineksien yhdistely ympäristönsuojelussa esiintyviin 

dikotomioihin, kuten ihmisen ja luonnon voimakkaaseen erottamiseen. Olen 

kiinnostunut filosofian tradition vaikutuksesta nykyisiin paradigmoihin ja tapoihin, 

joilla ristiriitoja käsitteellistetään ja hahmotetaan. Logiikkaa ja 

ympäristönsuojelutiedettä yhdistämällä pyrin etsimään mielenkiintoista tapaa tarkastella 

ympäristönsuojelun ristiriitoja. 

 

On kuitenkin huomattava, että tällaisellakaan tarkastelutavalla ei tietenkään saa 

täydellisen kattavaa kokonaiskuvaa jostakin ilmiöistä. Kokonaisvaltainen 

lähestymistapa tai työskentely ei tarkoita kuvitelmaa ”koko maailman” mahduttamisesta 

yhteen kuvaan. On lisäksi huomattava, ettei ”kokonaisuus” ole tässä tyhjentävä käsite, 

ts. kokonaisuudella ei tarkoiteta jotakin objektiivista kokonaisuutta, joka voidaan 

havaita ja muodostaa, vaan pikemminkin kyse on tavasta suunnata tarkastelua. 

Kokonaisuudet ovat aina suhteellisia, epätäydellisiä ja muuttuvia. 

 

Hermeneuttinen tutkimus ja hermeneuttinen kehä 

 

Työn muotoutumisessa ja työprosessissa keskeinen piirre oli työskentelyn 

spiraalimaisuus, eli vuorotellen kokonaisuuteen ja osiin syventyminen, jota 

hermeneuttisen kehän (ks. Koski 1995) idea kuvaa hyvin. Hermeneuttisen analyysin 

päämääränä on mm. ihmisen toiminnan, kulttuurin tai tekstin merkitysten 

ymmärtäminen. Kyseessä on systemaattinen tulkintojen tekemisen prosessi, 

hermeneuttinen kehä. Tulkinta etenee yksityiskohdista kokonaisuuden tulkintaan ja 

takaisin yksityiskohtiin tuottaen yhä laajenevaa ymmärrystä tutkimuskohteesta 

(Hermeneuttinen analyysi 2015). 

Hermeneuttinen analyysi soveltuu siis nähdäkseni loistavasti ihmisen ajattelutapojen tai 

paradigmojen tutkimiseen korostaessaan tutkimuskohteen syvällistä ymmärtämistä ja 

tulkintaa. Se toimii myös tutkijan itseymmärryksen lisäämisen välineenä. 

Hermeneuttisella kehällä ymmärrys kasvaa, kun osista siirrytään kokonaisuuteen ja 

päinvastoin (Koski, 1995, 100). Hermeneutiikassa asiat eivät siis jäsenny syiksi ja 

seurauksiksi tai lähtökohdiksi ja lopputuloksiksi, vaan nämä ilmenevät yhtä aikaa ja 

voivat muuttua toisikseen eivätkä ole erotettavissa. Ymmärrys myös syvenee 

kehämäisesti kaikilla osa-alueilla eikä liiku lineaarisesti lähtöpisteestä päätöspisteeseen. 

Hermeneuttisella kehällä tarkastelu etenee siten, että jokainen tutkimuksen osa ja 

näkökulma on koko ajan läsnä; jokaisen ”kierroksen” jälkeen kokonaisuus on aina 

rikastunut ja syventynyt (Saarinen 1995, 259). Tarkastelu lähtee tutkijan 
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itseymmärryksen etsimisestä ja etenee siitä kohti näkökulman ja kysymysten 

täsmentämistä ja aihepiirin parempaa rajaamista.  

Omassa työssäni toimin juuri yllä kuvatulla tavalla: välillä jäsentelin ja kehittelin työni 

kokonaiskuvaa ja punaista lankaa ja välillä syvennyin tutkimaan esimerkiksi logiikkaa 

tai dialektiikkaa, luontosuhdetta tai susikysymystä. Työskennellessäni kuljin 

nimenomaan ”spiraalia”, jossa jokaisella tarkastelukierroksella ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä lisääntyi. Kierrokset olivat tarpeellisia, koska aiempien kokemusteni 

perusteella tiedän, että jos olisin sukeltanut heti ensimmäisen ”osan” mukana syvälle, 

olisin kadottanut kokonaiskuvan ja minun olisi ollut vaikea ymmärtää oppimani 

merkitystä kokonaisuudessa. 

Koski (1995, 101) toteaa hermeneutiikasta, ettei kyse ole siitä, että ymmärtäjä 

”päättäisi” ymmärtää kehällisesti, vaan kehällisyys on elimellinen osa ymmärryksen 

tapahtumaa. Hermeneutiikassa purkautuva subjekti-objekti -erottelu merkitsee sitä, että 

tutkija ei ole vain aineistoaan tarkkaileva ja siitä merkityksiä paljastava subjekti, vaan 

dialektisessa vuorovaikutussuhteessa aineistonsa kanssa (Koski, 1995, 8). 

 

Abduktiivinen päättely 

 

Polku, jota pitkin työssäni lähtökohtina olleista havainnoista muotoutuivat työn 

lopulliset johtopäätökset, asettuu varsin hyvin abduktiivisen päättelyn malliin (ks. 

Grönfors 1985, Anttila 1998). Abduktio onkin keskeinen päättelyn ja teorian 

rakentamisen tapani. Työn aihepiiri oli – kuten edellä kuvattua – muotoutunut 

mielessäni jo pitkään, eli minulla oli alusta asti havaintoihini perustuva intuitiivinen 

ennakkoajatus (tai esiajatus) poissulkevasta ja sisällyttävästä paradigmasta, jotka 

ajattelusta voidaan löytää. Juuri tällaista, ennakkoajatukseen tai -aavistukseen 

perustuvaa päättelyä kutsutaan abduktiiviseksi päättelyksi. Sitä on aluperin kehittänyt 

amerikkalaisfilosofi C.S. Peirce (1839-1914). 

Peirce nosti abduktiivisen päättelyn deduktiivisen ja induktiivisen päättelyn rinnalle6 

(Paavola 2006, 32; Paavola 2009). Abduktiivinen työskentely ei etene puhtaan 

deduktiivisesti tai induktiivisesti (vrt. Järvinen ja Järvinen 2000, 16), vaan kulkee 

intuitiivisesta ennakkoajatuksesta kohti varsinaista ongelmaa ja sen ratkaisua. Induktio 

ja deduktio päättelyn malleina edustavat ideaalimalleja, mutta suurin osa tutkijoiden 

käytännön työstä lienee abduktiivista (ks. Grönfors 1985, 33 ja 36). Abduktio onkin 

sidoksissa keksimisen prosessiin (Paavola 2006). Oleellista on, että abduktiossa tutkija 

tai päättelijä uskoo intuitionsa johdattavan hänet siihen vielä hämärään pisteeseen tai 

lopputulokseen, josta hänellä ei ole tarkkaa käsitystä ennen kuin havaintojen karttuessa 

ja intuitiota seuratessa. 

Oma prosessini eteni juuri edellä kuvatulla tavalla. Vasta sen loppupuolella aloin osata 

muotoilla ajatuksiani niin, että saatoin esimerkiksi selittää niitä melko ymmärrettävästi 

                                                 
6 Peircellä itsellään oli abduktiolle useampia tulkintoja sekä painotuksia, ja hän muutti teoriaansa 

abduktiosta uudelleen ja uudelleen läpi uransa (Paavola 2006, 56). 
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ulkopuolisille. Tiesin siis intuitiivisesti alusta asti, mitä suunnilleen olin hakemassa, 

mutta löytäminen oli silti pitkä prosessi. Haapanen (2013, 18, alaviite 8) esittää tästä 

abduktion työläästä luonteesta Willamon kanssa kehittämänsä selityksen, joka on 

mielestäni hyvin uskottava: abduktiivisen oivalluksen ytimessä on emergenssi, jonka 

myötä muodostuu osien summaa suurempi kokonaisuus. Emergenssin vuoksi tutkija ei 

osaa tutkimuksen alussa selittää intuitiotaan ulkopuoliselle – hän ei yksinkertaisesti voi 

tietää, mitä eri elementtien yhdistäminen tuo tullessaan. Tai kuten Haapanen (emt.) 

ilmaisee: hän ei ole vielä tietoisesti ylittänyt kompleksisuuskynnystä, joka erottaa 

vanhan ja uuden tavan hahmottaa tutkittava ilmiö.    

Paavola ym. (2006) esittävät, että kun tutkija (inquirer) pyrkii abduktion avulla uusiin 

hypoteeseihin tai ideoihin, hän voi ennakoida muiden tutkijoiden tai ”luonnon” (= 

kyseinen tutkimusobjekti) vasta-argumentteja ja käyttää tätä ennakointia ja sen 

synnyttämiä ajatuksia heuristisena välineenä etsiytyäkseen uusien ideoiden ja 

mahdollisten ratkaisujen äärelle. Uudet ideat kehittyvätkin Paavola ym. (2006) mukaan 

vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan ja muiden ulkoisten tekijöiden kanssa.  

Tällaista ennakoivaa keskustelua kävin mieleni pohjalla jatkuvasti tutkimuskohteeni ja 

ympäristöni kanssa. Se auttoi kokonaisuuden selkeyttämisessä ja antoi myös runsaasti 

uusia ideoita. Esimerkiksi tapa, jolla ”löysin” logiikan lait työni keskeisiksi 

sisällöllisiksi kulmakiviksi, oli toisaalta hyvin intuitiivinen ja toisaalta hyvä esimerkki 

tällaisen ulkomaailman kanssa pääni sisällä käydyn keskustelun hedelmästä. Pidin 

selvänä, että minun edellytetään sitovan työni johonkin kulttuurissamme 

perustavanlaatuisena pidettyyn tieteelliseen perinteeseen, koska tutkin niin perustavia, 

maailmankuvatason kysymyksiä. Vaikka en ole koskaan opiskellut logiikkaa, johdatti 

intuitioni minut sitä kohti, ja ”löydettyäni” lait, tuntuivat ne heti oikealta näkökulmalta 

työlleni. Myös miksi-kysymykset ovat abduktiivisessa päättelyssä tärkeinä 

tiennäyttäjinä (Paavola ym. 2006; Paavola 2006, 34) ja tällaiset miksi-kysymykset 

osaltaan johdattivat minut logiikan ja dialektiikan pariin. 

 

2.4 Susikysymys: havaintoesimerkkiin liittyvä aineisto ja 

sen analyysimenetelmät 
 

Työn viimeisessä tulosluvussa 4.3 esittelen sudensuojelun ongelmaa ja susikonfliktia 

Suomessa käytännön esimerkkinä ympäristönsuojelussa vaikuttavasta ristiriitojen 

vyyhdistä. Havaintoesimerkillä on kaksi tärkeää tavoitetta työn kokonaisuuden 

kannalta: konkretisoida ympäristökeskustelussa esiintyviä vastakkainasetteluja ja niihin 

liittyviä paradigmoja sekä soveltaa aiemmin työssä kehitettyjä välineitä konkreettisen 

esimerkin analysoinnissa. Ensimmäisen tavoitteen toteutumista edistääkseni tein pienen 

empiirisen analyysin, jonka aineiston ja menetelmät selostan seuraavissa luvuissa.  
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Aineisto ja sen kokoaminen 

 

Susiesimerkissä käytetty aineisto koostuu 40 internetissä julkaistusta kirjoituksesta, 

jotka on esitelty liitteessä 1. Ne kaikki on julkaistu eri joukkotiedotusvälineiden sivuilla, 

eli mukana ei ole esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta poimittuja tekstejä. 

Artikkeleista 19 on peräisin jonkin sanomalehden ja 2 kpl aikakauslehden sivustoilta. 

Lopuista 18 kirjoitusta on Yleisradion Oy:n (jatkossa YLE) ja yksi MTV Oy:n MTV3:n 

uutissivustoilta.  

Kokosin aineiston alkuvuonna 2014. Rajasin haut selkeyden vuoksi vuoden 2013 ajalle. 

Aloitin tekemällä hakuja hakusanalla ”susi” kahden sanomalehden (Helsingin Sanomat 

ja Karjalainen) sekä YLE:n nettisivustoilla, joilla kaikilla oli hyvä hakupalvelu ja 

artikkelien lukeminen ilmaista (HS:n osalta minulla oli tunnukset artikkelien 

rajoittamattomaan lukemiseen). Sanomalehdistä Helsingin Sanomat edustaa maan 

suurimpana lehtenä valtakunnallista näkökulmaa. Karjalainen taas on esimerkki 

lehdestä, joka ilmestyy susien keskeisellä levinneisyysalueella ja jossa siksi kirjoitetaan 

paljon susista paikallisesta näkökulmasta. Yleisradio puolestaan on julkisrahoitteinen ja 

siten sen uutispalvelu on koko maan kattava. YLE:n susiaiheisten juttujen valikoima oli 

siten kaikkein laajin. 

Edellä kuvatulla haulla löytyi yhteensä 86 kirjoitusta (YLE 59 kpl, Helsingin Sanomat 

12 kpl ja Karjalainen 15 kpl), jotka kävin ensin läpi pintapuolisesti. Valitsin tarkemmin 

luettavaksi kaikki sellaiset artikkelit, joissa tuntui mahdollisesti olevan 

havaintoesimerkkini kannalta kiinnostavaa sisältöä. Pyrin löytämään tekstejä, jotka 

kuvaavat ja tuovat näkyviksi mahdollisimman monipuolisesti susikysymyksen eri 

näkökulmia, eri tahojen intressejä ja mielipiteitä sekä kysymykseen liittyviä ristiriitoja 

ja muitakin ongelmia. Mukaan aineistooni en ottanut esimerkiksi juttuja, joissa 

kerrotaan pelkästään suden vierailleen pihalla tai raadelleen kotieläimiä, jos niissä ei 

otettu kantaa itse susikysymykseen tai ilmaistu esimerkiksi tuntoja susia kohtaan. 

Seulontani avulla löysin 15 kirjoitusta, jotka valitsin havaintoesimerkkini aineistoon. 

Halusin kuitenkin mukaan vielä lisää eri maakunta- ja aluelehtien näkökulmia 

saadakseni mahdollisimman laajan kuvan susikysymyksestä. Eri alueilla Suomessa 

susikysymys saa hieman erilaisia muotoja, ja lisäksi halusin painottaa paikallista 

näkökulmaa ja ymmärtää paremmin ihmisiä, jotka elävät samoilla alueilla susien 

kanssa. Tätä tarkoitusta varten aloin lukea lisää kirjoituksia, joita löysin sivustolta 

susiuutiset.blogspot.fi. Se kokoaa oman ilmoituksensa mukaan kaikki Suomessa 

verkossa julkaistut susiuutiset reaaliaikaisesti (Susiuutiset… 2015), joskin haun 

yhteydessä kävi ilmi, ettei sivustolta löytynyt läheskään kaikkia niitä uutisia, jotka olin 

löytänyt edellä selostetussa haussa. Sivustolla voi hakea uutisia kuukausittain eriteltyinä 

päivämäärästä 8.2.2013 alkaen.  

Vuoden 2013 ajalta em. sivustolle on koottuna yhteensä 398 susikirjoitusta. Koska 

kyseessä on vain havainnollistava esimerkki työssäni, en katsonut järkeväksi käydä läpi 

koko tätä suurta joukkoa. Niinpä valitsin mukaan vuoden 2013 helmikuun, koska saman 

vuoden tammikuussa tapahtui paljon uutisointia ja keskustelua herättänyt kolmen suden 
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salametsästys Perhossa, Pohjanmaalla. Helmikuun 8. ja 28. päivän välillä vuonna 2013 

ilmestyi Suomessa sivuston mukaan peräti 155 verkossa julkaistua uutista tai vastaavaa 

kirjoitusta susista. Vertailun vuoksi halusin mukaan myös toisen jakson loppuvuodelta 

2013. Noin puolen vuoden ajallinen etäisyys Perhon salakaatoihin tuntui sopivalta: 

salakaato ei olisi vielä kokonaan unohtunut, mutta tilanne olisi huomattavasti 

rauhoittunut ja selkeytynyt.  

Resurssisyistä en voinut helmikuun mittavan aineiston lisäksi enää ottaa kovin suurta 

määrää kirjoituksia, mutta päätin kuitenkin valita sellaisen kahden kuukauden jakson, 

jolloin kirjoituksia olisi mahdollisimman paljon. Tämä osui syys-lokakuuhun, joiden 

ajalta sivustolle on koottuna 45 (19+26) kirjoitusta. Metsästyskausi osuu syksylle, mikä 

osaltaan selittänee alkusyksyn kirjoitusten määrää, kun susista kirjoitetaan mm. 

mahdollisten koiravahinkojen takia. Esimerkiksi kesä-elokuussa 2013 susiaiheisia 

kirjoituksia löytyy em. sivustolta vain yhteensä 30. 

Yhteensä kävin siis läpi tasan 200 Susiuutiset-sivuston kautta löytämääni kirjoitusta – 

tosin osa niistä oli samoja kuin olin jo ensimmäisen hakuni yhteydessä lukenut. 

Susiuutiset-sivusto näyttää jokaisesta uutisesta otsikon ja linkin, joten kävin uutiset läpi 

otsikkotasolla ja samalla otsikoita lukiessani valikoin niiden perusteella juttuja 

luettavaksi aiemmin mainituin kriteerein. Näistä luetuista jutuista valitsin aineistooni 

vielä 16 kirjoitusta helmikuulta 2013 sekä neljä syys- ja viisi lokakuulta. Tämä 25 

artikkelin kokoelma muodosti yhdessä aiemman 15 kirjoituksen joukon kanssa 

lopullisen, yhteensä 40 tekstin havaintoaineistoni. 

 

Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysiin käytin lähinnä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa tutkijalla on 

jokin päättelyä ohjaava johtoajatus jo hänen lähtiessään käsittelemään aineistoa, ja 

aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analysointia. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 95-97; 117-118; 

ks. myös tämän pääluvun alaluku Abduktiivinen päättely). Keräämäni aineisto kuitenkin 

muodosti susikysymyksen tarkastelun selkärangan, jonka perusteella aloitin tarkastelun. 

Aineistoa käsitellessäni tavoitteeni oli saada kirjallisuustietoja täydentävä empiirinen 

näkökulma yleisesti susikysymyksen problematiikkaan ja erityisesti siihen liittyviin 

vastakkainasetteluihin, ristiriitoihin ja niihin liittyviin paradigmoihin. Aineiston 

käsittelyä ohjasi tieto siitä, että susikysymykseen liittyvillä toimijoilla on erilaisia 

mielipiteitä ja kokemuksia eikä kysymykseen ole vuosien varrella löydetty kaikkia 

osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja, vaan vuodesta toiseen susien suojelu nousee otsikoihin 

ja aiheuttaa keskustelua ja kohuja.  

Tarkastelin sitä, mitä toimijoita susikeskustelussa näyttää lehtijuttujen perusteella 

olevan ja miten konfliktia ymmärretään ja yritetään ratkaista. Identifioin erilaisia 

toimijaryhmiä, kuten paikalliset, päättäjät ja hallinto sekä metsästäjät ja suojelijat, ja 

tarkastelin näiden toimijoiden intressejä ja käsityksiä konfliktin luonteesta ja sen 

keskeisimmistä ongelmista. Toimijat eivät kuitenkaan olleet valmiina analyysiä 
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ohjaavina kategorioina, vaan analyysin kuluessa kävi selväksi, että susikysymyksen 

vastakkainasettelut kietoutuvat nimenomaan löytyneiden toimijoiden välille. 

Lisäksi tarkastelin toimijoiden mielipiteitä ja tunteita (pelko, viha, kunnioitus ym.), 

jotka ennakko-oletukseni mukaan liittyvät vahvasti susikysymykseen. Toimijoiden ja 

heidän intressiensä, käsityksiensä ja kokemuksiensa lisäksi etsin käsityksiä syistä ja 

ratkaisukeinoista: millaisia syitä esitetään sille, että susi on niin ongelmallinen ja susien 

suojelu niin kärjistynyttä Suomessa, ja miten tilannetta ehdotetaan ratkaistavaksi. 

Näiden aineistosta valitsemieni teemojen avulla sain muodostettua käsityksen 

susikysymykseen liittyvistä vastakkainasetteluista sekä susiparadigmoista. Jaottelin 

vastakkainasettelut Bisin (2010) aiempaa tutkimusta soveltaen ihmisen ja suden sekä 

toisaalta ihmisryhmien välisiksi vastakkainasetteluiksi ja analysoin aineistoni valossa 

kummankin ominaispiirteitä tarkemmin. Tämä sopii Tuomen ja Sarajärven (2009, 97; 

119-120) esittämään ajatukseen siitä, että teoriaohjaavan analyysin loppuvaiheessa 

tuodaan mukaan jokin keskeinen teoria tai aikaisemman tutkimuksen esiin nostama 

johtoajatus aineisto analyysia ohjaavaksi ajatukseksi. 

Analyysilleni oli myös tyypillistä empirian ja teorian vuoropuhelu eli aineiston 

tarkastelun sekä susikysymystä aiemman tutkimuksen näkökulmasta valottavan 

kirjallisuuden käytön vuorottelu (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 97). Analyysin edetessä 

valitsin susikysymyksen historiaa ja nykypäivää valottamaan täydentäviä tietolähteitä, 

joten analyysitulosten esittelyssä nojataan myös näihin lähteisiin, tärkeimpänä Jukka 

Bisin (2010) väitöskirjatutkimukseen. Tieto- ja teorialähteet vahvistavat tietopohjaa ja 

nostavat esiin erilaisten näkemysten taustoja, aineistolähteet taas kuvaavat asiaan 

susikysymykseen liittyviä vastakkainasetteluja sekä toimijoiden kokemuksia ja 

mielipiteitä.  
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3. VASTAKOHDAT JA RISTIRIIDAT 
 

Työni ensimmäinen tutkimustehtävä (ks. luku 1.3) oli analysoida ympäristönsuojelussa 

ja ympäristökeskustelussa esiintyviä vastakohtaisuuksia ja ristiriitoja ja niihin liittyviä 

paradigmoja sekä erityisesti vertailla toisiinsa klassisen logiikan ja dialektiikan 

näkökulmia. Toisena tutkimustehtävänäni taas oli kehittää teoreettisia välineitä 

helpottamaan vastakohtaisuuksien ja ristiriitojen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Nyt 

alkava työni tärkein pääluku pureutuu näihin kahteen tutkimustehtävään.  

Luvussa 3.1 määritellään ensin vastakohdan ja ristiriidan käsitteet ja sen jälkeen 

tarkastellaan vastakohtaisuuden havaitsemista ja käsitteellistämistä eräänä inhimillisen 

ajattelun perustyyppinä ja annetaan esimerkkejä eri ajattelijoista ja aloista, joilla 

vastakohtaisuutta on hahmotettu. Luvun keskiössä on vastakohtatyyppien tarkastelu ja 

määrittely, joka nojaa Aristoteleen tyypittelyyn. 

Luvussa 3.2 jatketaan vastakohtien tarkastelusta negaation käsitteen avulla ristiriitoihin 

ja tarkastellaan ristiriitoja erityisesti filosofian ja logiikan historian näkökulmasta. 

Luvussa pyritään ymmärtämään, miksi suhteellisen neutraalista vastakohta-asetelmasta 

syntyy ongelmallisena pidetty ristiriita. Luvussa esitellään logiikan ja rationaaliselle 

ajattelun kaksi keskeistä lakia: kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait. 

Luku 3.3 avaa dialektiikan perinnettä ja sitä, miten dialektiikassa ristiridat eivät 

välttämättä noudatakaan yllämainittuja lakeja. Esittelen luvussa näkemyksiä siitä, miten 

dialektiikan voidaan nähdä sallivan ristiriitojen olemassaolon, ja miten esimerkiksi 

Hegel logiikassaan näki jokaisen olion sisältävän vastakohtansa. 

Luvun 3.4 alussa esitellään ja määritellään tarkemmin poissulkeva ja sisällyttävä 

paradigma. Esittelen ja perustelen myös muokkaamani teoreettis-käsitteellisen Neljän 

paradigman mallin, jonka avulla voidaan muodostaa neljä erilaista alaparadigmaa, 

joiden kautta vastakohtia ja ristiriitatilanteita voidaan ymmärtää. 

 

3.1 Vastakohtien ja ristiriitojen teoriaa 

 
Tässä luvussa valotan vastakohdan ja ristiriidan käsitteen problematiikkaa filosofian 

historian avulla ja kuvaan, miten vastakohdasta konstruoidaan edelleen ristiriita ja mitä 

loogisen ajattelun mallien siirtäminen arkiajatteluun saattaa aiheuttaa käsityksillemme 

ristiriidoista. Luku pohjaa erityisesti Aristoteleen (n. 384-322 eaa.) ajatteluun, jota 

voidaan pitää länsimaisen ajattelun ja filosofian tärkeänä alkupisteenä myös 

käsittelemieni asioiden osalta. 
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Vastakohta ja ristiriita  

 

Määrittelen vastakohdan ominaisuuksiltaan jonkin asian vastakkaiseksi tai käänteiseksi 

puoleksi (Kotimaisten kielten keskus 2015), joka tyypillisimmillään esiintyy 

vastakohtapareissa. Tärkeitä vastakohtapareja, joita tulevissa luvuissa käsittelen, ovat 

ihminen-luonto, kulttuuri-luonto, ihminen-eläin. Vastakohtapareja löytyy kielestä ja 

käsitteistä loputtomiin, ja vastakohtien hahmottamisen voikin katsoa olevan eräs 

kulttuureja yhdistävä piirre (ks. seuraava luku). Määrittelen vastakohdan siis 

neutraaliksi käsitteeksi, joka ei vielä itse kerro, nähdäänkö vastakkaisuus tai kahden 

vastakohdilta näyttävän tai koetun puolen yhtäaikainen ilmeneminen ongelmana. 

Kyseessä on vain tapa nähdä asioissa vastakkaisia puolia.  

Ristiriita on puolestaan jo kielellisesti voimakkaampi käsite: sanassa kuvataan ristiin 

meneminen ja riita. Ristiriidan käsitteessä vastakohdista on konstruoitu ristiriita, jossa 

otetaan kantaa siihen, että jännite näiden kahden vastakkaisilta näyttävän puolen välillä 

koetaan ongelmaksi. Samantyyppinen asetelma on esimerkiksi Berningerin ym. (1996, 

6) mukaan sanojen ympäristömuutos ja ympäristöongelma välillä (ks. myös Luhmann 

2004, 67-68). 

Lähtökohtani on, että vastakohdat ovat yksi inhimillisen ajattelun peruskategorioista ja 

vastakohtaisuuksien hahmottaminen on hyvin tyypillistä ihmisen ajattelussa. Ristiriidat 

puolestaan kehittyvät vastakohdista ja ne koetaan yleensä ongelmallisiksi ja jopa 

ratkaisemattomiksi. Seuraavassa luvussa perehdytään aluksi vastakohtien teoriaan, jotta 

voidaan ymmärtää myöhempää ristiriitojen tarkastelua. Molemmissa perustan 

muodostaa Aristoteleen ajattelu, joka on käsitellyt kirjoituksissaan molempia ja jonka 

käsityksiin ristiriidoista nykyfilosofiassa nojataan edelleen (tarkemmin luku 3.2). 

 

Vastakohta inhimillisen ajattelun perustyyppinä 

 

Vastakohtien hahmottaminen näyttää olevan ihmiselle hyvin perustavanlaatuinen tapa 

tarkastella, jaotella ja hahmottaa maailmaa. Limnatis (2010, 1) jopa toteaa vastakohtien 

ja ristiriitojen olemassaolon olevan ilmiselvä fakta jokaiselle. Esimerkiksi antropologian 

uranuurtaja Claude Lévi-Strauss (1908-2009) päätteli, että siirtymä luonnosta 

kulttuuriin määrittyy sillä perusteella, että ihmisellä on kyky nähdä biologiset ihmisten 

väliset suhteet vastakohtaisuuden kautta. Hän piti vastakohtaisuutta ja dualismia 

tutkimuksen lähtökohtana eikä tutkimuksessa selitettävänä asiana, osana mentaalista ja 

sosiaalista todellisuutta (Lévi-Strauss 1969, 136). 

Dualismi, dikotomia, polaarisuus, binaarisuus, dialektisuus ja toiseus ovat kaikki nimiä 

tavalle hahmottaa kahden vastakkaiselta vaikuttavan käsitteen, ominaisuuden tai asian 

avulla maailmaa7. Tieteellisen ajattelun historia tuntee hyvin monia eri versioita samasta 

                                                 
7 Tässä luvussa näitä sanoja myös käytetään synonyymisesti, kuvaamaan samankaltaista ilmiötä, joita 

työssä kutsutaan yleisesti vastakohtaisuudeksi tai vastakohdiksi. 
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aiheesta, ja eri tieteenaloilla ja perinteissä sama teema toistuu näillä eri nimillä. 

Aristoteleen vastakohtien eri tyypit sekä käsitykset ristiriidoista (ks. seuraava luku), 

Descartesin (2005 [1641]) sielun ja ruumiin dualismi ja Hegelin dialektiikka (ks. luku 

3.3 Dialektinen ajattelu ja sallitut ristiriidat) ovat eräitä tunnetuimpia tutkielmia 

vastakohtaisuuden teemasta.  

Nykypäivänä esimerkiksi eläineetikot ja ekofeministit analysoivat eläin-ihminen 

dikotomiaa ja toiseutta (Aaltola 2013, 12-15, 25). Toiseuden käsite on peräisin Simone 

de Beauvoirilta (1908-1986), jonka sukupuolentutkimuksen klassikkoteoksen Toinen 

sukupuoli keskeisin teesi on, että jyrkästi kahtiajaolle perustuva sukupuolijärjestelmä on 

vääristynyt eikä vastaa todellisuutta (Heinämaa 2009, 12). De Beauvoir (2009, 44) 

toteaa toiseuden olevan inhimillisen ajattelun peruskategoria ja löytyvän myös 

muinaisista myyteistä ja primitiivisistä yhteisöistä. 

Vastakohtaisuus ja vastakohtien hahmottaminen on siis kulttuurinen, mutta ilmeisesti 

myös kulttuureja yhdistävä konstruktio. Esimerkiksi taolaisuudesta peräisin olevat, 

hyvin tunnetut Jin ja Jang kuvaavat tällaista kaksinapaisuutta ja toisiaan täydentävää 

vastakohtaisuutta (Cua 1981; Luukkanen 1994b, 25-28). Myös Elbow (2000, 48-49) 

toteaa binaarisyyden ja dikotomisuuden idean olevan hyvin vanhaa perua.  

Vastakohtaisuuden kautta hahmotetaan esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksen 

metodiikkaa (Layder 1998, 10) ja toisaalta merkityksen perusrakenteita semiotiikassa 

(Pikkarainen 2004, 103, 109 ja 182). Myös yhteiskunteorian osalta Niklas Luhmann 

selittää yhteiskunnan rakennetta funktiojärjestelmien ja niiden kommunikaatiossaan 

käyttämän binaarisen koodin avulla (ks. Luhmann 2004, 75-84). 

Vastakkaisuuden korostaminen selittää myös eri tavoin ajattelevien ryhmien välisten 

konfliktien syntyä (Postmes 2015). Samaa voidaan nähdä vastakkainasettelun 

korostumisessa esimerkiksi vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen, kun keskusteluun 

nousi Helsingin ja muun maan erottelu sekä erilaiset poliittissävytteiset ”kuplat”, joissa 

eri puolueiden äänestäjien kuvattiin elävän (Mahlamäki 2015; Pullinen 2015). 

Myös ympäristonsuojelussa ja ympäristöpolitiikassa vastakohdille rakentuva ajattelu ja 

binaariset asetelmat ovat tavallisia, mutta niiden kautta voidaan myös löytää erilaisia 

näkökulmia, joita voi soveltaa eri tilanteissa ja ratkaisujen etsimisessä (Haila 2001a, 19-

20).Vastakohtaisuuden hahmottamisesta on siis paljon hyötyäkin (vrt. Layder 1998, 10). 

Kuitenkin ihmisen ja luonnon kahtiajaolle, ihminen-luonto -dualismille perustuva 

ajattelu nousee herkästi ongelmaksi varsinkin kun tarkastellaan ihmisen yhteyttä 

muuhun luontoon, kuten luvussa 4 kuvataan. Ympäristöetiikassa antroposentrismi 

puolestaan perustuu ihmisen ja luonnon vastakkainasettelulle (McShane 2007). 

Vastakohtaisuus on ihmisen silmissä todellista, mutta luonto itsessään näyttää toimivan 

vähintään yhtä paljon jatkumoiden kuin selkeiden luokkarajojen kautta, koska muutos 

on luonnossa hyvin usein vähittäistä. Vuoden- ja vuorokaudenajat vaihtuvat toisikseen 

hiljalleen, samoin vaikkapa ekosysteemityypit: kangasmetsä rantalehdoksi, rantalehto 

kosteikoksi, kosteikko järveksi. Myöskään monet ihmisen luokittelemat ja toisistaan 

erottelemat piirteet eivät ole niin yksiselitteisesti erotettavissa, vaan luonnossa elää niin 
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munivia nisäkkäitä kuin vaikkapa yhtä aikaa oma- ja toisenvaraisia miksotrofisia 

planktoneita (esim. Flynn ym. 2013: ks. myös Willamo 2005, 116). 

 

Vastakohtien eri tyypit Aristoteleella ja tässä työssä 

 

Jotta vastakohtia voidaan analysoida ja ymmärtää paremmin, on hyvä määritellä 

erilaisia vastakohtatyyppejä. Kaikki vastakohdat eivät ole samanlaisia ja tämän luvun 

erittelyssä nojataan Aristoteleen (384–322 eaa.), tyypittelyyn, joka ei varmasti ole 

tyhjentävä, mutta ohjaa kuitenkin vastakohtien ymmärrystä riittävästi ja antaa taustan 

vastakohtien ja ristiriitojen jatkokäsittelylle. 

Aristoteleelta voidaan löytää neljä vastakohtien (antikeimena) tyyppiä: kontraariset 

vastakohdat, kontradiktoriset vastakohdat, pysyvät ominaisuudet ja puuttumiset sekä 

suhteessa olevat vastakohdat8.(Aristoteles 1994, 11b15-25 ja koko 10. luku; Kakkuri-

Knuuttila ja Sihvola 2002, 206; Giuffrida 2012; Smith 2014). Allaolevat tarkemmat 

vastakohtatyyppien kuvaukset perustuvat ylläoleviin lähteisiin ja lisäksi Aristoteleen 

(2002) Topiikka-teokseen. 

Kontraariset vastakohdat ovat Aristoteleen mukaan vastakohtia, jotka kuuluvat 

jollakin tavoin samaan todellisuuteen, esimerkiksi samaan sukuun tai lajiin. Vaikkapa 

musta ja valkoinen kuuluvat molemmat samaan laadulliseen luokkaan. Kontraariset 

vastakohdat voivat olla Aristoteleen mukaan yhtä aikaa epätotta, mutta eivät totta. 

Aristoteleen esimerkissä lauseen: ”ystäville pitää tehdä hyvää” kontraarinen vastakohta 

on ”ystäville pitää tehdä pahaa”, samoin ”vihollisille pitää tehdä hyvää”. (Aristoteles 

2002, 15; 104a20-33). 

Kontradiktoriset vastakohdat on muodostettu negaation eli kiellon avulla, ja ne eivät 

voi olla yhtä aikaa totta tai epätotta. Esimerkiksi joku voi olla vain vihollinen tai ei-

vihollinen, muttei kumpaakin yhtä aikaa ja lisäksi hänen on oltava välttämättä 

jompaakumpaa. ”Ystäville pitää tehdä hyvää” -lauseen kontradiktorinen vastakohta 

olisi: ”ystäville ei pidä tehdä hyvää” (Aristoteles 2002, 15; 104a20-33)9. Kontradiktiota 

ei pidä sekoittaa kontraariseen vastakohtaan, koska siitä seuraa helposti ongelmia. 

Tähän paneudutaan myöhemmin luvussa Vastakohdan kehittyminen ristiriidaksi (s. 42). 

Pysyvissä ominaisuuksissa ja puuttumisissa on kyse vastakohdista kuten näkevä ja 

sokea: näkeminen on ihmiselle kuuluva ominaisuus ja sen puuttuminen eli sokeus on 

sen vastakohta. Kuitenkin kyseisellä oliotyypillä täytyy tuo jokin ominaisuus voida olla, 

jotta se voi joiltain ao. tyypin edustajilta puuttua. Esimerkiksi kiveltä ei voi puuttua 

näkökykyä, eli mitään kiveä ei voi kutsua sokeaksi. 

                                                 
8 Tässä käytetään Kakkuri-Knuuttilan ja Sihvolan (2002) suomennoksia termeistä: enantia, antifaseis, 

hekseis ja sterêsis sekä pros ti; englanniksi contraries, contradictories, ‘form and privation’ ja relatives 

(Giuffrida 2012). 

 
9 Jos tarkkoja ollaan ”ystäville pitää tehdä hyvää” lauseen kontradiktorinen vastakohta voisi myös olla 

”ystäville pitää tehdä ei-hyvää” riippuen siitä, mihin lauseen osaan kontradiktio kohdistetaan. 
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Suhteessa olevat vastakohdat ovat sellaisia kuten vanhempi-lapsi, työntekijä-

työnantaja, eli ne muodostuvat vain vastapuolensa kautta eli edellyttävät suhdetta 

johonkin toiseen ollakseen olemassa.  

 

Ei ole täysin selvää, miten kontraarinen ja suhteessa oleva vastakohta eroavat toisistaan, 

koska myös Aristoteleen esimerkin ystävä-vihollinen parin voidaan käsittää olevan 

suhteessa toisiinsa, eli että ilman ystävää ei olisi vihollista ja päinvastoin. Kontraariset 

vastakohdat voidaan mieltää polaarisiksi tai vastakkaisiksi ääripäiksi, kuten kylmä ja 

kuuma (Smith 2014), mutta myös näiden käsitteiden voi käsittää olevan suhteessa 

toisiinsa ja toisensa edellyttävät (ks. Giuffrida 2012). Näiden ongelmien ja 

käsitteellisten epäselvyyksien takia sekä käsitteiden määrän vähentämiseksi työssä 

käytetään pelkästään kontradiktorisen ja kontraarisen vastakohdan käsitteitä ja 

jälkimmäiseen luetaan kuuluviksi kaikki em. vastakohtatyypit kontradiktorista 

lukuunottamatta. 

Kontradiktorinen vastakohta eroaa kolmesta muusta tyypistä ennen kaikkea siksi, että se 

sisältää negaation eli kiellon, jolloin sen asetelma on muotoa A vs. ei-A, kun taas muut 

ovat muotoa A vs. B (vrt. Willamo 2005, 119). Työssä ei siis erotella erityyppisiä A/B -

vastakohtapareja toisistaan, koska työn keskeisin argumentti koskee nimenomaan A/B 

ja A/ei-A -asetelmien eroja. Jaan siis vastakohta-asetelmat kahteen luokkaan, joista 

käytän seuraavia nimiä: 

A/ei-A: kontradiktorinen vastakohta-asetelma, lyhyemmin kontradiktorinen 

asetelma 
 

A/B: kontraarinen vastakohta-asetelma, lyhyemmin kontraarinen asetelma  

Eri vastakohtatyyppejä ei näytetä usein erotettavan toisistaan10. Pikkaraisen (2004, 110) 

mukaan juuri kontradiktorinen suhde on poissulkeva ristiriita, kun taas kontraarisen 

suhteen osapuolet eivät välttämättä sulje toisiaan pois, vaan voivat olla yhtä aikaa läsnä 

tai tosia. Aristoteles tosin oli asiasta eri mieltä, eikä nähnyt, että kontraarisenkaan 

ristiriidan osapuolet voisivat ilmentyä tai olla totta yhtä aikaa (Aristoteles 2002, 15; 

104a20-33; Kakkuri-Knuuttila ja Sihvola 2002, 206). 

Mielestäni on kuitenkin hyvin ongelmallista, jos kontraaristenkaan vastakohtien ei 

katsota voivan olla totta yhtä aikaa. Esimerkiksi ihminen-eläin vastakohtaparissa voi 

olla tarpeellista myöntää ihmisen olevan molempia, samoin vastakohtaparissa ihminen-

luonto. Tätä problematiikkaa käsitellään tarkemmin luvussa Vastakohdan kehittyminen 

ristiriidaksi (s. 42) sekä luvussa 4. 

 

                                                 
10 Kirjallisuudesta en esimerkiksi löytänyt edes substantiivia kontraariselle, kun taas kontradiktio on 

täysin vakiintunut termi. Ylipäätään kirjallisuutta koskien näitä vastakohtatyyppejä oli hankalaa löytää.  
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3.2 Ristiriidat logiikan perinteessä 
 

Negaatio inhimillisessä ajattelussa 

 

Tarkastelen seuraavissa luvuissa erityisesti kontradiktorista vastakohta-asetelmaa eli 

vastakohdan muodostamista negaation kautta. Yksinkertaisimmillaan siis vastakohta voi 

tarkoittaa jotakin asiaa ja sen negaatiota: esimerkiksi luonto ja ei-luonto, tai kuten 

feministisessä teoriassa mies ja ei-mies (de Beauvoir 2009, 42-43). Joissain tapauksissa 

arkikielessäkin on käytössä kontradiktorisia sanapareja: puhutaan esimerkiksi 

uusiutuvista ja uusiutumattomista luonnonvaroista. 

Monet pitävät negaatiota yhtenä inhimillisen ajattelun perustavanlaatuisimmista 

malleista (esim. de Bono 1991, 66). Jo Immanuel Kant (1724-1804) nosti sen 

teoksessaan Puhtaan järjen kritiikki yhdeksi ajattelun peruskategorioista (Kant 2013, 

100). Se, onko asia olemassa vai ei olemassa, määrää Kantin mukaan sen, 

myönnetäänkö vai kielletäänkö asetelmassa jotakin (Kannisto 2012, 85). Kantille nämä 

kategoriat ovat perustavanlaatuisia tapoja ajatella oliota ja hän johtaakin nämä 

kategoriansa kysymällä, mitkä säännöt ohjaavat kaikkea ajattelua (Kannisto 2012, 83-

84) 11. Kantille kategoriat olivat välttämättömiä havaintokokemusten ja maailman 

käsitteellistämisen ennakkoehtoja (Järvilehto 2012, 30).  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel puolestaan liittää negaation olioiden identiteettiin, joka 

määräytyy nimenomaan negaation kautta: se, mitä tai mikä jokin asia on, määräytyy 

kaiken sen mukaan, mitä se ei ole. Olioon liitettävä mikä tahansa määre edellyttää siis 

muiden määreiden negaatiota. (Oittinen ja Jauhiainen 2011, 32-33). Metsä määrittyisi 

tällöin negaationsa kautta, se ei ole merta, rakennettua kaupunkia tai peltoa. (Hegelin 

ajatuksia esitellään tarkemmin luvussa 3.3.) 

Negaatio onkin yksi hyvin hyödyllinen kognitiivinen tapa jäsentää maailmaa kiellon 

kautta; onko jokin olemassa tai totta vai ei, tai onko jollakin esimerkiksi jokin 

ominaisuus vai ei. Negaatiolla on keskeinen rooli, kun seuraavaksi siirrytään 

tarkastelemaan ristiriitoja, sillä negaation voidaan katsoa kuuluvan osaksi jokaista 

loogista ristiriitaa (Lukasiewicz 1979, 62). 

 

                                                 
11 Kiinnostavaa logiikkaa koskevan jatkokäsittelyn (seuraava luku) kannalta on se, että vaikka Kantin 

termistö eroaa nykylogiikasta, on kategorioilla Kanniston (2012, 87) mukaan paljon yhteistä sen kanssa. 

Esimerkiksi kieltävät ja myöntävät arvostelmat vastaavat nykylogiikkaa, vaikka logiikassa käytetäänkin 

pelkkää kieltävää konnektiivia. Kannisto (emt.) siis liittää Kantin myöntävän ja kieltävän arvostelman 

erottelun nykylogiikan käsityksiin. 
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Kielletty ristiriita ja logiikan lait 

 

Ristiriitojen olemusta on pohdittu jo vuosituhansia. Antiikin esisokraatikot keskustelivat 

ristiriidan ongelmasta (Määttänen 2003, 13-18; 22-23), ja näin se kulkeutui myös 

länsimaiseen ajatteluun. Ristiriidan ongelmalla tarkoitetaan filosofiassa ja erityisesti 

logiikassa kysymystä siitä, voiko kaksi keskenään ristiriitaista asiaa olla totta yhtä aikaa. 

Logiikassa ristiriita liittyy aina edellä olleeseen kontradiktoriseen vastakohta-

asetelmaan (Pantsar 2014, 12-13). 

Esisokraatikoista Parmenides (n. 510 eaa.) – ja myöhemmin myös Aristoteles – päätyi 

siihen, että ristiriidat ovat mahdottomia, ja Parmenideen nimiin usein laitetaan 

ristiriidattomuuden periaatteen luominen. Idea tähän syntyi, kun Parmenides nosti esiin 

edeltäjiensä loogisia hairahduksia. Parmenides ja hänen aikalaisensa etsivät varmaa 

tietoa ja sellaisia ajattelun välineitä, joihin ajattelun voisi perustaa. Parmenideelle 

rationaalisuus oli ajattelun ristiriidattomuutta. (Määttänen 2003, 13-14; Danaher 2004; 

ks. myös Hargrove 1999, 78-79.) Keskeistä on, että nykyinen filosofia on rakentunut 

esisokraatikkojen kysymysten, vastausten ja näkemysten pohjalle (Hargrove 1999, 75). 

Ristiriidattomuuden periaatteen teki kuitenkin tunnetuksi ja erääksi keskeisimmistä 

ajattelun perusperiaatteista Aristoteles, joka jatkoi Parmenideen tutkimussuuntaa ja 

jonka työ johti muodollisen logiikan keksimiseen (Määttänen 2003, 14 ja 26). 

Metafysiikka-teoksensa neljännessä luvussa Aristoteles nostaa esiin ”kaikkien 

aksioomien prinsiipin”, ristiriidan lain: ”On mahdotonta, että jokin sama kuuluu ja ei 

kuulu jollekin samalle samassa suhteessa.” Aristoteles pitää tätä logiikassa ristiriidan 

laiksi kutsuttua periaatetta kaikkein varmimpana ja tunnetuimpana ontologisena 

lähtöoletuksena12. (Aristoteles 1990, 1005b18-34.) Aristoteleen sanoin: ”…on 

mahdotonta olla ja olla olematta yhtä aikaa ja siten osoitimme tämän olevan kaikkein 

varmin prinsiippi”(emt.; ks. myös Knuuttila 1990, 281).  

Ristiriidan lakiin liittyy myös toinen keskeinen periaate, ns. kolmannen poissuljetun 

laki, joka tarkoittaa, että jokin asia on joko totta tai epätotta ja sen on oltava 

jompaakumpaa (Aristoteles 1990, 1011b23-29). Näiden kahden lain tai periaatteen 

mukaan mikään asia ei voi olla yhtä aikaa tosi ja epätosi ja kaikki asiat ovat joko tosia 

tai epätosia (Pantsar 2014, 13; myös esim. Boole 2005 [1853], 35). 

Kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait ovat edelleen klassisen logiikan 

keskeiset alkuoletukset ja logiikan tärkeimpiä päättelysääntöjä13 (Baggini ja Fosl 2013, 

                                                 
12 Sekä Lukasiewizc että Gottlieb nostavat esiin, että Aristoteleella on itseasiassa kolme eri versiota tai 

muotoilua kielletyn ristiriidan laista, mutta niihin ei paneuduta tässä tarkemmin (ks. Lukasiewizc 1979; 

Gottlieb 2015). 

 
13 Toisaalta esimerkiksi Lukasiewizc (1979, 59-62) toteaa, että näkemys kielletyn ristiriidan laista 

”korkeimpana” päättelyä johtavana periaatteena pitäisi hylätä, mutta on itse sitä mieltä, että lailla on sen 

sijaan käytännöllistä ja eettistä arvoa. 
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64; Pantsar 2014, 13; ks. myös Vilkko 2009, 212). Logiikassa ristiriitaa käytetään myös 

tärkeänä todistusmenetelmänä (Barwise ja Etchemendy 2003, 136-138) ja Baggini ja 

Fosl (2013, 42 ja 65) toteavat loogisen johdonmukaisuuden (eli näiden lakien käytön) 

olevan rationaalisuuden edellytys. 

Nämä ajattelun laeiksikin kutsutut päättelysäännöt tai prinsiipit ovat olleet loogikoiden 

mielenkiinnon kohteena halki aikojen (Haaparanta 2009, 5), ja toisaalta koko 

tiedejärjestelmän voidaan katsoa käyttävän nimenomaan tällaista ”kaksiarvoista 

koodia”, joka perustuu tosi/epätosi erotteluun (Luhmann 2004, 75 ja 124-127).  

Nämä lait muotoillaan logiikassa seuraavasti (esim. Miettinen 2005, 65; Pantsar 2014, 

12): 

Kielletyn ristiriidan laki: ¬(A ∧ ¬A)14 

Kolmannen poissuljetun laki: A ∨ ¬A  

Kielletty ristiriita siis viittaa kontradiktoriseen vastakohta-asetelmaan eli tilanteeseen, 

jossa jonkin vastakohtaparin puolet eivät voi olla totta yhtä aikaa mutta eivät myöskään 

epätotta (Aristoteles 1994, 13b30-35). Kontradiktio perustuu aina negaation käytölle, 

kuten edellä mainittiin. Kontradiktiossa poissuljetaan vastakohtaparin toinen puoli ja 

asetelma on: joko A tai ei-A. Vastakohtatyypeistä kontradiktorisen vastakohta-

asetelman ollessa kyseessä logiikan kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait 

pätevät. Itseasiassa jos katsotaan tarkasti kontradiktorinen vastakohta-asetelma ja 

kielletyn ristiriidan laki ovat oikeastaan saman asian kaksi eri muotoilua: 

kontradiktorista asetelmaa ei ole olemassa ilman kielletyn ristiriidan lakia ja päinvastoin 

Aristoteleen ajatuksia ristiriidoista ei ole juuri kyseenalaistettu – toisin kuin hänen 

monia muita ajatuksiaan – ja ristiriidan kieltäminen on pysynyt länsimaisen ajattelun 

”dogmina”(Lukasiewicz 1979, 50; Priest 1998; Beall 2004, 2-3). Kielletyn ristiriidan ja 

kolmannen poissuljetun lakien merkitys länsimaisessa ajattelussa ja tieteessä on 

merkittävä: nämä pitkälti historiasta periytyvät ajattelun lait ovat ohjanneet länsimaista 

ajattelua jo tuhansia vuosia (Peng ja Nisbett 1999; Danaher 2004: ks. myös de Bono 

1991, 65). Kuten Wahlstedt (2011) toteaa: ”Länsimaisella kulttuurilla on erityispiirre, 

mikä erottaa sen monista muista kulttuureista – usko ehdottomiin ja toisensa 

poissulkeviin vastakohtaisuuksiin.” 

 

Kielletyn ristiriidan ongelmallisuus 

 

Edellä kuvasin ristiriidan käsitettä tarkasteltuna klassisen logiikan näkökulmasta, josta 

katsoen kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait toimivat hyvin. Logiikka 

käsittelee päättelyiden pätevyyttä ja väitteiden välisiä suhteita ja pyrkii selventämään 

luonnollisen kielen mahdollista epäselvyyttä (Miettinen 2005, 10; Pantsar 2014; ks. 

                                                 
14 Merkkien selitykset: V = tai;  ∧ = ja; ¬ = ei, kielto. Sulkujen käyttö kuten matematiikassa. 
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myös Pikkarainen 2004, 109). Negaatio inhimillisen ajattelun peruskategoriana onkin 

monissa tilanteissa hyvin looginen. On järkevää ajatella, että jokin asia voi joko olla 

olemassa tai totta tai sitten ei, muttei kumpaakin yhtä aikaa. Esimerkiksi kiinalaisen 

uskomuksen mukaan kielletyn ristiriidan laki toimii nimenomaan käsitteiden ja 

abstraktioiden maailmassa (Peng ja Nisbett 1999). 

Tietyn ristiriidan tarkastelu logiikan näkökulmasta on teoreettista ja neutraalia: huomio 

kiinnitetään vain siihen, että tilanne on klassisen logiikan vastainen eikä oteta kantaa 

esimerkiksi moraaliseen asetelmaan tai käytännön hankaluuksiin. Jos ristiriitaa 

ajatellaan tällä tavoin puhtaan neutraalisti, sitä voidaan käyttää esimerkiksi tehokeinona: 

taiteilijahaastattelun otsikko ”Naiivi kyynikko” (Naiivi… 2015) herättää 

aikakauslehdessä lukijan huomion sisältämänsä ristiriidan vuoksi. Hieman samanlaisen 

ensivaikutelman saattaa herättää esimerkiksi taloustieteilijä Joseph Schumpeterin (1939) 

kuuluisa termi ”luova tuho” (creative destruction), jonka kytkemisessä yleiseen 

ajatteluun on Funtowiczin ja Ravetzin (1994, 569) mukaan apua nimenomaan 

kontradiktiosta ja dialektiikasta.   

Kun moraalinen tai käytännöllinen näkökulma otetaan mukaan tarkasteluun, siirrytään 

logiikan maailmasta konkreettisemmalle tasolle (ks. Baggini ja Fosl 2013, 41). Syntyy 

arvotettu, haitalliseksi tai ongelmalliseksi koettu ristiriita. Esimerkiksi arkikielessä 

ristiriita määritellään yhteensopimattomuudeksi, vastakkaisuudeksi tai konfliktiksi 

(Kotimaisten kielten keskus 2015). Tyypillisimmillään käytännön ristiriita syntyy 

konfliktissa, jossa kaksi mielipidettä tai näkemystä on vastakkain keskenään ja niiden 

yhteensovittaminen koetaan vaikeana. Kun tässä työssä käytän käsitettä ”ristiriita”, se 

sisältää useimmiten molemmat ulottuvuudet, sekä käytännöllisen että loogisen. Nämä 

kaksi erilaista ristiriitaa, looginen ja käytännöllinen, liittyvät toisiinsa siten, että 

käytännöllisiin ristiriitatilanteisiin sovelletaan logiikan lakeja eli suhtautuminen 

käytännölliseen ristiriitaan muotoutuu loogisen ristiriidan sääntöjen mukaan. 

Ongelmia siis seuraa, kun logiikan lakeja aletaan soveltaa liian kaavamaisesti 

vastakohtaisilta näyttäviin tilanteesiin tai vastakohtapareihin. Kaikkia päättely- ja 

ajattelutilanteita tuskin kannattaa käsitellä samalla tavalla (Danaher 2001). Kielletyn 

ristiriidan laki koskee kontradiktorista asetelmaa eli negaation avulla muodostettuja 

vastakohtapareja, jotka ovat tyyppiä luonto ja ei-luonto, saastunut ja ei-saastunut, 

ihminen ja ei-ihminen. Nämäkin tosin ovat hankalia kontradiktioita ympäristönsuojelun 

moniulotteisissa tilanteissa, joissa useinkaan ei ole lainkaan selvää, onko esimerkiksi 

jokin toimenpide nimettävissä ympäristönsuojeluksi vai ei. Tuulivoimalan 

pystyttäminen on monen mielestä ympäristönsuojelua parhaimmillaan, kun taas monen 

muun mielestä se tuottaa melua ja pilaa maiseman ja sen luontoarvot (esim. Patrakka 

2013). Rittel ja Webber (1973) toteavat lisäksi, että pirullisten ongelmien osalta ei ole 

tosi/epätosi-tyyppisiä ratkaisuja, vaan ne ovat pikemminkin tyyppiä parempi/huonompi, 

tyydyttävä/riittävän hyvä. 

Lainsäädäntö on hyvä esimerkki järjestelmästä, jota sovellettaessa on usein pystyttävä 

mahdollisimman yksiselitteisesti määrittelemään, onko jokin asia A vai ei-A. Sillä, 

määritelläänkö turve säädöstekstien pohjalta uusiutuvaksi vai uusiutumattomaksi 
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luonnonvaraksi tai jokin vesistö joeksi vai ”ei-joeksi” (esimerkiksi puroksi)15 voi olla 

merkittäviä seurauksia niin ympäristönsuojelullisesti kuin vaikkapa 

kansantaloudellisestikin, kun päätetään turvetuotannon tukemisesta tai tietyn virtaveden 

käytöstä ja päätökset riippuvat säädöksiin kirjatuista määritelmistä. 

Arkielämässä monet ristiriitaisilta näyttävät tilanteet ja ristiriitaiset käsitteet kuitenkaan 

harvemmin ovat tyyppiä A ja ei-A, koska negaatio ei monissa tilanteissa ole kovin 

käytännöllinen tapa ilmaista vastakohtaisuutta (de Bono 1991, 106). Esimerkiksi 

Willamo (2004a; 2005, 158-163; ks. myös Ympäristökasvatuksen… 2008) käyttää 

kontradiktorista asetelmaa ja käsitteitä ”luonto ja ei-luonto”; se tekee ajatuksenkulusta 

loogista mutta tekstistä hiukan elämälle vierasta. On vaikeaa ymmärtää, mitä on ei-

luonto, ja siksi on paljon helpompaa laittaa ei-luonto -negaation paikalle jokin toinen 

käsite, jolloin asetelma yleensä muuttuu kontraariseksi (A vs. B). Toisenlaisiakin 

tilanteita tosin on: esimerkiksi lajin uhanalaisuuden vastakohtana tuntuu luontevalta 

todeta kontradiktorisesti, että jokin toinen laji ei ole uhanalainen, koska vaikkapa 

uhanalaisuusarvioinneissa käytetty termi ”elinvoimainen” (esim. Rassi ym. 2010, 20) ei 

ole kovin hyvin vakiintunut arkikieleen uhanalaisuuden vastakäsitteeksi. 

Maltalainen lääkäri ja psykologi, Edward de Bono, kuvaa kirjassaan Minä olen 

oikeassa, sinä väärässä  (1991) nykyistä loogista systeemiä kehittämänsä 

pöydänpäällyslogiikan käsitteen avulla. Hän kuvaa pöydänpäällyslogiikkaa 

samanlaisena toimintana kuin eriväristen ja muotoisten palikoiden siirtely erilaisiin 

palikoita vastaaviin laatikoihin (esim. emt, 65-67). Tällainen pöydänpäällyslogiikka on 

hänen mukaansa tehokasta ja siinä käytetään niin havainnointia kuin arvostelukykyä. Se 

perustuu järjestelyyn ja kategorisointiin sekä voimakkaaseen ristiriitaan, joka seuraa 

”on” ja ”ei ole” sanojen käytöstä (ks. myös de Bono 1973, 132-147). Jokin joko kuuluu 

siniseen laatikkoon tai sitten ei (ks. myös Bowker ja Star 1999, 10-11).  

Pöydänpäällyslogiikan vahvuus on sen helppous, nopeus ja yksinkertaisuus, ja se toimii 

de Bonon (1991, 110) mukaan, kun kyse on staattisista ja symbolijärjestelmistä. De 

Bono kuitenkin esittää, ettei tällainen poissulkeminen vastaa juurikaan todellista 

maailmaa ja tämänkaltainen ajattelusysteemi on hyvin altis luomaan ongelmia (emt. 110 

ja 185). Myös esimerkiksi Bowker ja Star (1999, 11) toteavat, ettei mikään ihmisen 

luoma luokittelusysteemi täytä tuohon luokitteluun sisältyviä ehtoja, kuten 

luokkakategorioiden toistensa poissulkevuutta tai sitä, että luokittelu kattaisi kaikki 

ilmiöt tai kategoriat, joita voidaan havaita. 

Pöydänpäällyslogiikkaan kuuluu myös veitsenteräerottelun käsite, eli ihmismielen 

hyödyllinen kyky tehdä nopeita erotteluja epävarmassa tilanteessa (ks. de Bono 1991, 

105-107). Pöydänpäällyslogiikassa poissulkeminen tapahtuu juuri veitsenteräerottelun 

avulla, kun ihminen jakaa jonkin asian A:ksi ja ei-A:ksi. Tällaisen poissulkemisen 

                                                 
15

 Vanhassa vesilaissa (Vesilaki (kumottu), 1961) virtavettä pidetään jokena, jos keskivirtaama on 

vähintään kaksi kuutiometriä sekunnissa tai siinä voi kulkea soutamalla vuoden vähävetistä aikaa lukuun 

ottamatta. Uusi vesilaki (Vesilaki, 2011) määrittelee joen sellaiseksi virtaavan veden vesistöksi, jonka 

valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä. 
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hyödyllisyys korostuu de Bonon mukaan vaaratilanteissa, kun pitää voida nopeasti 

tehdä päätelmiä tilanteen uhkaavuudesta. 

De Bono (1991, 106) kuitenkin toteaa esimerkissään, että nopeasti vaikkapa demokratia 

ja ei-demokratia muuttuvat muotoon demokratia ja diktatuuri: mieli siis tekee mallin 

siitä, mikä ei-A on. Jyrkät polarisoinnit tekevät maailman havaitsemisesta hänen 

mukaansa jäykkää ja joustamatonta, ihmiset nähdään kuuluvina ”meihin” tai ”heihin” 

(ks. myös de Beauvoir 2009, 44), jolloin esimerkiksi maahanmuuttajan lapsi voi jäädä 

lopullisesti kategoriaan ”he” vain koska näyttää erilaiselta, vaikka olisi syntynyt 

Suomessa, olisi Suomen kansalainen ja puhuisi suomea. Näin veitsenteräerottelu saa 

ihmisen näkemään melko samanlaiset asiat täysin erilaisina eikä mahdollista 

välimuotoisten kategorioiden olemassaoloa. Lisäksi se mahdollistaa esimerkiksi 

rasismin tai ihmisen luontosuhteesta puhuttaessa spesismin16. De Bono pitää 

”arkipäivän logiikan” ongelmallisimpana puolena juuri dikotomioiden ja joko tai -

tyyppisen ajattelun käyttöä. (Emt. 182-183 ja 212.) 

Tällaisen ajattelun myötä syntyy konflikteja, joissa vastapuolet väittävät olevansa 

oikeassa. Sen sijaan että yritettäisiin saada selville, kumpi osapuoli on todellisuudessa 

oikeassa, voitaisiin todeta kummankin olevan oikeassa, mutta kummankin 

loppupäätelmän tai näkemyksen perustuvan tilanteen johonkin tiettyyn puoleen, 

tiettyihin olosuhteisiin tai näkökulmaan. (De Bono 1991, 275.)  

On kuitenkin taas muistettava kolikon kääntöpuoli. Layder (1998, 10) toteaa, että 

vastakohtaiset erottelut auttavat näkemään vastakohdan eri puolien erilaiset luonteet 

selkeämmin sekä sen, mitä puolia painotetaan, vaikka vastakohdat pelkistävätkin aina 

todellisuutta. Danaherin (2004) mukaan analyyttiselle ajattelulle ja ristiriidan ja 

kolmannen poissuljetun laeille on paikkansa ja käyttötarkoituksensa, mutta maailmaa ei 

pitäisi yrittää pelkistää vain noihin lakeihin, vaan nähdä myös sen holistinen luonne. 

Edward de Bonon johdattamana päästään siis kiinni siihen, miksi ristiriidan ja 

kolmannen poissuljetun lakien käyttäminen on ongelmallista muissa kuin aidosti 

kontradiktorisissa asetelmissa. Tässä työssä lähdetään siitä, että kun näitä logiikan 

lakeja käytetään myös kontraarisiin asetelmiin, muuntuu neutraali vastakohta-

asetelma ristiriidaksi. 

 

Vastakohdan kehittyminen ristiriidaksi  

 

Jotta voidaan kunnolla ymmärtää ristiriitojen olemusta, kannattaa kysyä, miten niiden 

ajatellaan syntyvän ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että neutraalina mielletystä 

                                                 
16

Spesismi (lajisyrjintä, lajisorto; engl. speciesism) on eettinen näkemys, jossa yksilön arvo ja merkitys 

määräytyy sen mukaan, mihin lajiin yksilö kuuluu (Oksanen ja Rauhala-Hayes 1999, 350). Käsitteen on 

kehittänyt brittipsykologi Richard Ryder, joka omien sanojensa mukaan alkoi käyttää sitä 

julkaisemattomana n. vuonna 1970 (Ryder 2005). Sen käytön vakiintumiseen on vaikuttanut paljon 

australialaisfilosofi Peter Singerin kirja Animal Liberation (Singer 1975). 
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vastakohta-asetelmasta syntyy ongelmalliseksi koettu ristiriitatilanne. Mielestäni yksi 

tärkeä tapa vastata kysymykseen on esittää, että ihmiset siirtävät kontradiktorisen 

logiikan kontraariseen asetelmaan. Toisin sanoen kielletyn ristiriidan ja kolmannen 

poissuljetun lakeja käytetään A/ei-A -asetelmien lisäksi myös A/B -tilanteissa. Kuten 

Baggini ja Fosl (2013, 41) toteavat, on varottava sekoittamasta arkikielen muotoihin 

loogisen epäjohdonmukaisuuden muotoa (eli kontradiktiota: A/ei-A). Heidän mukaansa 

arkikielen tai havainnon kontraariset vastakohdat eivät välttämättä olekaan toisensa 

poissulkevia, jos tarkasti katsotaan, eli on oltava tarkkana, että kyseessä on todella 

kontradiktorinen tilanne (emt.).   

Väitteeni kontradiktorisen logiikan siirtämisestä kontraariseen asetelmaan ei tietenkään 

riitä selittämään ristiriitojen ongelmaa tyhjentävästi, mutta uskon, että antiikista 

länsimaiseen ajatteluun periytyvä vaatimus rationaalisesta ja loogisesta ajattelusta voi 

heijastua yhteiskunnassamme myös tällä tavalla (ks. Hargrove 1999, 77).  

Alla esitän yllä mainitusta näkökulmasta rakentamani kuvauksen prosessista, jonka 

kautta kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakien soveltaminen johtaa siihen, 

että neutraalista vastakohdasta muuntuu ongelmalliseksi koettu ristiriita. Kuvaukseeni 

olen saanut vaikutteita etenkin de Bonolta (1991), Luukkaselta (1994a, 58-61) sekä 

Pengiltä ja Nisbettilta (1999). Lisäksi se perustuu edellisiin lukuihin sekä edellä 

olleeseen kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakien tarkasteluun. Nimitän 

kuvausta nimellä Vastakohdasta ristiriidaksi -malli (VR-malli). 

Vastakohdasta ristiriidaksi -malli: 

1. Lähtökohta: Tapamme soveltaa logiikkaa tulee kontradiktiosta eli 

ajattelussamme vallitseva looginen sääntö pohjautuu negaatioon: A/ei-A. 

Vaihtoehdot eivät voi olla totta yhtä aikaa ja kolmas vaihtoehto on poissuljettu. 

Sen sijaan tapamme nähdä maailma käytännössä puolestaan on usein 

kontraarinen eli hahmotamme todellisuutta intuitiivisesti A vs. B -asetelmina 

(Danaher 2004). 
 

2. Vaihto: alun perin kontradiktorinen asetelma vaihdetaan kontraariseksi, kun 

A/ei-A -asetelmassa ei-A:n paikalle sijoitetaankin jokin B (de Bono 1991). 

Syntyy tilanne, joka ei ole enää kontradiktorinen kummankaan logiikan lain 

kannalta: A ja B voivat olla totta yhtä aikaa ja kolmas vaihtoehto voisi hyvin 

olla mahdollinen. 
 

3. Rajanveto: tarkastelua jatketaan kuitenkin ikään kuin kyseessä olisi 

kontradiktorinen asetelma. A ja B erotetaan toisistaan voimakkaasti ja kolmatta 

vaihtoehtoa ei sallita (de Bono 1991: veitsenteräajattelu) 
 

4. Polarisointi: katsotaan näiden kahden puolen edustavan asetelman ääripäitä, 

vaikka ne olisivat alun perin eronneet toisistaan vain hiukan (Luukkanen 1994a, 

58; Peng ja Nisbett 1999) 
 

5. Arvottaminen, valinta: valitaan, kumpi vastakohdan eri puolista on totta tai 

olemassa tai jopa oikein tai hyvää (Aristoteles 1990, 1005b18-34). Lisäksi 
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toinen puolista saatetaan nostaa ns. valta-asemaan, arvostetummaksi (Luukkanen 

1994a, 59-60). Syntyy arvotettu, ongelmalliseksi koettu ristiriita. 

 

6. Ristiriidan vakiinnuttaminen (de Bono 1991, 106) ja yhteiskunnallistaminen 

(vrt. Haila 2001a, 13). 
 

7. Identifioituminen: vaikka alun perin olisi ollut kyse asiasisällöistä, aletaan 

mieltää, että kyse on ihmisistä ja tulee mielikuva, että kaikkien on ”valittava 

puolensa” (de Bono 1991, 106-107 ja 183-185). 

Yllä kuvatun ajatusmallin mukaan ihmisillä olisi siis intuitiivinen taipumus nähdä 

maailma usein nimenomaan kontraarisesta lähtökohdasta, mutta soveltaa sen 

tulkinnassa kontradiktorisia loogisia sääntöjä kuten kohdassa 1 esitetään eli 

ajattelussamme vallitseva looginen sääntö pohjautuu negaatioon: A/ei-A. Tämä ei 

varmasti päde kaikissa tilanteissa ja vaihtelee myös ihmisestä toiseen. Kuitenkin, kuten 

edellä on kuvattu, logiikan lait ovat tärkeässä asemassa länsimaisen ajattelun ja tieteen 

kehityksessä, ja se antaa aiheen nostaa tarkasteluun niiden merkitystä myös 

arkiajattelulle. 

Kohdassa 2 (Vaihto A/ei-A -> A/B) negaatio, kuten esimerkeissä luonto ja ei-luonto, 

mies ja ei-mies, kapitalisti ja ei-kapitalisti, korvataan jollakin, joka näyttää sillä hetkellä 

sen vastakohtaparilta, esimerkiksi luonto-kulttuuri, mies-nainen, kapitalisti-kommunisti. 

Tässä kohdassa syntyy usein sekavuutta, kun ei-A:n paikalle sijoitettava B saatetaan 

valita melko satunnaisen tai epäloogisen tuntuisesti. 

De Bonon (1991, 106-107) mukaan ei-A:n paikalle sovitetaan yleensä jokin tunnettu 

asia tai käsite, koska abstrakti ei-A, esimerkiksi ei-luonto, on ihmiselle vaikea 

hahmottaa. Näin suhteellisen neutraalista ei-A:sta, jonka paikalle voi käytännössä laittaa 

mitä vain, tuleekin muotoa B, esimerkiksi kulttuuri, jolloin B:n paikka ikään kuin 

täyttyy ja näistä kahdesta tulee toistensa kontraariset vastakohdat. 

Työssäni tärkeässä ihminen/luonto-esimerkissä (ks. luku 4) ei-luonnon paikalle 

sijoitetaan intuitiivisesti ihminen, vaikka asiaa tarkemmin kysyttäessä luultavasti lähes 

kaikki sanoisivat ihmisen olevan vähintään kehonsa kautta elimellisesti osa luontoa eikä 

luonnon vastakohta (ks. Willamo 2005, 107). Tässä esimerkissä B siis valitaan peräti 

hierarkkisesti eri tasolta A:n kanssa – onhan ihminen pikemmin osa luontoa kuin sen 

kanssa tasa-arvoinen vastapari – mikä johtaa hyvin sekavaan asetelmaan (tarkemmin 

luvussa 4.1). Toisena esimerkkinä B:n valintaan liittyvistä epäselvyyksistä olkoon 

lehtijuttu, jossa todetaan, että ”elinkaarianalyysin pohjalla on vahinkoajattelu, joka on 

vastakohta mielikuvalle ympäristöystävällisestä tuotteesta” (Anttonen 2014). On vaikea 

tavoittaa logiikkaa, jonka mukaan ”vahinkoajattelu” voisi olla ”ympäristöystävällisen 

tuotteen” vastakohtakäsite. Samaa sekavuutta löytyy monista muistakin ihmisen 

käsityksistä, kuten personallisuuspiirteistä: usein esimerkiksi ujon vastakohdaksi 

käsitetään rohkea, vaikka pikemminkin se olisi vähemmän ujo (Keltinkangas-Järvinen 

2004, 258) – tai tämän työn kontekstissa ei-ujo. Puolestaan jos ei-miehen paikalle 

valitaan nainen, valinta tuntuu järkevältä ja totuudenmukaiselta, johtuen ainakin osittain 
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siitä, että sukupuolia ”sattuu” olemaan tasan kaksi. Mutta toki tässäkin törmätään 

sukupuolten moninaisuuteen, joka ei tähän vastakohtapariin tyhjene. 

Lopuksi voidaan todeta, että ei-A ei siis ole kovinkaan rajoittava kategoria, koska sen 

paikalle voi laittaa monenlaisia asioita: ei-biologi voi olla niin taloustieteilijä, sosiologi, 

geologi kuin matemaatikkokin, jos pysytään tieteen piirissä. Kun ei-A:n paikalle 

laitetaan jokin noista, saattaa kuitenkin ajattelu alkaa rajoittua. Jos ei tuota vaihtoa tehdä 

uudestaan ja uudestaan, aletaan herkästi uskoa, että ei-A voi olla vain yksi noista 

lukuisista vaihtoehdoista.  

Kohdassa 3 (rajanveto) vedetään raja näiden kahden, A:n ja B:n, välille. Veitsenterä 

ikään kuin leikkaa kaksi puolta erilleen toisistaan ja maailmaa aletaan hahmottaa 

vastakohtaisiksi miellettyjen käsiteparien kautta, kuten saastunut/puhdas, 

alkuperäinen/muutettu (ks. esim. Willamo 2005, 119). Tällainen ajattelu- ja puhetapa 

jakaa maailmaa aina käsitteen ja sen vastakäsitteen kautta, mutta jako tekee kuitenkin 

harvoin oikeutta todellisuuden moniulotteisuudelle. Jonkin alueen määritteleminen 

saastuneeksi riippuu mm. ihmisen asettamista raja-arvoista ja ”luonnontilaisen” 

maiseman muuttuminen mielessämme ”ihmisen muokkaamaksi” riippuu 

kriteereistämme. ”Alkuperäistä” ei enää ole, koska ihmisen toiminta näkyy käytännössä 

kaikkialla ilmakehän ja vesien molekyylien liikkuessa globaalisti joka paikkaan.  

Myös esimerkiksi eläinoikeusproblematiikassa tämä on tärkeä näkökulma: ”eläin” ja 

”ihminen” luokitellaan ikään kuin kontradiktorisesti aivan eri kategorioihin huolimatta 

siitä, että ihminenkin on yleisen ajattelutavan mukaan eläin ja hänellä on huomattavia 

samankaltaisuuksia kaikkien nisäkkäiden kanssa. Eläinten oikeuksien puolustaminen 

yhteiskunnassa olisi varmasti paljon nykyistä helpompaa, jos tätä rajanvetoa ei olisi 

tehty näin voimakkaasti. 

Kohdassa 4 (polarisointi) muodostetut vastakohta-asetelman eri puolet polarisoidaan, 

eli ne aletaan nähdä ääripäinä. Tähän liittyy myös kolmannen poissuljetun laki, koska 

kaikki muut vaihtoehdot voidaan pyyhkiä pois: näin kapitalismi ja kommunismi aletaan 

nähdä toistensa vastakohtina, ja esimerkiksi sille, joka kyseenalaistaa kapitalismin, 

tarjotaan vaihtoehdoksi vain kommunismia. De Bonon mukaan (1991, 183) jyrkät 

polarisoinnit jäykistävät maailman hahmottamista siten, että esimerkiksi 

puolueettomuus saatetaan kokea vaikeana. Myös Peng ja Nisbett (1999) toteavat, että 

Aristoteleelta tuleva länsimainen malli polarisoi ristiriitaiset näkökulmat yrityksenään 

määritellä kumpi fakta tai positio on oikea. 

Modernissa ympäristökeskustelussa oli etenkin sen alkuaikoina niin Suomessa kuin 

muuallakin havaittavissa polarisoitumista, jossa vaikkapa ”teollisuus” tai ”metsätalous” 

asemoituivat ympäristönsuojelun suhteen vastapuolelle (esim. Dorst 1964, 11-20; ks. 

myös Järvikoski 1991 ja Bowler 1997, 451-463). Myös Yhdysvalloissa tapahtunut 

ilmastonmuutokseen liittyvien uskomusten ja näkemysten kärkevöityminen 2000-

luvulla on hyvä esimerkki polarisoitumisesta: kahden ihmisryhmän näkemykset 

ilmastonmuutoksen ihmis- ja jopa todenperäisyydestä jakautuvat kahteen ääripäähän, ja 

ero ryhmien välillä kasvaa koko ajan (McCright ja Dunlap, 2011, 176-179). (Ks. 

tarkemmin luku 5.1.) 
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Ongelmaksi voi muodostua myös, että vain hieman toisistaan poikkeavat asiat saadaan 

polarisoimalla näyttämään hyvin erilaisilta ja ne päätyvät kauas toisistaan, vaikka 

olisivat suhteellisen samanlaisia (de Bono 1991, 185). Rajanveto saattaa siis perustua 

vain joihinkin tiettyihin ominaisuuksiin tai mielipiteisiin ja näin kadotetaan ymmärrys 

siitä, että ihmiset ovat keskenään monessa suhteessa hyvin samanlaisia. Sama pätee 

muuhun luontoon. Rajat voidaan vetää ihmisen ja muiden eliöiden välille erilaisten 

ominaisuuksien mukaan ja tehdä luokittelu meihin ja muihin, jolloin hämärtyy 

ymmärrys eri organismien samankaltaisuudesta. Kun samankaltaisuudet jäävät piiloon, 

voi esimerkiksi se, etteivät kalat osaa äännellä ihmisten korviin kuuluvalla tavalla tai 

ilmehtiä kasvoillaan, saada ihmisen kuvittelemaan, etteivät kalat voisi kärsiä (Sneddon 

2011, 406). Näin yhden ominaisuuden perusteella polarisoidaan kaksi suhteellisen 

samankaltaista eliötä17 kauas toisistaan ja aletaan vaikkapa uskoa näiden kahden 

kärsimyksen erilaisuuteen, vaikka äänellä ja kärsimyksellä ei välttämättä ole paljonkaan 

tekemistä toistensa kanssa. 

Kohdassa 5 (arvottaminen, valinta) toimii kielletyn ristiriidan laki, jonka avulla 

pyritään määrittämään, kummalla puolella rajaa oleva asia on totta, olemassa tai jopa 

oikein tai hyvää. Näin syntyy arvotettu, ongelmalliseksi koettu ristiriita. 

Mustavalkoinen hyvä/paha -tyyppinen ajattelu on tuttua ympäristökeskustelussa. Se 

voidaan rinnastaa yllä esiteltyyn vastakohtaparien kautta tapahtuvaan ajatteluun, mutta 

siinä on lisäksi voimakkaana arvottamisen näkökulma: jos toinen vastakohtaparista on 

oikein, on toisen oltava väärin. Jos toinen on hyvä, toinen on paha.  

Tällainen äärevyys näkyy helposti mediakeskustelussa, kuten Osmo Soininvaara 

blogissaan (2013) kirjoittaa. Internet ja sosiaalinen media pirstaloivat tietoa ja lisäävät 

tietotulvan määrää sekä saattavat siten myös kaventaa käyttäjien näkökulmia, kun 

ihmiset hakeutuvat laajassa tietovirrassa tutuille tiedonlähteille ja muodostamaan 

samanmielisten ryhmiä, joissa mielipiteet polarisoituvat entisestään ja arvottaminen 

voimistuu (Pöyhtäri ja Kantola 2013, 45-46). Edellä mainittu esimerkki Yhdysvalloissa 

tapahtuvasta ilmastonmuutosnäkemysten polarisoitumisesta on nähtävissä myös 

ideologisella tasolla: yhä useampi liberaali ja toisaalta yhä harvempi konservatiivi 

uskoo ilmastonmuutoksen vaikutusten jo näkyvän. (Abramowitz ja Saunders 2008; ks. 

myös McCright ja Dunlap 2011, 156 ja 162-163.) 

Kohta 6 (vakiinnuttaminen) on prosessin toiseksi viimeinen askel, sillä tässä kuvatut 

dikotomiset asetelmat vakiintuvat de Bonon mukaan herkästi ja kun näin on tapahtunut, 

ei tilannetta voi enää helposti muuttaa: näin demokratian vastustaja näyttää kannattavan 

diktatuuria (de Bono 1991, 106-107 ja 183-185). Vaikka ristiriidat eivät vakiintuisikaan 

täysin elimelliseksi osaksi kulttuuria, ne näkyvät usein yhteiskunnallisissa intresseissä ja 

poliittisessa keskustelussa. Havaintoesimerkissäni Suomen susikysymyksestä (luku 4.3) 

näkyy selvästi, miten paikallisilla asukkailla ja toisaalta tutkijoilla tai suojelujärjestöillä 

voi olla ristiriitaiset intressit ja tavoitteet Suomen susikannan kohtelun osalta.  

                                                 
17 Ihminen ja kala ovat molemmat selkärankaisia, suhteellisen samanlaisella hermostolla ja esimerkiksi 

sisäelimillä varustettuja eliöitä. Vertaa ihminen ja kala vs. ihminen ja sienieläin, bakteeri tai kasvi. Lisäksi 

kalojen kykyä tuntea kipua on tutkittu ja monissa tutkimuksisa on selvinnyt kalojen osoittavan kivun 

tuntemusta (Sneddon 2011, 418). 



47 

 

Olen erottanut kohdaksi 7 identifioitumisen, joka voi kuitenkin myös tapahtua jo 

prosessin aikaisemmissa vaiheissa. Viittaan siihen, että sovitteleva perussääntö ”asiat 

riitelevat, eivät ihmiset” unohdetaan, ja syntyy ilmapiiri, jossa osallisina olevien 

ihmisten on identifioiduttava asiasisällön suhteen vastakkainasettelun jommankumman 

puolen kannattajaksi ja toisen vastustajaksi. De Bonon (1991, 106-107 ja 183-185) 

mukaan tällainen erottelu on kaiken ”meihin ja heihin” erottelun perusta. Aiemmin jo 

totesin, että McCright ja Dunlap (2011) nostavat esiin esimerkin Yhdysvalloissa 

tapahtuvasta ilmastonmuutosnäkemysten polarisoitumisesta, jonka leimallinen piirre on 

ihmisten identifioituminen tiettyyn ryhmään: olen joko liberaali tai konservatiivi ja siten 

joko uskon ilmastonmuutokseen tai en usko. Susikysymyksen osalta hyvänä 

esimerkkinä toimii metsästys-suojelu-asetelman muuntuminen metsästäjä-suojelija-

asetelmaksi (luku 4.3). 

 

Edellä esitettyä seitsenkohtaista muuntumisprosessia kuvaava malli avaa 

mahdollisuuden tarkastella monia ristiriitoja uudesta näkökulmasta. Vaikka kielletyn 

ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait ovat kohdanneet vastustusta – kuten 

seuraavasta luvusta käy ilmi – voidaan tämän mallin avulla hahmottaa tilanne niin, että 

kielletyn ristiriidan lain ongelmallisuus syntyy siitä, että sitä sovelletaan tilanteeseen, 

joka ei ole kontradiktio eli negaation avulla muodostettu vastakohta. Näin monet 

ristiriitaisena pidetyt tilanteet tai käsitteet voidaan nähdä uudessa valossa. 

Itseasiassa ristiriitoihin ja vastakohtiin perehdyttyäni minusta näyttää siltä, että 

monikaan ei huomaa tätä eroa kontradiktorisen ja kontraarisen vastakohtan välillä eikä 

liioin sitä, että kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun laki koskee vain edellä 

mainittua. Myöskään eroa näiden kahden lain välillä ei käytännön ristiriitojen kohdalla 

yleensä tehdä. 

Vaikka tässä korostetaankin koko ajan sitä, että A/ei-A ja A/B -asetelmat ovat kaksi 

erilaista tilannetta ja kielletyn ristiriidan laki koskee vain ensinmainittua, se ei tarkoita 

sitä, että aina ja automaattisesti A ja B olisivat totta tai olemassa yhtä aikaa (vrt. 

Aristoteles 2002, 15; 104a20-33). Esimerkiksi useimmiten ihminen joko on nainen tai 

mies, mutta toisaalta hän on yhtä aikaa sekä kulttuurinen ja sosiaalinen että biologinen 

olento. Kun on kyse kontraarisesta asetelmasta täytyy olla hyvin tarkka sen suhteen, 

voivatko kaksi puolta olla yhtä aikaa totta tai olemassa, ja toimia sitten tilanteen ja 

vastakohtaparin mukaan. Joka tapauksessa tarvitaan ymmärrystä siitä, että ilmiössä tai 

asiassa on ristiriitaisia tai vastakohtaisia puolia. Se, miten koettuun ristiriitaan 

reagoidaan, voidaan valita tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisesti (ks. luku 5). 

Tärkeää on vielä lopuksi huomata, että tässä esitetyn kaltainen muuntaminen tehdään 

luultavasti täysin tiedostamatta ja se ei noudata aina yllä esittämääni järjestystä sekä 

jokin vaiheista saattaa jäädä pois. Harva ihminen käyttää logiikan lakeja tietoisesti 

arkielämässään, ja tuskin niitä käytetään todellisissa ympäristönsuojelun tilanteissakaan, 

mutta koska niihin perustuva ajattelutapa on periytynyt länsimaisen ihmisen ajatteluun 

hyvin pitkältä ajalta, se saattaa vaikuttaa yleisenä sääntönä ajattelun taustalla (Beall 
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2004, 2-3). Näin siitä on tullut tiedostamaton paradigma, johon ihmisen toiminta pohjaa 

(ks. Meadows 1989 ja 1999; Helenius 2012). 

 

3.3 Dialektinen ajattelu ja sallitut ristiriidat 

 
Edellä esitettiin eräs näkemys siitä, miten neutraali vastakohta-asetelma muuntuu tai 

muutetaan ristiriidaksi ja logiikan lait vaikuttavat tähän prosessiin. Seuraavaksi nostan 

esiin täysin toisenlaisen näkökulman: idean siitä, että vastakohdat sisältyvät toisiinsa ja 

ristiriidat ovat tosia ja mahdollisia, mikä sekään ei ole millään lailla uusi ajatus (ks. 

Danaher 2001).  

Ristiriidat sallivaa ajattelua kutsutaan tässä työssä nimellä dialektinen ajattelu (Peng ja 

Nisbett 1999; Willamo 2005, 104). Dialektiikka itsessään on moniulotteinen filosofinen 

lähestymistapa, eikä sille ole yhtä selvää määritelmää, vaan se on käsitetty mm. 

keskustelumetodina, tutkimusmenetelmänä, ajattelutapana ja käsityksenä 

todellisuudesta. Kaikissa tapauksissa dialektiikka kuitenkin liittyy vastakohtaisuuteen ja 

ristiriitaisuuteen. (Limnatis 2010, 1; ks. myös Saarinen 1995, 246-247). Tässä työssä 

dialektinen ajattelu siis viittaa ajattelutapoihin, joissa pohditaan ristiriitojen olemusta 

sekä hyväksytään vastakohtien yhteensulautuminen eli hahmotetaan vastakohta-

asetelmien eri puolet toisiinsa kietoutuneina (ks. Willamo 2005, 106-107). Dialektiikan 

roolina tässä työssä on antaa länsimaisen ajattelun valtavirrasta poikkeava näkökulma 

vastakohtiin ja ristiriitoihin. 

Edellisestä linjauksesta johtuen en tässä luvussa käsittele yleisesti dialektisen ajattelun 

historiaa vaan nostan esiin nimenomaan yhteen kietoutumista korostavan ajattelun 

kannalta keskeisiä seikkoja ja muutamia ajattelijoita. Käsittelemättä jäävät siis monet 

dialektiikan suurnimet, antiikista esimerkiksi paradokseistaan tunnettu Zenon 

Elealainen ja Sokrates sekä uudelta ajalta Immanuel Kant ja Karl Marx.  

Vastakohta- ja ristiriita-asetelmien osapuolien yhteen sulautumista korostavaa ajattelua 

löytyy halki eri filosofisten systeemien kulttuurista toiseen (Limnatis 2010, 1). Se on 

oleellinen osa esimerkiksi Kiinassa ja sen lähialueilla yleisesti harrastetussa 

taolaisessa18 filosofiassa, jonka juuret ovat jopa 5000 vuoden päässä (ks. esim. 

Luukkanen 1994b, 25-28). Monissa muissakin aasialaisissa lähestymistavoissa, 

esimerkiksi buddhalaisessa filosofiassa, on tämänkaltaisia dialektisia piirteitä (Deguchi 

ym. 2008), ja aasialainen ajattelu suhtautuu ristiriitoihin länsimaista sisällyttävämmin 

(Peng ja Nisbett 1999). Myös esimerkiksi Intiassa vaikuttavasta jainalaisesta filosofiasta 

löytyy sama ajatus: todellisuus voi sisältää yhtä aikaa ristiriitaisia ominaisuuksia. Tämä 

                                                 
18 Taolaisuuden perustajana pidetyn Laotsen nimiin laitetussa taolaisuuden keskeisessä tekstikokoelmassa 

Dao De Jing -teoksessa sanotaan: ”Kun koko maailma tunnistaa kauneuden, niin syntyy samalla 

rumuuden käsite. Kun koko maailma tunnistaa hyvän hyväksi, syntyy samalla käsitys siitä, mikä on 

pahaa. Siten Jotain ja Ei-mitään synnyttävät toinen toisensa. Vaikea ja helppo täydentävät toisensa. Pitkä 

ja lyhyt tuovat esiin toisensa. Korkea ja matala määrittelevät toisiaan. Sävel ja ääni sointuvat toisiinsa. 

Etummainen ja jälkimmäinen seuraavat toisiaan.” (Lao-tsu, 1985.) 
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on tuttua myös nykyluonnontieteilijälle esimerkiksi kvanttifysiikan hiukkas-

aaltodualismissa tai siinä, miten kaikki seitsemän spektrin väriä ovat läsnä 

auringonvalossa yhtä aikaa. (Sarkar 2009, 941.) Monet itämaiset uskonnolliset ja 

filosofiset traditiot näyttävät myös suhtautuvan ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen 

melko dialektisesti eivätkä korosta ihmisen asemaa muuta luontoa ylempänä (Ponting 

1993, 152). 

Dialektiikka eli vahvana – logiikan tavoin – antiikin Kreikassa. Siellä eräs 

tunnetuimmista ristiriitojen ”sallijoista” oli Herakleitos (noin 535–475 eaa), joka arveli 

todellisuuden olevan itsessään ristiriitainen, virtaava ja muutoksessa oleva, minkä 

vuoksi sitä ei voinut hänen mukaansa kuvata ristiriidattomalla teorialla. Herakleitos 

saikin liikanimekseen ”Hämärä”, koska hänen sanottiin kieltävän ristiriidan 

periaatteen19. (Määttänen 2003, 22-23; Aristoteles 1990, 987a33-35; Graham 2011).  

Uudella ajalla eräs tärkeimmistä, ellei tärkein, dialektiikan filosofi on ollut jo edellä 

mainittu saksalainen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), joka pohti paljon 

myös vastakohtien toisiinsa kietoutumisen ideaa. Hegelin mukaan olioilla on 

monenlaisia tiloja ja todellisuus on muuttuvaa, ei staattista (Jauhiainen 2014). Hän 

aloittaa koko logiikkansa käsittelemällä olemisen ja ei-minkään yhteyttä ja pitää näiden 

ykseyttä ”ensimmäisenä totuutena”, joka ”muodostaa alkuelementin kaikelle”. Hän 

toteaa, että ”puhdas oleminen ja ei-oleminen ovat siis samaa”, ja jatkaa ”… ne eivät ole 

samoja, ne ovat absoluuttisen erilaisia, mutta siltikin erottumattomia ja erottamattomia 

ja kumpikin katoaa välittömästi vastakohtaansa” (kursiivi alkuperäinen). (Hegel 2011 

[1812], 85-86 ja 88, ks. myös 92-95.) Hegel (emt., 85-86) näyttää argumentoivan, että 

koska puhdas oleminen ei sisällä mitään määreitä eikä siten mitään havainnoitavaa, se 

on sama kuin ei-mitään. Näin nämä kaksi vastakohtaa sisältyvät toisiinsa. 

On helppo ymmärtää, että länsimaiseen ajatteluperinteeseen ja logiikan lakeihin 

tottuneessa kulttuurissa moinen väite on vaikea hyväksyä20. Kuten mm. Limnatis (2010, 

3) ja Jauhiainen (2014) toteavat, on Hegelin vastakohtia yhdistävä filosofia monen 

mielestä varsin vaikeaselkoista. Osittain tämä selittynee sillä, että Hegelille maailma oli 

liikkuva ja muuttuva eikä sitä voinut kiinnittää abstrakteihin käsitteisiin tai totuuksiin. 

Jauhiaisen (2014) mukaan Hegelin ajatuksena on, että vastakkaiset käsitteet ovat jo 

luonnostaan sidoksissa toisiinsa ja että olioiden olemukseen kuuluu, että niillä on 

vastakohtaisia aspekteja ja tiloja, kuten Hegel yllä kuvaa. Dialektiikassa ei ole kyse 

siitä, että yhdistellään osia mekaanisesti toisiinsa. Hegel (2011, 105) itse toteaa 

dialektiikasta näin: ”…dialektiikaksi taas kutsumme korkeampaa järjellistä liikettä, 

jossa sellaiset täysin erillisiltä näyttävät asiat siirtyvät toisiinsa itsestään, sen kautta mitä 

ne ovat, ja jossa edellytys kumoaa itsensä.” 

                                                 
19 Graham (2011) kuitenkin toteaa, että Herakleitokselle vastakohdat olivat toisiinsa suhteessa olevia 

kontraarisia vastakohtia, jotka itseasiassa ilmentyvät eri aikoina ja eri suhteessa (vrt. kävely ja 

nukkuminen, vanhuus ja nuoruus) eivätkä ne välttämättä näin olekaan logiikan lakien vastaisia. 

 
20 Hegelin itsensä vastine asiaan on: “Jos lopputulos, että oleminen ja ei-mitään ovat samoja, vaikuttaa 

sinänsä hämmästyttävältä tai paradoksaaliselta, ei siihen ole syytä kiinnittää sen enempää huomiota. 

Pikemminkin olisi ihmeteltävä niiden ihmettelyä, jotka näin osoittautuvat aloittelijoiksi filosofiassa… Ei 

olisi vaikeaa osoittaa tätä olemisen ja ei-minkään yhteyttä jokaisessa esimerkissä, jokaisessa todellisessa 

asiassa tai ajatuksessa.” (Hegel 2011, 88.) 
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Oittisen ja Jauhiaisen (2011, 32-33) mukaan Hegelin dialektiikan laajemmassa 

merkityksessä ja vastakohtaisuuden ymmärtämisessä on kyse siitä, että jokainen olio 

sisältää negaationsa. Kukin olio tai käsite siis määräytyy negaationsa kautta ja siten 

sisältää itsensä ja negaationsa. Näin olio ja sen negaatio viittaavat aina toisiinsa ja 

vastakohdat määrittävät toisensa (ks. Hegel 2011, 95). Jonkin läsnäolo on aina 

määrättyä (muutenhan se olisi puhdasta olemista), joten se on silloin yhteydessä myös 

kaikkiin muihin sisältöihin (Hegel 2011, 89).  

Nähdäkseni edellämainitussa ajatuksessa on kyse siitä, että jotta voi olla mitään tiettyä 

sisältöä, läsnäoloa tai määritteitä, on oltava myös toisenlaisia sisältöjä, läsnäoloja ja 

määritteitä, jotka tätä kautta ovat yhteydessä toisiinsa. Itse pidän ajatusta erittäin 

kiinnostavana, koska tällöin kyse ei ole vain kahdesta eri puolesta ja niiden 

tarkastelusta, vaan siitä, että todellisuus sisältää ikään kuin ”yhteyden elementin”, jossa 

minkä tahansa oleminen edellyttää muidenkin olemista, ja ne kietoutuvat täten yhteen, 

ei kilpaileviksi tai vastakkaisina tarkasteltaviksi vaan rinnakkaisiksi ja päällekkäisiksi. 

(Ks. emt.) Hegel on selvästi dialektiikassaan hyvin syvällä holismin ajatuksessa, jossa 

korostetaan kaiken yhteyttä ja tuon yhteyden tärkeyttä (ks. Næss 1997, 138; Willamo 

2005, 129-133).  

Vaikka Hegel näyttäisi hylkäävän logiikan lait, Brinkmann (2010, 132) kuitenkin toteaa, 

ettei Hegel dialektiikassaan kieltänyt kielletyn ristiriidan lakia (ks. myös Limnatis 2010, 

8). Hegelin dialektiikan ydin ei siis ole muodollisen logiikan tai kielletyn ristiriidan lain 

kritiikissä (Oittinen ja Jauhiainen 2011, 28). 

Myös logiikan piirissä käytävästä keskustelusta löytyy hengeltään hyvin dialektisia 

suuntauksia, joissa puolestaan kyseenalaistetaan kielletyn ristiriidan ja kolmannen 

poissuljetun lait ja katsotaan ristiriitojen olevan tosia (Priest 1998; Priest ym. 2004). 

Erityisesti parakonsistentti logiikka sekä dialetheismi ovat tällaisia ristiriidat sallivia 

logiikoita, joskin niitä vastaan on myös argumentoitu logiikan piirissä ja ristiriitojen 

hyväksyminen on kohdannut vastustusta (esim. Weir 2004; Littmann ja Simmons 

2004).  

Parakonsistentit logiikat ovat ei-klassisia logiikoita, joissa ristiriidan ja kolmannen 

poissuljetun lait eivät päde ja jotka ovat kehittyneet vasta viime aikoina (Priest ym. 

2013; Pantsar 2014, 49). Eroa klassisen ja parakonsistentin logiikan välillä voi 

havainnollistaa vaikkapa mallinnukseen liittyvällä esimerkillä: ensin mainittu pyrkii 

malleihin, jotka selittävät jotakin loogista ilmiötä matemaattisilla kaavoilla, kun taas 

jälkimmäisen avulla mallinnetaan inhimillistä päättelyä ristiriitoineen. Esimerkiksi 

risteyksessä seisova liikennepoliisi, tutkija tai oikeuden tuomari voi tehdä järkeviä 

ratkaisuja ja johtopäätöksiä ristiriitaisestakin aineistosta, kun taas tiukan klassinen 

systeemi (perinteisesti ohjelmoidut liikennevalot tai matemaattinen malli) on 

käyttökelvoton, jos päättelyjärjestelmässä on yksikin ristiriitaisuus. (Ks. Turunen 2015.)  

Dialetheismissa taas on kyse siitä, että uskotaan todellisuuden sisältävän ristiriitoja, eli 

on olemassa tosia ristiriitoja (esim. Mares 2000; Beall 2004, 6). Dialetheisteille 

paradoksit ovat osoitus siitä, että todellisuus on epäjohdonmukainen, inkonsistentti 

(Littmann ja Simmons 2004; Aberdein ja Read 2009, 686). Erityisen keskeinen 
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esimerkki dialetheisteille on ns. Valehtelijan paradoksi: lauseet ”tämä lause on epätosi” 

tai ”minä valehtelen nyt” näyttävät olevan sekä tosia että epätosia yhtä aikaa. 

Nykyaikana monet eri alojen ajattelijat korostavat vastakohta- ja ristiriita-asetelmia 

yhteen sulauttavan tarkastelun tärkeyttä. Esimerkiksi psykologiassa Lauri Rauhalan 

(2005) kuvaama holistinen ihmiskäsitys menee yli rajojen, joissa erotellaan ihmisen 

fyysistä tai psyykkistä puolta: ihmisen erilaisten, vastakohtaisinakin nähtyjen puolien 

nähdään muodostavan erottamattoman kokonaisuuden. Myös loogisten kaavojen 

tietoisen rikkomisen merkitystä korostava, jo aiemmin mainittu maltalainen Edward de 

Bono (1991) on koulutukseltaan lääkäri. Yhteiskuntateoreetikoista samantyyppistä 

ajattelua edustavat mm. brittiläiset Anthony Giddens (ks. 1984, 25) ja David Harvey 

(1996), joista ensimmäinen on sosiologi ja jälkimmäinen maantieteilijä ja antropologi. 

Suomessa Henrik Bruun (2000, 33-39) on korostanut ristiriitojen ylittämisen merkitystä 

poikkitieteellisessä työssä ylipäätään, ja mm. Jyrki Luukkanen (1994a ja b) ja Risto 

Willamo (2005) ovat tuoneet ajattelutapaa yleisesti ympäristötieteisiin ja Anja Nygren 

(2000) erityisesti ympäristöantropologiaan. 

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että länsimaisen ns. valtavirtalogiikan rinnalla on eri 

aikoina sekä eri kulttuureissa ja tieteenaloilla elänyt ajattelutapa, joka korostaa sitä, että 

oliot sisältävät luontaisesti ja itsessään vastakkaisia tiloja, mutta voimakkailtakin 

tuntuvat vastakohtaisuudet ja ristiriitaisuudet ovat lopulta näennäisiä ja sulautuvat 

toisiinsa. Asetelman eri puolet ovat siis olennaisesti kiinni toisissaan, ja niiden 

erottaminen ja saati polarisointi väliin vedetyn rajan avulla ei tämän ajattelun mukaan 

ole hedelmällistä asetelman kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta.  

George Boole (1815-1864), eräs merkittävimmistä modernin logiikan kehittäjistä, 

myöntää vuonna 1853 julkaistussa teoksessaan An Investigation of the Laws of Thought, 

että fyysisen maailman todellisuus ei aina vastaa dikotomista jakoa toteen ja ei-toteen, 

vaan mitä lähempänä ollaan todellisen maailman realiteetteja, sitä enemmän ristiriidan 

laki joutuu väistymään ja biologinen todellisuus ei asetu sen antamiin rajaviivoihin 

(Boole 2005 [1853], 318). Myös esimerkiksi Eukleideen geometrian aksiooma, jonka 

mukaan kaksi yhdensuuntaista suoraa eivät leikkaa toisiaan, on tosi Newtonin lakien 

mukaisesti tarkasteltuna, mutta Einsteinin suhteellisuusteorian myötä tästä on jouduttu 

luopumaan (Määttänen 2003, 29).  

Donella Meadows (2001) kiinnittää huomionsa samaan asiaan: maailma on 

dynaaminen, eikä asetu malleihin, joita siitä yritetään rakentaa. Hänen mielestään 

mallimme ovat usein myös liian lineaarisia, kapeakatseisia ja jättävät huomioimatta 

vaihtelevuuden, monimuotoisuuden ja monet muut systeemien ominaisuudet (Meadows 

1994). 

Koska todellisuus ei koskaan typisty yksiin totuuksiin, on myös länsimaisessa 

ajattelussa kulkenut ristiriidat kieltävän ajattelun rinnalla, joskaan ei aina näkyvänä, 

dialektinen ”pohjavirta”. Se saa pohtimaan, voisiko länsimainen kulttuurimmekin 

kääntää välillä katseensa pois vastakohtien ja ristiriitaisten tilanteiden poissulkemisesta 

kohti sisällyttävää ajattelua. Seuraavan luvun analyysi paneutuu tarkemmin tähän 

kysymykseen käyttäen pohjanaan lukujen 3.2 ja 3.3 teoria-antia. 
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3.4 Sisällyttävä ja poissulkeva paradigma 
 

Tässä luvussa jatketaan edellisen luvun tarkastelua mutta astetta täsmennetymmin. 

Aluksi esitellään sisällyttävä ja poissulkeva paradigma sekä niiden taustalla olevat neljä 

periaatetta, jotka on muodostettu logiikan lakeja soveltamalla. Näiden avulla 

rakennetaan teoreettinen malli, ja tämän nelikentän muotoon tehdyn mallin avulla 

muodostetaan neljä erilaista tapaa suhtautua ristiriitoihin. Näin edellisen luvun logiikan 

ja dialektiikan tarkastelusta voidaan ammentaa neljä uutta alaparadigmaa, tarkasti 

kuvattua näkökulmaa ristiriitojen hahmottamiseen. 

 

Sisällyttävä ja poissulkeva paradigma länsimaisessa ajattelussa 

 

Luvussa 3.2 kuvaamiini logiikan lakeihin liittyvä ajattelutapa perustuu siihen, että näitä 

lakeja sovelletaan vastakohta-asetelmiin, eli ihminen nojautuu (usein tiedostamattaan) 

kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakeihin. Tämä toimintamalli on tässä 

työssä esitetyn kuvauksen mukaan länsimaista ajattelua leimaava totunnainen 

paradigma, jonka mukaan tällaisissa tilanteissa toimitaan. Nimitän sitä osavaltaista 

ajattelua painottavaksi, poissulkevaksi paradigmaksi (PP). Poissulkeva paradigma 

sulkee pois mahdollisuudet, että kaksi ristiriitaiselta vaikuttavaa asiaa tai esimerkiksi 

ominaisuutta voisivat olla yhtä aikaa tosia ja että tarkastelussa voisi olla myös kolmas 

tai useampi vaihtoehto. 

Luvussa 3.3 kuvaamani dialektinen ajattelutapa suhtautuu ristiriitoihin sallimalla ne ja 

hahmottamalla vastakohdan kaksi (tai useampaa) puolta toisiinsa kytkeytyviksi ja 

toisistaan erottamattomiksi. Tätä nimitän kokonaisvaltaisuutta painottavaksi, 

sisällyttäväksi paradigmaksi (SP). Kun PP nojaa aristoteeliseen logiikkaan, SP tukeutuu 

enemmänkin hegeliläiseen dialektiikkaan21 (ks. Luukkanen 1994b, 27). 

Poissulkeva ja sisällyttävä paradigma kuvaavat tässä työssä kahta erilaista 

suhtautumistapaa vastakohtiin ja ristiriitoihin. Ensin mainitussa maailma hahmotetaan 

dualistisesti kahtiajakautuneena, minkä jälkeen vastakkaisilta näyttävistä puolista, 

asioista tai käsitteistä toinen ikään kuin suljetaan pois: sen ei katsota voivan olla yhtä 

aikaa olemassa toisen puolen kanssa. Sisällyttävässä ajattelussa puolestaan katsotaan 

kummankin puolen voivan olla olemassa ja ilmetä yhtä aikaa: ihminen on esimerkiksi 

toisaalta hyvin biologinen ja toisaalta mielellinen olento (Lehtinen 2011, 184). Lisäksi 

SP:n puitteissa on PP:aa helpompi jäsennellä todellisuutta myös muuten kuin 

                                                 
21 Käytän käsitteitä poissulkeva ja sisällyttävä, en looginen ja dialektinen, koska jälkimmäisiin sisältyy 

monia pitkän historian tuomia merkityksiä ja konnotaatioita ja lisäksi työni luonteeseen kuuluu, että 

sovellan logiikkaa ja dialektiikkaa sen sijaan, että esimerkiksi arvioisin tai varsinaisesti analysoisin 

kumpaakaan. Sitäpaitsi sisällyttävä ja poissulkeva kuvaavat kummankin paradigman sisältöä selkeimmin. 
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kaksinapaisesti eli käyttämällä jäsennyksiä, jotka perustuvat useampiin kuin kahteen 

peruselementtiin.  

PP ja SP eivät tietenkään löydy maailmasta ”puhtaina”, vaan ne ovat havainnollistavia 

teoretisointeja. Käytännön elämässä ne sekoittuvat toisiinsa eikä esimerkiksi ihmisiä 

tietenkään voi dualistisesti jakaa ”poissulkijoihin” ja ”sisällyttäjiin”. Samat yksilöt ja 

toimijat toimivat toisissa tilanteissa sisällyttävämmin, toisissa poissulkevammin. 

Havainnollistuksina näillä malleilla on kuitenkin mielestäni arvoa, koska länsimaisessa 

ajattelussa poissulkeminen on sisällyttämistä vallitsevampi ajatusmalli ja 

ympäristönsuojelu hyötyisi suuresti, jos sisällyttävän ajattelun taitomme kehittyisivät. 

 

Paradigmojen täsmennys: neljä periaatetta  

 

Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin poissulkevaa ja sisällyttävää paradigmaa ja luon 

mallin niiden tapauskohtaiselle ja tarkoituksenmukaiselle soveltamiselle vastakohta- ja 

ristiriitatilanteissa. Analyysini työkaluiksi muodostan seuraavat neljä periaatetta, joiden 

pohjalla ovat kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait ja niille määrittelemäni 

”vastalait”.  

kielletyn ristiriidan periaate  

sallitun ristiriidan periaate  

kielletyn kolmannen periaate22 

sallitun kolmannen periaate 

Nimitän näitä periaatteiksi enkä laeiksi erottaakseni työni selvästi muodollisesta 

logiikasta ja voidakseni soveltaa näitä hyödyllisiä käsitteitä ja käyttää niitä joustavasti. 

Näin muodostuneen kahden kielletty/sallittu-käsiteparin avulla voidaan tarkastella ja 

jäsentää vastakohta-asetelmia, ristiriitaisia tilanteita sekä niihin liittyvää sisällyttävää ja 

poissulkevaa ajattelua tarkemmin.  

Sidon nämä neljä periaatetta neljään lähestymistapaan seuraavasti: 

Kielletyn ristiriidan periaate – atomismi 

Kielletyn ristiriidan periaate ei salli olion ja sen vastakohdan samanaikaista esiintymistä 

eli se katkaisee yhteyden vastakohtaparin osapuolten väliltä. Tästä johtuen nimitän sen 

edustamaa ajattelutapaa atomismiksi, jonka mm. Willamo (2005, 129) määrittelee 

nimenomaan ajattelutavaksi, jossa yhteyksillä ei katsota olevan merkitystä ja ne voidaan 

katkaista (ks. myös von Wright 1995, 47). 

Sallitun ristiriidan periaate – holismi  

                                                 
22 Kolmannen poissuljetun laista voidaan käyttää suomen kielessä myös nimitystä kielletyn kolmannen 

laki (ks. esim. Jurvanen 2015), jonka otin pohjaksi periaatteitteni nimeämisessä. Käsitteistöstäni tuli 

loogisempi, kun kielletty/sallittu-sanapari viittaa (vain työtäni varten nimettyihin) periaatteisiin ja 

poissulkeva/sisällyttävä taas nimeämiini paradigmoihin.  
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Sallitun ristiriidan periaate puolestaan sallii olion ja sen vastakohdan samanaikaisen 

esiintymisen ja luo näin yhteyden vastakohtien välille. Tällaista ajattelutapaa nimitän 

Willamoa (2005, 129) mukaillen holismiksi, jossa yhteyksien ja vuorovaikutusten 

merkitystä korostetaan (ks. Midgley 2000, 11-12). 

Kielletyn kolmannen periaate – dualismi 

Kielletyn kolmannen periaate typistää tarkasteluasetelman sellaiseksi, jossa vaihtoehtoja 

on kaksi. Tällaista ajattelutapaa nimitän varsin yleisen käytännön mukaisesti 

dualismiksi (ks. Saarinen 1995, 248). 

Sallitun kolmannen periaate – pluralismi 

Sallitun kolmannen periaate puolestaan ei pelkistä tarkastelua vain kahteen ääripäähän 

vaan tarkasteluun tulee mukaan useampia vaihtoehtoja (vrt. Luhmann 2004, 81). 

Tällaista ajattelutapaa nimitän pluralismiksi (ks. Saarinen 1995, 279). Huomattavaa on, 

että vaikka periaatteen nimi on sallitun kolmannen periaate, ei mikään estä ottamasta 

mukaan enemmän kuin kolme tekijää. 

 

Neljä paradigmaa ristiriitojen ymmärtämiseen 

 

Seuraavaksi johdan edellä esiteltyjen, poissulkevan ja sisällyttävän paradigman taustalla 

olevien neljän periaatteen pohjalta neljä erilaista suhtautumis- tai hahmotustapaa 

ristiriitoihin. Nämä ajattelumallit ovat siis PP:n ja SP:n ”johdannaisparadigmoja”, joissa 

peruselementtejä on eritelty hiukan ”lähtöparadigmoja” tarkemmin. Ne voi myös 

mieltää PP:n ja SP:n alaparadigmoiksi. Niiden muodostamasta kokonaisuudesta käytän 

nimeä ”Neljän paradigman malli” (taulukko 1). 

Malli on rakennettu nelikentän muotoon ja se esittelee kahtalaisia piirteitä suhteessa 

ristiriitoihin. Yhtäältä pohjana on kielletyn/sallitun ristiriidan periaate: sallitaanko 

ristiriidan vastapuolten olla olemassa yhtä aikaa eli onko näiden välillä yhteyksiä. 

Toisaalta kyse on siitä, sallitaanko asetelman sisältävän vain kaksi osapuolta vai 

voidaanko tarkasteluun ottaa niitä kolme tai useampia (kolmannen kielletyn/sallitun 

periaate).  

Nelikentän tarkoitus on selventää sekä poissulkevaa että sisällyttävää paradigmaa, 

joiden läpi vastakohta-asetelmat ja ristiriitatilanteet voidaan nähdä, sekä osoittaa, että 

vastakohtia ja ristiriitoja kohdattaessa on useampia mahdollisuuksia tarkastella niitä. 

Malli on havainnollistus eikä se sisällä ajatusta, että todellisissa ympäristönsuojelun 

ristiriitatilanteissa olisi käytössä vain yksi näistä alaparadigmoista. Todellisuudessa eri 

ajattelumalleja ei tietenkään voi näin mustavalkoisesti erottaa toisistaan ja niistä voi 

valita kuhunkin tilanteeseen sopivan tai käyttää niitä limittäin.  



55 

 

Taulukko 1: Neljän paradigman malli vastakohtien ja ristiriitojen ymmärtämiseen. 

Jokainen nelikentän soluista havainnollistaa jotakin tiettyä ajattelutapaa suhteessa 

vastakohtaisuuksiin ja ristiriitoihin. Solussa 1 on eniten perinteisen länsimaisen 

logiikan mukainen alaparadigma ja solussa 4 puolestaan kokonaisvaltaisin ja 

dialektisin. Selitetty tarkemmin tekstissä. 

 Dualistinen ajattelutapa:  
Kielletyn kolmannen periaate 

Pluralistinen 
ajattelutapa: 
Sallitun kolmannen 
periaate 
 

Atomistinen 
ajattelutapa:  
Kielletyn ristiriidan 
periaate  
 

1. Atomistinen dualismi 
 
Tyypillinen looginen 
dikotomia, joka jäsentää 
todellisuutta 
vastakohtapareina, joiden 
puoliskot eivät voi olla yhtä 
aikaa totta tai olemassa 

2. Atomistinen 
pluralismi 
 
Sallii kolmannen tai 
useamman vaihtoehdon, 
mutta erottaa nämä osat 
toisistaan; osat eivät 
kuulu yhtenäiseen 
kokonaisuuteen 
 

Holistinen 
ajattelutapa:  
Sallitun ristiriidan 
periaate  
 

3. Holistinen dualismi 
 
Dialektinen dikotomia, jossa 
kahden vastakkaisen puolen 
nähdään muodostavan 
kokonaisuuden; vastakohdat 
ovat siis erottamattomia ja 
yhteenkytkeytyneitä. 

4. Holistinen pluralismi  
 
Kokonaisvaltaisin 
vaihtoehto, jossa nähdään 
vastakohtien 
muodostavan 
kokonaisuuden ja 
ajatellaan tuon 
kokonaisuuden voivan 
sisältää myös enemmän 
kuin kaksi osaa. 
 

 

Näiden alaparadigmojen erottelulla on merkitystä ympäristöajattelun ja 

ympäristönsuojelun arkitodellisuuden ymmärtämisessä. Moniulotteisen todellisuuden 

takia ympäristönsuojelun ristiriitatilanteisiin tarvitaan monenlaisia hahmotus- ja 

ymmärrystapoja. Lisäksi on huomattava, että ympäristönsuojelun arjessa ristiriitainen 

tilanne on harvoin suoraan kontradiktorinen vaan pikemminkin kontraarinen, joten 

poissulkeva paradigma ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Esimerkiksi metsien 

käsittelyssä tai petoeläinkysymyksissä poissulkevalla paradigmalla ei helpostikaan 

päästä tyydyttäviin tuloksiin. Tämä aukeaa vielä tarkemmin sovellutusesimerkkejäni 

käsittelevässä luvussa 4 ja erityisesti suden suojelun problematiikkaa käsittelevässä 

alaluvussa 4.3.  

Solun 1 esittelemä atomistinen dualismi näkee maailman perinteisten logiikan lakien 

mukaisina dikotomioina, dualistisina vastakohta-asetelmina, joissa osapuolet ovat 

erillisiä ja vain toinen voi olla tosi, toisen ollessa epätosi. Ristiriita siten kielletään eikä 

kolmatta tai useampaa vaihtoehtoa ole. Ajattelu on joko-tai-tyyppistä, voimakkaan 
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osavaltaista. Esimerkiksi soveltuu vaikkapa maailmankuva, joka jakaa todellisuuden 

voimakkaasti aineelliseen ja henkiseen. 

Solun 2 atomistinen pluralismi edustaa moninäkökulmaisuutta. Tässä poissulkevan 

ajattelun laajennuksessa otetaan tarkasteluun muut vaihtoehdot, eli ei enää kielletä sitä, 

että kolmas tai useampikin vaihtoehto on olemassa. Esimerkiksi voimakas dikotomia 

aineen ja hengen välillä on osaltaan saattanut vaikuttaa siihen, että energiaa ilmiönä 

ymmärretään melko huonosti ja monet energian muodot (melu, valo, lämpö…) ovat 

ympäristöä kuormittavina päästöinä jääneet vähälle huomiolle ympäristökeskustelun 

historiassa (Willamo 2005, 225-228; Lyytimäki 2006). Kolmijako energia-aine-henki 

voisi purkaa päästämme haitallisen voimakkaan dikotomian ja energian ymmärryksen 

lisäämisen lisäksi avata tietä muutenkin sävykkäämmälle todellisuuden hahmottamiselle 

(Willamo 2005, 227; ks. myös Luhmann 2004, 81). Solun 2 alaparadigma myös avartaa 

dualistisen ajattelun ongelmana olevaa luokkien vähäistä määrää (Willamo 2005, 120) 

ja lisäksi lievittää luvussa 3.2 kuvattua veitsenterämäistä polarisointia ja ääripäihin 

jakamista. 

Solun 3 kuvaamaa holistisen dualismin alaparadigmaa voitaisiin nimittää myös 

dialektiseksi dikotomiaksi23. Se on tyypillinen ajattelutapa dialektiikassa mutta ei 

yleisesti ristiriitojen tarkastelussa. Tämän alaparadigman käyttäminen on erityisen 

hyödyllistä silloin, kun ajattelua hallitsee kaksi vastapuolta ja halutaan ymmärtää, 

etteivät ne välttämättä olekaan toisistaan jyrkästi erillään vaan saman kokonaisuuden 

kaksi erilaista, yhteen kietoutunutta ulottuvuutta, jotka ovat yhtä aikaa totta (vrt. Elbow 

2000, 49-50). Esimerkiksi Rauhala (2005, 26-27) puhuu ns. kaksiaspektitulkinnoista, 

joiden avulla vaikkapa ihmisen kehollisuus ja tajunnallisuus voidaan erottaa, mutta 

jotka kuitenkin auttavat samaan aikaan käsittämään ihmisen kokonaisuutena. Myös 

Valtonen (2014) kuvaa hyvin tällaista ajattelua nukkumisen, työn ja talouden 

yhteenkietoutumista tarkastelevassa artikkelissaan: ”… uni ja valve ovat molemmat 

väistämättä osa työntekijyyttä ja toimijuutta – eivät vain siinä mielessä, että unen laatu 

ja määrä vaikuttavat valveen toimintoihin, vaan ennen muuta siinä mielessä, että ne ovat 

erottamattomia ja toisiinsa kytkeytyneitä.” (kursiivi lisätty). Hän kirjoittaa myös valveen 

ja unen rinnakkaisuudesta ja toisteisuudesta (emt.). 

Solu 4 vastaa kokonaisvaltaisinta ajattelua, jonka avulla tarkastellaan sekä 

kokonaisuuden eri osia että näiden välisiä yhteyksiä. Esimerkki holistisesta 

pluralismista on, kun Yhdysvaltain hallinnossa mahdollistettiin se, että kansalaiset 

voivat merkitä itselleen useamman ”rotukategorian” 24 väestörekisteriin (Bowker ja Star 

1999, 223). Näin ihminen voi määritellä itse kokemuksensa siitä, mihin ”rotuun” 

kuuluu, eivätkä identiteetiltään useampaan ”rotuun” kuuluvat päädy pelkästään 

                                                 
23 Hyvä nimi voisi olla myös dialetheia, jota käyttävät ne loogikot, jotka uskovat tosiin ristiriitoihin (ks. 

Priest ja Berto 2013).  

 
24 Alk. multiple racial categories. Tässä käytetään lainausmerkkejä, koska termi on käännetty suoraan 

Bowkerin ja Starin teoksesta ja rotu-sanan käyttö suomeksi kuulostaa ihmisten yhteydessä 

kyseenalaiselta. Yhdysvalloissa termi race on käytössä maan väestönlaskennassa ja termin merkitys on 

sosiaalinen, ei geneettinen tai muuten biologinen taikka antropologinen (United States Census Bureau 

2013). 
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kategorian ”muut” alle. Tämä esimerkki kuvastaa sitä, että ihmisellä voi olla yhtä aikaa 

ja samassa suhteessa olevia erilaisia ominaisuuksia ja koettuja identiteettejä, jotka eivät 

sulje toisiaan pois25. Myöskin esimerkiksi kestävän kehityksen tai yksittäisen ihmisen 

ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen puoli ovat toisiaan täydentäviä 

ulottuvuuksia, jotka limittyvät ja sisältyvät toisiinsa.  

Siirtyminen dualistisesta asetelmasta pluralismiin tuo soluissa 2 ja 4 mukanaan haasteen 

kontradiktorisen ja kontraarisen asetelman entistä selkeämmästä erottamisesta.  

Kontradiktio sisältää aina vain kaksi puolta, A:n ja ei-A:n. Jos vaihtoehtoja on 

useampia, ne ovat aina muotoa A, B, C jne., ja kyse on kontraarisesta asetelmasta. 

Tällöin ei logiikankaan mukaan ole estettä sille, että eri vaihtoehdot ilmenisivät yhtä 

aikaa samassa oliossa ja niiden välillä on holistisen ajattelun tarkoittama yhteys. Jos tätä 

ajatusta korostetaan, lähenevät solujen 2 ja 4 atomistisen ja holistisen pluralismin 

alaparadigmat huomattavasti toisiaan. Halusin kuitenkin erottaa myös atomistisen 

vaihtoehdon, koska nähdäkseni kontradiktorinen ja kontraarinen asetelma sekoitetaan 

niin usein ja ylipäätään atomistinen, asioita toisistaan erotteleva ja pilkkova ajattelu on 

melko yleistä (Koskiaho 1990, 108). Kontradiktion ”atomismia vahvistavan 

vaikutuksen” vuoksi pidän kuitenkin jyrkkää atomismia paljon todennäköisempänä 

solun 1 kuin solun 3 edustamassa alaparadigmassa.  

Neljästä alaparadigmasta ensimmäisenä esitelty atomistinen dualismi on puhtaimmin 

PP-tyyppiä, molempien logiikan lakien näkökulmasta poissulkeva. Neljäntenä tuleva 

holistinen pluralismi taas on vastaavasti kaikkein eniten sisällyttävä (SP-tyyppi). Kaksi 

muuta ovat eräänlaisia välimuotoisia paradigmoja, jotka noudattavat toisen periaatteen 

suhteen sisällyttävää ja toisen suhteen poissulkevaa ajattelua. 

Kutakin tässä esitellyistä alaparadigmoista avataan vielä tarkemmin työn 

sovellutusosiossa, jossa nelikenttää sovelletaan ihmisen käsityksiin yhteydestään 

luonnon kanssa sekä eräisiin, luontosuhteessamme voimakkaina vaikuttaviin 

vastakohtapareihin ihminen-luonto, kulttuuri-luonto, ihminen-eläin. Soveltamisen 

kautta rakennettu malli ja nämä alaparadigmat saavat myös konkreettisen asun. 

  

                                                 
25 Suomessa taas vastaavasti ei ole mahdollista ilmoittaa lapselle useampaa äidinkieltä, vaan 

väestörekisteriin on valittava vain yksi kieli riippumatta siitä, kuinka monta äidinkieltä lapsella tosiasiassa 

on.  
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4. SOVELLUTUSMAHDOLLISUUKSIA  

 
Edellisessä pääluvussa keskityin luvussa 1.3 esitellyistä työn tutkimustehtävistä kahteen 

ensimmäiseen: esitin ympäristönäkökulmaan keskittyvän analyysin 

vastakohtaisuuksista, ristiriidoista ja niihin liittyvistä paradigmoista sekä rakensin 

teoreettisia välineitä helpottamaan näiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tässä 

luvussa paneudun kolmanteen ja samalla viimeiseen tutkimustehtävääni eli alan 

soveltaa edellisten lukujen teoriaa, määriteltyjä paradigmoja sekä rakennettuja malleja 

ympäristökeskustelun ja ympäristönsuojelukysymysten paremman ymmärtämisen 

työkaluina. Tarkastelen, miten sisällyttävän ja poissulkevan paradigman eriyttämisen 

avulla voidaan ymmärtää erilaisia ympäristönsuojelun konkreettisia vastakohta-

asetelmia, ristiriitatilanteita ja konflikteja.  

Esimerkkejäni on kaksi, joista ensimmäinen laajempi käsitteellis-teoreettinen esimerkki 

koskee yleisesti ihmisen käsityksiä omasta yhteydestään luonnon kanssa. Tämän 

esimerkin tavoite on pyrkiä ymmärtämään ympäristökysymyksiä ja niiden taustoja 

yleisemmällä tasolla. Toinen rajatumpi konkreettis-käytännöllinen esimerkkini pohtii 

erästä ihmisen luontosuhteeseen liittyvää erityiskysymystä: susikysymystä, ongelmaa, 

joka voidaan käsittää pirullisena konfliktina (Rittel ja Webber 1973; Kivipelto 2013). 

Tämän esimerkin tavoite puolestaan on koetella käsitteellisellä tasolla työkalujen 

soveltamista käytännön ympäristönsuojelukysymyksiin. Soveltamisella tavoitellaan 

myös ratkaisuhakuisuutta. 

 

4.1 Ihminen ja luonto 

Ihminen/luonto -käsiteparin ongelmallisuus 

 

Luvussa 3 tuotiin esiin, että todellisuuden hahmottamista vastakohtapareja 

muodostamalla on pidetty ihmiselle tyypillisenä jopa kulttuurista riippumatta ja että 

tällaisen ajattelutavan seurauksena vastakohdista usein konstruoituu ongelmallisiksi 

koettuja ristiriitoja. Eräs ilmentymä tästä ihmisen tarpeesta on hänen halunsa erottaa 

ympäristössään toisaalta luonto ja ja toisaalta ei-luonto, jokin ”keinotekoinen” tai 

”epäluonnollinen” ulottuvuus, joka ei kuulu luontoon. Tästä tarpeesta on konstruioitunut 

kulttuuriimme käsitepari ihminen-luonto, joka muodostaa ympäristönsuojelussa ja 

ympäristökeskustelussa aivan keskeisen vastakohta-asetelman (esim. Haila 1999).  

Arkikielen lisäksi tuo käsitepari tulee jatkuvasti vastaan myös ympäristönsuojeluun 

liittyvän tarkemman keskustelun eri tasoilla. Esimerkiksi valtioneuvoston periaatepäätös 

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 

2012–2020 on nimeltään ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” (Ympäristöministeriö 

2012). Luonnontieteellisen keskusmuseon ihmisen ja ympäristön suhdetta koskevaa 

tutkimusta esittelevä kirjoitus alkaa toteamuksella ”Ihminen ja luonto ovat olleet läpi 
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yhteisen olemassaolonsa vuorovaikutuksessa keskenään” (Ihmisen ja … 2015). 

Maailman Luonnon Säätiön Suomen rahasto, WWF Suomi on nimennyt strategiansa 

2015-2020 nimellä ”Ihminen ja luonto tasapainossa” (WWF Suomi 2015a). Joskus koko 

ympäristökriisi tunnutaan miellettävän juuri ihmisen ja luonnon välisenä ristiriita-

asetelmana, kuten vaikkapa Helsingin yliopiston ikäihmisten yliopistossa pidetyn 

luennon johdatustekstissä: ”Aikamme kipeimpiä ongelmia on luonnon ja ihmisen 

välinen ristiriita” (Koskinen 1999). 

Ihminen/luonto-käsiteparin käyttö voi tukea ajatusta, ettei ihminen lainkaan kuuluisi 

luontoon vaan luonto olisi jotain ihmisen ulkopuolista. Monissa ajatus- ja 

puhetottumuksissamme luontoon mennään erikseen ja siihen liittyvät toiminnat tuntuvat 

”tapahtuvan” jossain muualla, ”luonnossa”. On esimerkiksi luontokerhoja, 

luontoharrastusta, luontoretkiä ja luonnonpuistoja. Luonto siis eriytetään ihmisen 

toiminnasta monin tavoin (ks. Willamo 2005, 157-158), ja käsityksemme ihmisen 

luontoyhteydestä tuntuu olevan melko poissulkeva.  Ympäristöetiikassa, eli kun 

tarkastellaan arvonäkökulmaa, tätä nimitetään antroposentrismiksi (McShane 2007).  

Luonto/ihminen-asetelma on vastakohtaparina erittäin sekava, mahdollisesti sekavin, 

jota kielestämme löytyy (ks. Williams 1976, 184). Humanistis-yhteiskuntatieteellisestä 

näkökulmasta ajatellen se voidaan ehkä jollain tapaa perustella, vaikka ”ihminen” onkin 

sanana hyvin erityylinen kuin ”luonto”. Ihminen viittaa käsitteenä yksilöön, vaikka toki 

sen voi käsittää myös kollektiivina. Se antaa myös mielikuvan tietystä toimijasta, kun 

taas ”luonto” viittaa ehkä enemmän kokonaisuuteen, laajoihin prosesseihin ja niiden 

synnyttämiin rakenteisiin, samoin kuin esimerkiksi ”kulttuuri”. Lisäksi luonto viittaa 

myös normiin, koska ”luonnollisella” tarkoitamme usein myös ”normaalia” 

moraalisessa ja esteettisessä mielessä. (Uddenberg 1993, 22.)  

Humanistis-yhteiskuntatieteellisesti voidaan ehkä ajatella, että kyseessä on lähinnä vain 

semanttisesti sekava vastakohta-asetelma, jossa esimerkiksi ”kulttuuri” olisi monessa 

mielessä sopivampi käsitepari luonnolle kuin ”ihminen”. Sen sijaan luonnontieteellisesti 

ajatellen ihminen/luonto-käsiteparissa on ilmiselvästi kyseessä Rylen (1949) tarkoittama 

kategoriavirhe, joka ei vaikuta enää pelkästään semanttiselta vaan myös syvän 

ontologiselta. Luonnontieteen viitekehyksessä ”ihminen” viittaa lajiin (tai ihmislajiin 

kuuluvaan yksilöön). Yksilöt ja lajit elävät ekosysteemeissä ja ekosysteemit 

muodostavat vielä suuremman ekologisen kokonaisuuden, luonnon. Tässä 

viitekehyksessä ihminen on täysin vastaansanomattomasti osa luontoa ja riippuvainen 

luonnosta. Käsiteparin eri puolet on siis valittu hierarkkisesti aivan eri systeemitasoilta: 

”luonto” on suhteessa ”ihmiseen” ylä- eikä rinnakkaiskäsite. Jos ajatellaan vaikkapa 

omenaa, vastaisi A/ei-A -tilanne asetelmaa omena vs. ei-omena.  A/B taas olisi 

esimerkiksi omena vs. päärynä – mutta ei omena vs. hedelmä tai omena vs. kasvi, saati 

omena vs. luonto.  

Näin syvällisten epäselvyyksien olemassaolo kielessämme ja ajattelussamme heikentää 

väistämättä kykyämme ymmärtää kokonaisuutta. Ihminen/luonto-käsitepari pitäisikin 

mielestäni mahdollisimman hyvin saada kitkettyä kulttuuristamme ja korvata se 

esimerkiksi Willamon (2005, 12-13) ehdottamalla ihminen/muu luonto -parilla. Tämän 

tason teoreettiset luokitusvirheet ja muut epäselvyydet millä tahansa inhimillisen 
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ymmärrystoiminnan alalla aiheuttavat väistämättä suuren määrän epätoivottuja 

seurauksia. Esimerkiksi Rauhala (2005, 93-94) pohtii terveydenhoidon 

tautiluokitteluissa havaitsemiaan karkeita loogisia virheitä ja toteaa niiden häiritsevän 

suuresti tutkimusalojen pohjalta tapahtuvaa soveltamista. 

 

Kontradiktio ja kontraarisuus ihminen/luonto -käsiteparissa  

 

Kuten sanottu, ihminen/luonto-käsiteparin käyttö johtaa herkästi ajatukseen, ettei 

ihminen lainkaan kuuluisi luontoon.  Miten on mahdollista, että näin sekava ja jopa 

harhaanjohtava vastakohta-asetelma on voinut syntyä ja juurtua kulttuuriimme melko 

syvästi? Lisäymmärrystä tähän kysymykseen voi saada tarkastelemalla asiaa 

Vastakohdasta ristiriidaksi -mallilla, jolla luvussa 3.2 kuvasin sitä, miten 

kontradiktorisen ja kontraarisen asetelman sekoittuminen toisiinsa saattaa aiheuttaa 

esimerkiksi sen, että neutraaleista vastakohdista muuntuu ongelmallisena pidettyjä 

ristiriitoja. Sen mukaan meillä olisi taipumus nähdä maailma usein nimenomaan 

kontraarisesta lähtökohdasta, mutta soveltaa tulkinnassamme myös ajattelumme 

taustalla vaikuttavia kontradiktorisia loogisia sääntöjä. Syvällä kulttuurissa istuvat 

logiikan periaatteet tuottavat ajatteluumme negaatioita, A/ei-A -tyyppisiä asetelmia, kun 

taas käytännöllisessä ajattelussa ja arkikielessä suosimme kontraarisia A/B -asetelmia. 

Tällainen ajatusmalli voisi osaltaan selittää sitä, että poissulkeva käsitys, jonka mukaan 

ihminen ei kuulu luontoon vaan on sen vastakohta, on voinut syntyä.  

Jo lähtökohtaisesti vastakäsitteen etsiminen luonnolle on haastavaa, koska jo ”luonnon” 

määritteleminen ylipäätään on erittäin vaikea tehtävä, kuten sangen monet ovat 

todenneet (esim. Williams 1976, 184; Haila 2001c, 200; Yhteinen käsitys 2013). Näin 

ollen myös luonnon vastakohdan, ei-luonnon, määritteleminen on vaikeaa. Ihmisen 

looginen ajattelu siis hakee kontradiktorista asetelmaa kysymykseen: mikä on luontoa ja 

mikä ei. Kuitenkin, koska käsite ”ei-luonto” ei ole meille luonteva ja se on hyvin vaikea 

konkretisoida, etsimme intuitiivisesti jotakin, jolla korvaisimme sen. Päädymme 

sijoittamaan ”ihmisen” sen paikalle tajuamatta asetelman sekavuutta, ja alun perin 

kontradiktorinen A/ei-A -asetelma vaihdetaan kontraariseksi A/B -pariksi.  

Näin syntyy tilanne, joka ei ole enää kontradiktorinen kummankaan logiikan lain 

kannalta: A ja B voivat olla totta yhtä aikaa (tietty tarkastelukohde voi kuulua sekä 

luokkaan ”ihminen” että luokkaan ”luonto”) ja kolmas vaihtoehto voisi olla hyvin 

mahdollinen. Mutta tulkinnassa kuitenkin sovelletaan kontradiktion lakeja: vaihtoehdot 

eivät voi olla totta yhtä aikaa ja kolmas vaihtoehto ei ole mahdollinen. Näin syntyy 

poissulkeminen: ihminen eriytyy mielemme luokituksissa erilleen luonnosta, tai 

oikeammin muusta luonnosta.  

Pengin ja Nisbettin (1999) mukaan tarkastelua saatetaan jatkaa polarisoimalla: katsotaan 

A:n ja B:n edustavan asetelman ääripäitä, vaikka ne olisivat alun perin eronneet 

toisistaan vain hiukan. Asetelmaan saattaa vielä liittyä arvottamista: esimerkiksi muun 

luonnon arvottaminen saatetaan liittää pelkästään siihen, että sillä on arvoa ihmiselle, 
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kuten antroposentrismissä (McShane 2007). Lopulta asetelma vakiintuu ja 

yhteiskunnallistuu (de Bono 1991, 106, Haila 2001a, 13): ihminen/luonto-käsitepari on 

juurtunut syvälle kulttuurimme paradigmoihin. 

 

4.2 Ihmisen luontoyhteys 
 

Seuraavaksi lähden tarkastelemaan sitä, miten luvussa 3.4 esittelemieni neljän 

alaparadigman kautta voidaan hahmottaa ihmisen yhteys luonnon kanssa. Nähdäänkö 

hänet luonnon osana, siitä erillisenä vai sekä-että? Tätä kysymystä ovat monet pitäneet 

aivan keskeisenä, kun etsitään pohjaa kestävän kehityksen mukaiselle elämäntavalle 

(esim. Colwell 1997, Taylor 1997). Se, miten tuohon kysymykseen ontologisessa 

mielessä vastataan, ohjaa oleellisesti luontoon asennoitumisen ja luontoon kohdistuvien 

toimintatapojen muodostumista. Ihmisen näkemys suhteestaan muuhun luontoon ja 

luonnon kokonaisuuteen heijastuu kaikkeen hänen toimintaansa ja siihen, miten 

ihminen oikeuttaa toimintansa ympäristössään (Ponting 1993, 141). 

Lähden tarkastelussani edelleen siitä, että todellisuuden hahmottaminen 

vastakohtapareja muodostamalla on ihmiselle luontainen tarkastelutapa. Niinpä otan 

analyysini pohjaksi luonnon ja sen vastakäsitteen muodostaman käsiteparin. Käsittelyni 

muistuttaa tässä suhteessa idealtaan Rauhalan (2005, 26-27) esittelemää 

kaksiaspektitulkinnan sekä Elbow’n (2000, 48-75; ks. myös Haila 2001a, 19-20) 

binaarisen ajattelun malleja. Käsiteparin pohjalta lähden tutkimaan, millaista 

ymmärrystä ihmisen käsityksistä hänen luontoyhteydestään on saavutettavissa luvussa 

3.4 esitetyillä työkaluilla. Tarkastelen luontoyhteyskäsityksiä ensin poissulkevan ja 

sisällyttävän paradigman kautta ja teen sen jälkeen Neljän paradigman mallin mukaisen 

analyysin.  

Aiempaan kritiikkiini viitaten en kuitenkaan halua käyttää lähtökohtana ihminen/luonto-

käsiteparia, joka ei tässä tilanteessa olisi sopiva tarkastelukehys senkään vuoksi, että 

kyse on nimenomaan ihmisen aseman tarkastelusta. Olisi järjetöntä kysyä vaikkapa 

”kuuluuko ihminen enemmän luontoon vai ihmiseen”. Lisäksi käsiteparin on analyysin 

mielekkyyden kannalta oltava käyttämässäni viitekehyksessä käsitteellisesti ylemmällä 

hierarkiatasolla kuin käsite ”ihminen”. Näin voidaan järkevästi pohtia ihmisen 

sisältymistä käsiteparin eri puolikkaisiin.  

Koska kontradiktorinen asetelma on analyysini taustalla olevien logiikan lakien 

lähtökohta ja uskon myös, että kontradiktiolla on tärkeä merkitys monien länsimaisten 

ihmisten ajattelussa, käytän tarkasteluni pohjana luonto/ei-luonto -käsiteparia.  Mutta 

kuten aiemminkin olen todennut, käsite ”ei-luonto” on arkielämälle kovin vieras, ja 

sivuilla 43-44 esittämäni Vastakohdasta ristiriidaksi -mallin mukaan tällainen 

kontradiktorinen asetelma saattaa usein korvautua ajattelussamme kontraarisella. Tästä 

syystä täydennän tarkasteluani nostamalla siihen myös kontraariseen asetelmaan 

liittyviä näkökohtia. Tämän osalta on ainakin kaksi hyvää ehdokasta”luonnon” 

käsitteelliseksi pariksi: ”kulttuuri” ja ”yhteiskunta”. Molempia näistä käytetään 
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suomenkielisissä teksteissä runsaasti, mutta kulttuuri-sanan käyttö luonnon käsiteparina 

tuntuu olevan tavallisempaa sekä tieteellisissä kirjoituksissa että ainakin arkikielessä.26 

Tästä syystä valitsen itsekin sen. 

 

Ihmisen luontoyhteys sisällyttävässä ja poissulkevassa 

paradigmassa 

 

Luvussa 3.4 kuvasin alaparadigmoja, jotka oli muodostettu lähtien liikkeelle tärkeistä 

logiikan laeista muokkaamistani kielletyn/sallitun ristiriidan sekä kielletyn/sallitun 

kolmannen periaatteista. Nämä neljä periaatetta on vielä tiivistetty alle. 

Atomismi, kielletty ristiriita:  ei salli olion ja sen vastakohdan samanaikaista 

esiintymistä 

Holismi, sallittu ristiriita:  sallii vastakohtien samanaikaisen esiintymisen 

Dualismi, kielletty kolmas:  tarkasteluasetelmassa on vain kaksi vaihtoehtoa 

Pluralismi, sallittu kolmas:  tarkasteluasetelmassa on vähintään kolme 

vaihtoehtoa 

 

Seuraavassa analyysissä sovellan luvun 3.4 Neljän paradigman mallia kysymykseen, 

kuuluuko ihminen luontoon ja miltä osin tai missä määrin. Taulukossa 2 on ensin 

esitelty lyhyesti nämä neljä alaparadigmaa vastaavasti kuin luvussa 3.4 Neljän 

paradigman mallissa ja sen jälkeen avattu jokaista niistä tekstissä vielä tarkemmin. 

Yksinkertaisuuden vuoksi jokainen alaparadigma on nimetty otsikkotasolla pelkästään 

paradigmaksi. 

 

  

                                                 
26 Google-haku ilmaisuille ”luonto ja kulttuuri” sekä ”kulttuuri ja luonto” tuotti 2.10.2015 yhteensä 392 

osumaa, kun ”luonto ja yhteiskunta” sekä ”yhteiskunta ja luonto” tuottivat yhteensä 139 osumaa. 
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Taulukko 2: Neljä paradigmaa, joiden avulla voi tarkastella ihmisen 

luontoyhteyskäsityksiä ja erityisesti sitä, kuuluuko ihminen luontoon. 

Havainnollistavana esimerkkinä on käytetty kontraarista kulttuuri-luonto-asetelmaa. 

Selitetty tarkemmin tekstissä. 

 

Atomistis-dualistinen paradigma 

Tässä kaikkein poissulkevimmassa ja osavaltaisimmassa alaparadigmassa todellisuus 

jaetaan dikotomisesti kahteen osaan ja nämä kaksi puolta eivät voi yhdistyä samassa 

oliossa. Maailma koostuu siis kontradiktion mukaan luonnosta ja ei-luonnosta, 

kontraarisesti sanottuna luonnosta ja kulttuurista. Kontradiktio ei voi ilmetä tietyssä 

oliossa samanaikaisesti, eli ihminen ei voi kuulua yhtä aikaa luontoon ja ei-luontoon. Ja 

kuten aiemmin mainittua, kontradiktorinen ja kontraarinen asetelma usein sekoitetaan, 

jolloin tulkintaan saattaa tulla myös sellaista sävyä, ettei ihminen voisi samanaikaisesti 

kuulua myöskään luontoon ja kulttuuriin. Keskustelu siitä syntyvätkö ihmisen jotkin 

ominaisuudet geenien vai ympäristön tuottamina on klassinen esimerkki atomistis-

dualistisesta paradigmasta (esim. Keltinkangas-Järvinen 2008, 159-160). 

 

Dualistinen ajattelutapa: 
Kielletyn kolmannen periaate 

Pluralistinen ajattelutapa: 
Sallitun kolmannen periaate 

Atomistinen 
ajattelutapa: 
Kielletyn 
ristiriidan 
periaate 

 1. Atomistinen dualismi 
 
Luonto ja ei-luonto/kulttuuri 
nähdään täysin toisistaan 
erillisinä. 
Ihmisen käsitetään kuuluvan 
ainoastaan kulttuuriin. 

2. Atomistinen pluralismi 
 
Kaksijakoisuus puretaan esim. 
erottamalla luonnon ja kulttuurin 
väliin ”kulttuuriluonto” (esim. 
kotieläimet). Luokat ovat toisistaan 
erillisiä ja ihmisen käsitetään 
edelleen kuuluvan ainoastaan 
kulttuuriin. 
 

Holistinen 
ajattelutapa:  
Sallitun 
ristiriidan 
periaate  
 

3. Holistinen dualismi 
 
Luonnon ja kulttuurin 
nähdään kietoutuvan 
toisiinsa.  
Ihminen kuuluu molempiin. 
Ihmisen käsitetään siis 
muodostuvan sekä 
ekologisesta että 
inhimillisestä puolesta, jotka 
ovat yhteen kietoutuneita 
eivätkä täysin erotettavissa 
toisistaan. 

4. Holistinen pluralismi  
 
Kaksijakoisuus puretaan esim. 
erottamalla luonnon ja kulttuurin 
väliin ”kulttuuriluonto” (esim. 
kotieläimet). Luokat muodostavat 
jatkumon Ihmisen käsitetään 
kuuluvan sekä luontoon että 
kulttuuriin, hänellä katsotaan olevan 
esimerkiksi biologisia, henkisiä ja 
kulttuurisia ominaisuuksia sekä 
ekologisia vaikutuksia. 
Näiden ominaisuuksien ja 
vaikutusten puolesta ihminen on 
voimakkaasti osa luontoa mutta 
myös erityislaatuisella tavalla 
muusta luonnosta poikkeava eliö. 
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Ihminen käsitetään siis joko luontoon kuuluvana tai erotetaan siitä. Luonteva 

jatkopäätelmä olisi, että ihminen kuuluu pelkästään ei-luontoon tai kulttuuriin. Mutta 

periaatteessa toki myös sellainen ajattelutapa on mahdollinen, jonka mukaan ihminen 

kuuluu luontoon täysin eikä siis lainkaan ei-luontoon tai kulttuuriin (ks. esim. Linkola 

1979, Næss 1997, 138-139, Colwell 1997). Tästä seuraava asetelma ei tosin ole enää 

dikotomia, koska jos ihminen ja kaikki häneen liittyvä sisällytetään täysin luonnon 

käsitteeseen, ei jää jäljelle mitään ”kulttuuria”, ”ei-luontoa” tai muuta vastakohtaa.27 Jää 

jäljelle vain monistinen ajatus, jonka mukaan kaikki on luontoa ja mitään muuta ei ole. 

Tällaista ajatusmallia voidaan pitää tämän alaparadigman monistisena 

erityistapauksena. 

Sekä edellä mainittu monistinen tulkinta että ajatus, jonka mukaan ihminen on täysin 

luonnosta erillinen, ovat mustavalkoisia ja toisen vaihtoehdon suhteen poissulkevia. 

Toisaalta tämän seurauksena paradigmasta tulee selkeä ja erittelykykyinen. Esimerkiksi 

luonto/kulttuuri-vastakohtapari on tietyllä lailla luontevaakin esittää dikotomisesti: 

kulttuuri on ihmisen tuottamaa ja luonto sitä, mikä on olemassa ihmisen inhimillisistä 

ominaisuuksista riippumatta. Kulttuurin erottaminen luonnosta voi olla hyödyllistä, jotta 

saadaan toimivia käsitteitä tarkastella ihmisen kulttuurista puolta, ja esimerkiksi siksi, 

että saadaan luonnontieteet sekä humanistiset ja yhteiskuntatieteet selkeästi erotettua 

toisistaan.  

 

Atomistis-pluralistinen paradigma 

Atomistinen pluralismi lisää tarkasteluun kolmannen tai useamman vaihtoehdon (koska 

ei ole mitään syytä sallia vain kolmas eikä neljättä, viidettä jne.). Se on siis malli, jossa 

todellisuus nähdään jakautuneena useampaan kuin kahteen puoleen, mutta kunkin olion 

katsotaan voivan kuulua vain yhteen niistä ja eri puolet pidetään erillään. Tätä 

alaparadigmaa käyttäen on siis mahdollista ottaa luonto/ei-luonto- tai kulttuuri/luonto-

vastakohtaparin tarkasteluun lisää näkökulmia tai vaihtoehtoja.  

Eräs tähän liittyvä lähestymistapa on muodostaa jatkumo luonnosta ei-luontoon tai 

kulttuuriin. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa kaksijakoisuuden purkamista 

esimerkiksi erottamalla luonnon ja kulttuurin väliin ”luontokulttuuri”. Tähän luokkaan 

voisivat kuulua vaikkapa kotieläimet ja huonekasvit, joiden luokittelu dikotomiassa on 

hankalaa, koska niitä on vaikea mieltää sen paremmin luontoon kuin kulttuuriinkaan 

kuuluviksi. Luokkia voi tietysti tehdä paljon lisääkin, jolloin jatkumo täsmentyy 

pieniportaisemmaksi ja vaikkapa kaupungin puisto, pelto ja ikimetsä luokittuvat 

toistensa suhteen eri luokkiin. (Ks. Willamo 112-121 ja 163-165.) Vaikeudeksi jää 

kuitenkin edelleen esimerkiksi ihmisen luokittelu. Koska tämä alaparadigma ei salli 

olion kuuluvan useaan eri luokkaan, ihminen tulee luokitella vain yhteen kategoriaan. 

Nyt ihmisen ei kuitenkaan tarvitse enää sijaita jommassakummassa päässä, vaan hän 

                                                 
27 Tässä johtopäätöksessä on taustalla se normaali lähtökohta, että kaikki luontoon kuulumaton tai 

kulttuuriin kuuluva liittyy ihmiseen ja hänen toimintaansa. Luonnon vastakohtaa voidaan tietysti hakea 

muustakin suunnasta kuin ihmisestä ja hänen toiminnastaan, vaikkapa asetelmasta luonto vs. 

yliluonnollinen. Tässä työssä pitäydyn kuitenkin tavallisimmassa tulkintamallissa. 
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sijaitsee jossain kohtaa jatkumolla, jonka toisessa päässä on luonto ja toisessa ei-luonto 

tai kulttuuri. 

Voidaan myös ajatella, että alaparadigma sallii saman olion jakamisen eri puoliin tai 

ulottuvuuksiin, mutta ei suoraa, elimellistä yhteyttä näiden välille. Tällöin siinä olisi 

paljon erittelyvoimaa. Se antaisi esimerkiksi vaihtoehdon tarkastella ihmisen erilaisia 

ulottuvuuksia erillään toisistaan. Monissa tilanteissa on tarpeellista erotella vaikkapa 

ihmisen luontosuhteen eri näkökulmia esimerkiksi arvojen, tietojen, toiminnan, kehon 

toimintojen tai ekologian kautta. 

Tällaisen tarkastelun avulla voidaan muodostaa kontraarisia vastakohtia lukuisien 

ulottuvuuksien välille. Tämä helpottaa esimerkiksi luokittelua, kun luokkien ei tarvitse 

olla tyyppiä ”joko/tai” taikka ”kuuluu tähän/ei kuulu tähän”. Näin tulkittu atomistis-

pluralistinen paradigma sopii hyvin ihmisen luomien käsitteiden ja kategorioiden 

analyyttisiin laajennuksiin. 

 

Holistis-dualistinen paradigma 

Tämä alaparadigma eroaa edellisestä siten, että se sallii myös kontradiktoristen 

vastakohtien ilmetä yhtä aikaa samassa oliossa ja luo elimellisen yhteyden niiden 

välille. Näin voidaan esittää logiikan kannalta ristiriitainen väite, jonka mukaan ihminen 

sekä kuuluu että ei kuulu luontoon. Tai kontraarisesti sanottuna: ihminen on 

samanaikaisesti sekä luonnon osa että kulttuurinen olento.  

Holistis-dualistisen paradigman vahvuutena on dualismin tuoman selkeyden lisäksi 

yhdistelyvoima. Koska ristiriidan olemassaolo on hyväksytty, tulee sisällyttävä ajattelu 

mahdolliseksi: ihmisen voidaan katsoa olevan sekä luontoa että jotain luonnosta 

erillistä. Ihmisessä katsotaan yhdistyvän sekä suoraan luonnonlakien alaisena toimiva 

ekologinen että häntä muusta luonnosta erottava, inhimillinen tai henkinen puoli28 ja 

nämä eri puolet nähdään yhteen kietoutuneina ulottuvuuksina (vrt. Valtonen 2014). 

Ihminen ja luonto ovat samaa kokonaisuutta, joka näyttää ristiriitaiselta, mutta on 

kuitenkin jakamaton.  

Aaltola (2013, 14) ottaa kantaa tämän paradigmatyypin puolesta kirjoittaessaan ihmisen 

ja eläinten suhteesta. Hän toteaa, että eläin ja ihminen voitaisiin nähdä rinnakkaisina 

eikä vastakkaisina ilman, että ihmisen erityisyyttä tarvitsisi kieltää. Itse olen enemmän 

sillä kannalla, että ”ihminen” tulisi nähdä ”eläimelle” alisteisena terminä. Mielestäni 

ihminen-eläin-käsitepari on juuri tässä historiallis-kulttuurisessa tilanteessa lähes yhtä 

harhaanjohtava ja haitallinen kuin ihminen-luonto-pari (ks. luku 4.1). Tosin 

ontologisessa ja ”faktisessa” mielessä asetelma ei ole yhtä ehdoton: ihminen on osa 

luontoa eikä voi olla olemassa ilman muuta luontoa, kun taas eläinkunnan luokittelutapa 

on paljon enemmän kulttuurisidonnainen konstruktio. Itse kuitenkin kannatan 

                                                 
28 Ihmisen ”luonnollista” ja ”ei-luonnollista” puolta on ylipäätään vaikea määritellä ja nimetä. Mikä 

erottaa ihmisen muista eläimistä? Onko kyse suuremmista tai paremmista aivoista, vuorovaikutukselle 

perustuvasta kulttuurista, puhekyvystä vai esimerkiksi käden, aivojen ja kulttuurievoluution yhdistelmästä 

(ks. Viitala 2010, 23-25 ja 168-179). 
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ehdottomasti asetelmaa, jossa ”eläin” on yläkäsite ja alemmalla hierarkiatasolla 

käytetään esimerkiksi paria ihminen – muut eläimet. Tämä sanapari tuntuu olevan niin 

arki- kuin tieteellisessäkin kielessä kovin harvinainen, mutta jonkin verran sitä 

kuitenkin käytetään (ks. esim. Hirvi  2004), tieteellisissä julkaisuissa eniten ehkäpä 

lääketieteen alalla (esim. Truc ym. 1992 ja Hancox 2003). Erityisen keskeistä tällaisen 

asetelman korostaminen olisi siis juuri nyt, kun ympäristökriisin ratkaiseminen 

mielestäni vaatii paradigman muutosta: olisi tärkeää käyttää sellaisia kielellisiä 

ilmaisuja, jotka auttavat ihmisiä paradigman tasolla ymmärtämään luontoyhteytensä.  

Tällaisessa dialektisessa, holistis-dualistisessa paradigmassa voidaan siis hyväksyä 

ristiriitojen olemassaolo. Kontraarisesti sanottuna ihminen on sekä kulttuurinen että 

luonnonlakien alainen. Ja jos on jostain syystä tarve mieltää ihminen myös 

kontradiktorisesti sekä eläimeksi että ei-eläimeksi tai sekä luonnoksi että ei-luonnoksi, 

sekin voidaan tehdä. Myöskään tarvetta reduktionismille ei ole, vaan ihmisyyden 

kahden eri puolen voi katsoa olevan olemassa yhtä aikaa.  

Tällaista ajattelua kannattaa soveltaa erityisesti kärjistyneissä konfliktitilanteissa 

mustavalkoisen ajattelun lieventämiseen ja vastapuolen näkemysten hyväksymiseen ns. 

kolikon toisena kääntöpuolena. Seuraavan luvun susikysymysesimerkissä kuvastuu 

hyvin tämä tarve ympäristönsuojelun onnistumisen edellytyksenä. 

 

Holistis-pluralistinen paradigma 

Kaikkein sisällyttävimmässä ja kokonaisvaltaisimmassa holistis-pluralistisessa 

paradigmassa todellisuus hahmotetaan kaksijakoisten vastakohta-asetelmien sijaan 

jakautuneena useampaan kuin kahteen osaan ja kaikki nämä osat tai ulottuvuudet voivat 

ilmetä samanaikaisesti samassa oliossa. 

Ihmisen käsitetään kuuluvan sekä luontoon että ei-luontoon/kulttuuriin, ja hänellä 

katsotaan olevan esimerkiksi biologisia, henkisiä ja kulttuurisia ominaisuuksia. Näiden 

ominaisuuksien ja vaikutusten puolesta ihminen on voimakkaasti osa luontoa mutta 

myös erityislaatuisella tavalla muusta luonnosta poikkeava eliö. Kaksijakoisuus voidaan 

edellisen alaparadigman tapaan purkaa esimerkiksi jatkumoajattelulla, mutta lisäksi 

voidaan kokonaan luopua luokkarajoista ja muodostaa todella aito jatkumo, jossa 

tarkastelukohteet – vaikkapa eliöt, ekosysteemit tai ympäristön erilaiset rakenneosat – 

vain liukuvasti seuraavat toisiaan siirryttäessä esimerkiksi ”keinotekoisesta” 

”luonnolliseen”. Ihmisellä on kiistatta luontoon kuuluva puolensa ja ihminen on myös 

toiminnassaan aina riippuvainen luonnonvaroista ja -resursseista. Vaikka nykyinen 

kulttuuri on pitkälti teknologisoitunut, on elämän perusta edelleen muussa luonnossa. 

Ihmistä ei kuitenkaan kannata tarkastella vain biologisena olentona. Esimerkiksi 

nykyinen aivotutkimus näkee ihmisen sen lisäksi mielellisenä ja sen kautta myös 

kulttuurisena olentona eikä pelkistä mielen toimintaa vain biologisiin mekanismeihin 

(Lehtinen 2011, 184). Toisaalta ihmisen on katsottu olevan zoon politikon eli 

”poliittinen eläin” ja homo economicus (Persky 1995; Tunçel 2012). 
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Kun ihmistä tarkastellaan tästä alaparadigmasta käsin, saadaan esiin koko ihmisyyden 

kirjo ja näiden erilaisten puolien ja ominaisuuksien yhteys toisiinsa. Ihmisen luontoon 

kuuluva olemus on yksi keskeisiä ihmisen piirteitä: hän on voimakkaasti osa luontoa, 

mutta ei typisty vain tähän puoleensa. Tästä näkökulmasta katsottuna kulttuuri/luonto-

vastakohtapari voi saada erilaisia painotuksia, mutta luontoyhteyden kannalta keskeistä 

on, että mitä tahansa ihmisen kulttuurista, sosiaalista, taloudellista jne. puolta 

tarkastellessa tarkastelu tulisi tehdä aina yhteydessä muuhun luontoon ja myös ihmisen 

omaan, fysikaalis-kemiallis-biologiseen ulottuvuuteen ja ihmisen riippuvuuteen 

ekosysteemeistä ja niiden toiminnasta (esim. Salonen 2012). 

Tällaisen kokonaisvaltaisen ajattelun avulla mahdollistuu eri puolien, ulottuvuuksien ja 

osien moninaisuuden ja niiden välisen vuorovaikutuksen hahmottaminen. Olisi 

kiinnostavaa suunnata tarkastelua myös siihen suuntaan, että muu luontokaan ei ihmisen 

tavoin typisty sen yleiseen ”luonnolliseen” puoleen, vaan sisältää itsessään 

lukemattoman joukon toisistaan suurestikin poikkeavia ominaisuuksia. Kuten Harvey 

toteaa (1996, 51), kaikki oliot ovat sisäisesti ristiriitaisia johtuen niiden sisäisten 

prosessien moninaisuudesta. 

 

Jokaisella paradigmalla on paikkansa 

Kuten edellä esitettiin kahtiajakautuneeseen ja poissulkevaan paradigmaan liittyy etujen 

lisäksi monia ongelmallisia piirteitä, koska se jättää näkymättömiin – ja näin helposti 

myös unohduksiin – todellisuuden, jossa ihminen on täydellisen kietoutunut biosfääriin 

ja resursseihin, joita elinympäristöstään käyttää. Kun poissulkevaan ajatteluun vielä 

yhdistetään ihmisen yhä voimakkaampi teknologia, seurauksena saattaa tulla ongelmia 

kuten ylikulutusta ja huoletonta luonnon muokkaamista (Schultz 2002, 65-66).  

Tässä työssä atomistis-dualistiseksi nimitettyä, voimakkaan dikotomista 

luontoyhteyskäsitystä onkin kritisoitu paljon (esim. Næss 1997; 138-139, Colwell 1997; 

Haila 1999). Sen versiota, joka korostaa kahtiajaon lisäksi ihmisen ylemmyyttä 

luontoon nähden, pidetään myös yhtenä ympäristökriisin alkusyynä ja länsimaisen 

kulttuurin piirteenä, jonka taustalla on monia länsimaisen filosofian, tieteen ja uskonnon 

käsityksiä (esim. Ponting 1993, 159-160; White, 1997; Malone 2000, 58-59; Aaltola 

2013, 12). Esimerkiksi Pietarisen (1992, 34-36) utilistiseksi nimeämä luontoasenne 

voisi kummuta juuri tällaisesta paradigmasta. Pietarinen kuvaa utilistista 

luontoasennetta ajattelutapana, jonka mukaan luonto on olemassa vain ihmistä varten. 

Hän katsoo sen aatehistoriallisten juurien olevan syvällä uuden ajan alussa, mm. Francis 

Baconin, Thomas Hobbesin ja John Locken ajatuksissa. Näin syvässä istuvan 

paradigman muuttaminen vaatii paljon aikaa ja työtä sekä hyviä työkaluja. 

Pahimmillaan atomistis-dualistinen paradigma on siis helppo nähdä esimerkkinä 

ristiriitoja tuottavasta polarisoituneesta, arvotetusta ja yhteiskunnallisesti vakiintuneesta 

paradigmasta. Toisaalta on myös tuotu esiin, että länsimaisen ajattelun typistäminen 

tällaiseen paradigmaan on aivan liian yksioikoista. Aiemmin jo totesin, että esimerkiksi 

Nygrenin (2000, 179-181) mukaan ympäristöliikkeessä on kärjistetty mustavalkoisia, 
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hyvä/paha -tyyppisiä mielikuvia. Hänen mukaansa ajatus siitä, että länsimainen 

kulttuuri yksin on syyllinen nykyiseen ympäristökriisiin, syntyy esimerkiksi 

alkuperäiskulttuurien luontosuhteen ihannoinnista ja yksioikoistamisesta. De Groot ym. 

(2011) ovat puolestaan tutkineet ihmisten luontoasenteita ja ympäristöetiikkaa ja 

todenneet, että ainakaan Euroopassa yllä kuvattu ”pahin mahdollinen versio” atomistis-

dualistisesta paradigmasta – Pietarisen utilistinen luonnon hallinnan paradigma – ei ole 

vallitsevin, vaan ihmisillä on esimerkiksi käsitys luonnon itseisarvosta. Kirjoittajat 

toteavat myös, että nykyisen ympäristöfilosofiaan ja -etiikan tulisikin ottaa huomioon 

tällaiset tutkimustulokset. Tuntuukin siltä, että länsimaisen ihmisen luontosuhde sisältää 

hyvin ristiriitaisia piirteitä, kuten Bourdeau (2004) toteaa: toisaalta luonto on kuin 

kadonnut paratiisi ja toisaalta luonnonvoimia kohtaan koetaan primitiivistä pelkoa ja 

luontoa halutaan hallita. Bourdeaun (emt.) sanoin:”He [man] is a part and apart of 

nature”.  

Schroederin (2007) mukaan nämä kaksi näkemystä – ihminen on tai ei ole osa luontoa – 

muodostavat ympäristöetiikassa itsessään dikotomisesti hahmotetun vastakohtaparin ja 

myös redusoivat luontoasenteet kahteen vastakkaiseen kategoriaan. Hänen mukaansa on 

kiinnostavaa tutkia, miten ihmisen luontoon sisällyttäminen tai sieltä poissulkeminen 

näkyvät ihmisten todellisissa kokemuksissa, jotka ovat kompleksisempia kuin 

dikotominen asetelma. Vaikka länsimainen, poissulkeva paradigma saakin ihmiset ehkä 

tiedostamattaan ajattelemaan, että ihminen kuuluu luontoon/ei kuulu luontoon -

asetelman suhteen tulisi tehdä valinta, on ihmisten välittömissä kokemuksissa kuitenkin 

läsnä dialektisempi ja moniulotteisempi käsitys luontoyhteydestä. (Emt.)  

Tätä ei kuitenkaan mielestäni kannata pitää osoituksena länsimaisen ajattelun 

epäloogisuudesta vaan siitä, että dialektinen näkökulma elää kulttuurissamme 

vahvempana kuin aina huomaammekaan. Itse pitäisin keskeisenä kysymyksenä sitä, että 

tätä dialektiikan läsnäoloa ajattelussamme ei läheskään aina tiedosteta tai pohdita 

perusteluita sille, miksi jossain tilanteessa ihminen katsotaan kuuluvaksi luontoon ja 

toisessa taas ei. Ajattelun kokonaisuudessa esimerkiksi käsitys luontoyhteydestämme on 

edellä sanotun perusteella luontaisesti enemmän sekä/että- kuin joko/tai -tyyppinen, 

mutta silti tätä asiantilaa saatetaan pitää epäloogisena, kun asia lausutaan auki. Willamo 

(2005, 177) on esittänyt luontosuhdetyyppien tyypittelyn, jossa hän nimittää 

nimenomaan dialektiseksi tyypiksi sellaista ajattelumallia, jossa ihmisen yhtä aikaa sekä 

katsotaan kuuluvan luontoon että olevan siitä irrallinen ja tämä ”ristiriita” tiedostetaan. 

Willamo (emt.) asettuu kannattamaan tällaista paradigmaa hedelmällisenä tapana 

mieltää ihmisen luontoyhteys. 

Johtopäätökseni on ensinnäkin se, että luonnon hallinnan paradigma ei ehkä ole ollut 

niin vallitseva kuin erityisesti väitetään. Tärkeämpää on kuitenkin se, että vaikka tämä 

paradigma voi olla ihmisten ajattelussa murtunut, tilanne ei kuitenkaan vielä avaa 

luontokäsityksiin liittyviä dikotomioita, jotka perustuvat ihmisen ja luonnon 

käsitteelliseen erottamiseen. Edellä tehty, Neljän paradigman malliin perustuva 

tarkastelu pyrki havainnollistamaan, millaisia vaikutuksia paradigmojen laajentamisella 

voisi käytännössä olla, ja rakentamaan ajattelutapaa, joka antaa tilaa tarkastella ihmistä 
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samanaikaisesti sekä luonnosta erillisenä ja poikkeavana että luontoon kuuluvana ja 

sisältyvänä olentona dialektisesti, ilman ristiriidan tunnetta (ks. Schroeder 2007).  

Jokainen neljästä esitetystä alaparadigmasta antaa oman näkökulmansa ja vaihtoehtonsa 

ihmisen ja luonnon välisen yhteyden hahmottamiselle. Mielestäni ei ole tarve pohtia, 

mikä näistä tavoista on ”oikein”, sillä jokaiselle oma paikkansa ja tilanteensa, joissa 

juuri sen näkökulman käyttäminen on tuloksellisinta, hyödyllisintä tai järkevintä. 

Tarkoitukseni olikin tuoda esiin, kuinka joustavaa Neljän paradigman mallin 

soveltaminen esimerkiksi luontosuhdekysymyksiin voi olla. 

 

4.3 Susikysymys 
 

Tässä luvussa käsittelen eräänä ihmisen luontosuhteeseen liittyvänä erityiskysymyksenä 

ja työn ajattelutavan käytännön sovellutusesimerkkinä susikysymystä, jolla tarkoitan 

sudensuojeluun liittyviä kysymyksiä ja ongelmia erityisesti Suomessa. Jatkan 

kolmannen tutkimustehtävän käsittelyä ja luvussa 3 hahmottelemieni teoreettisten 

mallien ja paradigmojen empiiristä soveltamista. Tapausesimerkkinä susikysymys on 

vielä selvästi konkreettisempi kuin luvuissa 4.1 ja 4.2 tarkasteltu ihminen/luonto-

käsitepari sekä ihmisen käsitys luontoyhteydestään. Tarkoitukseni on tutkia, voiko 

luvun 3 malleja ja paradigmoja käyttää hyödyksi hyvinkin konkreettisessa, ristiriitojen 

läpäisemässä ympäristönsuojelun konfliktissa sen paremman ymmärryksen lisäämiseksi 

sekä konfliktin liennyttämiseksi. 

Kuten aiemmin totesin, ovat tämän havaintoesimerkin tärkeät tavoitteet työn 

kokonaisuuden kannalta 1) konkretisoida ympäristönsuojelussa ja 

ympäristökeskustelussa esiintyviä vastakkainasetteluja ja ristiriitoja sekä niihin liittyviä 

paradigmoja sekä 2) soveltaa työssä kehitettyjä ideoita ja välineitä yhden, työn muuhun 

käsittelyyn verrattuna hyvin konkreettisen esimerkin ratkaisuhakuisessa analysoinnissa.  

Ensimmäistä tavoitetta varten tein pienen empiirisen analyysin, jotta saisin 

kirjallisuudesta löytyvän tiedon rinnalle myös omakohtaista kuvaa susikysymykseen 

liittyvistä, tämän työn kannalta keskeisistä seikoista. Koin tämän oleelliseksi, jotta 

lähtökohtani tehdä toisen tavoitteen mukaista työkalujen soveltamista paranisivat. 

Empiiriseen osaan liittyvä havaintoaineisto on esitelty luvussa 2 ja liitteessä 1. Se 

koostuu 40:stä vuoden 2013 aikana julkaistusta uutisartikkelista, jotka kaikki on 

julkaistu eri joukkotiedotusvälineiden internet-sivuilla. Viittaan niihin, liitteen 1 

mukaisesti numeroituina, kursivoiduilla sulkunumeroilla – esimerkiksi (15). Suorat 

aineistositaatit on kursivoitu ja sisennetty tekstiin.  

Erityisenä empiiristä aineistoani leimaavana piirteenä on mainittava, että tammikuussa 

2013 tapahtui Pohjanmaalla Perhossa paljon uutisointia ja keskustelua herättänyt 

kolmen suden salametsästys (ks. esim. 2, 3, 28). 

En jakanut tämän susihavaintoesimerkkini käsittelyä erikseen esimerkiksi ”teoriaosaan” 

ja ”aineiston analyysiin”, vaan susikysymyksen esittelyn rooli työssä on toimia 
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nimenomaan teoreettisesti painottuneen työn havainnollistavana esimerkkinä ja 

teorioiden käytännön sovellutuksena. Pyrin rakentamaan luvun juuri tätä tarkoitusta 

palvelemaan, en ”tutkimukseksi tutkimuksen sisään”. Empiirisen aineiston rooli on 

tärkein luvussa ”Susikysymys vastakohta-asetelmien ja ristiriitojen areenana”, jossa 

nostan esiin kysymykseen liittyviä vastakkainasetteluja sekä niille esitettyjä syitä. 

Käytän suden ja ihmisen suhteisiin liittyvästä problematiikasta mm. Vilkan (1996, 167), 

Hiedanpään ym. (2015, 256) ja Peltolan (2015, 178) tavoin termiä susikysymys. 

Kokonaisuuteen liittyvät uhanalaisen suden suojelu sekä ristiriidat, jotka syntyvät eri 

tahojen välille, kun sudet koetaan uhkaksi seuduilla, joilla niitä elää. Käsitykseni 

mukaan susikysymyksen kiintopisteessä ovat eri tahojen väliset ristiriitaiset intressit 

sekä susipolitiikka, jota näiden intressien paineessa koetetaan tehdä. Tämän vuoksi 

halusin termin kuvaavan mahdollisimman hyvin tilanteen yhteiskunnallista puolta (vrt. 

termi ”ympäristökysymys”, esim. Massa ja Sairinen 1991). Haluan lisäksi käyttää 

tilanteesta mahdollisimman neutraalia käsitettä, jota esimerkiksi 

”susiongelma/kiista/konflikti/ristiriita” eivät olisi olleet. Suteen liittyy jo valmiiksi 

hyvin mustavalkoisia ja toisaalta negatiivisia asenteita ja puhetapoja enkä omalla 

työlläni halua tällaista susipuhetta ainakaan lisätä. Omassa tarkastelussani haluan myös 

pystyä erottamaan susikysymykseen liittyvän ”ekologisen” ja ”yhteiskunnallisen” 

puolen, eli ottaa toisaalta luonnontieteellis-realistisemman näkökulman siihen, mikä on 

tutkijoiden käsitys sudesta biologisena lajina, ja toisaalta katsella konstruktivistisemmin 

humanistis-yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, miten ihmiset suden hahmottavat ja 

kokevat. 

Pohtiessani susikysymykseen liittyvien konfliktien ratkaisuja nostan esiin nimenomaan 

sellaisia keinoja ja toimintamuotoja, jotka ainakin jossain määrin mahdollistavat suden 

suojelun ja elämän Suomessa. Sudella on mielestäni paikka Suomen luonnossa ja rajaan 

siksi pois käsittelystä sellaisen toiminnan, jossa konfliktien ratkaisuna nähdään Suomen 

susikannan lähes täydellinen hävittäminen.  

Tarkasteluni aluksi hiukan taustoitan susikysymystä, minkä jälkeen esittelen ja 

analysoin kysymyksessä tunnistamiani vastakohta-asetelmia ja ristiriitoja sekä niihin 

johtaneita syitä. Lopuksi esitän keinoja, joiden avulla vastakohta-asetelmia voisi purkaa 

ja konflikteja liennyttää. Keino-osion päätän pohtimalla, mitä mahdollisuuksia 

paradigman muutos sisällyttävämmäksi tarjoaisi susikysymyksien ristiriitojen 

purkamiseen. 

 

Ristiriitaisen susikysymyksen taustaa 

 

Suurpetojen aiheuttamat konfliktit ovat mielenkiintoinen kohde ristiriitojen 

tarkastelulle, ja niitä voidaan pitää luontosuhteen erityistilanteena, jossa ihminen joutuu 

hyvin konkreettiseen ristiriitaan sellaisen toisen eliölajin kanssa, jota halutaan 

kyseisessä kulttuurissa toisaalta pitää suuressa arvossa. Ristiriitatilanteitahan on toisten 

lajien kanssa paljonkin, mutta monet niistä ovat paljon vähemmän ongelmallisia, koska 
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konfliktin toisena osapuolena olevaa lajia ei arvosteta joko lajina ylipäätään tai jostain 

erityisestä syystä eikä sen tuhoaminen herätä näin ollen suurta kritiikkiä. Tämä on 

tilanne esimerkiksi tauteja aiheuttavien mikrobien tai satoja tuhoavien hyönteisten, 

samoin kuin vaikkapa monien vieraslajeiksi määriteltyjen lintujen ja nisäkkäiden kanssa 

(ks. Maa- ja metsätalousministeriö 2012). Sen sijaan monien muiden lintujen ja 

nisäkkäiden suoraa tuhoamista on esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa alettu viime 

aikoina pitää myös ongelmallisena, etenkin jos kyseessä on uhanalainen tai vaarantunut 

laji. 

Suuret petoeläimet herättävät pelkoja ja joskus myös aivan konkreettista hengenvaaraa 

tai muuta vakavaa uhkaa ihmisille, ja usein – vaikkakaan ei aina – ne ovat uhanalaisia ja 

suojelujärjestöjen sekä valtioiden erityissuojeluksessa. Tällaisissa tilanteissa ristiriita 

konkretisoituu. Treves ja Karanth (2003) kirjoittavat, että petojen suojelu vaatii yhtä 

aikaa suojelubiologista tutkimusta konfliktin hallinnan biologiaan pohjaavista keinoista 

ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sekä poliittisia ratkaisuja. 

Susikysymyksen taustalla on, niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa, pitkän 

historiallisen kehityksen tuoma tilanne, jossa alueille, joilta sudet ovat hävitetty 

vuosikymmeniä sitten, ne palaavat (Bisi ym. 2010). Toisaalta petojen kulttuurinen rooli 

petoina – metsästyksen ja vihan kohteina – on historiallisesti katsoen varsin tuore ja 

suuret nisäkkäät ovat aikanaan olleet pikemminkin myyttisiä hahmoja, heimojen 

toteemieläimiä (Laaksonen 2013, 127). Esimerkiksi maatalouden alkaessa, kun 

suurpetojen aiheuttama vaara ja haitta oli ilmeinen, koettiin niiden merkitys uhkan 

aiheuttajina pienempänä kuin vaikkapa kulkutautien eikä esimerkiksi susien 

metsästäminen ollut järjestäytynyttä (Laaksonen 129-130). 1600-luvulla sudesta alettiin 

kuitenkin maksaa tapporahaa ja sen vainoamisesta tuli jopa kansalaisvelvollisuus (Bisi 

2010, 40).  

Todella tehokas susivaino on kuitenkin yllättävän tuore ilmiö Suomessa. Se alkoi 1800-

luvun puolivälin jälkeen, jolloin susi lähes hävitettiin maamme luonnosta. Tuona aikana 

myös Suomen hirvikanta oli alimmillaan, mikä vaikutti siihen, että sudet hakeutuivat 

etsimään saalista ihmisasutuksen luota, ja noihin aikoihin onkin kirkonkirjoissa 

mainintoja ihmisiä tappaneista susista29. (Ks. Bisi 2010, 40; Laaksonen 130.) Tuon ajan 

sivistyneistö myös vaikutti asenteillaan pitäen sutta pahana ja alhaisena eläimenä 

(Laaksonen emt.). Laaksonen (2013, 131) liittää susien metsästämisen länsimaissa myös 

yhteiskuntien kehittymiseen ja näkee tälle kehitykselle keskeisenä tieteellis-teknisen 

maailmankatsomuksen, jonka ytimessä oli pyrkimys luonnon hallintaan, 

hyödyntämiseen ja valloittamiseen. 

Suomen susikanta oli pienimmillään 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä (Vilkka 2008, 140; Laaksonen 2013, 132). Susi oli käytännössä 

hävitetty muualta Suomesta paitsi Käsivarresta ja Inarin Lapista. 1900-luvun 

puolivälissä susia oli itärajan tuntumassa ja pohjoisimmassa Lapissa. Susitietämystä 

lisäsi Erkki Pulliaisen vuonna 1965 valmistunut väitöskirja (Pulliainen 1965), joka oli 

                                                 
29 Rabies oli tässä merkittävä tekijä, ja useat ihmisiä tappaneet sudet olivat rabiekseen sairastuneita. Myös 

rabiekseen sairastuneet koirat tappoivat ihmisiä. (Laaksonen 2013, 136.) 



72 

 

ensimmäinen susista tehty väitöskirja maailmassa. Tapporahojen maksaminen susista 

loppui kuitenkin vasta vuonna 1971, itärajan kunnissa 1975, ja susi rauhoitettiin 

poronhoitoalueen ulkopuolella 1973. Metsästys sallittiin tietyin ehdoin senkin jälkeen. 

Keskeisenä syynä suden suojelulle voidaan pitää luonnonsuojeluaatteen nousemista. 

(Laaksonen 2013, 132.) 

Susia metsästettiin suojelusta huolimatta 1970-luvulta 1990-luvulle aina tarpeen 

mukaan alueilta, joilla susikanta vahvistui, ja asenteet puhuivat ”verenhimoista” ja 

”pahaa” sutta vastaan. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin toi kuitenkin uudet tuulet 

ja susien metsästys kohtasi aiempaa suurempia rajoituksia, kun sudesta tuli direktiivein 

suojeltu. Luonto-Liittoon perustettiin susiryhmä 1994, ja luonnonsuojelijat sekä 

maaseudun toimijat ja asukkaat (erityisesti metsästäjät) muuttuivat yhä voimakkaammin 

toistensa vastapuoliksi.  (Laaksonen 2013, 132-133; Luonto-Liiton susiryhmä 2014.) 

Myös aineistostani kumpusi EU-politiikkaa koskevaa katkeruutta (esim. 39, ks. 14), ja 

1990-luvulla syntynyt vastakkainasettelu oli edelleen nähtävissä (esim. 8, 13; vrt. myös 

Bisi 2010). 

Susikannan vahvuus Suomessa on uusimpien laskelmien mukaan 220-245 yksilöä 

(tammikuu 2015). Vuoden 2014 helmikuussa susia oli 140-155. Aineistoni 

keruuvuotena 2013 se oli alhaisimmillaan – n. 125 yksilöä – vuosien 2006-2015 

tarkastelujaksolla. Siitä kanta on kääntynyt melko jyrkkään nousuun ja kasvanut yli 100 

yksilöllä. (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2015a.) Viimeisen vuosikymmenen 

aikana Suomen susikanta on vaihdellut keskimäärin 150-250 yksilön välillä (emt. ja 

Laaksonen 2013, 145). 

Susi on Suomessa aina rauhoitettu ja pyynti tapahtuu vain Suomen Riistakeskuksen 

poikkeusluvalla. Vuosittain metsästetään 10-40 yksilöä. Vuoden 2007 jälkeen vuosi 

2015 on ensimmäinen, jolloin suden metsästykseen on myönnetty kannanhoidollisia 

poikkeuslupia, kun aikaisemmin kaikki luvat ovat olleet vahinkoperustaisia. 

Riistakeskus myönsi 23.2.2015 alkaen 24 poikkeuslupaa kannanhoidolliseen 

metsästykseen. (Suomen riistakeskus, 2015a ja 2015b.) Lokakuuhun 2015 mennessä 

susia oli kaadettu 22 yksilöä, joista enemmistö Itä-Suomesta, kolme Oulusta, kolme 

Pohjanmaalta ja yksi Lapista30. 

 

Susikysymys vastakohta-asetelmien ja ristiriitojen areenana 

 

”Susikonflikti on pirullinen. Sitä on mahdoton ratkaista kenenkään hyväksi, 

vastakkainasettelu on liian jyrkkä. Sen sijaan sitä on opittava sietämään.” Näin toteaa 

susikysymystä pitkään tutkinut Metsähallituksen eräasioiden ylitarkastaja Jukka Bisi 

haastattelussa (Remes 2010). Susikysymys on todella monitasoinen, täynnä erilaisia 

                                                 
30 Riistakeskuksen saalisseurannasta voi tarkistaa alueelliset saalismäärät lajin ja metsästysajankohdan 

mukaan, ks. Suomen riistakeskus 2015c. Vaikka palvelu perustuu ilmoitettuihin ja tarkastamattomiin 

saalismääriin, pitänevät ne suden kohdalla melko hyvin paikkansa, koska sutta saa metsästää vain 

poikkeusluvilla tai kannanhoidollisesti hyvin rajattuja saalismääriä. 
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näkökulmia ja niiden välisiä vuorovaikutuksia. Tämän työn näkökulmasta tarkasteltuna 

oleellista on, että siihen liittyy monia voimakkaita vastakkainasetteluja ja niistä syntyviä 

ristiriitoja. Ensinnäkin vastakkain ovat tietysti susi, uhanalainen suurpeto, sekä ihminen, 

joka haluaa elää ja harjoittaa elinkeinojaan turvassa. Mutta tämän ”lajienvälisen” susi-

ihminen-asetelman lisäksi susikysymys pitää sisällään monia ”lajinsisäisiä”, eri 

ihmisryhmien ja inhimillisten elementtien välisiä vastakkainasetteluja, mikä kävi 

selvästi ilmi havaintoaineistoni artikkeleissa.  

Tarkastelen seuraavaksi susikysymyksen sisäisiä vastakohta-asetelmia ja syitä niiden 

syntymiseen sekä toisaalta niistä kehkeytyviä konkreettisia konflikteja. Käsittelen ensin 

ihminen-susi-asetelmaa ja sen jälkeen eri ihmisryhmien ja inhimillisten tekijöiden 

välisiä asetelmia. 

 

Suden ja ihmisen vastakkainasettelu 

Suden ja ihmisen voidaan katsoa olevan kilpailutilanteessa, joka johtuu ihmisen 

maankäytöstä ja muusta luonnon hyödyntämisestä: ihminen asuu, metsästää ja pitää 

kotieläimiä ja karjaa samoilla alueilla kuin susi, joka vaatii myös laajoja elinalueita 

(Treves ja Karanth 2003). Susi on lihansyöjä, jonka aiheuttaman uhkan koetaan 

kohdistuvan erityisesti metsästyskoiriin ja karjaan mutta myös lapsiin, mistä kielivät 

monin paikoin järjestetyt koulukyydit susiuhan vuoksi (esim. 1, 6, 11, 34, 27, 39). 

Vastakkainasettelua lisää vielä se, että susi kilpailee ihmisen kanssa riistasta, erityisesti 

metsästäjille keskeisestä hirvestä.  

Sudella on menneisyytensä takia erämaalajin leima, vaikka se sopeutuvaisuutensa 

vuoksi pystyy elämään myös ihmisen muokkaamassa ympäristössä (Laaksonen 2013, 

133). Ihmisasutuksesta johtuen susille ei ole riittävästi reviirejä31, koska varsinaista 

asuttamatonta erämaata on Suomessa lopulta melko vähän, varsinkin kun Lapissa 

poronhoitoalueella susia ei ole, koska ”poro ja susi ovat yhteen sovittamattomat” 

(Laaksonen 2013, 158).  

Toisaalta susi on ollut lähes poissa Suomen luonnosta yli sata vuotta, ja sinä aikana niin 

metsästyskulttuuri, karjanhoito kuin maaseudun elämäkin on kehittynyt ilman susien 

läsnäoloa (ks. Bisi 2010, 53). Nyt, kun sudet ovat palanneet, vaadittaisiin jokseenkin 

nopeaa sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen. Viime vuosina ongelmia on ollut 

erityisesti läntisessä ja eteläisimmässä Suomessa, jonne sudet ovat levittäytyneet vasta 

äskettäin. Siellä niiden on lähes mahdoton elää tulematta ennemmin tai myöhemmin 

nähdyiksi, koska ihmisasutusta on niin tiiviisti. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 

erikoistutkija Ilpo Kojola toteaa asian YLEn uutisen mukaan seuraavasti: 

Eteläisemmän Suomen ongelma on se, että tiheämmin asutuilla alueilla 

susilla tulee väistämättäkin pihakäyntejä etenkin yöaikaan, mutta 

myöskään päiväkäynnit eivät ole tavattomia. (16) 

                                                 
31 On mielestäni huomionarvoista, että esimerkiksi Espanjassa on tuhansia susia (Vidal, 2014), mutta 

toisaalta siellä on vuoristoa, toisin kuin Suomessa. Vuoristo tuo lisää pinta-alaa reviireille ja 

vuoristoseutujen asutus on harvemmin tiheää. 
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Läntisessä ja eteläisimmässä Suomessa pelot kohdistuvatkin enemmän suden 

aiheuttamaan uhkaan ihmisille. Itäisessä Suomessa susiin on totuttu, ja niitä pelätään 

enemmän koirien kuin ihmisten turvallisuuden takia. (17.)  

Ongelmaksi on myös nostettu laumojen hajottamiset, yksinäiset sudet, jotka helposti 

vierailevat pihoilla, sekä se, että häirinnän vuoksi sudet eivät pääse palaamaan 

haaskalleen (11, 19, 36). Näin sudet joutuvat kaatamaan riistaa enemmän ja voivat 

lähteä hakemaan saalista pihakoirasta tai lammaslaumasta. Tällainen susi voi olla myös 

vammautunut, kuten eräässä aineiston kirjoituksessa esiin nostettu, pihoilla käynyt ja 

koiran syönyt susi, joka oli täynnä hauleja ja murtumia (24). Susivaino voi siis aiheuttaa 

ongelmasusia. 

Ihmisen ja suden vaikeasta vastakkainasettelusta syntyvää konfliktia selitetään 

havaintoaineistoni artikkeleissa monilla tavoin, mutta erityisesti syvään juurtuneella 

susivihalla (31, 37), jolla on pitkät perinteet (vrt. Bisi 2010, 39-40). Sudet näyttävät 

”menevän tunteisiin” ja susikysymykseen liittyy paljon pelkoja sekä erilaisia 

ennakkoluuloja ja kokemuksia (1, 6, 14). Neutraali, faktapohjainen keskustelu on 

vaikeaa, koska susi aiheuttaa niin sympatiaa kuin vihaa ja turvattomuuden 

kokemustakin (14, 15, 31). Susikeskusteluun liittyy usein hyvin negatiivinen sävy: 

vallitsevan paradigman mukaan susi on aina häirikkö, ylimääräinen, ongelma (ks. 5, 6, 

34). Bisin ym. (2010) mukaan suteen liittyvät asenteet ovat hyvin pitkälti negatiivisia ja 

ongelmaperustaisia.  

Yhtenä syynä susivihalle pidetään myös tiedon puutetta, huhupuheita sekä median 

lietsomaa pelkoa. Suurpetopelko on lisääntynyt, vaikka kannat erityisesti suden osalta 

ovat pienentyneet32. (Ks. myös Bisi 2010, 57-59.) Metsähallituksen erätiedottaja Aku 

Ahlholm esittää asian YLEn uutisen mukaan näin: 

…pelon lisääntyminen johtuu suurpetoihin liittyvästä julkisesta 

keskustelusta. Metsähallituksen mukaan pelon tunteen lisääntymistä ei voi 

selittää petokannoilla, sillä ainakin susikanta on laskenut vuoteen 2009 

verrattuna. (15) 

Keskeistä on myös nykyisen metsästyskulttuurin merkitys: koirat ovat metsästyksessä 

tärkeässä roolissa ja omistajilleen monella tasolla arvokkaita (1; ks. myös Peltola ja 

Heikkilä 2015). Suden tappama koira saa vihan kuohumaan (12, 20, 23). Ja toisaalta 

metsästäjät kokevan vapautensa kärsivän, jos susi on heidän metsästyslupa-alueellaan, 

koska koiria ei voi käyttää silloin metsästyksessä (31). (Vrt. Bisi 2010, 69-70.) 

Aineistoni kirjoituksissa esitetään käsityksiä siitä, että sutta suojellaan ihmisten 

kustannuksella ja että pedon on oltava ehdottomasti se, joka ihmistä varoo, ei toisin 

                                                 
32 On mielestäni erikoista, että susikanta oli Suomessa pienimmillään (vuosina 2006-2015) 

aineistonkeruuvuonna 2013 ja silti susikysymys roihahti tuona vuonna esiin niin voimakkaasti. Useassa 

aineiston artikkelissa puhuttiin myös kannan säätelyn ja pienentämisen puolesta (esim. 37, 38, 39). 

Näyttäisi siis siltä, ettei susikannan koko välttämättä korreloinut koettuihin ongelmiin, ja olisikin 

kiinnostavaa selvittää, mikä sitten korreloi ja oliko vuonna 2013 sattunut Perhon salametsästystapaus syy 

vai seuraus tilanteelle. 
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päin. Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston riistamestari ja metsästyksen opettaja Toni 

Kumpuvaara toteaa YLEn uutisen mukaan: 

Mielestäni jollakin tavalla mennään väärille raiteille, jos niin sanotusti 

ihminen joutuu petoa väistämään ja varomaan. Pedolla pitäisi olla terve 

pelko ihmistä kohtaan niin suuri, että tällaisiin toimiin 

[salametsästykseen] ei tarvitsisi ryhtyä. (1) 

Suden ja ihmisen vastakkainasettelulla on pitkä historia ja se heijastelee myös tähän 

päivään monin eri tavoin (Bisi ym. 2010). 

 

Ihmisryhmien välinen vastakkainasettelu 

”Lajienvälisen” ihminen-susi-asetelman lisäksi susikysymykseen liittyy paljon 

”lajinsisäisiä” konflikteja, joissa vastakkain ovat erilaiset ihmisryhmät tai inhimilliset 

tekijät. Taulukossa 3 on eritelty susikysymyksen kehyksestä identifioimiani toimijoita ja 

heidän näkökulmiaan. 

Taulukko 3: Susikysymykseen liittyviä toimijoita ja heidän näkökulmiaan.  

Toimija Näkökulma 

Paikalliset ihmiset, jotka asuvat 

susien kanssa samoilla alueilla 

Eläminen kasvotusten asian kanssa 

Metsästäjät Metsästyskulttuurin vaaliminen ja kannanhoito 

Salametsästäjät Tyytymättömyys lainsäädäntöön ym., mikä 

purkautuu oman käden oikeuden käyttämisenä 

Suojelijat Susikannan väheneminen ja sympatiat sutta 

kohtaan 

Julkishallinnon virkamiehet Konfliktin hallinta- ja ratkaisuyritykset, susien 

kannanhoitosuunnitelmat 

Luonnontieteellisesti 

orientoituneet tutkijat 

Tietonäkökulma, pyrkimys oikeaan tietoon susista 

ja susikannoista, suojelubiologia 

Humanistis-

yhteiskuntatieteellisesti 

orientoituneet tutkijat 

Pyrkimys ymmärtää konfliktin syitä ja hakea 

yhteiskunnallisesti päteviä ratkaisukeinoja 

 

Käytän taulukossa estellyistä toimijoista selkeyden vuoksi yleistäviä luokkanimityksiä 

kuten ”paikalliset”, ”suojelijat”, ”virkamiehet” ym. Tällainen luokittelu on tietysti aina 

sikäli harhaanjohtavaa, että monet ”paikalliset” ovat kuitenkin asenteiltaan myös 

”suojelijoita” ja muutamat taas kuuluvat myös ”salametsästäjien” ryhmään, osa 

suojelujärjestöjen työntekijöistä on kotoisin susialueilta, monet tutkijat tarkastelevat 

kysymystä sekä luonnon- että yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta jne. Luokittelut 

ovat hyvä tapa selkeyttää tekstiä, mutta niitä tarkasteltaessa on aina muistettava tämä 

niihin liittyvä, kompleksista todellisuutta voimakkaasti yksinkertaistava haittapuoli (ks. 

esim. Bowker ja Star 1999). 
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Taulukossa esiteltyjen eri toimijoiden mielipiteet ja käsitykset susikysymyksestä 

eroavat toisistaan voimakkaasti ja heillä on erilaisia vaatimuksia susipolitiikalle johtuen 

erilaisista intresseistä. Tämän seurauksena susikysymyksen sisään syntyy 

vastakohtapareja kuten maaseutu – kaupunki, paikallinen – päättäjä, metsästäjä – 

suojelija, paikallinen taso – EU:n politiikka sekä tutkimustieto – kokemus- tai 

tunneperäinen tieto. Näiden erilaisten yhteiskunnallisten vastakohta-asetelmien 

ympärille kärjistyvät myös aineistoni perusteella monet susikysymyksen konfliktit.  

Ehkäpä tärkein vastakkainasettelu muodostuu suden ”suojelijoiden” ja ”vastustajien” 

välille. Ensin mainittujen mielestä ongelma on se, että susia on liian vähän, ja siksi niitä 

pitää suojella, jälkimmäisten kanta taas on, että susia on liian paljon, tai ainakin väärissä 

paikoissa, ja näin niiden määrää pitää vähentää tappamalla. On selvää, että näissä 

tulkinnoissa kuvat susikysymykseen liittyvien ongelmien olemuksesta, käsitykset 

ongelmien taustalla olevista pohjimmaisista syistä ja niihin johtaneista konkreettisista 

ihmistoimista sekä tietysti myös ongelmien ratkaisukeinoista poikkeavat jyrkästi. 

Suojelijat ottavat voimakkaasti kantaa esimerkiksi susien salametsästykseen (36; ks. 

myös esim. Luonto-Liiton susiryhmä 2015), mikä on toki odotettua, koska Suomesta on 

viidessä vuodessa hävinnyt yli 10 susilaumaa salametsästyksen takia (WWF Suomi 

2013). Suojelijoiden mielestä on ihmisen vastuulla sopeutua suden läsnäoloon ja 

hyväksyä se osaksi Suomen luonnon monimuotoisuutta (19, 36; ks. myös esim. Vilkka 

1996, 174 ja Luonto-Liiton susiryhmä 2015). Tällaisesta näkökulmasta sutta pidetään 

ekosysteemin tärkeänä osana, jolla on myös oma itseisarvo (esim. 36). 

Suteen hyvin kriittisesti suhtautuvien kantaa taas usein leimaa kokemus siitä, että sutta 

suojellaan paikallisten kustannuksella. Tämä näkyy artikkeleissa haastateltujen 

paikallisten (34, 40), mutta myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK, 5) 

lausunnoissa. Pohjalaisen nimettömässä mielipidekirjoituksessa tämä kokemus saa 

selkeän muodon:  

Mitään tolkkua ei ole siinä, että kansalaiset monin paikoin joutuvat 

elämään pelossa ja olemaan jatkuvasti varuillaan esimerkiksi susivaaran 

vuoksi. Sellainen rajoittaa kohtuuttomasti monien kansalaisten elämää. 

(34) 

On siis olemassa kärjistyvä konflikti, jossa yhtäältä maaseudulla susien kanssa 

kasvotusten olevat ihmiset eivät koe voivansa vaikuttaa susipolitiikkaan (12, 14, 28) ja 

toisaalta hallinto puolestaan yrittää suojella Suomessa uhanalaista sutta (9, 16). 

Susikysymyksessä peräänkuulutetaankin toimivaa keskusteluyhteyttä ja aitoa 

vuorovaikutusta näiden eri tahojen välille sekä paikallisille mahdollisuutta vaikuttaa 

kokemaansa uhkaan, suteen (9, 12, 14, 36). 

Kaupungin ja maaseudun ja toisaalta paikallisten sekä päättäjien ja tutkijoiden välistä 

vuorovaikutusta ja keskustelua myös toivotaan, ja sen nähdään olevan jopa ainoa 

mahdollisuus suden suojelun onnistumiseksi. Helsingin yliopiston maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan Seinäjoen Ruralia-instituutin tutkija Mari Pohja-Mykrä 

toteaa YLEn uutisen mukaan: 
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Semmonen periaatteellinen ajatusmuutos täytyisi tapahtua, että niillä 

ihmisillä, jotka elävät susien kanssa, on myös päätösvalta siihen, miten 

paljon he ovat valmiita kestämään. Se ei toimi, jos tämä tullaan toisaalta 

sanomaan, vaan näiden ihmisten pitää olla aidosti siinä toiminnan 

keskiössä. (14) 

Eräs vastakkainasettelu on syntynyt myös akselille tutkimustieto – kokemus- tai 

tunneperäinen tieto. Se ilmenee muun muassa eriävissä käsityksissä susien määrästä: 

tutkijoiden ja viranomaisten sekä toisaalta paikallisten arviot vaihtelevat, ja paikalliset 

usein luottavat enemmän omiin havaintoihinsa kuin viranomaisten tekemiin arvioihin 

(1, 19, 27). Arviot voivat poiketa esimerkiksi sen takia, että risteäviä jälkiä sekoitetaan 

toisiinsa (Saavalainen 2014). 

Lehtiartikkeleissa olevat paikallisten ihmisten haastattelut antavat mielestäni erittäin 

mielenkiintoisen näkökulman susikysymykseen: vaikuttaa siltä, että siinä on susiin 

liittyvien pelkojen ja ennakkoluulojen lisäksi paljolti kysymys muusta kuin susista, 

vaikka susivihan ja -pelon merkitystä ei tulekaan vähätellä. Paikallisilla ihmisillä on 

kokemus siitä, että heitä ei kuunnella heidän elämänpiirissään vaikuttavassa, suuria 

tunteita herättävässä asiassa (12). Nämä tunnot nousevat aineistoni artikkeleiden 

keskiöön erityisesti keväällä 2013 Perhossa tapahtuneessa susien salametsästystä 

koskevissa kirjoituksissa, joissa nousee esiin muun muassa se, että salametsästys saa 

osakseen paljon hiljaista hyväksyntää etenkin paikallisten keskuudessa (7, 8, 28). 

Susiin näyttää kiteytyvän katkeruus, joka syntyy maaseudulla kokemuksesta, että 

päätökset tapahtuvat jossain kaukana paikallisten arkielämästä, jossa puolestaan koetut 

ongelmat ovat totista totta. Myös luottamus julkiseen valtaan on horjunut. Alla Perhon 

salakaatotapauksen jälkeen itsemurhan tehneen salametsästäjän lesken ajatuksia 

Suomen Kuvalehden mukaan. 

”Maatalon emäntänä en halua susia laitumilleni ja pihoilleni. Mutten 

minä susia vihaa, enkä poliiseja. Susi on susi, komea ja viisas eläin. 

Minkä se luonnolleen mahtaa. Ja poliisit tekivät sen, mikä heidän 

työhönsä kuuluu. Mutta se ylempi taso, sitä minä vihaan, hyysäämistä ja 

typeriä lakeja. Kaikki päätökset tehdään meitä ylempänä, meillä ei ole 

niihin mitään sanomista.” (39) 

Susikysymyksen ytimessä ei siis näytä olevan pelkästään suden ja ihmisen ristiriitainen 

suhde ja vastakkainasettelu vaan ihmisryhmien väliset ristiriidat ja asema 

yhteiskunnassa. Tämä vertautuu kiinnostavasti myös luonnonvarakonflikteihin muualla 

maailmassa, esimerkiksi tilanteeseen, jossa viranomaiset saattavat tulkita ihmisten 

metsänraivaamisen syyksi kulttuurisen metsäpelon, ottamatta huomioon esimerkiksi 

metsänraivaajien marginalisoitua asemaa yhteiskunnassa (Nygren 2000, 189). Syy 

susivihaan ei kenties aina olekaan petopelko, vaan jotakin ihmistenvälistä, joka 

kasvattaa juopaa esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien välillä. Kun yritetään ratkaista 

suden suojeluun liittyviä ongelmia, pitää ratkaista pitkälti ihmisiin liittyviä ongelmia. 

Bisi viittaa suteen myös luonnonsuojelutavoitteiden sijaiskärsijänä (Bisi 2010, 78). 
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YLEn uutissivuston blogikirjoittaja, vapaa toimittaja Anna Perho tiivistää asian Perhon 

salametsästystapauksen jälkeen kirjoittamassaan tekstissä: 

Luulen, että susivihaan kanavoituu paljon isompia asioita kuin itse 

hukkanen: EU-kaunaa, herravihaa ja puhdasta pelkoa omasta 

tulevaisuudesta ajassa, joka ei enää koskaan palaa ennalleen. Susi on 

sopivan pieni ja konkreettinen vihollinen käsiteltäväksi toisin kuin 

historia, joka vyöryy päälle, halusipa ihminen sitä tai ei. 

Pohjimmiltaan susihysteriaa lietsova aikuinen kysyykin kuka 

suojelisi häntä, kun valot maakunnasta lopullisesti sammuvat. (10) 

 

Miten ristiriita syntyy – esimerkkinä metsästäjät ja suojelijat 

 

Kuten aiemmin työssä on todettu: kun vastakkainasetteluja syntyy, ne alkavat helposti 

syventyä. Esimerkiksi paikalliset alkavat kokea, että susia suojellaan heidän 

kustannuksellaan (40). Sivulta 43 alkaen esitetty vastakohdasta ristiriitaan -malli (VR-

malli) on kehitetty luomaan yleistä ymmärrystä siitä, miten alun perin usein melko 

neutraali vastakohta-asetelma muuttuu konfliktiksi. Miten ja miksi vaikkapa 

susikysymyksen eri näkökulmat, intressit, asenteet ja mielipiteet muuntuvat 

vastakkaisiksi ja polarisoituvat ja lopulta syntyy syvä ristiriita eri toimijoiden välille? 

Mallin avulla voidaan nostaa näkyville kontradiktoriset ajattelumallit sekä poissulkevat 

asenteet ja niiden muodostuminen paradigman tasolla. 

Tarkastelen VR-mallia käyttäen esimerkkinä metsästäjät33-suojelijat-asetelmaa – 

tilannetta, jossa kaksi ryhmää näyttäytyy susikeskustelussa toistensa vastavoimina. Bisi 

(2010, 62) onkin tutkimuksessaan identifioinut konfliktin erään polttopisteen juuri 

näiden ryhmien välille. Vilkka (2008, 149) jopa esittää tulkinnan, jonka mukaan 

susikysymyksessä ei ole kyse suden ja ihmisen konfliktista vaan luonnonsuojelun ja 

metsästyksen välisestä ristiriidasta.  

Alla olevaa tarkastelua lukiessa on taas muistettava, että tämä luvun 4.3 tarkasteluni on 

tarkoitettu havaintoesimerkiksi: kyseessä ei ole perusteellinen empiirinen tutkimus 

susikysymyksestä. VR-malli antaa vain yhden mahdollisen tulkinnan sille, millaisia 

tarkemmat asetelmat ja kehitysprosessit voisivat olla. Asian tarkempi empiirinen 

tutkiminen olisi hyvin kiinnostavaa (vrt. Wilson 1997), muttei valitettavasti tämän työn 

puitteissa mahdollista. 

Susikannan hoidon osalta metsästäjä- ja suojelijatahojen näkemyserot ovat olleet suuret, 

ja Bisin mukaan ne kiteytyvät metsästykseen kannanhoidon muotona. Metsästäjien 

mielestä se on kannanhoidon keinoista keskeisin (esim. 39; ks. myös esim. Laitinen ja 

                                                 
33 Metsästäjä ei tässä viittaa salametsästykseen, vaan metsästäjiin ja nykyiseen metsästyskulttuuriin, joka 

varsinkin maaseudulla on edelleen hyvin keskeinen vapaa-ajan vieton tapa, mutta myös elinkeino ja eräs 

luonnon käytön muodoista. Metsästyksen ja salametsästyksen suhteista, ks. esim. Rannikko 2015. 
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Rummukainen 2013), koska se pitää suden varovaisena ja ihmistä välttävänä. Suojelijat 

puolestaan katsovat tiedon jakamisen ja valistuksen olevan tärkeimmän keinon. (Bisi 

2010, 66-67.) Metsästykseen liittyy myös henkilökohtainen, emotionaalinen ja eettinen 

puoli. Kuten Bisi (2010, 67) toteaa: ”Metsästyksessä on myös elementit sekä suojella 

lajeja että uhata niiden olemassaoloa, jolloin sen on vaikea saavuttaa kiistatonta asemaa 

luonnonsuojelussa ja -käytössä.” Kyse on myös metsästyksen ja luonnonsuojelun eri 

arvopohjista ja historiasta (ks. emt. 63-65, 67). 

Metsästäminen ja suojelu katsotaan siis herkästi toistensa vastakohdiksi. VR-mallissa 

esittämäni kuvauksen mukaan tapamme nähdä maailmaa liikkuu tällaisten kontraaristen 

vastakohtaparien tasolla. Ongelmia kuitenkin seuraa, kun tällainen vastakohtapari 

aletaankin mieltää kontradiktorisena ja siihen sovelletaan kielletyn ristiriidan ja 

kolmannen poissuljetun periaatteita. Tuskin kumpikaan taho on sitä mieltä, että sudet 

joko pitää täysin suojella tai ei-suojella taikka metsästää tai ei-metsästää, vaan 

näkemykset asettuvat jonnekin tuonne välille: susia saa metsästää tietyissä olosuhteissa 

ja toisaalta susia on suojeltava, eikä niiden täysin vapaata metsästämistä voida sallia, 

vaikka myös kärjistetympiä näkemyksiä on tullut ilmi (37).34  

Koska kyseessä ei ole kontradiktorinen vaan kontraarinen vastakohta, ei tilanteessa 

kannata soveltaa kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakeja. Täyden suojelun 

ja metsästämisen lisäksi on monia muitakin välimaaston ratkaisuja. Ylipäätään 

susikysymyksen ratkaisut eivät ole löydettävissä pelkästään yksinkertaisista ja 

pelkistetyistä keinoista, mutta suojelu ja metsästäminen ovat toki täysin perusteltuja 

ratkaisukokonaisuuden osia ja voivat täydentää toisiaan. 

Tilannetta ei siis olisi mitään tarvetta mieltää mustavalkoisena (ks. 6), mutta VR-mallin 

kuvauksen mukaan prosessi jatkuukin kohti rajanvetoa ja polarisoimista, ikään kuin 

kyseessä olisi kontradiktorinen asetelma. Kun vastakohta-asetelma on muodostettu, 

erotetaan A ja B – metsästys ja suojelu – toisistaan voimakkaasti, jyrkällä rajalla ja 

kolmatta vaihtoehtoa ei sallita. Näin saattaa syntyä ajatus, jonka mukaan suden 

suojeleminen olisi aina vahvasti ristiriidassa sen metsästämisen kanssa. Näinhän voi 

ollakin silloin, kun susikanta on huvennut pieneksi, mutta toisaalta, jos kanta kasvaa 

suureksi, sitä voidaan joutua vähentämään metsästämällä tai muuten kasvaneen kannan 

kustannukset kasvavat suuriksi (ks. Bisi 2010, 71).  

VR-malliin liittyy myös identifioituminen ryhmään, joka susiesimerkissä on ehkä 

luontevinta liittää polarisointiin. Mainitsin jo aiemmin McCrightin ja Dunlapin (2011) 

esimerkin Yhdysvalloissa tapahtuvasta identifioitumisesta ilmastonmuutokseen 

uskovien liberaalien ja siihen skeptisesti suhtautuvien konservatiivien välillä.  

Susikysymykseen saattaa liittyä vastaavia piirteitä: jos olen ”metsästäjä”, ”paikallinen” 

tai ”syrjäseudun asukas”, olen sutta vastaan ja kannatan susien metsästämistä, jos olen 

”luonnonsuojelija” tai ”kaupunkien vihreä” olen suden puolesta ja kannatan 

sudensuojelua. Näin metsästys-suojelu-asetelma muuttuukin metsästäjä-suojelija-

asetelmaksi, asioiden sijasta ihmiset alkavat riidellä ja konfliktin hallinta käy entistä 

                                                 
34 Tässä poisluetaan poronhoitoalue, koska se mutkistaa tilannetta huomattavasti. Käytännössä Suomen 

susipolitiikassa poronhoitoalue on suden ei-suojelualuetta ja sudet metsästetään sieltä pois. Poronhoidon 

ja susien suojelun yhdistämisen ongelmallisuudesta: ks. Laaksonen 2013.  
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vaikeammaksi. Tällaista jakautumista on mielestäni havaittavissa ennen kaikkea 

internetin keskustelupalstoilla (esim. Lind 2012), mutta valitettavasti niitä ei ollut 

mahdollista tutkia tämän työn yhteydessä tarkemmin. 

Lopuksi VR-prosessissa seuraavat arvottaminen ja valinta sekä ristiriidan 

vakiintuminen: kumpikin taho valitsee puolensa ja pitää omaa näkemystään oikeampana 

kuin toisen osapuolen näkemystä. Tähän liittyy ajatus, jota käsiteltiin luvussa 3: 

poissulkeva ajattelu vie helposti tilanteen siihen pisteeseen, jossa aletaan jakaa 

konfliktin osapuolia ”meihin” ja ”muihin” (ks. de Bono 1991, 106-107). 

Kun mustavalkoinen, poissulkeva käsitys konfliktista vakiintuu, voidaan päätyä 

tilanteeseen, jossa lähes jokainen metsästäjäksi itsensä identifioiva haluaa, ehkä 

tiedostamattaan, katkaista kaikki siteet suojeluun ja vastaavasti kukin suojelijaksi 

itsensä kokeva sanoutuu täysin irti metsästyksestä. Lopulta kyse on kahdesta eri 

paradigmasta ja molemmat ryhmät pitävät kiinni omistaan; metsästäjä perinteisestä 

metsästyskulttuurista, johon kuuluu vapaus metsästää koirien avulla alueilla, joilla susia 

ei ole, ja suojelija susien oikeudesta elää rauhassa ja turvattuna, osana luonnon 

monimuotoisuutta (vrt. Wilson 1997). Pahimmillaan konflikti voi tulehtua erittäin 

pahasti (esim. Maaseudun tulevaisuus 2013). 

Tällaisia paradigmoja on myös tutkittu, kun Yhdysvalloissa susi palautettiin 

Yellowstonen kansallispuiston ekosysteemiin 1990-luvulla. Wilson (1997) kuvaa 

tutkimuksessaan, että sudet olivat symboli konfliktissa, jossa vastakkain oli kaksi 

erilaista näkemystä: perinteinen luonnon käytön paradigma ja ekosysteemien hoidon 

paradigma. Hänen mukaansa näissä näkemyksissä on kyse siitä, tarkastellaanko muuta 

luontoa ekosysteeminä, jonka olemassaolo on turvattava ja pidettävä ihmisen 

puuttuminen minimaalisena, vai onko muu luonto hyödynnettävä resurssi, jonka käytön 

oikeus on ihmisellä (ks. myös Bisi 2010, 37-38 ja 67-70). Esimerkiksi Vilkka (2008, 

137) toteaa uuden ympäristöetiikan ja biosentrisen maailmankuvan tulleen luontoa 

materialisoivan ja objektivoivan maailmankuvan haastajaksi. 

Seuraavaksi pohdin sitä, miten ylläkuvatun kaltaisia vastakohta-asetelmia voitaisiin 

purkaa ja ristiriitoja ratkaista tuoden ajatteluun lisää näkökulmia. Susikysymyksessä 

tarvitaan sekä metsästäjän että suojelijan näkemyksiä ja kokemuksia, ja ne kummatkin 

pitäisi voida tuoda osaksi susikäsityksiä ja -paradigmoja. 

  

Susikysymykseen esitettyjä ratkaisukeinoja 

 

Susikysymys on mielestäni tyypillinen kompleksinen ympäristökonflikti siinäkin 

mielessä, että sen ratkaiseminen tai liennyttäminen vaatii monenlaisten keinojen 

käyttämistä yhtä aikaa. Tällainen monipuolisten keinovalikoimien korostaminen on 

ollut pitkään yleinen ajattelutapa ympäristönsuojelun eri alueilla ylipäätään (ks. esim. 

Haila ja Levins 1992, 326; Suomen Unesco-toimikunta 1992, 18; Jänicke ja Weidner 

1995; Mickwitz 2003, 420). 
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Tämän työn näkökulmasta susikysymyksessä keskeistä ovat siinä esiintyvät erilaiset 

vastakohta-asetelmat, joita erittelin edellä. Käsitykseni on, että näiden purkaminen olisi 

tärkeä tavoite, joka johtaisi konfliktien liennyttämiseen ja sitä kautta suden suojelun 

helpottumiseen. 

Lyytimäki ja Hakala (2008, 228-232) jakavat ympäristönsuojelun käytettävissä olevat 

keinot konkreettisiin keinoihin sekä ympäristöpoliittiseen ohjaukseen, jonka he jakavat 

edelleen oikeudellis-hallinnollisiin, suunnittelullisiin, taloudellisiin, tiedollis-

kasvatuksellisiin, neuvotteleviin sekä markkinaperustaisiin ohjauskeinoihin. 

Seuraavassa erittelen lyhyesti aineistossa ja taustakirjallisuudessa eniten esillä olevia 

susikysymyksen konfliktien liennytyskeinoja Lyytimäen ja Hakalan jaottelun valossa. 

Niiden kaikkien tavoitteeksi voidaan esittää ympäristönsuojelu, tarkemmin siis 

sudensuojelu, mutta yhtä hyvin tämän työn viitekehyksessä vastakohta-asetelmien 

purkaminen, joka myös johtaa suden suojelun helpottumiseen.  

 

Ihminen-susi-vastakkainasettelua purkavia keinoja 

Suden ja ihmisen välillä koettua vastakkainasettelua voi pyrkiä lievittämään monin 

tavoin. Lyytimäen ja Hakalan (2008, 228) tarkoittamien konkreettisten 

ympäristönsuojelukeinojen joukkoon kuuluu pyrkimys vaikuttaa susien 

käyttäytymiseen ja määrään. Tässä toiminnassa biologinen tutkimus on oleellisessa 

roolissa – esimerkiksi susien pannoittaminen GPS-lähettimillä ja niiden liikkeiden ja 

käyttäytymisen tutkiminen (ks. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2015b). 

Paikallisella susien seuraamisella on myös pyritty ehkäisemään susivahinkoja. 

Suomessa on ollut myös verkkopalvelu, josta saattoi tarkistaa pantasusien liikkeet 

(Laakso, 2014) ja tällä hetkellä tietoa pantasusien reviireistä saa riistahavainnot.fi-

palvelusta.  

Muualla maailmassa, mutta Suomessakin, on myös kokeiltu erilaisia teknisiä 

karkottimia sekä muita keinoja, kuten lammas- ja karjalaumoja suojelemaan jalostettuja, 

erityisiä laumanvartijakoiria. Kotieläintaloudessa on myös huomioitava paikallinen 

susitilanne ja sopeutettava karjanhoitoa siihen. (Laaksonen 2013, 151-153; ks. myös 

Maa- ja metsätalousministeriö 2015, 23.) Toisaalta ihmisen omalla toiminnalla on 

merkitystä: kun susia esimerkiksi häiritään vähemmän, ne palaavat haaskalleen. Susien 

suojelun näkökulmasta viimeisenä keinona ovat myös nk. kannanhoidolliset toimet, 

kuten kaatoluvat seuduilla, joissa susipopulaatio on kasvanut suureksi (ks. Suomen 

Riistakeskus 2015b). Myös ns. häirikkösusille myönnetään kaatolupia, jotta ongelmia 

aiheuttavat yksilöt voidaan poistaa. 

Aiemman tarkasteluni perusteella on vaikea uskoa, että susikysymyksen ainoa ongelma 

olisi susien määrässä ja käyttäytymisessä, vaikka toki tietyllä rajatulla alueella ne voivat 

muodostua hyvin tärkeäksi osaksi kokonaisuutta. Sen vuoksi suden ja ihmisen välille 

syntyneen vastakkainasettelun purkamiseksi on tärkeää myös pyrkiä vaikuttamaan 

ihmisten susiasenteisiin. Tällöin erityisesti tiedollis-kasvatukselliset keinot ovat 

tärkeitä. Ihmisille tulee antaa suden luontaisesta käyttäytymisestä kertovaa tietoa ja 
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koulutusta, mikä voi lieventää sekä susipelkoa että -vihaa. Susia ja karhuja 15 vuotta 

pannoittanut tutkimusmestari Seppo Ronkainen toteaa Kansan Uutisten mukaan:  

Susi on äärimmäisen viisas ja sosiaalinen sekä laumastaan huoltava 

pitävä eläin. … Käsitykseni sudesta on muuttunut sitä mukaa, mitä 

tarkemmin olen susien elämään perehtynyt. Suden petomaisuus on 

hävinnyt. (31) 

Ainakin tulisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että ihmisten suhtautuminen susiin pohjautuisi 

mahdollisimman paljon oikeaan tietoon eikä luuloihin ja huhuihin (Treves ja Karanth 

2003).  

Myös taloudelliset ohjauskeinot, mm. suden aiheuttamien haittojen korvaaminen, ovat 

valistuksen lisäksi tärkeässä roolissa. Jos korvaukset saadaan nopeasti, ihmiset eivät 

turhaudu eivätkä negatiiviset tunteet susia kohtaan pääse patoutumaan.  

 

Ihmisryhmien välisiä vastakkainasetteluja purkavia keinoja 

Eri ihmisryhmien välille syntyvien vastakkainasettelujen purkamisessa keskeisiä ovat 

mm. oikeudellis-hallinnolliset, suunnittelulliset ja neuvottelevat keinot.  Näistä 

tärkeimmiksi tuntuvat osoittautuvan viimeksi mainitut: aiempaa paremman 

keskusteluyhteyden hakeminen keskustelujen ja neuvottelujen kautta. Kuten yllä kävi 

ilmi, vuorovaikutus hallinnon ja paikallisten välillä sekä paikallisten kokemus kuulluksi 

tulemisesta ja vaikutusmahdollisuuksista nousevat erittäin keskeisiksi, kun 

susikysymykseen koetetaan etsiä ratkaisuja. 

Hallinnon ja paikallisten välistä yhteistyötä onkin alettu tiivistää mm. palkkaamalla 

susisovittelija, joka toimii keskusteluyhteyden parantajana viranomaisten ja 

susialueiden asukkaiden välillä. Hänen tehtävänään on mm. tarkistaa jälkihavaintoja, 

tutkia susien liikkeitä sekä ”välittää paikallisten asukkaiden tuntoja viranomaisille ja 

oikoa huoltoaseman baarista vauhtia saaneita huhuja.” (Saavalainen, 2014.) 

Paikallisten kokemus siitä, että he eivät voi vaikuttaa oman elämänpiirinsä asioihin ja 

erityisesti koettuun uhkaan, nousi ainakin Perhon susien salametsästystapauksessa 

keskeiseen rooliin, kuten jo aiemmin todettiin. Aineistoni valossa näyttää siltä, että 

onnistunutta suojeluohjelmaa ei saada aikaan top-down-periaatteella, esimerkiksi vain 

ylhäältä päin hallinnosta tehdyllä suojelusuunnitelmalla, vaan osallistamisella on tärkeä 

rooli. Paikallisten ihmisten tulee voida osallistua kannanhoitosuunnitelman laatimiseen. 

Myös uusi susikannan hoitosuunnitelma huomioi tämän asian: ”Suomen susikannan 

hoito ei onnistu, jos reviireillä asuvien ja toimivien ihmisten tarpeita ei oteta 

huomioon.” (Maa- ja metsätalousministeriö, 2015, 14.) 

Aineistosta löytämiäni konfliktin syitä tarkastellessani pohdin, voisivatko paikalliset itse 

olla mukana määrittelemässä uhkan mahdollisuutta ja vetämässä rajoja esimerkiksi sille, 

millä etäisyydellä asutuksesta he voivat susia sietää. Tähän tulisi toki lisätä tiedotusta, 

koska susitutkijoiden mukaan ei ole tavatonta, että susi esimerkiksi vierailee pihassa 
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eikä tämän tarvitse vielä tarkoittaa, että kyseessä on ”häirikkösusi” tai ”pihasusi” (ks. 

esim. Hiedanpää ja Pellikka 2015; ks. myös 16).  

Ylipäätään erilaisesta, paikallisyhteisöjä osallistavasta toiminnasta ja tutkimuksesta on 

kertynyt varsin paljon hyviä esimerkkejä maailmalla, myös ympäristökysymysten 

suhteen (ks. esim. van Kerkhoff ja Lebel 2006, Goodrich 2010, Newton ja Parfitt 2011, 

Lehtinen 2014), joten niihin pohjaavien ratkaisujen lisäämistä kannattaisi harkita. 

Suojeluohjelmien tulisi olla myös osin alueellisia, koska esimerkiksi Itä- ja Länsi-

Suomen tilanteet eroavat toisistaan (vrt. Treves ym. 2004).  

 

Esimerkkinä tiikerin suojelu Nepalissa 

Erilaisia keinoja petojen kannanhoitoon ja ihmisen ja petojen välisten konfliktien 

ehkäisyyn ja ratkaisuun on tutkittu paljon ja näyttää siltä, että niiden osalta vaaditaan 

kuhunkin tilanteeseen ja kullekin alueelle räätälöity keinovalikoima (esim. Treves ja 

Karanth 2003; Goodrich 2010). Kiinnostava esimerkki susikysymyksen mahdollisista 

ratkaisukeinoista löytyy Aasiasta, ihmisen ja tiikerin välisestä konfliktista. Sen osalta on 

tunnistettu tarve kokonaisvaltaisille ja hyvin suunnitelluille ohjelmille (”comprehensive 

plans for reducing human-tiger conflict”), joissa huolehditaan niin ennakoinnista ja 

ennaltaehkäisystä kuin konfliktin liennyttämiseen ja ratkaisemiseenkin keskittyvistä 

toimista sekä otetaan huomioon konfliktin eri tilanteet. Paikallisten yhteisöjen 

osallistuminen ja osallistaminen on todettu erittäin tärkeäksi myös tiikerien suojelun 

osalta. (Goodrich 2010.) 

Nepalin Teraissa pyrkimys suojella tiikereitä on aiheuttanut samankaltaisen konfliktin 

kuin susien suojelu Suomessa, ja tiikerit myös tappavat ihmisiä. Tärkeintä oli saada 

kylät mukaan tiikerin suojeluun, vain sen avulla voitiin suojelussa onnistua. WWF 

Nepalissa työskentelevä Bunu Vaidya, joka koordinoi Teraissa salametsästyksen 

vastaista työtä, toteaa Helsingin Sanomien mukaan seuraavasti: 

Kyläyhteisön yhteistyö on auttanut: asenteet ovat muuttuneet, ja tiikerit on 

jätetty rauhaan… Ilman ihmisten hyväksyntää tiikereiden suojelu ei 

onnistu... Aloitimme kouluttamalla ihmisiä eläinten kanssa elämisestä, 

ekosysteemin toiminnasta ja luonnon monimuotoisuudesta. Tämä on se 

kokonaisuus, joka minimoi konfliktit. (25) 

Yhteistyöllä ja kouluttamisella on voitu Nepalissa muuttaa asenteita tiikerin suojelun 

puolelle. Tässä yksittäisessä esimerkissä tiivistyy hyvin yksi suurpetojen suojelun ja 

ylipäänsä suojelun keskeisistä kysymyksistä: miten muuttaa ihmisten käsityksiä ja myös 

tunteita petoja ja suojelua kohtaan. Toisaalta, jos Nepalissa on saatu tuloksia aikaan 

kouluttamalla ihmisiä, voidaan ajatella, että sama voisi toimia Suomessakin.  

Seuraavassa, luvun 4 päättävässä alaluvussa keskitynkin näihin tämän työn kannalta 

keskeisimpiin ratkaisukeinoihin: sisällyttävän ajattelun voimistamiseen ja suteen 

liittyvien paradigmojen muuttamisen rooliin kokonaisuudessa. Käsittelen asiaa erikseen 
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lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta, koska osa muutoksista ei tapahdu 

välttämättä lähimmän vuoden, kahden tai kymmenen aikana. 

 

Sisällyttävän paradigman rooli susikysymyksen ratkaisuissa  

 

Aiempi, perinteiseen ympäristötieteelliseen keinojaotteluun pohjaava tarkastelu 

susikysymykseen liittyvien vastakkainasettelujen syistä ja mahdollisista 

purkamiskeinoista osoittaa mielestäni vakuuttavasti sen, että kysymykseen liittyviä 

ristiriitoja ei voida ymmärtää tai ratkaista vain katsomalla asiaa yhdestä näkökulmasta 

tai mustavalkoisesti, vastakkainasetteluille perustuen (”susia ei pidä suojella, koska niitä 

on Siperiassa” tai ”sudet suojeltava ehdottomasti kaikkialla”). Esimerkiksi uudessa, 

22.1.2015 julkaistussa susikannan hoitosuunnitelmassakin todetaan, että tiukka suojelu 

ei ole tuottanut toivottuja tuloksia (Maa- ja metsätalousministeriö, 2015, 4). Myös 

Treves ja Karanth (2003) toteavat, että ihmisten ja petojen välisessä konfliktissa 

sidosryhmien välillä polarisoituva keskustelu tuottaa helposti negatiivisia tuloksia 

konfliktien hallinnassa.  

Perinteinen dikotominen ajattelu ei siis näyttäisi tarjoavan riittäviä välineitä 

susikysymyksen käsittelyyn, koska yhteiskunta ei hyväksy sitä, että yhtä aikaa 

kiellettäisiin sekä ihmisten oikeus turvallisuuteen että susien oikeus elää omilla 

elinalueillaan. Koska susi on yhtä aikaa uhanalainen ja suojeltu ja toisaalta pelätty ja 

torjuttu, ei ole hedelmällistä pyrkiä valitsemaan vain ehdotonta suojelua tai susien 

metsästämistä pois ihmisten asuttamilta alueilta. Susikysymys on hyvä esimerkki siitä, 

että pirullisen ongelman edessä pelkkä poissulkeva yhden näkökulman tarkastelu ja 

esiintuominen ei vie ristiriitoja lähemmäs liennyttämistä tai ratkaisua. Tarvitaan 

laajempaa paradigmojen tarkastelua ja muuttamista. 

Kun etsitään ratkaisuja susiongelmiin, puetaan keinoja harvoin sanoiksi tästä 

näkökulmasta, vaikka susien ja ihmisten konfliktia onkin alettu viime aikoina ratkaista 

yhä enenevissä määrin aiempaa sisällyttävämpien paradigmojen mukaisilla keinoilla, 

jotka mahdollistaisivat sekä ihmisen että suden suojelun. Toisaalta on selvää, että kaikki 

edellä esitellyt, keskustelussa yleisemmin esillä olevat keinot voivat osaltaan edistää 

myös paradigmojen muutosta. Esimerkiksi ajatus, että harkiten myönnetyt kaatoluvat 

auttaisivat ihmisiä sopeutumaan susien rinnalla elämiseen ja muuttamaan perimmäisiä 

käsityksiään sudesta, kuulostaa ehkä ensin kaukaiselta. Mutta sen kautta paikalliset 

asukkaat saattavat kokea, että heillä on mahdollisuus hallita omaa elämänpiiriään, 

eivätkä he ole jonkinlaisen keskusvallan armoilla. Ja tämä taas voi heijastua 

kompleksisessa kokonaisuudessa vallitsevien vuorovaikutusten kautta myös 

perimmäisiin susikäsityksiin. 

Jos susikysymystä tarkastellaan Neljän paradigman mallin (ks. s. 55) avulla, voidaan 

huomata, että se lähes vaatii holistis-pluralistista tarkastelua johtuen monista ja usein 

vastakkaisista näkökulmista, mielipiteistä ja intresseistä, joita siihen liittyy. 
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Lyhyellä aikavälillä susikysymyksen vastakkainasettelua voidaan purkaa, kuten edellä 

esitin, tuomalla vastapuolia saman pöydän ääreen ja käyttämällä kummankin 

näkemyksiä susipolitiikassa, ja tätä korostettiin myös aineistossani (9, 12, 14, 36; ks. 

myös Bisi 2010). Jos käytetään sisällyttävää paradigmaa, tiivistyy näkyvien 

yksipuolisten mielipiteiden sijaan hyvin moniulotteinen, historian värittämä ja 

nykypäivän ekologisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden ohjaama tilanne. Kyse ei ole siis 

esimerkiksi vain kannan koosta, susivihasta tai viranomaisten toiminnasta, vaan nämä ja 

monet muut jo yllä esitellyt tekijät vaikuttavat samanaikaisesti ja tekevät yhdessä 

konfliktista pirullisen ongelman.  

Yksipuolista ajattelua ja näkökulmia löytyy konfliktin kaikilta osapuolilta: pelkkä 

ekosysteemipohjainen tarkastelu, suojelubiologia sekä jopa paikallisen kokemuksen ja 

susista aiheutuvien haittojen väheksyminen johtaa yhtä yksipuolisiin näkökulmiin kuin 

käsitys siitä, että susikysymys ratkeaa susia metsästämällä. Lisäksi liika yksipuolisuus 

häivyttää näkyvistä konfliktin moniulotteisuuden. Susi on aina paikallinen ”ilmiö” ja 

paikallisten kokemuksia ja tunnereaktioita ei voi välttämättä poistaa vaihtoehtoisilla, 

muualta tarjotuilla kokemuksilla tai edes tiedolla (Bisi 2010, 75). Toisaalta sama 

kapeakatseisuuden ongelma voi päteä paikallisiin: ”kaikki on tapettava” -tyyppinen 

ajattelu (esim. 37) ei sen enempää vie kohti konfliktin ratkaisua. 

Tehokkaiden ratkaisukeinojen löytäminen voisi helpottua, jos ymmärretään, että 

tilanteessa vaikuttaa vastakohtapareja, kuten maaseutu-kaupunki, paikalliset-päättäjät, 

metsästäjä-suojelija, mutta ei kuitenkaan polarisoida näitä toisistaan erilleen vaan 

pyritään ymmärtämään niitä eri näkökulmia, joita näihin liittyy, ja niiden yhteyttä 

toisiinsa. Sisällyttävää paradigmaa käyttämällä voitaisiin saada keskusteluyhteys 

riitaisten osapuolten välille, koska se avaa mahdollisuuden tarkastella erilaisia 

näkemyksiä rinnakkain, sulkematta mitään niistä pois ja lisäksi päästä näkemysten 

tarkastelun kautta kenties kohti yhteisiä tavoitteita. Kuten Bisi (2010, 66) kuvaa, vielä 

1950-luvulla esimerkiksi metsästäjät ja luonnonsuojelijat jakoivat yhteisen arvopohjan, 

kuten luonnon kunnioituksen ja ihailun arvot. Toisen osapuolen mielipiteille ja 

elämällekin altistuminen voisivat edesauttaa tällaisten yhteisten tavoitteiden löytämistä. 

Kenties juuri keskeisten ryhmien – metsästäjien ja suojelijoiden – aivan 

maantieteellinenkin eriytyneisyys hankaloittaa tilannetta ja lisää ennakkoluuloja. Myös 

keskustelukulttuuri ansaitsisi vähemmän mustavalkoista otetta, syyttelyä ja leimaamista, 

siis selkeitä muutoksia. 

Yllämainitut tarpeet on ainakin osittain huomioitu nykyisessä suurpetopolitiikassa. 

Aineistoni edustaman vuoden 2013 jälkeen Suomen susipolitiikassa on tapahtunut 

vähintäänkin se merkittävä asia, että kannanhoitosuunnitelmien valmisteluun on 

osallistettu suuri määrä eri tahoja edustavia ihmisiä, joista paikalliset ovat olleet 

merkittävässä määrin mukana. Kuten Instituutioiden yhteensopivuuden ongelma 

suomalaisessa suurpetopolitiikassa -tutkimushankkeen blogissa kuvataan 

kannanhoitosuunnitelman valmisteluprosessia, ei tällä osallistamisella tavoiteltu ”joko-

tai -tyyppisiä ratkaisuja”, vaan nimenomaan kompromisseja, joihin mahdollisimman 

moni taho voisi sitoutua. Tavoitteena ei ollut enemmistön tai vähemmistön ehdoilla 
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toimiminen, vaan se miten susia voidaan suojella ja toisaalta haitat minimoida. 

(Instituutioiden yhteensopivuuden… 2015.) 

Suomalaiset susikannan hoitosuunnitelmat näyttävät kaikesta mediassa olleesta 

kritiikistä huolimatta ainakin tutkijoiden mukaan perustuvan nykyisin monipuoliseen ja 

melko kokonaisvaltaiseen kompleksisen konfliktin tarkasteluun. Bisi (2010, 72) toteaa, 

että hoitosuunnitelmissa ”pyritään yhdistämään biologiset, ekologiset, sosioekonomiset, 

institutionaaliset ja juridiset kannan hoidon elementit ja tuottamaan niiden avulla 

synteesi: kohti ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja myös kulttuurisesti kestävää 

kannan hoidon ratkaisua.”  

Uuden susikannan hoitosuunnitelman johdannossa todetaan: ”Hoitosuunnitelmalla 

pyritään sovittamaan yhteen suden ja sudensuojelun tarpeet sekä susireviireillä asuvien 

ja toimivien kansalaisten tarpeet. Suunnitelmalla vastataan myös Suomea koskeviin 

kansainvälisiin velvoitteisiin.” (Maa- ja metsätalousministeriö 2015, 3.) 

Vuorovaikutuksen lisäämiseen riistahallinnon ja paikallisten välillä on uudessa 

suunnitelmassa kiinnitetty huomiota, mikä on erinomaista. Lisäksi avointa keskustelua 

ja luottamusta korostetaan ja kannanarvioiden ja niiden perusteiden läpinäkyvyyttä 

parannetaan. (Emt., 4-9.)  

Hoitosuunnitelman valmistelutyö perustui ”yksisuuntaisen kuulemisen sijaan 

konkreettiseen keskusteluun, yhteistyöhön sekä ratkaisujen löytämiseen ja luomiseen.” 

Hoitosuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi ”työstää uusia ajattelu- ja toimintatapoja, 

joiden myötä ihmiset ja sudet voivat elää paremmin samoilla alueilla.” (Emt., 3.) 

Tavoitteet ovat mielestäni erinomaiset, ja myös suunnitelma itsessään tuo esiin näitä 

erilaisia toimintatapoja.  

Huomattavana puutteena näen kuitenkin sen, että ihmisten asennemuutokseen ja 

susiparadigman muutokseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Hoitosuunnitelmassa 

kyllä esimerkiksi vedetään rajoja sille, koska pihoilla vieraileva susi käyttäytyy 

epänormaalisti ja voidaan poikkeusluvalla tappaa. Hoitosuunnitelmassa todetaan – 

kuten aineistossanikin – että pihoilla silloin tällöin vierailevan suden käytöstä ei voida 

pitää epätyypillisenä (emt.,12). Kuitenkaan suunnitelmassa ei erikseen yksilöidä mitään 

keinoja viedä susitietoa paikallisille ja vaikuttaa heidän susiin kohdistuviin asenteisiinsa 

ja ymmärrykseensä, vaan todetaan yleisenä tavoitteena, että suden arvostusta lisätään 

myös tiedotuksen ja koulutuksen kautta. Seuraavaksi pohdinkin tätä ulottuvuutta ja 

pitkän aikavälin ratkaisukeinoja Suomen susikysymykseen. 

 

Katsottaessa susikysymystä pitkällä aikavälillä ja tämän työn kontekstissa kyse on 

syvällisestä paradigman muutoksesta, jonka ytimessä on se, miten sudet koetaan ja 

nähdään suomalaisessa kulttuurissa. Katson, että suden ja susikysymyksen sisällyttävä, 

holistis-pluralistinen tarkastelu, on tärkeä keino, joka voi auttaa muuttamaan käsityksiä 

sudesta. Susi on peto, jonka voi katsoa olevan kilpailuasemassa suhteessa ihmiseen, 

mutta toisaalta ihminen itse varaa valtaosan maapinta-alasta ja luonnonvaroista omaan 

käyttöönsä. Susi on vähän kuin ihminen: sopeutuvainen, älykäs, tehokas levittäytyjä, 
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sitkeä ja peto – mutta ”tuholaisena” sentään monta kertaluokkaa ihmistä lievempi. Ehkä 

siksi ihmisen on niin vaikeaa sulattaa sutta: susi ei tahdo asettua selkeisiin ihmisen 

asettamiin raameihin ja sutta on vaikea hallita muuten kuin aseen avulla. Voiko ihminen 

katsoa oikeudekseen hallita kaikkia muita lajeja? 

Edellä esitetty tuo esiin ajattelullemme tyypillistä ristiriidan kieltämistä ja asetelman 

pelkistämistä kahteen. Susi voi olla vain joko peto tai ei-peto, paha tai hyvä, syyllinen 

tai syytön, jolloin se on yleensä aina ensin mainittu. Ristiriitaiseksi koettua ”sekä 

syyllinen että syytön” -asetelmaa ei sallita, ei myöskään kolmansien osapuolien 

ottamista mukaan asetelmaan, minkä vuoksi susi joutuu kantamaan niskassaan myös 

moniin muihin tahoihin (EU, ”päättäjät” ym.) kohdistuvia tunteita (Bisi 2010, 78). Jos 

asetelma saataisiin hajotettua pluralistisemmin niin, että ”suden” ja ”ihmisen” lisäksi 

tasavahvoja osapuolia olisi muitakin, suden suojeleminen saattaisi helpottua oleellisesti. 

Kolmannen poissulkemisen periaate heijastuu myös esimerkiksi siten, että suden 

aiheuttamaa uhkaa ei aina haluta verrata muihin uhkiin. Viimeisimmästä suden 

aiheuttamasta ihmisen kuolemasta Suomessa on yli 130 vuotta. Sen jälkeen vaikkapa 

koirat, hevoset, lehmät ja sonnit ovat tappaneet satoja ihmisiä, kissatkin muutamia ja 

autot kymmeniä tuhansia (Hamilo 2011). Silti näitä faktoja ei useinkaan pidetä suden 

kannalta lieventävinä argumentteina keskusteluissa.  

Jos itse voisin olla ratkaisemassa susikysymystä, lähtisin tarkastelemaan jo mainittuja 

tiikerin ja ihmisen välisen konfliktin ratkaisukeinoja, vaikkeivät tilanteet täysin 

vertaudukaan tiikerikannan ollessa koko maailmassa reilut 3000 yksilöä (WWF 2015b). 

Kuten ylläkuvattiin Nepalissa on tultu siihen tulokseen, että selvästi paras keino 

suojeluun on se, että paikalliset hyväksyvät pedot ja opettelevat elämään niiden kanssa. 

Tässä on mielestäni myös yksi susikysymyksen ratkaisun avaimista, ja siinä paradigman 

muutos voi olla jopa välttämätön. Nepalissa myöskään tiikerien metsästystä ei nostettu 

tärkeimmäksi konfliktin lieventämisen muodoksi, vaan koulutus, tiedotus, nopea ja 

tehokas korvausjärjestelmä ja vahinkoja ennaltaehkäisevät toimet olivat keskeisiä. 

Paradigma, jonka avulla susia tarkastellaan, on ollut vuosisatoja vainon, vihan, uhkan ja 

susien yksiselitteisen poistamisen värittämä. Tämän ajatusmallin taustoittamissa 

tunteiden ja mielen maisemissa suden asema on surkea, ja voidaan kysyä, miten 

perustellusti tuollaisen aseman sille voi antaa ihmisen kaltainen laji, jonka oma 

”häikäilemättömyys” ja tuhovoima ekosysteemien kannalta on valtavasti suurempi kuin 

suden tai minkään muunkaan lajin. Susi itsessään ansaitsisi tarkastelua, jossa 

sisällyttävän paradigman käyttäminen toisi esiin muitakin kuin negatiivisia ja 

ongelmallisia näkökulmia (vrt. Bisi 2010).  

Toisaalta myös aineistossani näkyi, etteivät kaikki suden vuoksi haittaa kokeneetkaan 

vihaa sutta ja että monen mielestä susi on komea, viisas ja sisukas eläin (esim. 5, 34, 

39). Sen, kuten muidenkin luontokappaleiden, näkeminen tai kokeminen voi tarjota 

voimakkaita elämyksiä. Niinpä suden roolin ihmisen luontosuhteessa ei tarvitse olla 

vain negatiivinen. Vaikka suden lajiominaisuudet tekevät siitä potentiaalisen uhkan ja 

hankalan käsitellä, eivät nykyiset susikäsitykset ole ainoita oikeita. Sutta voi verrata 
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myös karhuun, johon suhtaudutaan tyystin eri tavoin, vaikka karhun vahingoittamaksi 

tulee edelleen ihmisiä.  

Leena Vilkka (2008, 146-149) kirjoittaa sudesta ”metsän koirana” ja pohtii, miten 

susisuhteemme voisi olla aivan toisenlainen ja tuottaa hyvin erilaista suden kohtelua, jos 

ihminen rinnastaisi suden koiraan, jonka kanssa se on käytännössä samaa lajia. Vilkan 

mukaan koiran ja suden samuus tulee pitää mielessä. Susikysymyksessä voidaankin 

nähdä lukuisten muiden vastakkaisuuksien lisäksi tiukka polarisointi suden ja koiran 

välillä, jonka seurauksena kaksi monessa mielessä hyvin samankaltaista eläintä 

käsitetään hyvin eri tavoin ja sijoitetaan mieltemme luokituksissa etäälle toisistaan. 

Tältä osin susikysymys on mielestäni todella ääriesimerkki ihmisen vastakohtaisista 

asenteista ja uskomuksista, koska koira saa erityissuojeluksemme ja (metsästys)koirat 

ovat yksi keskeinen syy sille, miksi sudet halutaan poistaa Suomen luonnosta. 

Tilanteessa näkyy hyvin se, miten yhden eläinryhmän arvostus ei välttämättä johda 

toisen ymmärtämiseen saati arvostamiseen.  

Kyse on myös kulttuurin muutoksesta: kun susi oli sata vuotta lähes poissa Suomesta, 

kulttuuri kehittyi ilman sitä. Nyt, kun susi on taas täällä, on kulttuurinkin muututtava ja 

sopeuduttava sen läsnäoloon. Kulttuurin muutosta voidaan kuitenkin edistää, ja vaikka 

se onkin hidasta, se on toisaalta lopulta toteutuessaan yksi kaikkein kestävimmistä 

suden suojelukeinoista, minkä vuoksi se ansaitsisi huomattavasti nykyistä enemmän 

huomiota myös susipolitiikassa.  

Mielipiteeni siis on, että susikannan hoitoon tarvittaisiin myös tiedollisia ja 

kasvatuksellisia elementtejä sekä keinoja suteen liittyvien tunteiden käsittelemiseksi. 

Muutosta kaipaa myös luontoetiikkamme, kuten Vilkka (2009, 145) kysyy: 

”Annammeko elämänoikeuden myös niille lajeille, jotka ovat jossain määrin pelottavia 

ja haitallisia?” Asenteiden, joissa susi nähdään petomaisena, haitallisena ja jopa turhana, 

olisi omasta mielestäni muututtava tai ainakin laajennuttava näkemään susi myös toisin. 

Tähän tähtäävässä kasvatustyössä voisi koettaa käyttää hyväksi suden sellaisia piirteitä, 

joita monet ihmiset arvostavat, esimerkiksi perhelaumassa tärkeää yksilöiden välistä 

huolenpitoa. Muunlajisten eläinten liikaa inhimillistämistä tulisi toki välttää, mutta 

toisaalta sutta on niin kauan ”inhimillistetty negatiivisesti” (ahne, verenhimoinen, 

häijy…), että tällainen vasta-argumentointi voisi olla perusteltua. 

Myös susipolitiikan tulisi mielestäni tähdätä asennemuokkaukseen ja perimmiltään 

paradigmojen muutokseen. On ymmärrettävää, että politiikka käsittelee keskimäärin 

hyvin käytännöllisiä ja lyhyemmän tähtäimen vaikutuskeinoja, kuten uudessa 

susikannan hoitosuunnitelmassa, mutta voisiko se ottaa voimakkaammin kantaa myös 

susikäsitysten muuttamiseen etenkin silloin, kun nämä käsitykset vaatisivat paljon 

päivitystä? Onko susipolitiikkaa laadittaessa mahdollista myöntää, että joiltain osin kyse 

ei ole vain kannan koosta tai haittaa aiheuttavista yksilöistä, vaan ihmisistä, jotka 

pelkäävät, vihaavat tai halveksuvat sutta, monen mielestä turhaan?  

Politiikan osalta tilanne on tietysti ollut hyvin räjähdysaltis, ja uudessa 

kannanhoitosuunnitelmassakin näkyy kädenojennus paikallisille, jotka susien ”kanssa” 

elävät. Kuten jo totesin, tämä on mielestäni erinomainen asia. Kysymykseksi jää, 
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oppivatko paikalliset elämään suden rinnalla ja ymmärtämään suden monia eri puolia. 

Riittävätkö ”kannanhoidolliset toimenpiteet” suteen liittyvien paradigmojen ja tunteiden 

muuttamiseen. Mielestäni hyvä kysymys on myös se, onko politiikalla roolia tällaisten 

paradigman muutosten eteenpäin ajajana ja pitäisikö politiikan keskittyä myös – 

sisällyttävän ajattelun periaatteiden mukaan – susikysymyksen muihin ratkaisukeinoihin 

kuin kannan arviointiin ja hoitoon. 

Ajattelun muuttuminen sisällyttävämmäksi, susikysymyksen monia eri puolia sekä 

konfliktin eri puolien näkökulmia ymmärtäväksi, ja lopulta myös suteen liittyvien 

paradigmojen muuttaminen ovat mielestäni susikysymyksen hitaita mutta pitkällä 

tähtäimellä kaikkein kestävimpiä ratkaisukeinoja. Suden läsnäoloa on opittava 

sietämään. Toisaalta myös susikonfliktia on opittava sietämään. Kenties juuri tämän 

vastakkainasettelun vähittäisestä purkamisesta voisi löytyä susikysymyksen ratkaisun 

siemen. 
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5. TYÖN TÄRKEIMMÄT TULOKSET JA POHDINTA 
 

Tässä luvussa nostan esiin vielä työni tärkeimpiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Summaan 

kummankin pääluvun tuloksia erikseen sekä pohdin, mitä sisällyttävällä ja 

poissulkevalla ajattelulla on annettavanaan, kun rakennetaan yhä parempia paradigmoja, 

joiden kautta maailmaa ja erityisesti ympäristökysymyksiä hahmotetaan. Luontosuhde-

tarkastelu saa jälleen oman painoarvonsa, kun pohdin, mitä vaikutuksia ihmisen tavalla 

hahmottaa luontoyhteytensä dikotomisesti on hänen toimintaansa.  

Tarkoitukseni on näyttää, että ristiriitaisten tilanteiden monipuolinen tarkastelu ja 

sisällyttävän ja poissulkevan ajattelun vaihtelu tilannekohtaisesti tuovat hedelmälliset 

mahdollisuudet niin ristiriitojen ymmärtämiseen kuin ratkaisemiseenkin. Työni 

syvällisempänä tarkoituksena on luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä ristiriitaisiin 

ympäristökysymyksiin. Toiveeni on olla mukana luomassa paradigmoja, jotka ottavat 

huomioon maailman moniulotteisuuden, joka ei typisty yksiin puoliin, vaikka 

ajattelumme joskus typistyisikin. Maailma on aina sekä ristiriitainen että looginen ja 

johdonmukainen eikä se koskaan tyhjene yksipuolisiin totuuksiin. 

 

5.1  Sisällyttävä ja poissulkeva paradigma täydentävät 

toisiaan 
 

Kontradiktorisen ja kontraarisen vastakohta-asetelman 

tunnistaminen  

 

Vastakohtien ja ristiriitojen teorian tarkastelu selvitti muutamia keskeisiä asioita, jotka 

käytännön ristiriitojen tarkastelussa usein epäonnistuvat. Erityisen keskeinen havainto 

on se, että useinkaan ristiriidoista puhuttaessa ei erotella kontraarisia (A/B) ja 

kontradiktorisia (A/ei-A) vastakohta-asetelmia. Emme voi siis jokaisen vastakohtaiselta 

vaikuttavan asetelman vastaantullessa suoralta kädeltä käyttää kielletyn ristiriidan lakia, 

vaikka se onkin länsimaisen rationaalisen ajattelun peruspilari. 

Kuten Baggini ja Fosl (2013, 41-42) toteavat, on katsottava tarkkaan, onko jokin 

arkikielen väite todella epäjohdonmukainen (sisäisesti ristiriitainen), koska arkikielessä 

käsitteitä käytetään epätarkasti ja ne saattavat muuntua. Esimerkiksi käsitteellä ”saaste”, 

voi olla määritelmästä, tilanteesta ja kontekstista riippuen erilaisia merkityksiä – 

vaikkapa hiilidioksidia voi hyvin perustein sekä pitää että olla pitämättä saasteena. 

Arkiajattelussa ja -tilanteissa kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakien 

käyttäminen voikin siis olla ongelmallista, kun käsillä oleva ristiriita ei täytäkään 

kontradiktorisen vastakohdan kriteerejä. Maailmaa voidaan hahmottaa sekä 



91 

 

kontradiktorisista että kontraarisista asetelmista käsin: on uusiutuvia ja uusiutumattomia 

(ei-uusiutuvia) luonnonvaroja tai toisaalta fossiilisia ja biopolttoaineita.  

Kun on tarkasteltu, onko jossakin ristiriidassa kyse kontraarisesta vai kontradiktorisesta 

vastakohdasta, on vielä päätettävä, suhtaudutaanko tähän ristiriitaan poissulkien vai 

sisällyttäen. Erityisesti kontraaristen asetelmien osalta tämä on mietittävä huolella, 

koska poissulkemista ei voida käyttää automaattisesti. Kontradiktion osalta 

poissulkeminen on logiikan piirissä ainoa vaihtoehto – kontradiktorinen vastakohtahan 

on itsessään kielletyn ristiriidan laki (ks. s. 39). Dialektisessa tarkastelussa on myös 

kontradiktiossa mahdollisuus sisällyttää asetelman ristiriitaiset puolet toisiinsa. 

Monille on loogista todeta, että jos jokin luonnonvara on uusiutuva, se ei ole 

uusiutumaton ja päinvastoin (kontradiktio). Samoin on melko loogista, että mikään 

polttoaine ei voi olla yhtä aikaa fossiilinen ja biopolttoaine (kontraarinen asetelma). 

Näitä kategorioita vastaan voidaan kuitenkin esittää monia vasta-argumentteja, jotka 

hajottavat niiden yksiselitteisyyden. Esimerkiksi turpeesta voidaan todeta, että se on 

todella hitaasti uusiutuva luonnonvara, joka uusiutuu kenties kymmenien tuhansien 

vuosien aikana metrien paksuisiksi turvepatjoiksi. Turve tarvitsisi oman luokkansa – 

kolmannen vaihtoehdon, kuten ”lähes uusiutumaton” tai ”äärimmäisen hitaasti 

uusiutuva”. Toisaalta voidaan ottaa esimerkiksi maissista tehty etanoli, joka luokitellaan 

biopolttoaineeksi. Maissin viljely sekä polttoaineen jalostaminen itsessään kuitenkin 

vaativat suuria määriä fossiilisia polttoaineita, joten voidaanko maissietanolia todella 

kutsua biopolttoaineeksi, kun sen tuottaminen on fossiilisten polttoaineiden varassa? 

On myös tärkeää huomata, että kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakeja 

voidaan käyttää aina vain tietyn ominaisuuden osalta. Jo Aristoteles (1990, 1005b18-34) 

sanoi kielletyn ristiriidan laista: ”On mahdotonta, että jokin sama kuuluu ja ei kuulu 

jollekin samalle samassa suhteessa” (kursiivi lisätty). Poissulkeminen on hyödyllistä, 

kuten myöhemmin tässä luvussa kuvaan, mutta on eriteltävä tarkasti, minkä 

ominaisuuksien tai näkökulmien suhteen poissuljetaan. Vaikka ihminen käyttää 

puhuttua kieltä ja muut eläimet eivät sitä käytä, ei se tarkoita, että voidaan 

suoraviivaisesti todeta, että ihminen on myös älykäs ja muut eläimet eivät. Näin ei 

nykyään toki enää ajatellakaan, mutta esimerkki osoittaa poissulkemisen rajoitteet: pitää 

aina tietää, minkä ominaisuuden tai piirteen suhteen poissuljetaan, eikä luulla, että 

yhden ominaisuuden edessä tehty poissulkeminen liittyisi esimerkiksi ihmisen tai muun 

eläimen koko olemukseen. Ihminen on osa luontoa, jos häntä katsoo suoliston 

näkökulmasta, ja jotain muusta luonnosta poikkeavaa tai erillistä, jos häntä katsoo 

älypuhelimen käytön näkökulmasta (vrt. de Bono 1991, 275). 

Vaikka ristiriidan kohdatessaan olisi ollut tarkkana kontraaristen ja kontradiktoristen 

asetelmien suhteen, on vielä päätöksiä, vaikkapa politiikkaa, tehtäessä syytä tarkastella, 

missä määrin havaitut ristiriidat ovat luonteeltaan esimerkiksi fakta- tai arvopohjaisia. 

On eri asia todeta jonkin polttoaineen olevan syntytapansa puolesta fossiilinen tai ei-

fossiilinen kuin ottaa kantaa siihen, että näistä kahdesta vain toinen voidaan hyväksyä 

energiapoliittisten ratkaisujen keskeiseksi osaksi. 
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On siis kaksi eri asiaa ensin havaita maailmassa vastakohta tai ristiriita ja sen 

jälkeen päättää, miten siihen suhtautuu eli minkä paradigman läpi sitä tarkastelee. 

Kielletyn ristiriidan lain avulla ei voida puolustaa väitteitä, joiden ainoa perustelu on se, 

että ne ovat puhujan oman arvomaailman mukaisia: mustavalkoista ajattelua tai 

maailmankuvaa eivät logiikan lait ”pelasta”. Esimerkiksi politiikassa erilaiset 

arvopohjat keskustelevat keskenään, ja onkin tärkeää tunnistaa, että ristiriitatilanteessa 

tehdyt mahdolliset poissulkevat valinnat tehdään jonkin arvopohjan perusteella, eikä 

siksi, että ne olisivat ainoita rationaalisia mahdollisuuksia35. 

Yllä kuvattu ongelma – ristiriidan havaitsemisen ja siihen suhtautumisen sekoittaminen 

toisiinsa – on omasta mielestäni eräs kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun 

lakien sekä poissulkevan paradigman suurimpia väärinkäytön mahdollisuuksia. Se on 

myös eräs keskeinen syy, miksi haluan työssäni selkeyttää arkielämään tai 

ympäristönsuojeluun suoraan liittymättömiä käsitteitä. Niin poissulkeminen ja 

sisällyttäminen kuin logiikka ja dialektiikkakin kulkevat ajattelussamme erilaisina 

paradigmoina, joita harvemmin tiedostetaan. Tämän takia ne on tärkeää nostaa ylös 

länsimaisen, vahvasti aristoteelisen ajattelumme selkärangasta, ja tuoda näkyviksi. 

Paradigmojen muutoksessa uusi paradigma kirkastuu hitaasti ja vanha puolestaan 

kristallisoituu uutta paradigmaa vasten erityisen selväksi (van Haaften 2007). 

Seuraavissa luvuissa paneudutaan vielä hieman tarkemmin siihen, millä perustein 

sisällyttävää ja poissulkevaa paradigmaa kannattaa käyttää ja millaisia rajoituksia 

kummallakin on. 

 

Kyse on paradigmoista 

 

Tämän työn yksi keskeisimpiä johtopäätöksiä on, että se, miten ristiriidat ymmärretään 

ja miten niihin suhtaudutaan, muokkautuu sen mukaan, millaisia paradigmoja ihmisella 

niistä on. Vaikka logiikan lait ovat rationaalisen ajattelumme ja esimerkiksi tieteemme 

perustalla, voidaan hyvin pohtia, ovatko ne realistisessa mielessä perustavia faktoja tai 

aksioomia vai ennemminkin konstruktivistisessa mielessä vain erään ajattelutavan – 

länsimaisen logiikan – alkuoletuksia. Kysymys on, voidaanko näitä lakeja pitää 

paradigmoina? Vaikka kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun laeilla onkin suuri 

merkitys ajattelulle, on muistettava, että logiikka itsessään tutkii semantiikkaa, kieltä ja 

päättelyä. Tästä kontekstista katsoen näiden lakien voikin katsoa koskevan nimenomaan 

logiikan sovellutusalueita, kieltä ja päättelyä, eikä esimerkiksi kaikkia havaintojamme 

tai kokemuksiamme todellisuudesta. Itse asiassa logiikassa ei väitetäkään näin. 

Logiikkaa voidaan pitää yhtenä mallina tarkastella ja tutkia tiettyä osaa maailmasta, eli 

kieltä ja päättelyä. Tässä loogisessa päättelyssä edellä mainitut lait ja poissulkeva 

ajattelu ovat toimiva paradigma, alkuoletus. 

                                                 
35 Usein poliittiset päätökset tehdään jonkin tahon intressien mukaan, arvo- ja ideologiavalintoina, eivätkä 

kaikki tavoitteet ole ristiriidassa, vaikka niin väitettäisiin. Politiikasta tulee hyvin vaarallista silloin, kun 

arvovalinnat naamioidaan vaihtoehdottomuudeksi ”pakon” tai ”faktojen” edessä. Esimerkiksi Suomessa 

kevään 2015 hallitusohjelman yhteydessä on puhuttu tällaisesta vaihtoehdottomuudesta (Kaitila 2015; ks. 

myös Vaihtoehdoilla… 2015). 
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Maailmaa hahmotetaan eri tavoilla, ja siitä on erilaisia oletuksia. Kuten Järvilehto 

(2013, 32-33) toteaa, maailman voi aina käsitteellistää myös toisin kuin on totuttu, joten 

sekä looginen että dialektinen tapa ymmärtää ristiriitoja ovat tämän työn näkemyksessä 

vain eräitä tapoja suhtautua maailmaan ja erityisesti ristiriitoihin. Jotakin hyvin 

perustavanlaatuista molemmissa kuitenkin on. 

Tutkittuani asiaa kirjallisuuden sekä filosofian ja logiikan historian kannalta olen 

vakuuttunut siitä, että kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lakien merkitys 

nykyisenkaltaiselle rationaaliselle länsimaiselle ajattelulle on valtava. Järvilehdon 

(2012, 33) sanoin: ”Voimme esimerkiksi kategorisoida vesinokkaeläimen vapaasti 

nisäkkääksi tai ei-nisäkkääksi – vesinokkaeläin siitä tuskin pahastuu. Valitsimme 

kummin vain, ei maailmankatsomuksemme muutu merkittävässä määrin. Jos sen sijaan 

päätös siitä, että vesinokkaeläin on sekä nisäkäs että ei-nisäkäs – tai ei kumpikaan – 

olisi johdonmukainen, tulisi koko ajattelutapamme perusteiden muuttua dramaattisesti.” 

 

Mikä tarkastelutapa kannattaa valita? 

 

Yksi paradigmojen tärkeä tarkoitus on auttaa ihmisiä ratkomaan ongelmia. 

Ongelmanratkaisu on aina prosessi ja siinä sisällyttävällä ja poissulkevalla paradigmalla 

voi ajatella olevan eri roolit: poissulkeva paradigma on hyvä päätöksenteon ja 

valinnan työkalu, sisällyttävän paradigman vahvuus taas tulee esiin, kun pitää 

ymmärtää kokonaistilannetta päätöksenteon taustalla.  Kummallakin paradigmalla 

on omat vahvuutensa, heikkoutensa sekä käyttötilanteensa. 

Kun ongelmia halutaan konkreettisesti ratkaista, on poissulkeva paradigma on 

periaatteessa hyvä työkalu päätösten ja valintojen tekemiseen. Kestävyystietoinen 

ihminen saattaa esimerkiksi kaupassa asioidessaan vertailla eri tuotteita pitkäänkin 

sisällyttäen tarkasteluunsa laajasti erilaisia näkökulmia kunkin tuotteen elinkaaren 

aikaisista vaikutuksista ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 

Toisaalta kauppareissulla on usein kiire ja ostokset on silti saatava tehtyä. Silloin moni 

saattaa turvautua poissulkemiseen ja valitsee esimerkiksi systemaattisesti reilun kaupan 

tuotteita, jos niitä on tarjolla, vaikka onkin tietoinen, että tarjolla voisi olla myös 

esimerkiksi luomua, lähellä tuotettua, kotimaista, kulutusta kestävää, käsin tehtyä tai 

halpaa, ja kaikissa näissä on itselle tärkeitä piirteitä. Valitsemalla ”yhden totuuden” – 

esimerkissämme siis sen, että reilun kaupan tuotteet ovat hyvä valinta – ja 

poissulkemalla muut saa kauppareissun sujumaan nopeasti ja voi kuitenkin ajatella 

tehneensä ainakin jostain näkökulmasta hyviä valintoja. 

Toisinaan valintatilanteet aivan tarkoituksella pelkistetään jopa dikotomisiksi. Muun 

muassa äänestykset pyritään usein suunnittelemaan niin, että lopulta valittavia 

vaihtoehtoja on vain kaksi. Suomalainen presidentin valitsemistapa on esimerkki 

mielestäni onnistuneesta mallista: aluksi vaihtoehtoja on monia, mutta niitä 

poissuljetaan niin kauan, että jäljelle jää vain kaksi, joista sitten valitaan toinen. Näissä 
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esimerkeissä näkyvät poissulkevan paradigman vahvuudet: päätöksenteko ja toiminta 

nopeutuvat ja helpottuvat. 

Poissulkeva paradigma voi olla paikallaan myös silloin, kun nopealle toiminnalle on 

riittävän hyvät ja perustellut syyt. Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki tällaisesta 

tilanteesta, koska se on yhtä aikaa hyvin kompleksinen ja toisaalta vaatii nykytiedon 

mukaan yhteiskunnilta nopeita ratkaisuja ja muutostoimia. Valtavirran näkemyksen 

mukaan ilmastonmuutoksesta saatu tieto alkaa olla jo hälyttävää, ja esimerkiksi 

IPCC:n36 asiantuntijoiden laatiman uusimman raportin mukaan tilanne 

ilmastonmuutoksen etenemisen suhteen on nyt hyvin vaikea (IPCC 2014, 124-125). 

Valtaosa ilmastotutkijoista, erityisesti laajasti julkaisseista asiantuntijoista, on samaa 

mieltä siitä, että ilmastonmuutos on todellinen ja sen suurimpana yksittäisenä syynä 

ovat ihmisen ilmakehään päästämät kasvihuonekaasut. (Verheggen ym. 2014; ks. myös 

Cook ym. 2013 ja Verheggen 2014.)  

Ilmastonmuutoksen osalta voidaankin ajatella, että olisi ryhdyttävä konkreettisiin 

toimiin muutoksen ehkäisemiseksi eikä käytettävä aikaa eri näkökulmien 

”vatvomiseen”. Jos odotellaan jokaisen tutkijan tai poliitikon kääntymistä vallitsevan 

konsensuksen kannalle, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa vasta valtavien ja ihmisen 

elinoloihin voimakkaasti vaikuttavien muutosten näkyessä ryhdytään toimiin – jos 

silloinkaan, eiväthän muutokset koskaan koske kaikkia ihmisiä. 

Tällaisessa tilanteessa voitaisiin turvautua poissulkevaan ajatteluun, jotta 

mahdollistetaan konkreettinen toiminta. Voitaisiin tehdä joko/tai -tyyppinen päätös siltä 

pohjalta, että enemmistö tutkijoista katsoo ilmastonmuutoksen olevan todellinen uhka ja 

ihmisen aikaansaannosta. Päätöksenteossa voitaisiin vedota voimakkaisiin 

argumentteihin: enemmistön päätösvaltaan demokratiassa, varovaisuusperiaatteeseen, 

tilanteen erittäin vaikeisiin seurauksiin, jos pahimmat uhkakuvat toteutuvat, sekä 

tieteellisen tiedon yleiseen rooliin toimintamme suunnan näyttäjänä. Päätöksen 

sitomista voimakkaasti arvoihin tai mielipiteisiin olisi kuitenkin hyvä välttää, kuten 

Korhola ja Heinämaa (2015) toteavat, voi ilmastotieteen politisoituminen altistaa 

keskustelun liian jyrkille vastakkainasetteluille, jotka eivät tieteessä ole edullisia.  

Kuitenkin edellytys sille, että tällainen päätöksenteko koetaan onnistuneena, on usein 

se, että lähtöasetelma ymmärretään riittävän hyvin. Pirullisissa ongelmissa tämä on 

erittäin vaikeaa ja tarkoittaa mielestäni moniulotteisen ja ristiriitaisen lähtöasetelman 

kokonaisvaltaista – moninäkökulmaista, monitasoista ja asioita yhteen kytkevää – 

ymmärtämistä, johon sisällyttävä paradigma tähtää. Pirulliset ongelmat ovatkin 

kompleksisuudessaan haastavia ja alttiita poissulkevan paradigman puutteille, 

esimerkiksi joidenkin näkökulmien rajaamiselle tarkastelun ulkopuolelle. Kompleksista 

tilannetta tarkasteltaessa on lisäksi ongelma, jos katkotaan yhteyksiä kokonaisuuden eri 

osien ja tekijöiden väliltä, jolloin menetetään ymmärrys ilmiöihin, joita tekijöiden 

                                                 
36 IPCC on vuonna 1988 perustettu Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, Intergovernmental Panel 

on Climate Change, jonka ovat perustaneet kaksi Yhdistyneiden kansakuntien alaista järjestöä, YK:n 

ympäristöohjelma (UNEP) ja Maailman ilmatieteen järjestö (WMO). Se kokoaa ja arvioi ajankohtaista 

ilmastonmuutokseen liittyvää tieteellistä tietoa sekä julkaisee omia raporttejaan. Ks. tarkemmin 

http://www.ipcc.ch/ 
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väliset kytkennät voivat tuottaa. Poissulkevan paradigman rajoituksena on, että on 

paljon tilanteita, joissa sen käyttö voi tehdä jonkin ongelman tai ilmiön ymmärtämisestä 

ja ratkaisemisesta näennäisen yksiulotteista, kuten susikysymyksen kohdalla tuli ilmi. 

Jos ongelmanratkaisuprosessin alussa, ymmärtämisen vaiheessa, tapahtuva 

sisällyttäminen epäonnistuu tai koko prosessi tehdään poissulkemista painottaen, voi 

konkreettinen valintatilanne muodostua epätyydyttäväksi. Selkeää 

päätöksentekotilannetta varten pirullisten ongelmien kompleksista asetelmaa pitää näet 

saada tiivistettyä niin hyvin, että kaikki voivat tajuta valmisteilla olevan poissulkevan ja 

toisinaan jopa kontradiktorisen päätöksentekoasetelman. Kreikan euro-kansanäänestys 

kesällä 2015 oli ilmeisesti hyvä esimerkki pelkistetyn asetelman ymmärrettäväksi 

saamisen vaikeuksista. Valittavina olivat vaihtoehdot ”kyllä” ja ”ei”, mutta uutisoinnin 

mukaan moni kansalainen hämmentyi, kun ei ymmärtänyt, mitä niiden valitseminen 

pohjimmiltaan tarkoittaa (Kähkönen 2015). 

Sisällyttävän paradigman vahvuudet tulevat esiin juuri edellä kuvatuissa tilanteissa, 

joissa on keskeistä ymmärtää käsillä olevan ongelman taustalla oleva kokonaistilanne. 

Kompleksisten ja pirullisten ongelmien osalta on harvoin yhtä totuutta, oikeaa ja väärää 

(ks. Rittel ja Webber 1973). 

Sisällyttävän ajattelun avulla voidaan ymmärtää paremmin myös kriittisiä äänenpainoja 

ja suhtautua niihin vakavasti, mikä on asetelman kokonaisvaltaisen hahmottamisen 

kannalta mielestäni tärkeää. Kuten Pöyhtäri ja Kantola (2013, 54) toteavat: ”Vaikka 

vaiennettu mielipide siis olisikin väärä, saattaa siihen sisältyä kuitenkin jokin määrä 

totuutta, eikä yleinen mielipide yleensä ole koko totuus.” Marginaaliin joutuneilla voi 

olla tärkeää sanottavaa, ja kuten Thomas Kuhn (1991, 154) kuvaa, paradigman 

muutokset ovat usein lähtöisin niiltä, jotka eivät vielä ole täysin sitoutuneet vallassa 

olevan paradigman taakse. Jos nämä ihmiset eivät olisi saaneet historiassa ääntään 

kuuluviin, olisi esimerkiksi tieteellinen kehitys voinut tyystin pysähtyä pitkiksi ajoiksi. 

Myös Bruun (2000, 36) toteaa, että jos käytetään poissulkevaa ajattelua, on tärkeää, että 

myös poissuljettavan (Bruunilla redusoitavan) mielipiteen oleellinen sisältö säilyy. 

Edellä esitetty tuo kuitenkin keskusteluasetelmaan runsaasti lisää kompleksisuutta, mikä 

taas asettaa järjestelmälle suuren haasteen. Hyvä esimerkki on edellä kuvattu 

ilmastonmuutokseen liittyvä tilanne. Poissuljettavan ajatuksen sisällön säilyttämisen 

periaatteen kannalta olisi tärkeää, että ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä epäilevien ns. 

ilmastoskeptikoiden ääntä ei kokonaan hukutettaisi. Toisaalta tilanne kääntyy helposti 

myös ympäri: Verheggenin ym. (2014) mukaan skeptikot ovat saaneet mediassa ääntään 

kuuluviin suhteessa paljon enemmän kuin mikä on heidän varsin pieni osuutensa 

asiantuntijoiden joukossa. Tällainenkin tilanne voi olla varsin ongelmallinen, jos 

jälkeenpäin joudutaan toteamaan, että runsaan palstatilan antaminen skeptikoille esti 

toimenpiteisiin ryhtymisen tilanteessa, jossa vakavat vahingot olisi vielä voitu estää. 

Tämä on taas yksi pirullisten ongelmien pirullisuuden ilmenemismuoto. 

Sisällyttävällä paradigmalla voisi myös olla merkittävä rooli polarisoituneen 

keskustelun liennyttämisessä, johon ilmastonmuutoskeskustelussa olisi nähdäkseni 

tarve. Bliuc ym. (2015) toteavat tuoreessa tutkimuksessaan, että suuri yleisö 
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Yhdysvalloissa jakautuu kahteen ryhmään: niihin, jotka uskovat ilmastonmuutoksen 

olevan ihmisperäinen, sekä niihin, jotka eivät tähän usko. Kyse ei ole niinkään vain 

kahdesta eriävästä mielipiteestä, vaan kahdesta sosiaalisesta luokasta, jotka eivät 

keskustele samassa sosiaalisessa todellisuudessa, vaan identifioituvat omaan ryhmäänsä, 

uskovat omaan tavoitteeseensa ja tuntevat jopa suuttumusta vastapuolen näkemyksiä 

kohtaan. Tällaisessa tilanteessa pelkkä tieto ei auta37, ei myöskään toisen osapuolen 

naurunalaiseksi tekeminen tai väärässä olevaksi osoittaminen. (Ks. Bliuc ja McGarty 

2015.) Kuten Thomas Kuhn toteaa, ihmiset, joilla on erilaiset maailmankuvat tai 

paradigmat, elävät kirjaimellisesti eri maailmoissa (Kuhn 1994, 159-160; ks. myös 

Meadows 1989). 

Konfliktin liennyttämiseen tarvitaan tällöin ryhmien välistä vuoropuhelua sekä eri 

ryhmien jäseniä yhdistävien asioiden painottamista erottavien sijaan. Keskustelua ei 

tulisi käydä pelkästään toisen ryhmän näkökulmasta, vaan tulisi etsiä yhteisiä 

ympäristötavoitteita. (Postmes 2015; Bliuc ym. 2015; Bliuc ja McGarty 2015.) 

Sisällyttävällä paradigmalla voisi olla suuri merkitys vuoropuhelun ja ryhmien välisten 

suhteiden parantamisessa (vrt. susikysymys luku 4.3). Syvällisesti ymmärrettynä 

sisällyttävä paradigma voisi toimia ”meihin” ja ”muihin” -tyyppisten jakojen 

ylittämisessä (Bliuc ym. 2015; ks. myös de Bono 1991, 106 ja 185). 

Sisällyttävän paradigman rajoituksena on kuitenkin hitaus, joka kuuluu 

kokonaisvaltaisen työskentelyn luonteeseen. Tämä on tietysti joskus myös hyvin 

ongelmallista, kuten ilmastonmuutoksen osalta kuvasin. Hitaus on hinta, joka joudutaan 

maksamaan kokonaisvaltaisen ajattelun mukanaan tuomasta syvemmästä 

ymmärryksestä, eikä siitä päästä koskaan eroon. Joudutaan siis tekemään kipeitä 

valintoja ”nopeuden” ja ”viisauden” välillä.  

Jos ymmärrysvaihe onnistuu sisällyttävän ajattelun avulla hyvin, voidaan sen jälkeen 

ehkä muotoilla pirullisen ongelman sisään selkeitä, tiettyihin osaongelmiin liittyviä 

päätöksentekotilanteita, joissa poissulkeva paradigma taas näyttää voimansa. 

Poissulkeva paradigma on siis vahva päätösten ja valintojen teon väline, mutta huono 

tuottamaan kokonaisvaltaisesti ottaen hyviä päätöksentekoasetelmia.  Sisällyttävän 

paradigman käyttö taas on onnistunut hyvin, jos sen avulla saadaan ohjattua 

ongelmanratkaisua siten, että lopullinen päätöksenteko voidaan tehdä poissulkevasti 

kaikkien ymmärtämällä ja hyväksymällä tavalla.  

Willamo (2013, 255-256) pohtii, kannattaako eri ympäristöongelmat mieltää enemmän 

yhteen kytkien, jakamattomana ympäristökriisinä, vaiko eriyttävästi, kukin toisistaan 

irrallaan. Hän toteaa, että kokonaisvaltaisen, yhteen kytkevän ajattelun merkitys on 

suurin silloin, kun ollaan oppimisprosessien alussa tai tarkastelu liikkuu käsitteellisesti 

melko yleisellä hierarkkisella tasolla ja keskitytään ymmärtämään kokonaisuutta. 

Osavaltaisen ajattelun merkitys kasvaa hänen mukaansa, kun siirrytään 

yksityiskohtaisemmalle tarkastelutasolle tai oppimisprosesseissa eteenpäin ja päästään 

                                                 
37 Toisaalta myös välitettävällä tiedolla on vaikutusta ihmisten näkemyksiin ja ajatuksiin 

ilmastonmuutoksesta (Guy ym. 2014). 
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alkamaan ongelmien konkreettisia ratkaisuyrityksiä. Sama pätee mielestäni sisällyttävän 

ja poissulkevan paradigman suhteen. 

 

Metadialektiikkaa? 

 

Tarvitsemme siis lopulta ”metatason” sisällyttämistä: ajatteluun on sisällytettävä 

tasapainoisesti piirteitä sekä poissulkevasta että sisällyttävästä paradigmasta. 

Kumpikaan ei yksinään riitä. (Vrt. Peng ja Nisbett 1999.) Poissulkeva ja sisällyttävä 

paradigma itsessäänkin muodostavat vastakohtaparin ja metatason käsittelyssä 

sisällyttävää ajattelua käytetään myös tämän vastakohtaparin suhteen. Näin dialektinen 

ajattelu muuttuu ”metadialektiikaksi” tai ”dialektiseksi dialektiikaksi”, jossa sekä 

dialektisempi että loogisempi puoli käyvät vuoropuhelua (esim. Willamo 2005, 104; 

Haila 2001a, 20).   

Tässä työssä pyritään nimenomaan edistämään molempien ajattelutapojen tasapainoista 

vuorovaikutusta, jossa erilaisiin tilanteisiin sovellettaisiin dialektiikan ydinajatusten 

mukaisesti vastakohtaparin eri puolia. Lopulta kysymys ei ole esimerkiksi siitä, 

kuuluuko ihminen luontoon vai onko hän siitä irrallinen, vaan siitä, miten nämä kaksi 

näkemystä tai paradigmaa toimivat tasapainossa ja niistä muodostuu Morinin sanoin 

(1985, 65) yhdistämisen paradigma. 

Kuten Willamo toteaa pukiessaan (2005, 142) metadialektiikan ideaa sanoiksi: ”Kyse ei 

siis ole siitä, käyttääkö kokonais- vai osavaltaista lähestymistapaa, vaan siitä, miten 

oppia dialektiseksi: käyttämään molempien vahvuuksia – myös samanaikaisesti – ja 

välttämään niiden ylikorostamiseen liittyviä ongelmia.” 

 

5.2 Luontosuhteen paradigmat ja tulevaisuuden 

luontokäsitykset 
 

Se, millaisia käsityksiä ja paradigmoja ihmisellä on suhteessa luontoon, muokkaa 

ihmisen toimintaa, mm. luonnon hyödyntämisen tapoja. Dikotomisen, ihminen/luonto -

vastakohtaparin pohjalta muokkautuneen paradigman suurin ongelma on nähdäkseni se, 

että se voi vääristää täysin ihmiskunnan käsityksen todellisesta suhteestaan luontoon. 

Luonto nähdään tällaisen paradigman läpi ikään kuin taustakulissina. Sellainen 

paradigma antaa helposti harhakäsityksen, että ihminen olisi riippumaton luonnosta ja 

luonto jotakin meidän ulkopuolellamme.  

Jos ihminen ei hahmota itseään luonnon kokonaisuuteen kietoutuneeksi, voi tämä 

osaltaan johtaa siihen, että ympäristöongelmat mielletään vain ns. ulkoisvaikutuksina 

eikä niitä nähdä systeemin sisäisinä ja hyvinvointia uhkaavina ongelmina. Ihminen on 

omalla neuvokkuudellaan ja erityislaatuisuudellaan pystynyt muokkaamaan luontoa 
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jossain suhteessa sellaiseksi kuin on halunnut, mutta kuitenkin kaikki, mitä ihminen 

tekee, pohjautuu lopulta luontoon. Kun näin alkaa ajatella, huomaa, ettei mitään 

”luontoa” ole olemassa. Toki sitä on edelleen arkikielen merkityksissä: on metsäluontoa 

tai kaupunkiluontoa, mutta laajemmassa merkityksessään luonto käsittää kaiken. Ehkä 

kadulla ohi menevää bussia ei tarvitse käsittää ”luonnoksi”, mutta jos ei ymmärrä, että 

sen rakennusaineina on ihmisen neuvokkuuden ja kyvykkyyden lisäksi vain ja 

ainoastaan ihmisen ulkopuolelta saatavia resursseja, ei ymmärrä sitä, mille ihmisen 

elämäntapa pohjaa.  

Mahdollisimman yksinkertaisesti sanottuna: luonto ei ole ulkoistettavissa ihmisen 

toiminnasta eikä edes ihmisestä itsestään. Ihminen ei ole ”suhteessa” luontoon, ihminen 

on täysin riippuvainen luonnosta. Ihminen ei ole rinnakkaisella, vaan alisteisella 

tasolla ihminen/luonto -käsiteparissa38. Tämä riippuvuussuhde aiheuttaa sen, ettei 

ihminen voi irroittautua luonnosta. Mitään luonnosta irrallista ihmistä ei fyysisessä 

mielessä ole olemassakaan ja olenkin sitä mieltä, että on aika lopettaa eläminen siten, 

että olisi. 

Ympäristönsuojelun ei tulisi olla erillinen tavoite, vaan kaikkeen sisällytetty oletus. 

Ihmisen tulisi havahtua siihen, ettei rajallisella planeetalla voi toimia loputtomiin 

jyrkästi muusta luonnosta poikkeavalla tavalla. Ihminen esimerkiksi ottaa raaka-aineen 

yhdestä paikasta ja sijoittaa jätteen toiseen paikkaan aivan kuin nämä paikat eivät olisi 

osa elinympäristöämme ja samalla paikkoja, joista seuraavia resursseja otetaan 

käyttöön. Aivan kuin jokin ”luonto” hoitaisi jäljet loputtoman pitkälle, vaikka 

muokkaisimme planeettaa kuinka39. Sisällyttävän luontosuhteen omaksuneelle ihmiselle 

on itsestäänselvyys, että materiaalien on kierrettävä ja tuotanto perustuu 

mahdollisimman suljettuihin prosesseihin (ks. esim. Sitra 2014). 

Luontosuhteen ristiriidoista hyvä esimerkki on, että nykyään kehitetään uusia 

kemikaaleja ja materiaaleja, joiden avulla vaikkapa urheilu- ja ulkoiluvaatteista tehdään 

säänkestävämpiä, vesitiiviitä ja muutenkin toimivia. ”Luontoon” lähtevä ihminen laittaa 

siis päälle fleecen, vedenpitävän takin ja -kengät. Tämän ympäristön ystävän fleecestä 

irtoaa mikromuovia, joka voi aiheuttaa vakavaa haittaa merten ekosysteemeissä (Cole 

ym. 2011; Browne 2015, 238) ja takki ja kengät on puolestaan pahimmillaan suojattu 

perfluoratuilla yhdisteillä, jotka ovat toksisia, karsinogeenisia, haittaavat 

hormonitoimintaa ja ovat hyvin pysyviä (Kunacheva ym. 2011; Keränen 2015). On 

mielestäni paradoksaalista ellei traagista, että luontoharrastaja ja ympäristömyönteinen 

ihminen tietämättään näin lisää haitallisten kemikaalien määriä ympäristössä. Näenkin 

sisällyttävän paradigman merkityksen siinä, että tällaiset vuorovaikutussuhteet tulisivat 

näkyviksi. Omasta mielestäni lisäksi tuotteiden ympäristövaikutuksista pitäisi tulla yhtä 

                                                 
38 Jopa luontoharrastuksessa luonnosta puhutaan usein kuin jonakin, jonka rinnalla ihmisen tulisi oppia 

elämään. Kuvatessaan laulujoutsenen yleistymistä Suomessa sukupuuton partaalla hoippuvasta 

metsästyskohteesta suomalaisten rakastamaksi kansallislinnuksi Rauhala (2013) lopettaa kirjoituksensa 

näin: "[Joutsenet] antavat toivoa siitä, että ihmiskunta voi oppia elämään sovussa luonnon kanssa niin, 

että sille jää elämän mahdollisuus ihmisen rinnalla." 

 
39 Tässä tullaan taas paradigmoihin: en väitä, että monikaan ihminen ajattelee tietoisesti näin (ainakaan 

länsimaissa), mutta tuon kaltainen ajatus näyttää olevan iskostunut paradigmoihimme sen perusteella, 

miten esimerkiksi teknologiaa ja taloutta suunnitellaan.  
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keskeinen elementti tuotekehityksessä kuin vaikkapa tuotteen ominaisuuksista tai 

valmistuskustannuksista, tai oikeastaan vielä keskeisempi. 

Omasta mielestäni siis ihmisen ajatuksellinen sisällyttäminen luonnon kokonaisuuteen 

on tärkeää tiellä kohti nykyistä kestävämpää kulttuuria. Olen Schultzin (2002, 73) 

kanssa samaa mieltä siitä, että jos sisällyttämisen (inclusion) ajatus leimaa ihmisen 

kuvaa hänen yhteydestään luontoon, hän toimii nykyistä ympäristöystävällisemmin. 

Schultzin (emt, 67) vastaus luontosuhteeseen kohdistuvaan sisällyttämisen 

vaatimukseen on”Inclusion with nature” -malli, joka sisältää kolme ydinosaa: yhteyden 

kokeminen, välittäminen ja sitoutuminen (connectedness, caring, commitment). 

Yhteyden kokemisessa on kyse kognitiosta: katsooko ihminen kuuluvansa luontoon, vai 

pitääkö hän itseään siitä erillisenä. Välittämisessä mukana ovat tunteet: kiintymys ja 

läheisyyden kokeminen, joka on sidoksissa myös luonnossa vietettyyn aikaan. (Schultz 

2002, 67-68.) Sitoutuminen täydentää näitä kahta käyttäytymisen näkökulmalla: jos 

ihminen kokee olevansa yhteydessä luontoon, kokee välittämisen tunteita, hän myös 

todennäköisemmin sitoutuu esimerkiksi ympäristönsuojeluun (Schultz 2002, 68-69). 

Schultzin malli mielestäni tuokin hyvin esiin ihmisen toiminnalle keskeisiä puolia: 

kognitiivista, emotionaalista ja toiminnallista puolta, vaikka toisaalta myös toistaa 

ihminen-luonto -luokittelua. 

Ajatustason epäselvyyksien lisäksi luontosuhteeseen liittyvien paradigmojen muutosta 

vaikeuttaa myös arkikieli, joka toistaa vanhoja luutuneita käsityksiä. Voi tietysti tuntua 

kömpelöltä ajatukselta aina puhua ”muusta luonnosta” tai ”luonnon kokonaisuudesta”. 

Mutta toisaalta – kukaan ei sano vaikkapa ”suomalaiset ja kansat”, ”punainen ja värit” 

tai ”kerrostalot ja talot”. Tuollainen puhetapa herättää välittömästi tunteen 

kategoriavirheestä emmekä ajattele, että on kömpelöä tai vaivalloista sanoa 

”suomalaiset ja muut kansat” tai ”punainen ja muut värit”. Se on täysin luonnollista, ja 

samalla luonnollisuudella meidän tulisi oppia sanomaan ”ihminen ja muu luonto”. 

Kieltä ja kuttuuria voi muuttaa. Ja kuten Thomas Kuhn (1994, 137-138) toteaa: 

neutraalia tai objektiivista ”observaatiokieltä” ei ole olemassakaan, eli kieli vaikuttaa 

aina havaintoihin maailmasta. 

Jopa sana ”ympäristönsuojelu” erottaa toisistaan ympäristön ja suojelijan ja uusintaa 

rajanvetoa ja luontosuhteemme ristiriitaa. ”Luontosuhde” taas saattaa helposti sekoittua 

rinnastuessaan sanana esimerkiksi ”ihmissuhteeseen” tai ”parisuhteeseen” (ks. Willamo 

2004b, 42), joissa todella on kyse kahden rinnakkaisen ja tasa-arvoisen yksilön 

suhteesta, ei osan suhteesta kokonaisuuteen.  

Ihmisen luontoyhteyskäsityksiin kuuluu myös ristiriitaisuus: ihminen kokee sekä 

yhteyttä muun luonnon kanssa että erillisyyttä siitä. Mm. Schroeder (2007) on todennut 

tämän tutkiessaan konkreettisten paikkojen merkitystä ihmisen kokemalle 

luontoyhteydelle. Hänen mukaansa ihmisten kokemukset siitä, kuuluuko ihminen 

luontoon vai ei, vaihtelevat tilanteittain ja paikoittain. Kun tarkastellaan ihmisen 

kokemusta luontoyhteydestään, on se todellisissa paikoissa koettuna kompleksisempi 

kuin esittämäni vastakohtapari antaa ymmärtää. Näin ollen käyttämäni mustavakoinen 

asetema – ihminen kuuluu tai ei kuulu luontoon – ei tee oikeutta ihmisten kokemusten 

monimuotoisuudelle. Schroeder myös painottaa kokemuksen merkitystä ja todellisuutta: 
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ihmisen kokemuksissa sisällyttävä, dialektinen elementti on keskeinen. Hänen 

mukaansa ihminen-luonto vastakohta-asetelma sisältää voimakkaan dialektisen 

ulottuvuuden.  

Erottelu ja poissulkeminen ovat jossain suhteessa myös hyvin tarpeellisia: jotta edes 

voitaisiin puhua luontosuhteesta, on oltava jokin ”muu luonto”, joka eroaa esimerkiksi 

ihmisen rakentamasta ympäristöstä. Lisäksi on mahdollista, että ihminen on päässyt 

kulttuurisessa, yhteiskunnallisessa, teknologisessa, poliittisessa ja taloudellisessa 

kehityksessään nykypäivän pisteeseen osittain juuri siksi, että on voinut ajatella 

olevansa luonnosta irrallinen toimija. Sisällyttävän luontosuhteen tulisi siis mielestäni 

mahdollistaa myös ihmisen ja muun luonnon tietynasteinen erottelu. Myös Schroeder 

(emt.) kirjoittaa, että luonnon käsite antaa ihmisille välineen eritellä kokemuksiaan 

ympäristönsä inhimillisistä ja luonnollisista piirteistä (human – non-human). Lisäksi 

hän toteaa, että kokemuksemme ympäristöstämme on aina moniulotteisempi kuin mitä 

abstraktien käsitteiden avulla voidaan tavoittaa. 

 

5.3 Paradigman merkitys ympäristönsuojelussa 
 

Pyrkimys laajentaa esimerkiksi ihmisen luontosuhdeajattelua sisällyttävämmäksi ei 

onnistu vain havaitsemalla, että ihminen on samaa kokonaisuutta muun luonnon kanssa. 

Tarvitaan myös välineitä tarkastella ihmisen luontosuhdetta eri näkökulmista. Ne 

laajentavat ympäristönsuojelun keinovalikoimaa ratkaisuihin, jotka eivät perustu 

pelkästään yhä teknisempiin ja monimutkaisempiin luonnon hallintayrityksiin.  

Työssä hahmottelemani teoreettinen Neljän paradigman malli ja sovellutusesimerkit 

osoittavat, miten ajattelutapaa eli paradigmaa muuttamalla ajattelu voi saada erilaisia 

muotoja. Työn tarkoituksena on todeta, että mikään yksittäinen, syvällekään juurtunut 

paradigma ei ole kumoutumaton välttämättömyys, ja että sen rinnalle voidaan tuoda 

paradigmojen kirjoa. Jokainen nelikentän avulla hahmotelluista alaparadigmoista on 

mahdollinen, ja kuten luontoyhteyttä tarkastellessa kävi ilmi, jokaista todennäköisesti 

myös kannattaa käyttää. 

Paradigmojen merkitys ympäristökeskustelussa ja ympäristönsuojelussa on tärkeä aihe. 

Niiden muuttamisen suurin vaikeus on mielestäni paradigmojen piilevyys ja suorastaan 

alitajuisuus: omien paradigmojen tunnistaminen on vaikeaa, koska kyseessä ovat 

kyseenalaistamattomat ja perimmäiset uskomukset ja käsitykset siitä, millainen maailma 

on, miten se toimii ja miten siihen kannattaa suhtautua. 

Paradigmat kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, kuten esimerkiksi antibiooteista käytävän 

keskustelun kohdalla voi huomata. Viime aikoina on tunnistettu, että meille nykyään 

elintärkeät antibiootit eivät jokaisessa käyttötarkoituksessaan ja kontrolloimattomasti 

käytettynä ole hyödyksi, vaan esimerkiksi karjanrehuun rutiininomaisesti lisättävät 

antibiootit mahdollistavat antibioottiresistenttien bakteerikantojen syntymisen. 

Antibioottien käytöstä on syytä tulla tehokkaammin valvottua, jos halutaan estää 

erilaisten superbakteerien syntyminen ja leviäminen. (Hollis ja Ahmed 2013.) Näen 
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tässä paradigmanmuutoksen, jossa hyödyllisen ja haitallisen kategoriat murtuvat ja 

muuttuvat tilannesidonnaisiksi: antibiootteja on pidetty pitkään pelkästään hyödyllisinä, 

ja niitä on käytetty ilman, että on osattu nähdä säätelemättömän käytön vaaroja. 

Sisällyttävän ajattelun avulla voidaan huomata, etteivät antibiootit ole yksistään 

hyödyllisiä, vaan niillä on haitallisiakin vaikutuksia. 

Seuraavaksi erittelen hieman sitä, millainen ympäristösuojelun keino on paradigman 

muutos. Siitä puhutaan kovin harvoin varsinaisena ratkaisukeinona. 

Kuten aiemmin on tullut esiin, ovat monet todenneet, että nykyisessä tilanteessa eivät 

yksipuoliset (esim. puhtaan tekniset) keinot riitä monitulotteisten ongelmien hallinnassa 

ja ratkaisemisessa (esim. Jänicke ja Weidner 1995; Haila 2001b, 262-266; Brown ym. 

2010, 6). Ympäristönsuojelussa tarvitaan yhtälailla niin ihmisen toimintaa kuin 

ajatteluakin muuttavia keinoja. Paradigmojen muuttaminen onkin eräs keino vaikuttaa 

ihmistoiminnan taustalla vaikuttaviin inhimillisiin syihin (ks. Willamo 2005, 211). Ei 

ole samantekevää, millaisia taustaoletuksia, -uskomuksia, -ajatuksia ja -sitoumuksia 

ihmisillä on. Meadows (1999) pitää itse asiassa juuri paradigmojen muuttamista 

systeemien muuttamisen keskeisimpänä ja syvällisimpänä keinona (Meadowsin lista 

nykyisen kulttuurin ongelmallisista paradigmoista, ks. Meadows 1989). 

Ympäristönsuojelun keinojen vaikuttavuudessa ja toisaalta muutoksen nopeudessa on 

eroja. Tämä on tärkeä huomata, kun puhutaan sellaisesta keinosta kuin ihmisten 

ajatusmallien muuttaminen. Koska ympäristöongelmien perimmäiset syyt ovat syvällä 

kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä niiden käytännöissä (ks. esim. Sairinen 2000, 75-76 

ja Flavin 2010), ovat pysyvimpiä muutoksia tuottavat keinot myös sellaisia, jotka 

tarttuvat kiinni juuri noihin syvällä vaikuttaviin syihin. Tällaiset keinot eivät ole 

muutoskeinoista nopeimpia. Vaikutuksen pysyvyys ja vaikutuksen nopeus ovat siis 

suhteessa toisiinsa siten, että mitä pysyvämpään muutokseen keino tähtää, sitä hitaampi 

on yleensä muutos. (Willamo 2005, 212-213.) Paradigmojen muutos ja uusien, 

nykyisessä tilanteessa toimivien paradigmojen rakentaminen on juuri tällainen hitaaseen 

ja pysyvään muutokseen tähtäävä keino, jossa piilee voimavaroja muuttaa niin 

kulttuuria kuin yhteiskuntaakin (ks. Helenius 2012). 

Todellisuudessa kaikki keinot kuitenkin integroituvat yhteen niin, ettei kannata ajatella, 

että ympäristöä voitaisiin tuloksellisesti suojella vain jollain tietyllä keinolla. Tarvitaan 

hitaasti ja nopeasti vaikuttavia, vaikutuksiltaan lyhyt- ja pitkäkestoisia, 

ennaltaehkäiseviä, jälkiä hoitavia ja sopeuttavia keinoja, jotka toimivat myös yhteydessä 

toisiinsa. Esimerkiksi uutta teknologiaa kehitettäessä on oleellista, miten ihmiset 

suhtautuvat siihen. Pelkän teknologia esitteleminen tai markkinoille tuonti ei vielä 

ratkaise ongelmaa, vaan vasta ihmiset käyttämässä tuota keksintöä oikein40. Siksi 

                                                 
40 Ei ole samantekevää, miten uutta teknologista innovaatiota tai keksintöä käytetään, tästä tuttuna 

esimerkkinä toimii ydinteknologia. Teknologian käyttö on aina täysin riippuvaista sitä käyttävistä 

ihmisistä. Toisaalta ei voida myöskään ajatella, että kehitystyössä käyttökysymyksiä ei pitäisi ajatella. 

Mitään innovaatiota ei kehitetä tyhjiössä, jossa voidaan sanoutua irti siitä, onko oikein tai hyvää käyttää 

kyseistä teknologiaa. (Ks. Sager 2009, 15-17.) 
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paradigmojen muuttaminen ja vaikkapa teknologinen kehitys tai ympäristökasvatus ja -

valistus limittyvät keinoina yhteen ilman, että toista voidaan käyttää ilman toista. 

Tutkiessani paradigmojen muutosta ja ympäristönsuojelun ristiriitoja olen tullut siihen 

tulokseen, että paradigmojen muutos on yhtä konkreettinen keino kuin mikä tahansa 

muukin ympäristönsuojelun keino, joka tähtää esimerkiksi teknologian, politiikan tai 

yleisesti ihmistoiminnan muutoksiin (päästökauppa, vedenpuhdistuslaitos, 

ympäristösopimus). Muun muassa ympäristökeskustelun siirtyminen muutamassa 

vuosikymmenessä marginaalista valtavirtaan osoittaa tätä. Toinen vaikuttava esimerkki 

on talousmahti Saksassa tehty päätös siirtyä uusiutuvaan energiantuotantoon (ks. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 2015, 17-18 ja 27).  

On oleellista, millaisesta aikaperspektiivistä ratkaisukeinoa katsotaan. Paradigmat eivät 

muutu kuukauden, vuoden tai edes välttämättä kymmenen vuoden sisällä, ja muutos 

vaatii ”lappujen putoamista silmiltä” (Meadows 1999; Kuhn 1994, 133). Jokainen 

ihminen on kiintynyt tapoihin, jotka eivät ole kestävän elämäntavan mukaisia 

(Meadows ym., 1993, 184). Hitaasti ja vääjämättä muutos kuitenkin saa ihmiset 

tarkastelemaan maailmaa ja sen ilmiöitä uusin silmin ja toimimaan maailmassa uudella 

tavalla. Ja kun paradigman muutos tapahtuu, se on usein hyvin pysyvä: ei voi kuvitella, 

että vaikkapa suomalainen yhteiskunta palaisi vielä esimerkiksi 50 vuoden takaiseen 

ajattelutapaan suhteessa ympäristön saastuttamiseen. Pitkällä aikavälillä paradigmojen 

muutos voi siis osoittautua hyvin tehokkaaksi ja konkreettiseksi keinoksi muutokseen.  

Omasta mielestäni paradigmoja ja niiden muuttamista voitaisiin siis käyttää kuten 

muitakin ympäristökriisin ratkaisukeinoja: tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä 

yhdessä muiden keinojen kanssa. Esimerkiksi työssäni esitelty sisällyttävä ajattelu ei ole 

vain kytkin, jota painetaan ja odotetaan tuloksia. Pikemminkin kyseessä on tavoite, jota 

kohti pyritään: kasvatetaan ihmisiä ymmärtämään yhä paremmin sisällyttävää ja 

poissulkevaa ajatteluaan ja autetaan heitä käyttämään näitä yhä taitavammin – 

vaihtamaan poissulkevasta paradigmasta sisällyttävään ja päinvastoin.  

5.4 Työn argumenttien dialektista arviointia 
 

Nostan seuraavassa vielä esiin neljä keskeistä näkökulmaa työstäni ja pohdin niitä 

dialektiikan hengessä eri näkökulmista. 

Voiko ristiriitojen olemassaolon sallia tieteessä? 

 

Ristiriidattomuuden idean hylkääminen sisällyttävän ja poissulkevan ajattelun mallia 

rakennettaessa on haasteellinen ajatus. Kuten Pantsar (2014, 36-37) toteaa 

ristiriidattomuus on tärkeä kriteeri kaikessa päättelyssä, ei pelkästään logiikassa, sillä 

tiede perustuu sille, että tieteelliset tutkimustulokset poissulkevat muut mahdolliset 

esimerkiksi uskomuksiin perustuvat selitysmallit. Luhmannin mukaan taas tiede 

perustuu kaksiarvoiselle tosi/epätosi -koodille (Luhmann 2004, 75 ja 124-127), joten 

ilman sitä on vaikeaa kuvitella tiedettäkään. Lisäksi kuten luvussa 3.3 todettiin, monet 
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loogikot ovat argumentoineet sellaisia logiikoita vastaan, joiden mukaan ristiriidat 

voivat olla tosia (ks. s. 50-51). Lukasiewizcin (1979, 62) mukaan taas kielletyn 

ristiriidan lailla on nimenomaan käytännöllistä ja eettistä arvoa, vaikka hän suhtautuu 

sen loogiseen arvoon epäilevästi. Lukasiewizc (emt.) toteaa: “Ristiriidan laki on ainoa 

aseemme taistelussa epätotta ja virheitä vastaan.” (Suom. kirjoittaja). 

Perinteinen tieteellinen ajattelu ei siis tunnu taipuvan sisällyttävän ja poissulkevan 

ajattelun vuoropuhelun korostamiseen ja hyödyntämiseen, vaikka toisaalta tieteessä 

tuotetaan myös tutkimustuloksia, jotka korostavat sitä, ettei yhdenlainen malli tai 

lähestymistapa riitä, kuten ilmastonmuutosskeptikoiden osalta kuvasin (ks. Bliuc ym. 

2015; Bliuc ja McGarty 2015). Myöskin dialektisen ajattelun historian perusteella 

voidaan todeta, että sisällyttävä ajattelu on luultavasti aivan yhtä vanhaa kuin 

poissulkevakin. 

Yhtenä työni tärkeimmistä tuloksista pidänkin ajatusta, että tieteen pitäisi tarkastella 

mahdollisuutta poissulkevan ajattelun ohella sisällyttävään ajatteluun ja näiden kahden 

eroja ja soveltamismahdollisuuksia olisi tutkittava tarkemmin. Olisi myös tutkittava, 

miten nämä kaksi paradigmaa vaikuttavat tieteessä ja onko sisällyttävällä paradigmalla 

sijaa tieteen kentällä. Voiko tiede hyväksyä joskus myös loogisesti epäjohdonmukaiset 

tulokset? 

 

Onko länsimainen ajattelukulttuuri mustavalkoinen? 

 

Entä onko länsimainen ajattelun kulttuuri todella niin mustavalkoista ja poissulkevaa 

kuin tässä työssä toisinaan annetaan ymmärtää? Kärjistyneimmillään se tietysti on sitä. 

Voimakkaan mustavalkoisesti poissulkevaa ajattelua tulee esiin myös muun muassa 

aivan korkeimman tason politiikassa. Kuuluisa esimerkki on USA:n presidentti George 

W. Bushin 2000-luvun alun viesti muille valtioille ns. terrorismin vastaiseen sotaan 

liittyen. Bush kehotti ulkovaltoja tekemään valinnan ja olemaan "joko meidän 

puolellamme tai terroristien puolella"41 (Bush 2001) eikä mikään kolmas vaihtoehto 

ollut mahdollinen. Jo tämänkaltaiset esimerkit osoittavat, miten tärkeä merkitys 

paradigmoilla on inhimillisen toiminnan kaikilla tasoilla. 

Mutta mikä on syvempi ja laajempi kuva tällaisten kärjistysten takana? Onko 

poissulkeva ajattelu todellinen ongelma esimerkiksi ympäristönsuojelun tiellä? Tähän ei 

voida tässä työssä antaa tyhjentävää vastausta, koska työ ei tarkastellut empiirisesti sitä, 

missä määrin mustavalkoista, poissulkevaa ajattelua ilmenee erilaisissa 

ympäristönsuojelun tilanteissa. Työn käsitteellis-teoreettisen otteen idea oli auttaa 

ymmärtämään sitä, miten ristiriitoihin suhtaudutaan paradigmojen tasolla ja mistä nämä 

paradigmat alun perin kumpuavat. Ihmisen ajattelua voidaan tutkia myös empiirisesti, 

mutta siten saavutetaan eri havaintoja kuin käsitteellis-teoreettisesti tarkastelemalla. 

                                                 
41 Tästä lausumasta näkee usein myös versiota ”olet meidän puolellamme tai meitä vastaan”. 
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Empiirinen ote ristiriitoihin ei olisi ollut minulle myöskään mahdollinen ennen riittävää 

ymmärrystä ristiriitoihin kietoutuvista ajattelutavoista ja paradigmoista. Koska en 

löytänyt valmista teoreettista kehikkoa ristiriitoja koskevien paradigmojen tarkasteluun, 

ja puhtaasti logiikan, esimerkiksi parakonsistentin logiikan tarkastelu ei olisi ollut 

riittävää, oli teoriapohja kaiveltava esiin itse. Nyt kun ymmärrän ristiriitoja ja niihin 

liittyviä paradigmoja paremmin, on niiden empiirinenkin tutkimus mahdollista. 

Sen toteaminen, että maailma on täynnä ristiriitoja, on triviaalia ja ilmiselvää. Siitä 

syystä työssä keskityttiin löytämään uusia paradigmojen tasolla toimivia tapoja 

suhtautua ristiriitoihin ja ymmärtää niitä. Työn fokuksessa oli nimenomaan 

ratkaisumallien löytäminen, ymmärryksen kasvattaminen ja näkymättömien, 

implisiittisten oletusten ja ajattelun perusteiden tuominen näkyviksi, eksplisiittiksi.  

Haluan vielä tähdentää, että ympäristönsuojelussa on myös monia tilanteita, joissa sen tavoitteet 

eivät ole mustavalkoisessa ristiriidassa muiden hyvinä pidettyjen tavoitteiden kanssa. 

Esimerkiksi Kleinin (2014, 458-459) mukaan ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta torjutaan 

saman liikehdinnän ja keinojen kautta, Zidansek (2007) esittää, että onnellisuutta ei tarvitse 

uhrata kestävämmän elämän edestä ja Lang ja Heasman (2009) toteavat, että ihmiselle 

terveellinen ruokavalio ja ympäristöystävällinen ruoantuotanto voidaan saada aikaan samoilla 

keinoilla. Ympäristän suojeleminen ei läheskään aina ole siinä mielessä poissulkevaa, että se 

olisi ”jostain muusta pois”. 

 

Rakentuuko sisällyttävä ajattelu vastakkainasettelujen pohjalle? 

 

Entä miten tulisi suhtautua sisällyttävän ajattelun sisältämään mustavalkoisuuteen? Eikö 

tässä työssä luonnosteltu ajattelutapa jo itsessään sisällä vastakkainasetteluja 

olettaessaan maailman koostuvan vastakohtaisista puolista, esimerkiksi poissulkevasta 

ja sisällyttävästä ajattelusta? Onko siis dualistiselta vaikuttava ajatus siitä, että maailma 

rakentuu tai hahmottuu vastakkaisina pareina, kirjoitettuna sisään sisällyttävään 

ajatteluun? 

On ja ei ole. Kuten Neljän paradigman mallissa (luku 3.4 s. 55) todetaan, voidaan 

sisällyttävää ajattelua soveltaa yhtäältä sekä vastakohtapareihin, eli dualistisesti, ja 

toisaalta tilanteisiin, joissa vaihtoehtoja on kolme tai enemmän, eli pluralistisesti. 

Kaksijakoisessa maailman hahmottamisessa on etunsa ja haittansa ja sisällyttävän 

ajattelun dualistiset versiot ovat yksi ratkaisu sen ongelmiin. Niiden avulla voidaan 

ymmärtää, että vastakohtapareja käsiteltäessä tai maailmaa niiden avulla hahmotettaessa 

ei ainoa mahdollinen tapa ole poissulkeva ajattelu, eli vastakohtaparin toisen puolen 

epätotena tai jopa ”vääränä” hylkääminen tyyliin ”minä olen oikeassa, joten sinun 

täytyy olla väärässä”. Sisällyttävä ajattelu tarjoaa mahdollisuuden käsitellä näitä hyvin 

tavallisia dikotomioita kokonaisvaltaisemmin. 

Toisaalta sisällyttävää ajattelua voidaan käyttää myös ilman vastakohtapareista 

muodostuvaa kontekstia (atomistinen/holistinen pluralismi). Tämänkaltainen 



105 

 

ajattelutapa itsessään kuuluu yleisen kokonaisvaltaisen tai tieteidenvälisen ajattelun 

peruspiirteisiin: vaikkapa ekologista ympäristöä ja sen ilmiöitä hahmotetaan siten, että 

tarkasteluun otetaan esimerkiksi sekä maaperä, ilmakehä että vesistö. Tällöin ”sekä että” 

ei tarkoita vain kahden puoliskon tarkastelemista yhtä aikaa, vaan monien osittain 

päällekkäisten osa-alueiden ja -systeemien yhtäaikaista hahmottamista, toisin sanoen 

kokonaisuuksien hahmottamista. Tärkeää on huomata, ettei sisällyttävä ajattelu 

myöskään tarkoita väkisin tehtyä synteesiä, jossa erilaiset puolet tai ulottuvuudet 

häivytetään toisiinsa (ks. Elbow 2000, 49-50). 

 

Muuttuuko ajattelu, muuttuvatko paradigmat? 

 

Maailmassa on aina niitä, jotka pyrkivät ajamaan omaa yksipuolista totuuttaan, joten en 

kuvittelekaan, että tällaisia ihmisiä on mahdollista muuttaa hetkessä. Kuten Donella 

Meadows (1989) toteaa, paradigman muuttaminen vaatii jatkuvaa ponnistelua asian 

eteen: uutta paradigmaa on toistettava uudelleen ja uudelleen42. Niitä uskomuksia, 

joihin yhteiskunta on sitoutunut tai joiden varaan ihminen rakentaa itsensä ja jopa 

identiteettinsä, ei voida kyseenalaistaa helposti (ks. Meadows ym. 1993, 14).  

Paradigmat muuttuvat kuitenkin sitkeällä työllä vähä vähältä, eivät odottamalla. Kuten 

Thomas Kuhn kirjoittaa, uudet paradigmat syntyvät yksilön toiminnan tuloksena, kun 

tämä alkaa nähdä maailman eri tavoin kuin edeltäjänsä. Useimmiten tällainen ihminen 

ei ole sitoutunut voimakkaasti olemassa olevaan paradigmaan, koska hän on joko nuori 

tai uusi alalla sekä suhtautuu hyvin intensiivisesti kriisiin ja havaittuihin anomalioihin 

(Kuhn 1994, 154). Tehokkainta on, jos uuden paradigman kannattajat pystyvät vanhaa 

ja uutta paradigmaa testattuaan ratkaisemaan vanhan paradigman aiheuttaman ongelman 

(ks. Kuhn 1994, 154-158 ja 163). 

Kuitenkaan huomiota ei pidä kiinnittää pelkkiin paradigmoihin tai ideoihin, vaan myös 

instituutioiden rooliin: jos yksilö ei arvoistaan huolimatta voi tehdä paljonkaan ns. 

ympäristöystävällisiä tekoja, ei hänen paradigmoillaan ole käytännön vaikutusta 

toimintaan (ks. de Groot ym. 2011). Tähän erittäin tärkeään kysymykseen ei ole 

mahdollista paneutua tässä enempää. 

 

5.5 Mitä tästä eteenpäin? 
 

Työni jättää monia mahdollisia polkuja ja narun päitä, joista tutkimusta voisi lähteä 

jatkamaan. Tässä muutamia  kiinnostavia kysymyksiä: Voidaanko A vs. B -asetelmien 

luomista pitää ilmentymänä halustamme yksinkertaistaa todellisuutta, jonka 

                                                 
42 “Challenging a paradigm is not part-time work. It is not sufficient to make your point once and then 

blame the world for not getting it. The world has a vested interest in not getting it; the point has to be 

made patiently and repeatedly, day after day after day.” 
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kompleksisuutta meidän on mielestäni niin usein vaikea hallita? Miten oppisimme 

tunnistamaan, mitkä tilanteet ja ristiriidat vaatisivat enemmän sisällyttävää ja mitkä 

poissulkevaa ajattelua? Millaisia paradigmoja esimerkiksi koulujen ja yliopistojen 

oppimateriaalit heijastelevat? Miten kielletyn ristiriidan ja kolmannen poissuljetun lait 

näkyvät poliittisessa retoriikassa ja kielen käytössä? Millainen on Aristoteleen 

vuosituhantinen vaikutus nyky-Suomessa? 

Ylipäätään kokonaisvaltaisten metodologioiden kehittäminen (vrt. von Wright 1987, 

189) on mielestäni tärkeää ja kiinnostaa itseäni hyvin paljon. Mitä paremmin voimme 

ymmärtää tätä kaoottista ja moniulotteista maailmaamme, sen paremmin toivottavasti 

osaamme toimia siellä. Tähän tarvitaan riittävän hyviä työkaluja.  

Työssä luonnostelemani mallit, Neljän paradigman malli sekä Vastakohdasta 

ristiriidaksi -malli, vaatisivat vielä konkretisointia ja testausta jonkin tosielämän 

ympäristönsuojeluongelman parissa. Soveltaminen luvun 4 ihminen/luonto -asetelmaan 

sekä susikysymykseen olivat mallien ensimmäinen, pienimuotoinen testaus. Kuten jo 

susikysymys-luvussa 4.3 totean, ristiriitojen tarkempi empiirinen tutkimus olisi erittäin 

mielenkiintoinen jatkotutkimusidea, jonka kautta voisi myös etsiä ratkaisuja muihin 

ympäristönsuojelun ristiriitatilanteisiin.  

Ihmisen ajattelun tutkiminen on mielestäni loputtoman kiinnostavaa, joskin 

ajattelutapojen muuttumista on vaikea tutkia empiirisesti, koska se on niin hidasta ja 

paradigmoissa piileskelevät oletukset ja ajatukset ovat visusti piilossa ja osin jopa 

alitajuisia. Mutta paradigmat ovat ottaneet minut mukaansa, ja lukemattomat ajattelun 

taustalla olevat uskomukset ja oletukset ansaitsisivat omasta mielestäni yhä enemmän 

tutkimusta. Lisäksi olisi kysyttävä, mihin suuntaan niitä olisi vietävä, jos tavoitteena on 

kestävä, hyvinvoiva, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen maailma.  
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Epilogi eli mitä tästä kaikesta lopulta ajattelen? 

 
Metatason sisällyttävä ajattelu – dialektinen dialektiikka – sisältää viestin ehdottomuudesta 

eroon pääsystä. Ihmisen ajattelua leimaa liian usein yhden oikean ratkaisun tai vaihtoehdon 

etsintä. Moniäänisyys tarkoittaa liian usein julkisessa keskustelussa yleistä huutelua, jossa 

pyritään osoittamaan oma kanta oikeaksi ja toisen vääräksi. Tulkitsen tämän ihmisen tarpeena 

turvata oikeaan vastaukseen, ratkaisuun, tietoon tai mielipiteeseen. Tällaisen turvaamisen voi 

ymmärtää lisääntyvän sellaisina aikoina, kun elämästä tulee epävarmaa ja maailma näyttäytyy 

hallitsemattoman kaoottisena: ehdottomuus voi näkyä rakennemuutosten ja kriisien alla 

kipuiluna. Onko esimerkiksi maahanmuuttovastaisuudessa kyse siitä, että yritetään löytää 

keinoja hallita yhä hallitsemattomammaksi muuttuvaa globaalia maailmaa? 

Sisällyttävä ajattelu kuitenkin pyrkii purkamaan ehdottomuutta ja avaamaan mahdollisuuksia 

todelliselle moniäänisyydelle ja vastapuolen kuuntelulle. Epävarmassa maailmassa on toki 

ymmärrettävää hakea turvaa Varmoista ja Oikeista Vastauksista, mutta mitään lopullista 

varmuutta ei ihmisen ole mahdollista saada. Luonto ja sen monet ilmiöt pakenevat ihmisen 

selitysvoimaa ja tiede itsessäänkin on systeemi, johon on sisäänrakennettuna itseäänkorjaavuus. 

Mikään ei ole varmaa ennen kuin se on todistettu varmaksi ja silloinkin se on varmaa vain niin 

kauan kunnes saadaan uutta tietoa. 

Käsitän siis ehdottomuuden tapana saada varmuutta maailman epävarmuuden edessä, mutta 

mitä sitten tuosta varmuuden tavoittelusta irtipäästäminen tarkoittaa? Sen hyväksyminen, että 

täyttä varmuutta ei koskaan ole, vapauttaa monista totunnaisista ajattelutavoista. Sen 

ymmärtäminen, ettei kaikkea voi tietää tai edes ymmärtää, on oivalluksen syttyessä 

äärimmäisen vapauttavaa. Todellisuus ei koskaan tyhjene yksiin puoliin, yksiin totuuksiin, ja jos 

emme usko tätä, riittää kun katselee hetken muun luonnon menoa: sen monimuotoisuus ja 

ristiriitaisuus yllättävät aina. 

On kuitenkin selvää, että ihmiset eivät koskaan voi olla täysin samaa mieltä keskenään. Ihmiset 

sattuvat eroamaan toisistaan niin persoonallisuudeltaan kuin taustaltaan. Tuskin koskaan on 

mahdollista saada kaikkia ihmisiä ymmärtämään aivan kaikkia asioita, mutta sisällyttävän 

ajattelun ydin onkin siinä, että sen avulla kuka tahansa voi ainakin yrittää laajentaa 

ymmärrystään ja tajuntaansa. Se voi toimia ontologisena käsityksenä maailmasta, maailman 

voi nähdä sisältävän lukuisia vastakohtapareja, todellisuuden voi katsoa olevan yhtä aikaa 

täysin sattumanvarainen ja tarkoituksenmukainen. Mutta näin pitkälle ei ole tarpeen mennä. 

Aluksi voi aloittaa vain siitä, että katsoo kahta eri näkökulmaa johonkin asiaan, ja ensinnäkin 

katsoo ne tämän saman todellisuuden osasiksi, toiseksi saman asian eri puoliksi ja kolmanneksi 

hyväksyy niiden olemassaolon. On paljon helpompaa ymmärtää keskustelukumppaniaan, jos voi 

asettua hetkeksi hänen asemaansa. Sisällyttävä ajattelu tarjoaa parhaimmillaan tähän välineen. 

Tietysti on huomattava, ettei sisällyttävä ajattelu yritä esimerkiksi tyrmätä nykyaikaisen tieteen 

tuloksia tai sitä, että tieteellä ei olisi velvollisuus tuottaa mahdollisimman varmoja 

tutkimustuloksia. Tarkoitus ei ole sanoa, että sekä astrologia ja astronomia ovat yhtä tosia, ja 

että näitä kahta pitäisi vakavasti vertailla keskenään (vrt. Pantsar 2014, 36-37). Tietoa ja 

tiedettä ei siis ole tässä ajattelussa tarkoitus kyseenalaistaa. Jotkin asiat voivat olla totta, toisen 

puolen ollessa epätotta. Sisällyttävä ajattelu ei pyri tekemään nykyisen sosiaalisen, tieteellisen, 

taloudellisen ja teknisen kehityksen tuloksia merkityksettömiksi. Sen avulla ei pyritä sanomaan, 

että on yhtä oikein hoitaa syöpään sairastunutta vaikkapa homeopatialla kuin leikkauksella, 

sädehoidolla ja kemoterapialla.  
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Sisällyttävä ajattelu kuitenkin antaa mahdollisuuden tarkastella maailmaa 

kokonaisvaltaisemmin ja mahdollisuuden ymmärtää, että syövästä paranemisessa voivat jotkin 

muutkin tekijät kuin puhtaan lääketieteellinen hoito olla merkittäviä (vrt. Kallionpää 2015). 

Kyse on siis siitä, että antaa itsensä katsoa myös toiselle puolelle, jotakin toista vaihtoehtoa. 

Esimerkiksi se voisi tarkoittaa tarkastelua, jossa ihmisen paranemiseen vaikuttavat fyysisten 

tekijöiden lisäksi henkiset tekijät, esimerkiksi se, uskooko ihminen saavansa hoitoa, haluaako 

hän parantua, onko hänellä läheisiä ja ammattilaisia tukenaan hoitojen aikana ja niiden 

jälkeen. Eittämättä fyysiset seikat, kuten syöpäkasvaimen laajeneminen voi vähitellen tappaa 

ihmisen eikä mikään läheinen, usko, toivo tai yritys voi häntä aina parantaa. Se ei kuitenkaan 

anna meille oikeutta ajatella, että vain fyysisillä tai ruumiillisilla seikoilla olisi merkitystä sen 

enempää kuin vain henkisilläkään. 

Sisällyttävä ajattelu tarkoittaa ajattelun avaamista asian vastapuolelle, sen vastinparille. Se 

tarkoittaa sen sisäistämistä, että vastakohdat liittyvät kiinteästi toisiinsa ja muodostavat usein 

kokonaisuuden. Ajatus siitä, että ristiriitaisen asian kaksi puolta eivät suljekaan toisiaan pois 

on länsimaiselle ihmiselle helposti hankala. Länsimainen rationaalinen ajattelu ei taivu aina 

ymmärtämään, että asia voi olla yhtä aikaa vastakohtansa. Hegelin dialektiikka koetaan 

vaikeaksi, koska ajattelumme perustuu sille, että jollakin on jokin ominaisuus tai sitten ei ole. 

Samaan aikaan kvanttifysiikka laittaa käsitykset vastakohdista uuteen uskoon. Kuten Syksy 

Räsänen (2014) toteaa: ”Todellisuus on kuitenkin kuvittelumme tuolla puolen. Kvanttifysiikan 

mukaan asiat voivat olla epämääräisessä tilassa: tulos voi osittain olla kruuna ja osittain olla 

olematta kruuna.” 

Länsimainen ihminen kuvittelee hyvin pitkälti, että tiede ja vain tiede (talouskasvun lisäksi) 

ratkaisee hänen ongelmansa. Tiede paljastaa meille maailman sellaisena kuin se on ja antaa 

meille avaimet käteen, jotta voimme astua sisään tarkastelemaan ihmeellistä maailmaamme. 

Todellisuus ei kuitenkaan aina seuraile länsimaisen ihmisen ”logiikkaa” ja tuntuu välillä, että 

länsimaiselle ihmiselle on suorastaan tabu edes ajatella sellaista mahdollisuutta, että kaikki 

maailmassa ei olisikaan hänen järkensä ymmärrettävissä ja empiiristen kokeidensa 

mitattavissa. Enkä nyt pyri vähättelemään ihmisen järkeä tai tieteellistä toimintaa, ovathan ne 

kumpikin olleet melkoinen menestys. 

Kyse on kuitenkin samasta kuin jos yrittäisimme ymmärtää, millaista on kaikuluotaus ja miltä 

lepakosta tai valaasta tuo aisti tuntuu. Koska meillä sellaista aistia ei ole, emme voi koskaan 

todella ymmärtää, millaisena maailma näyttäytyy tuon aistin kautta (Nagel 1974). Kuten 

Räsänen (2014) jatkaa: ”Eräs kvanttiteorian kehittäjistä, Richard Feynman, sanoikin, että 

kukaan ei ymmärrä, miten kvanttifysiikan kuvaama maailma voi olla sellainen kuin se on.” 

Sisällyttävä ajattelu antaa meille mahdollisuuden sekä tutkia maailman säännönmukaisuuksia 

että ihmetellä sen mystisyyttä, jota tutkimuksemme ei tavoita. 

Ajattelun osalta ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus tarkastella maailmaa paradigmojensa ja 

totunnaisten ajattelutapojensa ulkopuolelta ja jopa mahdollisuus hyväksyä maailman 

ristiriitaisuus. Ihminen ei ole kahlittu vain kokemuksiinsa tai toimintaansa, vaan hänellä on 

mahdollisuus muuttaa näitä muuttamalla käsityksiään, oletuksiaan ja paradigmojaan. 

Moniulotteisten, kompleksisten ja pirullisten ongelmien ratkaiseminen edellyttääkin yhä 

syvempää ajattelumme perusteiden ymmärtämistä. 

Työni ehkä tärkein opetus minulle oli: ei joko-tai tai sekä-että vaan sekä sekä-että että joko-tai. 

Siinä on ajatelmaa kerrakseen.  
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Liite 1: Susikysymyksen tarkasteluun liittyvän 

aineiston tiedot 
 

Alle on koottu tietoa työssä havaintoesimerkkinä toimivan susikysymyksen tarkasteluun 

liittyvästä aineistosta.  Aineistoa, sen keruuta ja käsittelyä on selostettu tarkemmin 

omassa alaluvuissaan luvun 2 lopussa, ja sen analysoinnin avulla esiin nostetut tulokset 

esitellään luvussa 4.3. 

Artikkelilistaus ja julkaisupäivämäärät 
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 YLE ja MTV (yht. 19)   
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YLE uutiset 
yht. 18 
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3 Salametsästyksestä uskalletaan nyt kertoa 29.1.2013 Kotimaa 

4 Luonto-Liitto: Vaikenemisen kulttuuri murtuu 29.1.2013 Kotimaa 

5 MTK: Ihmisten oikeudet saatava petosääntelyn pohjaksi 31.1.2013 Kotimaa 

6 Pelko leimaa suden edelleen hyödyttömäksi riesaksi 6.2.2013 Luonto 

7 Perhon salakaadot saavat ymmärrystä 6.2.2013 Kotimaa 

8 Suojelujärjestöt: Susikanta ei kestä enempää tappolupia 18.2.2013 Luonto 

9 Lisävahvistusta läntisen Suomen petotutkimukseen vielä 
tänä talvena 

18.2.2013 Kotimaa 

10 Anna Perho: Susi vs. Ihminen 28.2.2013 Blogi 

11 Äänekosken pihasusi aiheuttanut isot vahingot 6.3.2013 Kotimaa 

12 Susitieto kulkee liian hitaasti 9.3.2013 Luonto 

13 Suurin osa salakaatajista aktiivimetsästäjiä - "ilmiöllä 
hiljainen hyväksyntä" 

11.3.2013 Luonto 

14 Tutkija: Petopelko otettava todesta 19.3.2013 Kotimaa 

15 Petopelko on lisääntynyt 24.6.2013 Lappi 

16 Tutkija: Susien aiheuttamia konflikteja ehkäistään 
paikallisella seuraamisella 
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Maakunta  
 
 
Karjalainen 
yht. 5 
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saalismäärään 
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