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Katariina Holma

Scheffl eriläinen rationaalisuus ja kavatustodellisuuden
monikerroksisuus

Jännitteitä ja ratkaisuja Israel Scheffl erin kasvatusfi losofi assa

Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan fi losofi sen analyysin, rekonstruktion ja argumentaa-
tion keinoin Israel Scheffl erin tuotannon eräitä kasvatusfi losofi sesti merkityksel-
lisiä ulottuvuuksia; rationaalisuuskäsitystä, ihmiskäsitystä ja todellisuuskäsitystä. 
Scheffl er (s.1923) on Harvardin yliopiston pitkäaikainen kasvatusfi losofi an pro-
fessori sekä yksi analyyttisen kasvatusfi losofi an perustajista. Tutkimus on maail-
man ensimmäinen Scheffl erin kasvatusfi losofi aa käsittelevä väitöstutkimus. 

Scheffl erin rationaalisuuden ideaalia perimmäisenä kasvatusideaalina käsit-
televä analyysi osoittaa ongelmalliseksi Scheffl erin yhtäaikaiset oletukset yhtäältä 
rationaalisuuden ideaalin samankaltaisuudesta etiikan ja tieteen alueilla sekä toi-
saalta eettisestä naturalismista. Yksi, perinteisempi ja Scheffl erin varhaisempien 
tekstien perusteella perusteltukin ratkaisuehdotus eettisen ja tieteellisen rationaa-
lisuuden analogisuudelle perustuu kantilaistyyppiseen ideaaliin persoonuuden 
arvosta. Tämän tulkinnan ongelmaksi osoittautuu kuitenkin, että persoonuusaja-
tukseen näyttäisi kuuluvan ainakin maltillinen teleologinen ihmiskäsitys, kun taas 
Scheffl er teksteissään kritisoi teleologista ajattelua. Scheffl erin kokonaisfi losofi an 
valossa on kuitenkin mahdollista rajata Scheffl erin teleologisen ajattelun kritiikkiä 
siten, että maltillinen teleologinen ihmiskäsitys säilytetään. 

Toisena fi losofi sesti koherenttina ratkaisumahdollisuutena eettisen ja tieteel-
lisen rationaalisuuden analogisuuden problematiikkaan esitetään todellisuuden 
olettaminen monimutkaisemmaksi ja moniulotteisemmaksi kuin miltä se tämän-
hetkisen naturalistisen käsityksen valossa näyttää. Tätä kantaa näyttäisivät tuke-
van myös Scheffl erin viimeisimmät, plurealismia puolustavat kirjoitukset. 

Plurealismi – eli Scheffl erin muotoilema pluralistinen realismi – ei koske aino-
astaan tieteen ja etiikan analogisuuden oletuksen oikeuttamista, vaan laajemmin 
monien toisiinsa palautumattomien kuvausjärjestelmien ja ontologisen realismin 
suhdetta. Tutkimuksessa analysoidaan Scheffl erin ja Nelson Goodmanin kon-
struktivismi-realismidebattia suhteessa kasvatusfi losofi an piirissä käytyyn kon-
struktivismi-realismikeskusteluun. Kasvatuksen kysymyksiin plurealismi tarjoaa 
hedelmällisen tarkastelukulman.

Scheffl erin kasvatusfi losofi set tekstit voidaan analyysin perusteella nähdä rat-
kaisuyrityksinä analyyttisen fi losofi sen tradition ja kasvatustodellisuuden moni-
ulotteisuuden väliseen jännitteeseen. Todellisuuden moniulotteisuus ja ihmisen 
tietämisen rajallisuus eivät johda Scheffl eriä postmodernistiseen relativismiin ja 



partikularismiin, vaan scheffl eriläiset rationaalisuuden ja objektiivisuuden muotoi-
lut mahdollistavat kasvatustodellisuuden eri ulottuvuuksien kriittisen tarkastelun 
ja arvioinnin. Scheffl erin kasvatusfi losofi a näyttäytyykin ainutlaatuisena esimerk-
kinä siitä, miten ontologisen realismin ja tietoteoreettisen fallibilismin hengessä 
voidaan rationaalisuuden ideaalia nihiloimatta hyväksyä (kasvatus)todellisuuden 
moniulotteisuus ja monikerroksisuus sekä kaiken tietämisemme rajallisuus ja epä-
varmuus.
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Scheffl erian rationality and the manifold educational reality 
Tensions and solutions in Israel Scheffl er’s philosophy of education

Abstract
The study is a philosophical analysis of Israel Scheffl er’s philosophy of education, 
focusing on three crucial conceptions in his philosophy: the conception of ration-
ality, the conception of human nature, and the conception of reality. The interrela-
tions of these three concepts as well as their relations to educational theorizing are 
analysed and elaborated. 

A conceptual problem concerning Scheffl er’s ideal of rationality derives from 
Scheffl er’s supposition of the strong analogy between science education and 
moral education in terms of the ideal of rationality. This analogy is argued to be 
conceptually problematic, since the interconnections of rationality, objectivity, 
and truth, appear to differ from each other in the realms of ethics and science,
given the presuppositions of ontological realism and ethical naturalism, to which
Scheffl er explicitly subscribes.  This study considers two philosophical alternatives 
for solving this problem. 

The fi rst alternative relates the analogy to the normative concept of person-
hood deriving from the teleological understanding of human nature. Nevertheless, 
this position turns out to be problematic for Scheffl er, since he rejects all tele-
ological thinking in his philosophy. The problem can be solved, as it is argued, by 
limiting Scheffl er’s rejection of teleology – in light of his philosophical outlook on 
the whole – in a manner that allows a modest version of a teleological conception 
of human nature. 

The second alternative, based especially on Scheffl er’s later contributions, is 
to suggest that reality is actually more complex and manifold than it appears to
be in light of a contemporary naturalist worldview. This idea of plurealism –
Scheffl er’s synthesis of pluralism and realism – is represented especially in
Scheffl er’s contributions related to his debate with Nelson Goodman dealing with 
both constructivism and realism. The idea of plurealism is not only related to the 
ethics-science-distinction, but is more widely related to the relationship between 
ontological realism and the incommensurable systems of description in diverse 
realms of human understanding. The Scheffl er-Goodman debate is also analysed 
in relation to the contemporary constructivism-realism debate in educational
philosophy. In terms of educational questions, Scheffl er’s plurealism is argued as 
offering a fruitful perspective. 

Scheffl er’s philosophy of education can be interpreted as searching for solu-
tions to the problems deriving from the tension between the tradition of ana-
lytical philosophy and the complexity and multiplicity of educational reality. The 



complexity of reality combined with the supposition of the limitedness of human 
knowledge does not lead Scheffl er to relativism or particularism, but, in contrast, 
Scheffl erian formulations of rationality and objectivity preserve the possibility for 
critical inquiry in all realms of educational reality. 

In light of this study, Scheffl er’s philosophy of education provides an excep-
tional example of combining ontological realism, epistemological fallibilism, and 
the defence of the ideal of rationality, combined with a wide-ranging understand-
ing of educational reality.  
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1 Johdanto

Israel Scheffl er on yksi 1950-luvulta alkaneen englanninkielisen kasvatusfi loso-
fi sen tradition perustajista.1 Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on fi losofi sen 
rekonstruktion ja argumentoinnin keinoin tutkia tiettyjä Scheffl erin kasvatus-
ajattelun keskeisiä ulottuvuuksia. Väitöskirja on artikkeliväitöskirja, ja väitöskir-
jan kolme artikkelia käsittelevät itsenäisiä, toisistaan erillisiä teemoja Scheffl erin 
tuotannosta: rationaalisuuskäsitystä, todellisuuskäsitystä ja ihmiskäsitystä. Kukin 
artikkeli sisältää näin omat itsenäiset kysymyksenasettelunsa ja johtopäätöksensä. 
Yhteenveto-osa kertoo siitä traditiosta ja niistä teoreettisista lähtöoletuksista, joille 
Scheffl erin fi losofi a rakentuu. Yhteenveto-osa myös käsittelee pohdiskelevalla ot-
teella kunkin artikkelin sisältöä artikkeleista käydyn fi losofi sen keskustelun valossa 
sekä hahmottelee artikkeleita toisiinsa yhdistäviä laajempia fi losofi sia kysymyk-
senasetteluja. 

Romaniasta Yhdysvaltoihin muuttaneiden juutalaisten vanhempien poika Is-
rael Scheffl er syntyi New Yorkissa 25.11.1923. Filosofi sen uransa Scheffl er on teh-
nyt Harvardin yliopistossa, jossa hän aloitti apulaisprofessorina vuonna 1952 ja jäi 
eläkkeelle kasvatusfi losofi an professorin tehtävästä vuonna 1992. Scheffl erin kas-
vatusfi losofi nen pääteos, rationaalisuuden ideaalia eri näkökulmista puolustanut 
Reason and Teaching, julkaistiin vuonna 1973. Vuonna 1967 julkaistu teos Scien-
ce and Subjectivity oli tieteenfi losofi sesti merkittävä vastaus sen aikakauden tie-
teenfi losofi sessa keskustelussa objektiivisuuden mahdollisuutta vastaan esitettyyn 
kritiikkiin.2 Tämän väitöskirjan kannalta keskeisiä kasvatusfi losofi sia, tietoteoreet-
tisia ja moraalifi losofi sia kysymyksiä tarkastelevat myös Scheffl erin teokset Of Hu-
man Potential (1985), Inquiries (1986), In Praise of the Cognitive Emotions (1991) 
ja Symbolic Worlds (1997). Scheffl er on yhä aktiivinen fi losofi nen ja kasvatusfi -
losofi nen keskustelija: Scheffl erin plurealistinen synteesi vastauksena Scheffl erin 
ja Nelson Goodmanin väliseen realismikiistaan julkaistiin 2000-luvulla (Scheffl er 
2000; 2001) ja Scheffl erin viimeksi ilmestynyt kasvatusfi losofi nen artikkeli ”Five 
Dualities of Education” on vuodelta 2005.3 Kasvatusfi losofi an lisäksi Scheffl er on 
kirjoittanut mm. tietoteorian, tieteenfi losofi an, logiikan ja kielifi losofi an kysymyk-
sistä.

1 Englanninkielisen 1950-luvulta alkaneen kasvatusfi losofi sen tradition perustajana 
mainitaan Scheffl erin lisäksi yleensä R. S. Peters. (Ks. Siegel 2001, 142 ja White 2001, 
118.) 
2 Tässä työssä viitataan tuon teoksen toiseen, laajennettuun painokseen vuodelta 
1982.
3 Vuonna 2005 julkaistiin myös Harvey Siegelin tekemä Scheffl erin haastattelu Journal 
of Philosophy of Education -lehdessä ja vuonna 2006 Michael F. Shaughnessyn tekemä 
haastattelu The Korean Journal of Thinking and Problem Solving -lehdessä. Syksyllä 2007 
oli kustantajalle lähdössä Scheffl erin teos Worlds of Truth (Scheffl er, henkilökohtainen 
tiedonanto 29.8.2007). 
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Scheffl erin kasvatusfi losofi aa ei ole Suomessa aiemmin systemaattisesti tutkittu 
ja englanninkielisen nykyfi losofi an edustus suomalaisessa kasvatusfi losofi assa on 
muutenkin suhteellisen vähäistä.4 Englanninkielisellä kulttuurialueella Scheffl eris-
tä on toki julkaistu artikkeleita,5 teemanumeroita6 ja antologioita,7 mutta tiedossa-
ni ei ole yhtään Scheffl erin fi losofi asta kirjoitettua väitöskirjaa tai muuta vastaavan 
laajuista tutkimusta.8 

Nykyajan teoreettisen fi losofi an alueella pohditut kysymykset ja argumen-
tit näkyvät harvoin kasvatuksen teoriaa ja fi losofi aa käsittelevissä nykyteksteissä. 
Käytännöllisen fi losofi an kysymyksillä onkin toki teoreettista fi losofi aa konkreet-
tisemmat yhteytensä kasvatuksen maailmaan, esimerkiksi etiikan ja yhteiskunta-
fi losofi an kysymyksenasettelut liittyvät läheisesti vaikkapa koulutuspolitiikan tut-
kimukseen.  Teoreettisen fi losofi an alaan kuuluvien tietoteorian ja ontologian ky-
symysten yhtymäkohtia kasvatuksen maailmaan ei ehkä yhtä selkeästi tiedosteta. 
Scheffl erin kasvatusfi losofi a valikoitui väitöstutkimukseni aiheeksi, koska se tutkii 
juuri teoreettisen fi losofi an ja kasvatuksen yhtymäkohtia, aluetta, joka on myös 
oman fi losofi sen kiinnostukseni erityinen kohde. 

Scheffl erin kasvatusfi losofi alle on ominaista, että hän tuo vuoropuheluun kas-
vatustodellisuuden kanssa teoreettisen fi losofi an alueella pohditut tietoteoreetti-
set ja ontologiset kysymykset. Tämä vuoropuhelu on kahdensuuntaista: yhtäältä 
kasvatuksen maailma haastaa omasta näkökulmastaan liian kapeina näyttäytyvät

4 Tämän hetken englanninkielisestä realismikeskustelusta ammentaa ainakin kasva-
tusfi losofi  Tapio Puolimatka, joka teksteissä näkyvät mm. William P. Alstonilta ja Alvin 
Plantingalta saadut vaikutteet (ks. esim Puolimatka 2002, 64–67; 193; 218–220). 
5 Tämän väitöskirjan teemoja sivuavia Scheffl eristä julkaistuja artikkeleita ovat aina-
kin Alven Neimanin ja Harvey Siegelin scheffl eriläisittäin tulkittua rationaalisuutta 
ja objektiivisuutta epistemologiassa ja kasvatuksessa käsittelevä artikkeli (Neiman & 
Siegel 1993), Vouter van Haaftenin ja Ger Snikin rationaalisuuden ideaalin rationaali-
sen oikeuttamisen ongelmaa pohtiva  artikkeli (Van Haaften & Snik 1997), Donald ja 
Barbara Arnstinen rationaalisuuden ja demokraattien yhteiskunnan ideaalin yhteyk-
siä Scheffl erin fi losofi assa sekä näiden kasvatuksellisia seurauksia käsittelevä artikkeli 
(Arnstine & Arnstine 1993) sekä D. C. Philllipsin Scheffl eriläistä objektiivisuuden ide-
aalia suhteessa postmodernistisiin objektiivisuuden tulkintoihin puolustava artikkeli 
(Phillips 1997). 
6 Ainakin Synthese -lehdessä (Festschrift in Honor of Israel Scheffl er 1994) ja Studies in 
Philosophy and Education -lehdessä (Reason and Education: Essays in Honor of Israel 
Scheffl er 1997) on julkaistu Scheffl er-aiheiset teemanumerot.  
7 Esim. Siegel 1997.
8 Jos vastaavan laajuinen Scheffl er-tutkimus on tehty, se on kirjoitettu ja julkaistu ko-
konaan sen tutkimustradition ulkopuolella, jossa Scheffl er itse kirjoittaa ja jossa hänen 
fi losofi astaan keskustellaan; Scheffl er (henkilökohtainen tiedonanto 29.8.2007) itse sen 
enempää kuin Scheffl erin fi losofi aa tutkinut ja Scheffl er-tutkimusta laajasti seurannut 
Harvey Siegel (henkilökohtainen tiedonanto 15.8.2007) eivät ole tietoisia tällaisen tut-
kimuksen olemassaolosta. On siis melko perusteltua olettaa, että tutkimus on maail-
man ensimmäinen Scheffl er-väitöskirja ja tähän mennessä laajin Scheffl erin kasvatus-
fi losofi aa käsittelevä tutkimus.  
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fi losofi set ratkaisut, toisaalta fi losofi nen argumentaatio haastaa löyhät ja perus-
teettomat tietoteoreettiset kannat kasvatusajattelun taustalta. Tämä väitöstut-
kimus tarkastelee eri näkökulmista tätä vuoropuhelua Scheffl erin fi losofi assa, ja 
osallistuu myös omalta osaltaan tähän keskusteluun.  

Scheffl er yhdistää ajattelussaan analyyttisen fi losofi an ja pragmatismin perin-
teitä. Yhteinen tendenssi, joka kokoaa artikkelien teemat yhteen ja muodostaa näin 
väitöskirjan tietynlaisen kokoavan idean, on Scheffl erin pyrkimys sovittaa yhteen 
ja löytää ratkaisuja tietyille oman perinteensä sisäisistä jännitteistä muodostuville 
fi losofi sille ongelmille. Valistukseen pohjautuva usko järkeen yhdistettynä loogisel-
ta positivismilta perittyyn tieteisoptimismiin kohtaa kasvatuksen moniulotteises-
sa todellisuudessa suuria haasteita. Yksi lähimenneisyytemme ihmistieteistä tuttu 
ratkaisu tähän on ollut hylätä usko järkeen ja tieteeseen; postmodernistiset suun-
taukset ovat esimerkki tästä ratkaisusta. Tietoteorian ja tieteenfi losofi an suunnalta 
kasvatuskysymyksiä lähestyvä Scheffl er tuntee relativististen ratkaisujen fi losofi set 
ongelmakohdat ja päätyy etsimään ja muotoilemaan ongelmiin toisenlaisia ratkai-
suja. Näitä ratkaisuehdotuksia tämä väitöskirja eri näkökulmista tarkastelee.





5

2 Tutkimus Israel Scheffl erin 
kasvatusfi losofi asta

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten 
tutkimustehtävää ja tutkimusmenetelmää, sekä tutkimuksen raportointiin liittyviä 
kysymyksiä. Väitöskirjani on sekä kasvatustieteellinen että fi losofi nen tutkimus, 
ja tässä luvussa käsitellään osin sellaisia kysymyksiä, joita tyypillisesti käsitellään 
kasvatustieteen (ja muiden laadullista tutkimusta ja aineiston analyysia harjoit-
tavien ihmistieteiden) tutkimusraporteissa, mutta jotka sen fi losofi sen tradition 
tutkimusraporteista, johon Scheffl er-tutkimuksen voidaan nähdä kuuluvan, saat-
taisivat jäädä poiskin. 

2.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Väitöskirjan tutkimuskysymykset jakautuvat yhtäältä artikkeleissa tutkittuihin ka-
peampiin, tiettyjä Scheffl erin fi losofi an osa-alueita luotaaviin kysymyksiin, toisaalta 
Yhteenveto-osuudessa raportoituun pyrkimykseen hahmottaa Scheffl erin kasva-
tusfi losofi sen ajattelun perustavia ulottuvuuksia. Artikkelini ”The Conditions of 
Scheffl erian Rationality in the Realm of Moral Education” (jatkossa SR) käsittelee 
sitä, millaisin ehdoin Scheffl erin ajatus rationaalisuuden ideaalin samankaltaisuu-
desta tieteellisen tiedon opettamisen ja moraalikasvatuksen välillä on mahdollinen. 
”Plurealism and Education: Israel Scheffl er’s Synthesis and its Presumable Educatio-
nal Implications” (jatkossa PE) käsittelee Scheffl erin antireduktionistista realismia 
ja sen kasvatuksellista merkitystä. ”Essentialism Regarding Human Nature in the 
Defense of Gender Equality in Education” (jatkossa EHN) käsittelee teleologisen 
ihmiskäsityksen roolia argumentoitaessa fi losofi sesti sukupuolten tasa-arvon kasva-
tuksellisesta oikeutuksesta sekä Scheffl erin ihmiskäsityksen adekvaattia tulkintaa.9 
Kullakin artikkelilla on omat tutkimuskysymyksensä ja väitöskirjan kokoavalla Yh-
teenveto-osuudella omansa. Väitöskirjan tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisin edellytyksin Scheffl erin kanta rationaalisuuden ideaalin soveltu-
misesta moraalikasvatukseen on perusteltu? (SR)

2. Millaisia fi losofi sia kantoja suhteessa konstruktivismi–realismi-keskuste-
luun esiintyy Israel Scheffl erin ja Nelson Goodmanin aihetta käsittelevässä 
debatissa? Millaisia voisivat olla näiden näkemysten kasvatukselliset seu-
raukset? (PE)

9 Artikkeli argumentoi sukupuolten tasa-arvon ideaalia esimerkkinä käyttäen te-
leologisen ihmiskäsityksen kasvatusfi losofi sen perusteltavuuden puolesta. Scheffl er-
tutkimuksen näkökulmasta artikkelissa on keskeistä Scheffl erin ihmiskäsityksen
problematisointi. 
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3. Miten Scheffl erin essentialismin vastainen argumentti tulisi tulkita Scheffl e-
rin kokonaisfi losofi an valossa? Miltä kolme vaihtoehtoista fi losofi sta ihmis-
käsitystä (subjektivismi, kulturalismi ja essentialismi) näyttävät suhteessa 
sukupuolten tasa-arvon fi losofi seen oikeuttamiseen kasvatuksessa? (EHN)

4. Mitkä ovat ne fi losofi set taustaoletukset, joihin Scheffl er ajattelussaan sitou-
tuu? Millaisiin kasvatusfi losofi siin kysymyksiin Scheffl erin tekstit etsivät ja 
tarjoavat ratkaisuja? (Yhteenveto)

2.2 Tutkimuksen tieteelliset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmä

Tutkimukseni osuminen eri tieteenalojen – fi losofi an, kasvatustieteen ja aikuis-
kasvatustieteen – risteyskohtaan on näkynyt monin tavoin tutkimuksen eri vai-
heissa. Tutkimus on tutkimustyypiltään (tutkimusmenetelmältään, aineistoltaan 
ja argumentaatiotyyliltään) fi losofi nen tutkimus, mutta se poikkeaa suurimmasta 
osasta tämän päivän fi losofi sia tutkimuksia siinä, että huomio on kiinnitetty ni-
menomaan kasvatusta koskeviin fi losofi siin kysymyksiin. 

Oma taustani Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella on aikuiskasva-
tustieteessä ja syntyhistoriallisessa mielessä tutkimukseni on aikuiskasvatustiedettä 
– pääaineessani vaalittiin opiskeluaikoinani 1990-luvun loppupuolella fi losofi sen 
ja teoriahistoriallisen tutkimuksen perinnettä ja kannustettiin opiskelijoita fi loso-
fi an opintoihin. Samasta aikuiskasvatustieteellisestä perinteestä ovat esimerkkejä 
ainakin Leena Ahteenmäki-Pelkosen Mezirow-tutkimus (Ahteenmäki-Pelkonen 
1997) ja Aino Hannulan Freire-tutkimus (Hannula 2000). Suomalaisen aikuiskas-
vatustieteen kentältä on tässä yhteydessä mainittava myös pragmatismia ja John 
Deweyn ajattelua tutkinut Reijo Miettinen (ks. esim. Miettinen 1998).10

Väitöskirjan artikkelit problematisoivat kysymyksiä, jotka kytkeytyvät ainakin 
osin lasten kasvattamiseen sekä kasvatus- ja koulutusjärjestelmän puitteissa teh-
täviin eettisiin ja poliittisiin valintoihin ja linjauksiin. Väitöskirjassa käsiteltyjen 
epistemologisten, ontologisten ja moraalifi losofi sten kysymysten osalta erottelu 
aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen välillä menettää monissa kohdin merki-
tyksensä.11 Väitöskirja kytkeytyy monin eri tavoin aikuiskasvatustieteen, kasvatus-
tieteen ja fi losofi an kysymyksenasetteluihin ja tutkimustraditioihin.

Väitöskirjan artikkelit ovat syntyneet systemaattisen Scheffl erin tekstien ana-
lysoinnin pohjalta. Analyysin pohjalta on muodostettu argumentti, joka tuo esiin 
jonkin piilo-oletuksen, ristiriidan, julkilausumattoman seurauksen tai täydennyk-
sen Scheffl erin tekstiin. Tämä esiintuonti muodostaa artikkelin varsinaisen väit-
teen, joka sitten osaltaan osallistuu aiheesta käytävään kasvatusfi losofi seen kes-
kusteluun. SR:ssä tämä väite on Scheffl erin ajattelun julkilausumaton oletus tai 
seuraus; väite, ettei Scheffl er voi kannattaa ajatusta tieteelliselle rationaalisuudelle 
analogisen rationaalisuuden mahdollisuudesta moraalikasvatuksessa olettamatta

10 Pragmatismia kasvatusteoreettisesta näkökulmasta ovat tutkineet Suomessa lisäksi 
ainakin Ari Sutinen (2003) ja Lauri Väkevä (2004). 
11 Näiden kahden tieteenalan raja on toki muutenkin liukuva. 
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eettisen tiedon objektiivisuutta. Lisäksi artikkeli pohtii tämän objektiivisuuden
oletuksen seurauksia ja yhteensopivuutta Scheffl erin julkilausuttuihin fi losofi siin 
sitoumuksiin. PE:ssä kyse on pikemminkin soveltavasta tekstistä; Scheffl erin tieto-
teorian ja ontologian alueella esittämien argumenttien kasvatukselliset seuraukset 
tuodaan esiin, ja nämä sovellukset toimivat artikkelin kirjoittajan omana osuu-
tena keskusteluun.12 EHN taas kyseenalaistaa Scheffl erin essentialismin vastaisen 
argumentin Scheffl erin kokonaisfi losofi an kanssa ristiriitaisena, ja esittää ratkai-
suksi essentialismin vastaisen argumentin kaventamista koskemaan vain tiettyjä 
essentialismin muotoja. Ihmisen olemusta koskeva essentialismi säilytetään, ja sen 
todetaan sopivan yhteen Scheffl erin kokonaisfi losofi an kanssa. 

Väitöskirjan kolme artikelia, SR, PE ja EHN pohjautuvat Scheffl erin fi losofi -
sen tuotannon eri aihealueisiin. SR perustuu ennen kaikkea Scheffl erin kasvatus-
fi losofi seen, rationaalisuuden ideaalia määrittelevään ja puolustavaan tuotantoon. 
Scheffl erin teksteistä muodostuu kuva kaikkialle ulottuvasta rationaalisuuden ide-
aalista. SR pohtii niitä julkilausumattomia oletuksia tai seurauksia, joita scheffl eri-
läisen rationaalisuden ideaalin soveltaminen eettisen tiedon alueelle sisältää. 

PE pohjautuu niihin Scheffl erin tekstehin, jotka on kirjoitettu osana kaksi vuo-
sikymmentä13 kestänyttä debattia Scheffl erin ystävän ja Harvardin kollegan Nel-
son Goodmanin kanssa. Scheffl erin tähän keskusteluun kirjoittamista teksteistä 
muodostuu Scheffl erin tulkinta maltilliselle realismille, joka ottaa huomioon to-
dellisuuden monikerroksisuuden ja moniulotteisuuden. PE pohtii myös kaikkien 
debatissa esitettyjen kantojen; konstruktivismin, realismin ja plurealismin14 kasva-
tuksellisia seurauksia. 

Tutkimusprosessi, jonka tuloksena lopulta syntyi EHN-artikkeli, lähti liikkeelle 
Scheffl erin teoksen Of Human Potential (1985) analyysista. Of Human Potentialin 
teleologisen ajattelun ja essentialistisen ihmiskäsityksen kiistävä argumentti vai-
kutti ajautuvan jännitteiseen suhteeseen Scheffl erin muiden kasvatusfi losofi sten 
kirjoitusten, esimerkiksi rationaalisuuden ideaalin puolustamisen kanssa. Tämä 
johti minut tutkimaan essentialistisen ihmiskäsityksen tulkintoja nykyfi losofi assa, 
sekä etsimään Scheffl erin essentialismin vastaiselle argumentille sellaisen tulkin-
tavaihtoehdon, joka säilyttäisi koherenssin Scheffl erin kasvatusfi losofi an kokonai-
suudessa.

Yhteenveto-osa tarkastelee laajemmasta perspektiivistä artikkeleissa käsitel-
tyjä teemoja. Scheffl erin tekstit voidaan nähdä ratkaisuyrityksinä analyyttisen 
tradition ja kasvatustodellisuuden moniulotteisuuden väliseen jännitteeseen.

12 Koska Scheffl erin aihetta käsittelevät tekstit ovat osa Goodmanin kanssa käytyä väit-
telyä, on artikkelia varten analysoitu myös Goodmanin argumentteja. Tulkinnan pää-
paino on kuitenkin Scheffl erin teksteissä. 
13 Väittely sai alkunsa Goodmanin teoksen Ways of Worldmaking (1978) ilmestymi-
sestä ja sen voidaan katsoa päättyneen Goodmanin kuoleman jälkeen Scheffl erin plu-
realismia (2000, 2001) käsittelevien artikkeleiden ilmestyttyä. Plurealismissa Scheffl er 
katsoo löytäneensä kannan, joka sovittaa yhteen Goodmanin pluralismin ja Scheffl erin 
oman maltillisen realismin. 
14 Scheffl erin luoma termi Scheffl erin realismin ja Goodmanin pluralismin synteesille. 
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Yhteenveto-osa valottaa Scheffl erin kasvatusfi losofi aa esimerkkinä sellaisesta kas-
vatusfi losofi sesta näkemyksestä, jossa ontologisen realismin ja tietoteoreettisen 
fallibilismin hengessä voidaan rationaalisuuden ideaalia nihiloimatta hyväksyä 
(kasvatus)todellisuuden moniulotteisuus ja monikerroksisuus sekä kaiken tietä-
misemme rajallisuus ja epävarmuus. 
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3 Teoreettisia lähtökohtia Scheffl erin fi losofi an 
tulkitsemiseen

Tässä luvussa esitetyt Scheffl erin fi losofi an peruslähtökohdat näkyvät monin ta-
voin niissä Scheffl erin teksteissä, joihin tämän väitöskirjan kolme artikkelia poh-
jautuvat, ja niiden jäsentyminen Scheffl erin fi losofi an taustaksi voidaan nähdä 
myös tekstien analysoinnin tuloksena eli osana tässä yhteenvedossa esitettäviä 
kokoavia tutkimustuloksia. Nämä oletukset ovat osaltaan myös avain tiettyjen ar-
tikkeleissa esitettyjen – niin Scheffl erin kuin väitöskirjan kirjoittajankin – argu-
menttien ymmärtämiseen. Kyseessä on siis fi losofi sessa tutkimuksessa toteutuva 
hermeneuttinen kehä; taustaoletukset ovat kristallisoituneet Scheffl erin tekstejä 
analysoitaessa, ja nyt niiden kristallisoiduttua Scheffl erin tekstit tulevat helpom-
min luettaviksi ja ymmärrettäviksi. Samalla tulevat taas uudet fi losofi set löydöt 
mahdollisiksi. Alaluvussa 3.1 käsittelen Scheffl erin fi losofi an suhdetta analyyttisen 
fi losofi an ja pragmatismin perinteisiin, sekä niitä fi losofi sia lähtöoletuksia, jotka 
Scheffl erin voidaan nähdä omaksuneen näistä traditioista. Alaluvussa 3.2 käsitte-
len Scheffl erin rationaalisuuskäsityksen ja kasvatusnäkemysten suhdetta eli Schef-
fl erin kasvatusfi losofi sen tuotannon keskeisiä lähtöoletuksia. 

3.1 Analyyttinen fi losofi a ja pragmatismi 

Englanninkielisellä kulttuurialueella ja englannin kielellä kirjoitetaan monien eri 
traditioiden lähtökohdista, analyyttisen ja pragmatistisen perinteen lisäksi aina-
kin ranskankielinen ja mannermainen perinne näkyvät myös englanninkielisessä 
keskustelussa.15 Kun tässä väitöskirjassa puhutaan ”englanninkielisestä kasvatus-
fi losofi asta,” viitataan siihen leimallisesti angloamerikkalaiseen traditioon, joka 
ammentaa ensisijaisesti analyyttisen fi losofi an ja pragmatismin perinteistä. Schef-
fl erin kasvatusfi losofi a sijoittuu tähän fi losofi seen traditioon.

Kasvatusfi losofi sessa keskustelussa termillä ”analyyttinen fi losofi a” on usein 
negatiivinen perusvire. Termillä viitataan tällöin jonkinlaiseen teknisesti suoritet-
tuun suppeaan käsiteanalyysiin ja kapealla aihealueella käytyyn tiukasti sääntöjä 
noudattavaan argumentointiin. Ymmärrettävästi sitten ajatellaan, että kasvatuk-
sen maailman laajoissa fi losofi sissa kysymyksissä tällainen fi losofi akäsitys voi olla 
korkeintaan jonkinlaisen teknisen apupojan asemassa.  Tämä käsitys analyyttises-
ta fi losofi asta viittaa mielestäni yhteen tämän laajan ja moniulotteisen tradition 
syntyhistorian osaan, loogiseen positivismiin. Tässä yhteydessä on siten tärkeää 
tiedostaa, että loogisesta positivismista ja sen fi losofi akäsityksestä on nykyisen 
englanninkielisen fi losofi an kentällä yleisesti luovuttu. Esimerkiksi loogisen po-
sitivismin ajatukset tieteellisen tiedon palautumisesta havaintotietoon ja tieteel-

15 Esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa Richard Rorty, joka ammentaa fi losofi aansa 
aineksia näistä perinteistä (ks. esim. Rorty 1982, 37–59) tai Hilary Putnam, joka käy 
teoksissaan keskustelua mm. Jürgen Habermasin kanssa (ks. Putnam 2002, 111–134).
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lisen kielen palautumisesta havaintokieleen kaatui jo elektronien, protonien ja 
neutronien vyöryessä osaksi luonnontieteen jokapäiväistä ontologiaa.16 Samalla 
ajatus, jonka mukaan fi losofi an tarkoitus oli olla uuden, havaintoon pohjautuvan 
tieteen kielifi losofi aan ja käsiteanalyysiin painottuva tekninen apuväline, menetti 
luonnollisesti asemansa. Jos siis ”analyyttisellä fi losofi alla” viitataan loogisen po-
sitivismin fi losofi akäsitykseen, on harhaanjohtavaa puhua nykyisessä englannin-
kielisessä traditiossa kirjoittavista fi losofeista analyyttisen fi losofi an edustajina.17 
Tiettyjä analyyttiselle fi losofi alle ominaiseksi nähtyjä piirteitä englanninkielisessä 
fi losofi sessa ja kasvatusfi losofi sessakin keskustelukulttuurissa on toki olemassa; 
keskustelussa näkyvät ainakin käsitteiden tarkan määrittelyn ja käsitteiden välis-
ten suhteiden analysoinnin korostaminen sekä tiettyjen argumentaation sääntöjen 
vaaliminen fi losofi sten tekstien rakenteessa.

Toinen hankalammin jäsentyvä kysymys koskee nykyisen englanninkielisen 
kasvatusfi losofi an suhdetta pragmatismiin. Yksi perusongelma liittyy jo pragma-
tismin määrittelyyn: mihin viitataan kun puhutaan pragmatismista?  Pragmatis-
min tausta on – luonnollisesti – eurooppalaisessa fi losofi assa, ja pragmatismin si-
sällä ovat nähtävissä vanhalta mantereelta perityt jännitteet; yhtäältä empiiristen 
tieteiden ja eksaktiuden merkitystä painottava naturalismin korostus ja toisaalta 
inhimillisen kokemuksen erityislaatuisuuden ja metafysiikan merkitystä painotta-
va transsendentalistinen korostus (ks. esim. Niiniluoto 1986, 47). Arthur Lovejoy 
kirjoittaa kuuluisassa pragmatismin kritiikissään vuodelta 1908, että on olemassa 
kolmetoista eri pragmatismia, jotka ovat toisistaan riippumattomia siten, että il-
man epäjohdonmukaisuutta voi yhtäältä hyväksyä yhden ja hylätä kaikki muut, tai 
toisaalta hylätä yhden ja pitää muiden sisältöä kyseenalaistamattomana (Lovejoy 
1963, 2). Nykypragmatismin vastaavasta monitulkintaisuudesta kertoo vaikkapa 
pragmatismin suhde realismiin, esimerkiksi Nicholas Rescher ja Israel Scheffl er 
kannattavat realismin eri muotoja (esim. Rescher 2000; Scheffl er 2000), kun taas 
Nelson Goodman tai Richard Rorty eivät realismia kannata (esim. Goodman 1978; 
Rorty 1991). Mainittakoon vielä, että Rescherin tai Scheffl erin versiot realismista 
ovat keskenään jossain määrin erilaiset, mutta vielä huomattavasti enemmän toi-
sistaan poikkeavat Goodmanin ja Rortyn realismin vastaiset argumentit ja heidän 
näistä argumenteista seuraavat fi losofi set näkemyksensä. Voidaankin sanoa, että 
jos ”pragmatismia” ylipäätään on olemassa, niin ainakaan mitään monoliittista fi -
losofi sta kokonaisnäkemystä ei yleisesti pragmatisteiksi katsottujen fi losofi en ajat-
telusta voida muodostaa.

16 Ks. esim. Putnam 2002, 22. 
17 Tämän hetken fi losofi sella kentällä ei vallitse yhteisymmärrystä edes siitä, mitä ana-
lyyttinen fi losofi a ylipäätään on, tai mitkä olisivat ne ominaispiirteet, jotka erottaisivat 
analyyttisen fi losofi an muista fi losofi sista perinteistä (tästä aihepiiristä hyvän suomen-
kielisen esityksen on kirjoittanut Raatikainen 2001). 
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Scheffl erin teksteistä on löydettävissä tiettyjä pragmatistiselle perinteelle omi-
naisia taustaoletuksia. Tässä yhteydessä tuon esiin neljä Scheffl erin tekstien ym-
märtämisen kannalta merkittävää oletusta sekä valotan niiden yhteyksiä pragma-
tistiseen fi losofi aan ja erityisesti sen harvardilaiseen tulkintatapaan. Nämä neljä
oletusta ovat siinä merkityksessä ”pragmatistisia”, että niiden juuret ovat jäljitettä-
vissä varhaisten pragmatistien, erityisesti Charles Sanders Peircen ja John Deweyn 
ajatteluun. Näitä ajatuksia on toki myöhemmin tulkittu eri tavoin eri koulukun-
tien parissa. Scheffl er sijoittuu tässä pragmatismin myöhemmässä aallossa siihen 
nimenomaan Harvardin pragmatistiseen perinteeseen, jossa merkittäviä ajatteli-
joita ovat Scheffl erin itsensä lisäksi olleet esimerkiksi Nelson Goodman, Hilary 
Putnam ja Willard Van Orman Quine.18 

Ensimmäinen mainitsemistani lähtöoletuksista on tietoteoreettisen fallibilis-
min oletus, eli oletus kaiken tietämisemme epävarmuudesta. Toinen on ajatus, 
jonka mukaan jonkin asian epäileminen, yhtä lailla kuin olettaminenkin, vaatii 
perusteen. Kolmas on ihmisen paikan ja näkökulman merkityksen korostaminen 
fi losofi sessa pohdinnassa. Neljäs on antireduktionismi, jolla tässä tarkoitetaan sen 
ajatuksen vastustamista, että kaikki tieteellinen (ja miksei muukin) tieto olisi vii-
me kädessä palautettavissa yhteen, esimerkiksi fysiikan, kuvausjärjestelmään. 

Peircen vuonna 1868 julkaisemissa kahdessa artikkelissa, ”Questions Concer-
ning Certain Faculties Claimed for Man” ja ”Some Consequences of Four Incapa-
cities”, muotoilemat ajatukset tietoteoreettisesta fallibilismista muistuttavat, että 
kaikki ihmisen saavuttama tieto, on se sitten aistein havaittavaa ulkoista todelli-
suutta tai mielen sisältöjä koskevaa, on aina epävarmaa ja virheen mahdollisuu-
den läpäisemää (ks. Peirce 1934, 135–189). Olennaista vahvistusta pragmatismin 
perinteessä tämä ajatus sai vuonna 1951 kun Quine julkaisi kuuluisan artikkelinsa 
”Two Dogmas of Empiricism”, jossa hän kumosi loogisessa empirismissä yhä val-
lalla olleen jaottelun analyyttisiin ja synteettisiin totuuksiin. Kun aiemmin “ana-
lyyttiset” (esim. matemaattiset ja loogiset) totuudet oli nähty “synteettisistä” (em-
piiriseen pohjautuvista) totuuksista olemuksellisesti erilaisina varman totuuden 
muotoina, Quine argumentoi, että ihmisen tietämässä mikään ei ole varmaa, eli 
myös analyyttiset totuudet tulee nähdä periaatteessa mahdollisina tarkistamisen 
ja uudistamisen kohteina. (Ks. Quine 1961, 20–46.)19

18 Kysymys siitä, ovatko tässä luvussa mainitut fi losofi t pragmatisteja vai eivät, hei-
jastelee pragmatistisen tradition monimuotoisuutta ja monitulkintaisuutta. Yksi tapa 
lähestyä asiaa on fi losofi n oma määritelmä; tässä katsantokannassa  pragmatisteiksi 
määrittyisivät ainakin Putnam, Rescher ja Rorty. Goodmanin, Quinen ja Scheffl erin 
suhde pragmatismiin on monimerkityksisempi, mutta nimenomaan pragmatismia 
sympatisoivalle ja kehittelevälle harvardilaiselle perinteelle nämä ajattelijat ovat olleet 
olennaisia. Tämän väitöskirjan kokonaisuuden kannalta mielenkiintoinen henkilö 
suhteessa harvardilaiseen pragmatismin tulkintaan on Martha Nussbaum, joka yhdis-
tää yhteiskuntafi losofi sessa ajattelussaan yhtäältä Hilary Putnamin ajattelua ja aristo-
teelista essentialismia (ks. esim Nussbaum 1992). 
19 Quinen merkityksestä pragmatismille on monia eri näkemyksiä, esimerkiksi Sami 
Pihlström kritisoi Quinen pragmatismia ja näkee Quinen pikemminkin loogisen em-
pirismin uudistajana, jonka ajattelu pitkäksi aikaa syrjäytti amerikkalaisesta fi losofi asta 
esimerkiksi William Jamesin pragmatismille ominaisen pluralistisemman tavan tarkas-
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Se, että meillä ei ole varmoja tiedon alkupisteitä, ei kuitenkaan tarkoita, ett-
eikö meillä voisi olla enemmän tai vähemmän asianmukaisia käsityksiä asioista. 
Pragmatistinen fi losofi a lähtee liikkeelle siitä, että koska käsityksemme ovat muo-
dostuneet vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa ja koska niitä on tietyin kri-
teerein arvioitu ja kehitelty, meidän on syytä lähteä liikkeelle tämänhetkisistä kä-
sityksistämme, kuitenkin niitä aktiivisesti korjaten ja muokaten. Goodman puhuu 
alustavasta tai lähtökohtaisesta luotettavuudesta (engl. ”initial credibility”), jota 
uskomuksemme ja käsityksemme nauttivat kunnes löydämme perusteet korjata 
tai uudistaa niitä (ks. esim. Goodman 1952, 162–162). Juuri tähän seikkaan liittyy 
myös mainitsemani toinen perusoletus, se, että myös epäilylle on oltava perusteet 
siinä missä uskomuksen omaksumisellekin. Emme voi lähteä Descartesilta peri-
määmme kaikkea epäilevään fi losofi seen spekulaation (ks. esim. Peirce 1934, 156–
189), koska sellainen ei yksinkertaisesti ole mahdollista käytännön todellisuudessa 
elävän ihmisen positiostamme käsin. 

Ihmisen näkökulmasta argumentointi, eli kolmas mainitsemistani oletuksis-
ta, on laajemminkin tarkasteltuna hyvin keskeinen ulottuvuus pragmatistisessa 
ajattelussa; moni pragmatisti hylkää tämän perusteella metafyysisenä spekulaa-
tiona esimerkiksi realismikysymyksen pohdinnat ihmisestä riippumattoman to-
dellisuuden olemassaolosta. Pragmatismille ominainen pyrkimys purkaa erilaisia 
ajattelumme dikotomioita avautuu mielestäni parhaiten juuri tästä näkökulmasta. 
Dikotomioiden purkamisen ei tällöin tarvitse tarkoittaa käsitteellisten erottelujen 
hylkäämistä, vaan ajatus on, että käsitteellisellä tasolla erotettavissa olevat asiat 
ovat kuitenkin elämässään valintoja tekevän ihmisen näkökulmassa yhtä aikaa 
läsnä. Hyvä esimerkki tämäntyyppisestä dikotomioiden purkamisesta on monien 
nykypragmatistien pyrkimys purkaa tosiasioiden ja arvojen välistä dikotomiaa.20 
Scheffl er korostaa Harvey Siegelin haastattelussa, että vaikka käsitteellisellä tasolla 
on mahdollista ja perusteltua tehdä ero tosiasioiden ja arvojen välillä, lähtee ak-
tuaalinen ihminen aina liikkeelle tietyistä käsityksistään suhteessa tosiasioihin ja 
arvoihin, ja päättelee tämän pohjatiedon ja uuden informaation avulla joustavasti 
arvo- ja tosiasiaväittämien yli (Siegel 2005, 258). 

Neljäs keskeinen pragmatistisen perinteen mukainen oletus koskee erityises-
ti Goodmanin, Putnamin ja Scheffl erin esittämiä argumentteja ”reduktionismia”, 
”monismia” tai ”fysikalismia” vastaan. Kysymys on ensinnäkin sellaisen näkemyk-
sen kritiikistä, jonka mukaan tiede (ja kaikki muukin) palautuu viime kädessä 
fysiikkaan, sekä toiseksi sen Peirceltä peräisin olevan ajatuksen kritiikistä, jonka

tella inhimillistä kokemusta (Pihlström 1999, 41). Putnam taas näkee Quinen  argu-
mentin merkityksellisenä myös peripragmatistiselle fakta/arvodikotomian purkami-
sen puolustamiselle (Putnam 2002, 7–27). Tämä näkemysero liittynee juuri aiemmin 
mainitsemaani pragmatismin sisäiseen naturalismin ja transsendentalismin väliseen 
jännitteeseen. Tämän tutkimuksen näkökulmasta Quinen argumentti on kuitenkin 
olennainen nimenomaan pragmatismille ominaisen tietämisemme kaikenläpäisevän 
epävarmuuden oletuksen vahvistajana. Tämän oletuksen osalta pragmatistit lienevät 
mainitusta jännitteestä huolimatta yksimielisiä.  
20 Ks. esim Putnam 2002 ja  Rescher 1990. 



13

mukaan tiede konvergoituu kohti yhdellä käsite- ja symbolijärjestelmällä kuvatta-
vissa olevaa käsitystä todellisuudesta. Harvardin fi losofi t ovat kritisoineet tämän-
tyyppistä reduktionismia erityisesti siitä, että se ei itse asiassa perustu siihen, miltä 
erityistieteiden toisistaan yhä etääntyvät kuvausjärjestelmät tällä hetkellä näyttä-
vät, vaan pikemminkin jonkinlaiseen myyttiseen toiveajatukseen siitä, mitä tie-
teen edistyessä ”lopulta” tulee tapahtumaan (ks. esim. Goodman 1978, 4; Scheffl er 
2000, 163 –165; Putnam 2002, 40–41).

3.2 Rationaalisuus ja kasvatus

Scheffl erin kasvatusfi losofi assa rationaalisuuden ideaali on se perimmäinen kasva-
tusideaali, jonka mukaan kasvatuksen sisältöjä, päämääriä ja toimintatapoja tulisi 
arvioida (Scheffl er 1973). 

Aluksi on tärkeää tehdä ero scheffl eriläisen rationaalisuuden tulkinnan ja ra-
tionaalisuus-termin arkikielisten merkitysten välillä. Yksi arkiajattelun mukainen 
tapa on ymmärtää järki ja rationaalisuus tunteiden vastakohtana. Scheffl erillle 
rationaalisuus ei merkitse emotionaalisen vastakohtaa, vaan Scheffl erin teoksessa 
”In Praise of the Cognitive Emotions” Scheffl er argumentoi tätä jaottelua vastaan 
ja esittää tunteiden olevan yhdessä järjen kanssa merkittävässä roolissa esimerkiksi 
tieteenteossa ja fi losofi assa (Scheffl er 1991, 3–17). 

Toinen tavallinen, ei ainoastaan arkiajattelun mukainen vaan myös fi losofi assa 
kannatettu rationaalisuuden tulkinta näkee järjen kykenevänä arvioimaan ainoas-
taan keinojen tehokkuutta suhteessa päämääriin. Tämä ajattelutapa, joka fi loso-
fi assa yhdistetään usein David Humeen, näkee, että päämäärämme eivät ole jär-
kemme tavoitettavissa. Scheffl er ei kannata tätä rationaalisuuden tulkintaa, vaan 
puolustaa kantaa, jonka mukaan myös päämäärät ja arvot tulisi alistaa rationaali-
selle arvioinnille (ks. esim. Scheffl er 1973, 76, 136–145; Scheffl er 1997b, 267).

Rationaalisuus on, kuten kaikki ihmisen tiedonhankinnan välineet Scheffl erin 
ajattelussa, puutteellinen, eli se ei johda meitä varmuudella oikeaan. Järki on kui-
tenkin parasta mitä meillä on käytettävissämme ratkaisujemme ja käsitystemme 
muodostamisen välineeksi, ja siksi sitä on käytettävä ja kehitettävä uskollisesti 
myös kasvatuksessa. 

Scheffl eriläinen rationaalisuuden ideaali jäsentyy parhaiten suhteessa irratio-
naalisuuden vastustamiseen ja liittyy täten kriittisen ajattelun, perusteiden etsin-
nän ja argumentoinnin kysymyksiin. Rationaalisuuden ideaalin tavoittelemisen 
vastakohdaksi kasvatuksessa asettuvatkin Scheffl erillä erilaiset pseudokasvatuksen 
muodot, kuten aivopesu, indoktrinaatio ja propaganda, jotka pyrkivät vaikutta-
maan kasvatettavaan kunnioittamatta ja pyrkimättä kehittämään tämän ratio-
naalista harkintakykyä. Opettaminen eroaa Scheffl erin mukaan edellä mainituista 
pseudokasvatuksen muodoista juuri kytkeytymällä rationaaliseen harkintaan ja 
järkiperusteita etsivän keskustelun mahdollisuuteen (ks. esim Scheffl er 1973, 62). 

Rationaalisuuden ideaalin tulee ulottua koko kasvatuksen alueelle, ja kasva-
tuksen alueen taas tulee olla yhtä laaja kuin koko sivilisaation alueen; tunteet, 
taiteet, tieteet ja arvot kuuluvat kaikki kasvatuksen alueelle (Scheffl er 1973, 60). 
Lisäksi, kuten edellisessä luvussa todettiin, Scheffl er vastustaa jyrkästi niin sellaista 
reduktionismin muotoa, jossa kaikki olisi viime kädessä kuvattavissa tieteen ku-
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vausjärjestelmillä (Scheffl er 1973, 58–66), kuin sellaistakin tieteen sisäistä redukti-
onismiakin, jossa tieteellinen tieto voitaisiin viime kädessä palauttaa yhteen kuva-
usjärjestelmään (Scheffl er 2000, 163). 

Kun kasvatuksen alue käsitetään hyvin laajana ja reduktionismi kiistetään, ja 
samanaikaisesti rationaalisuuden mahdollisuuden nähdään kattavan koko kasva-
tuksen alueen, kohdataan tiettyjä fi losofi sia kysymyksiä suhteessa tietoon, todelli-
suuteen, arvoihin ja ihmiseen. 

Näistä jännitteistä – laajasti ymmärretystä kasvatuksesta, antireduktionismista 
ja kaikkialle ulottuvasta rationaalisuuden idealista – ovat syntyneet tämän väitös-
kirjan artikkeleiden kysymystenasettelut: SR:n pohdinta arvojen objektiivisuu-
den mahdollisuudesta, PE:n pohdinta todellisuuden monikerroksisuudesta sekä
EHN:n pohdinta teleologisesta ihmiskäsityksestä. 
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4 Scheffl eriläinen rationaalisuuden ideaali ja 
moraalikasvatus

Philosophy of Education:issa vuonna 2003 julkaistu artikkelini ”The Conditions
of Scheffl erian Rationality in the Realm of Moral Education” (SR) käsittelee 
Scheffl erin näkemystä, jonka mukaan rationaalisuuden ideaalin tulisi toteutua sa-
manlaisena riippumatta siitä, ovatko kasvatuksen sisältönä tieteeseen perustuvat 
käsityksemme vai eettiset käsityksemme. Artikkelissani pohdin, minkälaisilla edel-
lytyksillä Scheffl erin ajatus etiikan ja tieteen analogiasta rationaalisuuden suhteen 
voisi koherentisti toteutua. 

Artikkelissa käsitelty jännite tai fi losofi nen kysymyksenasettelu muodostuu sii-
tä, että Scheffl er kannattaa yhtä aikaa sekä ajatusta tieteellisen ja eettisen tiedon 
vahvasta analogiasta (Scheffl er 1973, 76) että eettistä naturalismia eli kantaa, jonka 
mukaan etiikka tulisi ymmärtää ja selittää luonnollisten tosiasioiden pohjalta.21 
Näyttää kuitenkin siltä, että naturalistisesta22 lähtöoletuksesta oletus eettisen ja 
tieteellisen tiedon analogisuudesta kohtaa tiettyjä ongelmia liittyen rationaalisuu-
den, objektiivisuuden ja totuuden käsitteisiin. 

21 Tämä asia ei ole Scheffl erin tekstien pohjalta täysin yksiselittteinen. Yhtäältä Schef-
fl er eri yhteyksissä kiistää erilaiset supranaturalismin muodot (ks. esim. Scheffl er 
1997b, 268; 1995, 176) ja kirjeenvaihdossa hän on myös ilmaissut kannakseen eettisen 
naturalismin (Scheffl er, henkilökohtainen tiedonanto 17.8. 2002). Toisaalta Scheffl e-
rin artikkelissa ”Antinaturalist Restrictions in Ethics” (Scheffl er 1986, 283–292) käy 
ilmi, että Scheffl erin eettisessä naturalismissa on kyse siitä, että hän vastustaa sellaisia 
antinaturalismin muotoja, jotka sulkevat etiikan rationaalisen analyysin ulkopuolelle. 
Scheffl er ei tässä artikkelissa ota kantaa niinkään siihen, tulisiko etiikkaa selittää ”luon-
nollisten tosiasioiden” pohjalta, kuin siihen, että sen tulee olla järkiperäisen arvioinnin 
ulottuvissa. Tämä näyttäisi tekevän Scheffl erin eettisestä naturalismista enemmänkin 
metodista kuin ontologista ja näin kytkeytyvän Scheffl erin myöhemmin kehittelemään 
plurealismiin (Scheffl er 2000, 2001). Joka tapauksessa Scheffl erin teksteissä esiintyvä 
supranaturalismin kiistäminen ja hänen eksplisiittinen eettinen naturalisminsa ovat 
pohjana SR-artikkelissa pohdituille kysymyksille. 
22 Tässä naturalismilla viitataan nimenomaan luonnontieteellisen maailmankuvaan ja 
siten supranaturalismin yhteensopimattomuuteen Scheffl erin fi losofi sen kokonaisnä-
kemyksen kanssa. Kyse ei siis ole esimerkiksi Quinen epistemologisesta naturalismista, 
jonka kannattajaksi Scheffl eriä ei ainakaan täysin ongelmattomasti voida lukea. 
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4.1 Rationaalisuus ja objektiivisuus

Ilkka Niiniluoto jaottelee artikkelissaan ”Is It Rational To Be Rational?” rationaali-
suuden kognitiiviseen rationaalisuuteen (tässä tekstissä tästä eteenpäin uskomus-
rationaalisuus23), instrumentaaliseen rationaalisuuteen ja arvorationaalisuuteen 
(Niiniluoto 2000, 117–118). Uskomusrationaalisuus koskee ihmisen uskomuksia 
ja tietoväitteitä, instrumentaalinen rationaalisuus koskee tehokkaimpien ja opti-
maalisimpien keinojen käyttämistä suhteessa päämääriin, ja arvorationaalisuus 
ihmisen toiminnan tavoitteiden arviointia (Niiniluoto 2000, 117–118).24 Scheffl e-
rin väitteessä on kyse siitä, että näin määritellyt arvorationaalisuus ja uskomusra-
tionaalisuus olisivat merkittäviltä osin samankaltaisia.

Rationaalisuuden käsite (scheffl eriläisittäin tulkittuna) kytkeytyy objektiivi-
suuden käsitteeseen – rationaalisten prosessien kautta pyritään saavuttamaan tie-
toa, joka on jossain merkityksessä objektiivista. Scheffl eriläinen objektiivisuuden 
tulkinta sisältää kuitenkin ihmisen erehtyväisyyden mahdollisuuden; Scheffl er 
sitoutuu objektiivisuuden mahdollisuuden kanssa yhtäaikaisesti fallibilistiseen 
käsitykseen tiedosta. Scheffl er onkin fi losofi sella urallaan argumentoinut nimen-
omaan sellaisen objektiivisuuden mahdollisuuden puolesta, joka ei kytkeydy var-
maan tietoon tai pysyviin tiedon alkupisteisiin (ks. esim. Neiman ja Siegel 1993,
62–63; Scheffl er 1982, 67). Kriittinen ajattelu, argumentointi ja perusteiden etsin-
tä yhdistyy scheffl eriläisessä fi losofi assa ajatukseen siitä, että jotkut käsityksemme

23 Scheffl erin fi losofi an näkökannalta termi ”kognitiivinen rationaalisuus” erotukseksi 
”arvorationaalisuudesta” on ongelmallinen, koska Scheffl er korostaa arvojen ja etii-
kan kognitiivisuutta esimerkiksi eettisen emotivismin vastustamisensa näkökulmasta 
(Scheffl er 1986, 283–292). Tässä käytetty suomenkielinen termi ”uskomusrationaali-
suus” ei ole välttämättä ole sen selkeämpi, kyllähän arvokäsityksetkin kaiketi ovat ”us-
komuksia.” Erottelu halutaan tässä yhteydessä tehdä Niiniluotoa seuraten tieteellisen 
tutkimuksen alueella sovellettavalle rationaalisuudelle sekä arvojen ja etiikan yhteydes-
sä sovellettavalle rationaalisuudelle, ja termeinä käytetään ”uskomusrationaalisuutta” 
ja ”arvorationaalisuutta.”
24 Instrumentaalisen rationaalisuuden ja arvorationaalisuuden suhde on yksi tätä kes-
kustelua sivuavista fi losofi sista kysymyksistä. Näyttäisi siltä, että jos siirrytään instru-
mentaalisen rationaalisuuden alueelta etiikan ja arvoteorian alueelle, eikä siten arvioi-
da ainoastaan jonkin päämäärän rationaalisuutta suhteessa jonkin toisen päämäärän 
saavuttamiseen vaan puhutaan itseisarvojen rationaalisesta arvioinnista, on pohdittava 
myös kysymystä arvotiedon ja arvototuuden mahdollisuudesta ja luonteesta. Instru-
mentaalinen rationaalisuushan toimii myös suhteessa sellaisiin arvoihin, jotka eivät 
kytkeydy tiedon ja totuuden käsityksiin eli suhteessa täysin subjektiivisiin ja relatiivi-
siin arvoihin. Instrumentaalinen rationaalisuus toimii myös rationaalisen arvioinnin 
ulkopuolisiin arvoihin, olivatpa ne objektiivisia tai eivät. Voin siis arvioida, mikä on 
paras keino saavuttaa toivomani lopputulos, vaikka tämä toive ei kytkeytyisi millään 
tavalla siihen, että toivomallani seikalla olisi jokin itseisarvoinen luonne, tai vaikka en 
voisi tätä itseisarvoa rationaalisesti arvioida. Jos kuitenkin puhumme mahdollisuudes-
ta rationaalisesti arvioida tätä arvoa itseisarvona, kohtaamme kysymyksen siitä, mitkä 
ovat ne kriteerit, joiden valossa voimme rationaalisesti arvioida, onko jokin arvo todel-
la itseisarvo vai ei. 
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ja uskomuksemme todella ovat parempia (esim. paremmin perusteltuja, havain-
toaineiston tukemia) kuin toiset ja että meidän on mahdollista saavuttaa jonkin-
laista, vaikkakin epävarmaa, tietoa siitä, mikä käsitys tai uskomus meidän tulisi 
omaksua. 

Ainakin uskomusrationaalisuuden rationaalisuus näyttäisi edellyttävän jon-
kinlaista objektiivisuuden mahdollisuutta. Alven Neiman ja Harvey Siegel kirjoit-
tavat rationaalisuuden ja objektiivisuuden yhteenkietoutuneisuudesta Scheffl erin 
fi losofi assa näin:  

 Jos uskomukseni p on rationaalinen, se perustuu relevanttiin evidenssiin, 
jota on puolueettomasti ja objektiivisesti punnittu ja arvioitu. Tässä mer-
kityksessä objektiivisuus on sekä tieteen että yleisemminkin rationaalisen 
pohdinnan välttämätön ehto. Mutta yhtä lailla tarvitsemme rationaalisuut-
ta voidaksemme arvioida objektiivisesti, koska objektiivinen arviointi edel-
lyttää, että väitteitä ja oletuksia arvioidaan itsenäisesti relevantin evidenssin 
perusteella ja että arvioon päädytään tähän evidenssiin nojautuen.25 (Nei-
man ja Siegel 1993, 61.) 

Scheffl eriläisittäin ymmärretty näkemys rationaalisuudesta edellyttää siis ainakin 
jonkinlaista objektiivisuuden mahdollisuutta. Scheffl erin tekstit eivät anna viittei-
tä siitä, että rationaalisuus voisi olla toimiva fi losofi nen käsite ilman tätä mahdolli-
suutta sen enempää tieteellisen kuin eettisenkään tiedon alueella. Seuraavaksi on-
kin syytä tarkastella kahta keskeistä objektiivisuuden käsitteen tulkintavaihtoehtoa 
sekä niiden soveltuvuutta objektiivisuuden oletukseen etiikan alueella; objektiivi-
suuden epistemologista ja ontologista tulkintavaihtoehtoa.  

4.2 Objektiivisuuden epistemologinen ja ontologinen tulkinta

Objektiivisuuden käsitteen fi losofi sista tulkinnoista löytyy ainakin kaksi päälin-
jaa; objektiivisuuden epistemologinen ja ontologinen tulkinta. Objektiivisuutta 
voidaan tulkita epistemologisesti, jolloin vältetään viittaamasta ihmisestä riippu-
mattoman todellisuuden olemassaoloon. Objektiivisuuden ontologisen tulkinnan 
kannattajat kuitenkin esittävät, että objektiivisuuden mielekäs tulkinta edellyttää 
oletuksen ihmisestä riippumattomasta, itsenäisesti olemassa olevasta todellisuu-
desta. Seuraavassa esittelen ja vertailen näitä tulkintoja suhteessa arvo-objektiivi-
suuden mahdollisuuteen. 

Objektiivisuuden epistemologinen tulkinta pyrkii minimaaliseen objektiivi-
suuden tulkintaan, joka olisi neutraali suhteessa ontologisiin kysymyksiin. Mikäli 
epistemologinen tulkinta kykenee määrittelemään objektiivisuuden asianmukai-
sesti, ei ole syytä tulkita objektiivisuutta siten, että tarvitaan ontologisia viittauksia 
– pikemminkin ontologinen tulkinta tulee tällöin hylätä ylimääräisenä fi losofi sena 
konstruktiona. 

25 Holman suomennos.
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Epistemologinen tulkinta määrittelee objektiivisuuden kognitiivisen sisällön 
ominaisuutena. Esimerkiksi ”presumptiivinen universaalisuus” voi olla kognitii-
visen sisällön objektiivisuusominaisuus – tällöin objektiivinen arvio on sellainen, 
jonka voidaan olettaa olevan pätevä jokaiselle. Robert Nozick on teoksessaan Inva-
riances (2001) pohtinut tällaisen tulkinnan mahdollisuutta arvo-objektiivisuuden 
osalta. Nozickin mukaan näyttäisi siltä, että sellaisessa tilanteessa, jossa arvioijalla 
on käytössään kaikki relevantti tieto, eikä hänellä ole asian suhteen henkilökohtai-
sia intressejä, eri henkilöiden moraaliset arviot olisivat suhteellisen invariantteja. 
Juuri näiden invarianssipiirteiden takia nämä periaatteet olisivat tehokkaita etii-
kan funktion saavuttamisessa. (Nozick 2001, 284–294.)  

Mikäli Nozick on oikeassa tässä hieman kantilaistyyppisessä oletuksessaan, voi 
tällainen epistemologinen tulkinta objektiivisuudesta hyvinkin olla toimiva etii-
kan objektiivisuuden tulkinta. Teorialle voidaan kuitenkin esittää perinteinen rea-
listinen kritiikki. Täytyy nimittäin kysyä, millä tavalla se, että ihmiset ovat samaa 
mieltä jostain asiasta, jotenkin legitimoisi sen. Eihän ole mitään syytä olettaa, ettei-
kö suurikin ihmisjoukko voisi erehtyä esimerkiksi arvojen rationaalisessa arvioin-
nissa. Lisäksi on aina olemassa ihmisiä, jotka päätyvät erilaiseen lopputulokseen 
– millä perusteella päätämme, ketkä ovat väärässä ja ketkä oikeassa? 

Nozick toteaa itsekin, että vaikka intersubjektiivinen samaa mieltä oleminen 
onkin epistemologisesti ensisijaista myös silloin, kun tulemme tietämään jonkin 
asian faktuaalisesta totuudesta, ei yhteisymmärrys ei kuitenkaan riitä, vaan totuu-
della täytyy olla ihmisen mielestä riippumaton ominaisuus, joka selittää tämän 
yhteisymmärryksen. (Nozick 2001, 291.) Faktuaalisen totuuden tapauksessa tämä 
ominaisuus voidaan selittää, ja useimmiten selitetäänkin, totuuden korrespon-
denssiteorian avulla. ”Jos tällaista (ihmisestä riippumatonta) ominaisuutta ei ole, 
vaan jos pelkästään olemme samaa mieltä joistain periaatteista, eettisen totuuden 
ja faktuaalisen totuuden paralleelin mahdollisuus näyttää sortuvan, ja samalla sor-
tuu myös myös intersubjektiivisuuden yksimielisyyden normatiivinen voima.”26 

(Nozick 2001, 287.)
Intersubjektiivinen yksimielisyys ei siis voi taata väittämän totuutta. Ihmiset 

ovat erehtyväisiä, eikä meillä ole perusteita olettaa, etteivätkö kaikki ihmiset voisi 
erehtyä samassa asiassa. Erityisesti etiikan alueella, jossa valtasuhteet ja pyrkimyk-
set säilyttää tietyn kulttuuri- ja yhteiskuntajärjestelmän stabiilius vaikuttavat voi-
makkaasti ihmisen käsityksiin siitä, mikä on oikein, voidaan hyvinkin saavuttaa 
intersubjektiivinen yksimielisyys, jolla ei ole mitään tekemistä objektiivisuuden 
kanssa. Siksi epistemologisen tulkinnan on vaikea erottaa toisistaan totta usko-
musta ja konsensuksen tai toimivuuden perusteella muodostettua uskomusta. 

Siksi voidaan pitää perusteltuna myös näkemystä, jonka mukaan objektiivisuu-
den käsitettä ei voida mielekkäästi määritellä ilman ontologista viittausta tietämi-
semme ulkopuoliseen ja itsenäisesti olemassa olevaan todellisuuteen. 

Objektiivisuuden ontologinen tulkinta pyrkii välttämään epistemologisen tul-
kinnan ongelmat kytkemällä objektiivisuuden määritelmän mielestämme ja tie-
tämisestämme riippumattomiin entiteetteihin. Yksi ontologisen tulkinnan versio

26 Holman suomennos.
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viittaa itsenäisesti olemassa olevaan moraaliseen todellisuuteen, joka on materiaa-
lisesta todellisuudesta erillinen ja erilainen todellisuuden muotonsa. Tämän tul-
kinnan vahvuus on siinä, että se selkeästi mahdollistaa objektiivisuuden oletuksen 
moraalitodellisuuden alueella. Sen heikkous taas on se, että se joutuu todellisuutta 
selittääkseen olettamaan melko runsaasti asioita, joita ilmankin maailman ilmiöt 
vaikuttaisi voitavan selittää. Tämä tulkinta näyttäisi myös johtavan supranatura-
lismiin, johon kaikki fi losofi t eivät muunmuassa edellä kuvatuista syistä ole haluk-
kaita sitoutumaan. Kysymystä supranaturalismista käsitellään luvussa 4.4. Sitä en-
nen on syytä tarkastella vielä totuuden käsitettä suhteessa tieteeseen ja etiikkaan. 

4.3 Totuuden käsite tieteessä ja etiikassa

Robert Nozickin mukaan faktuaalista maailmaa koskevan uskomuksen totuuso-
minaisuudessa keskeistä on sen tehokkuus tiettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tosi uskomus selittää (tilastollisesti) menestymistä toiminnassa (Nozick 2001,
293–294). Faktuaalisen objektiivisen totuuden totuusominaisuus on Nozickin 
mukaan sen invarianssiominaisuus. Juuri objektiivisen totuuden invarianttius 
selittää kolmea objektiivisen totuuden tuntomerkkiä. Ensinnäkin objektiivinen 
totuus on saavutettavissa eri näkökulmista. Toiseksi se on tai voi olla interper-
sonaalisesti hyväksytty, ja kolmanneksi se pitää paikkansa riippumatta ajattelijan 
ja havainnoijan uskomuksista ja kokemuksista (Nozick 2001, 286). Hyvä ehdokas 
tämän invarianssiominaisuuden selittäjäksi näyttäisi faktuaalitotuuden alueella 
olevan totuuden korrespondenssiteorian mukainen realistinen oletus ihmisestä 
riippumattomasta todellisuudesta.

Faktuaalisen totuuden alueella näyttää mielestäni siltä, että rationaalisuuden 
käsite on toimiva fi losofi nen käsite, jos sitoudutaan yhtäaikaisesti ontologiseen 
realismiin ja fallibilistiseen käsitykseen tiedosta. Myös objektiivisuuden mahdol-
lisuus edellyttää näkemystä, että meidän on mahdollista saada jonkinlaista tietoa 
todellisuudesta. Tällöin uskomustemme arviointi kytkeytyy viime kädessä meistä 
riippumattoman todellisuuden asettamiin rajoihin, kuitenkin niin, että meidän 
on aina otettava huomioon oman kognitiivisen apparaattimme rajallisuus ja käsi-
tejärjestelmiemme havaitsemistamme ja ymmärtämistämme suodattava vaikutus. 
Rationaalisuuden tehtävä näyttäisikin kaikkein mielekkäimmältä juuri tällaisessa 
järjestelmässä, jossa tarvitsisimme välinettä jolla arvioida, kuinka hyvin uskomuk-
semme vastaavat todellisuutta.

Faktuaalitotuudella ja moraalitotuudella näyttää olevan selkeitä rakenteellisia 
eroavaisuuksia. Esimerkiksi moraaliperiaatteen noudattaminen saattaa toisinaan 
olla ristiriidassa henkilön oman edun kanssa. Faktuaalitotuudella ei tällaista ominai-
suutta näyttäisi olevan, olkoonkin että faktuaalitotuuskaan ei ole hyödyllinen tun-
tijalleen kuin tilastollisesti. (Nozick 2001, 293.) Eettisen periaatteen noudattaminen 
ei myöskään ole samanlainen välttämättömyys kuin esimerkiksi materiaalisen maa-
ilman totuuksien mukaan toimiminen; kiviseinän läpi ei voi kävellä vain siksi, että 
päättää jättää tiettyä kiviseinän läpäisemättömyyden periaatetta noudattamatta.

Tieteellisen tiedon osalta objektiivisuuden oletus edellyttää argumenttini mu-
kaan realistista oletusta ihmisestä riippumattoman todellisuuden olemassaolosta, 
ja artikkelissani esitän, että mikäli halutaan pitää kiinni rationaalisuuden ideaalin 
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samankaltaisuudesta tieteellisen tiedon ja eettisen tiedon alueella, tarvitaan aina-
kin maltillista moraalirealistista oletusta. Artikkelissani pohdin, millainen näke-
mys voisi yhtä aikaa mahdollistaa Scheffl erin kannattaman naturalistisen maail-
mankuvan ja maltillisen moraalirealismin.

4.4 Supranaturalismi vai fallibilistinen naturalismi?

Scheffl erin näkemys herättää siis kysymyksen siitä, voidaanko edellä kuvattua ob-
jektiivisuuden oletusta tehdä ilman sitoutumista ajatukseen moraalitodellisuudes-
ta itsenäisesti olemassa olevana todellisuuden muotona. Tällaisen itsenäisen todel-
lisuuden oletus olisi ongelmallinen suhteessa Scheffl erin eettiseen naturalismiin 
sitoutuneeseen kokonaisnäkemykseen.

Oletus, jonka mukaan arvorealismin olettaminen (eli arvojen objektiivisuuden 
ontologiseen tulkintaan sitoutuminen) johtaisi supranaturalismiin, ei kuitenkaan 
ole täysin perusteltu. Oletus johtunee ennen kaikkea siitä, että arvojen objektiivi-
suus ei sinällään mahdu tämänhetkiseen luonnontieteelliseen maailmankuvaan, 
jossa arvot nähdään (toisin kuin aineellinen todellisuus) historiallisesti, kulttuu-
risesti ja sosiaalisesti rakentuneina ja siten, vaikkakaan ei välttämättä yksilön va-
paasti valittavana, kuitenkin olemassa olevina vain ihmismielestä riippuvaisina. 
Arvojen ontologisen objektiivisuuden olettaminen aiheuttaisi siis ongelmia tämän 
hetken tieteelliselle maailmankuvalle. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että arvo-objektivistilla ei olisi muuta vaihtoehtoa 
kuin supranaturalismi. Voidaan nimittäin sitoutua ajatukseen tiettyjen arvojen ih-
mismielestä riippumattomasta totuudesta ilman, että otetaan kantaa näiden arvo-
jen alkuperään tai luonteeseen. Vertaaminen luonnontieteen maailmaan valaissee 
asiaa: Voin kannattaa ajatusta, jonka mukaan maa kiertää aurinkoa, vaikka koko 
ihmiskunta sattuisi luulemaan toisin. Samalla tavalla voin kannattaa ajatusta, että 
oikeudenmukaisuus on parempaa kuin epäoikeudenmukaisuus, vaikka koko ih-
miskunta sattuisi ajattelemaan muuta. Minun ei tarvitse ottaa kantaa taivaankap-
paleiden ja niiden liikkeiden alkuperään ja luonteeseen sen enempää kuin objek-
tiivisen oikeudenmukaisuuden arvon alkuperään ja luonteeseen.

Periaatteessa naturalistisen maailmankuvan kannattajalta, jonka mielestä 
näyttää perustellulta kannattaa ajatusta arvojen objektiivisuudesta, ei edellytetä 
enempää kuin epistemologista fallibilismia sen suhteen, että maailmankuvamme 
on sikäli epäadekvaatti, että se ei pysty selittämään selvästikin objektiivisilta vai-
kuttavien arvojen objektiivisuutta. Se, että supranaturalistiset selitykset arvojen 
objektiivisuudesta näyttävät monen mielestä todennäköisiltä, on erillinen, oman 
fi losofi sen väittelynsä ansaitseva kysymys naturalististen ja supranaturalististen 
arvo-objektivistien välillä. 

4.5 Objektiivisuus, totuus, varmuus – fi losofi sta keskustelua 
artikkelista

Minulla on ollut mahdollisuus käydä keskustelua SR-artikkelistani lukuisien fi lo-
sofi en kanssa. Tässä yhteydessä nostan esiin Victor Worsfoldin ja Harvey Siegelin 
kanssa käymäni keskustelut. Philosophy of Education Societyn kongressissa ar-
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tikkeliani kommentoi University of Texas at Dallasin professori Victor L. Worsfold. 
Worsfoldin kommentissa (Worsfold 2003) ja vastauksessani hänelle keskusteltiin 
realismin ja varman tiedon välisestä suhteesta. 

Worsfold päätyy artikkeliini kirjoittamassaan kommenttipuheenvuorossa kri-
tisoimaan näkemystä, jota en artikkelissani alun perinkään kannattanut. Otan 
Worsfoldin kommentin tässä yhteydessä esille, koska Worsfoldin tekemä virheelli-
nen päättelyaskel on niin arvo-objektivismin kuin moraalirealisminkin kritiikeissä 
melko tavallinen. Worsfoldin kommentti nimittäin kritisoi ajatusta eettisen tie-
don varmuudesta, jonka hän yhdistää moraalirealismiin.27 Tekemänsä virheellisen 
päätelmän jälkeen Worsfold sitten argumentoi artikkeliani vastaan osoittamalla, 
että ajatus varmasta moraalitiedosta ei sovi Scheffl erin inhimillisen tiedon epävar-
muutta korostavaan fi losofi aan. Ei toki sovikaan: ajatus minkäänlaisesta varmas-
ta ja lopullisesta tiedosta ei sovi yhteen Scheffl erin fallibilistisen fi losofi an kanssa. 
Artikkelini kritiikkinä Worsfoldin näkemys kuitenkin epäonnistuu, koska en esit-
tänyt, että Scheffl erin fi losofi aan voisi sovittaa ajatuksen eettisen (tai muunkaan) 
tiedon varmuudesta.

Worsfoldin argumentin ongelma on siis virheellinen päättelyaskel. Ontologi-
nen realismi ei liity näkemykseen inhimillisen tiedon varmuudesta, pikemminkin 
päinvastoin. Analogia suhteessa tieteelliseen tietoon osoittaa asian melko yksin-
kertaisesti. Fallibilistinen realismi suhteessa tieteen tutkimaan todellisuuteen olet-
taa kyllä ihmisestä riippumattoman todellisuuden olemassaolon, mutta kiistää 
näkemyksen, että meillä voisi olla varmaa ja muuttumatonta tietoa tästä todel-
lisuudesta. Ihminen voi ristiriitaan ajautumatta kannattaa yhtä aikaa sekä näke-
mystä, että on olemassa ihmisestä riippumaton todellisuus, että näkemystä, että 
tietomme tästä todellisuudesta on vähäistä, virheellistä tai vaikka olematonta. Ja 
mikäli ylipäätään oletamme erehtymisen mahdollisuuden, on oletettava jotakin, 
jonka suhteen saatetaan erehtyä.

Worsfoldin kommenttipuheenvuoroa merkittävämmän kriittisen huomion 
esitti kongressin jälkeen sähköpostitse Miamin yliopiston fi losofi an professori 
Harvey Siegel. Siegel (henkilökohtainen tiedonanto 6.5.2003) oli kanssani samaa 
mieltä siitä, että rationaalisuuden ideaalin soveltaminen edellyttää objektiivisuu-
den mahdollisuutta. Siegelin kommentti käsitteli objektiivisuuden mahdollisuu-
den ja ontologisen realismin suhdetta. Keskustelumme koski sitä, voisiko etiikka 
olla objektiivista ilman realistista taustaoletusta. Olin jo alkuperäisessä artikkelis-
sani esitellyt yhtenä vaihtoehtona etiikan objektiivisuuden epistemologisen tul-
kinnan, jonka mukaan näin voisi olla. 

Siegelin artikkelini teeman jatkokehittelyn kannalta merkittävin kritiikki on, 
että artikkelini ei riittävän selvästi tuo esille ajatusta, että etiikka voi olla (episte-
mologisessa mielessä) objektiivista ilman realistista referenssiä. Eli mikäli objektii-
visuuden ehdot ymmärretään epistemologisesti, uskomukseni voi olla objektiivi-

27 Myös materiaalista maailmaa koskevan realismin kritiikeissä olen silloin tällöin tör-
männyt ajatukseen, jossa realismin virheellisesti nähdään kytkeytyvän oletukseen var-
masta tiedosta. 
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nen (ollessaan puolueeton, tasapuolinen, asianmukaisen evidenssin informoima) 
ja silti epätosi. Se voi myös olla tässä mielessä objektiivinen ilman viittausta on-
tologiseen realismiin ja itsenäiseen todellisuuteen. Eli se, että pidän p:tä totena ei 
tarkoita, että p olisi tosi. Se, että pidän p:tä totena edellyttää rationaalisuutta ja ob-
jektiivisuutta (epistemologisessa mielessä), mutta ei objektiivisuutta ontologisessa 
mielessä.28

Siegel siis korostaa, että etiikka voi olla objektiivista, vaikka ei olisikaan totta. 
Moraaliperiaatteen objektiivisuuden ratkaisisi tällöin se, miten hyvin se täyttää 
esimerkiksi puolueettomuuden vaatimukset. Tällä tavoin objektiiviseksi arvioitu 
eettinen periaate voi aivan hyvin olla olematta tosi. 

Siegel on toki oikeassa siinä, että käsitteellisesti ei synny ristiriitaa, jos määritte-
lemme objektiivisuuden siten, että se ei kytkeydy totuuden ja todellisuuden käsit-
teisiin. Ongelma suhteessa eettiseen tietoon kuitenkin syntyy, vai pitäisikö sanoa, 
että se säilyy. Joudumme nimittäin vastaamaan kysymykseen objektiivisuuden 
asianmukaisista kriteereistä, jota emme nyt voi määritellä sen avulla, mitkä kritee-
rit tuottavat toden tai mahdollisimman paljon todensuuntaisen periaatteen. Etii-
kassahan kriteereitä voi olla monenlaisia, riippuen siitä, katsommeko, että meidän 
tulee eettisiä periaatteita arvioidessamme ottaa huomioon ensisijaisesti esimerkik-
si oma etumme, perheemme etu vai vaikkapa demokraattisen yhteiskunnan tai 
kolmannen maailman etu. Eli voimme kysyä, ovatko objektiivisuuden arvioinnin 
periaatteet objektiivisia vai subjektiivisia. Jos nämä periaatteet määrittyvät subjek-
tiivisesti, emme oikeastaan sittenkään voi puhua etiikan objektiivisuudesta. 

Siegelin tarjoama vastaus tähän hänelle esittämääni kysymykseen kytkee SR
-artikkelin käsittelemän kysymyksen EHN-artikkeliin, yhtäältä EHN:ssä käsitel-
tyyn naturalistisen virhepäätelmän ongelmaan, toisaalta kysymykseen ihmiskäsi-
tyksestämme. Kriteeriksi moraalisille perusteille Siegel nimittäin tarjoaa kantilais-
ta persoonuuden käsitettä ja periaatetta, että ihmisiä tulee kohdella tietyllä tavalla 
(päämääränä, ei välineenä) heidän persoonuutensa vuoksi (Siegel, henkilökohtai-
nen tiedonanto 13.10.2004). Siegel siis asettaa tietyn ihmiskäsityksen kriteeriksi 
eettisten periaatteiden arvioinnille. 

28 Yksi tämänsuuntainen fi losofi nen ratkaisumalli voisi olla Robert Nozickin teokses-
san Invariances esittämä ajatus, että objektiiviset eettiset uskomukset olisivat niitä, jotka 
olisivat tehokkaimpia etiikan funktion toteuttamisessa. Etiikan funktioksi Nozick eh-
dottaa ihmisten käyttäytymisen koordinoimista yhteisen hyvän edistämiseksi. (Nozick 
2001, 284–294). 
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5 Kasvatus ja monikerroksinen todellisuus

Vuonna 2004 Educational Theory:ssa julkaistu artikkelini ”Plurealism and Edu-
cation: Israel Scheffl er’s Synthesis and its Presumable Educational Implications” 
osallistuu kasvatusfi losofi seen kontruktivismi–realismi-keskusteluun.29 Artikke-
lissa käyn läpi Scheffl erin ja hänen Harvardin kollegansa Nelson Goodmanin kah-
den vuosikymmenen mittaista debattia konstruktivismin ja realismin kysymyksis-
tä sekä esittelen Scheffl erin 2000-luvulla kehittelemän näkemyksen, plurealismin, 
jonka avulla Scheffl er  katsoo ratkaisseensa hänen ja Goodmanin välisen näkemy-
seron. Scheffl erin ja Goodmanin tekstit aiheesta eivät ole kasvatusfi losofi sia vaan 
sijoittuvat epistemologian ja ontologian alueille. Omassa artikkelissani pohdin 
myös Scheffl erin ja Goodmanin välisessä keskustelussa esiintyvien näkemysten 
kasvatuksellisia seurauksia. 

Plurealismi on Scheffl erin Goodmanin kuoleman jälkeen muodostama näke-
mys, jonka Scheffl er katsoo ratkaisseen hänen ja Goodmanin välisen näkemys-
eron suhteessa konstruktivismiin ja realismiin. Scheffl erin mukaan Goodman, 
joka kannattaa radikaalia konstruktivismia, päätyy hylkäämään ontologisen rea-
lismin virheellisen argumentin nojalla. Scheffl erin mukaan Goodmanin virhe on 
se, että tämä olettaa, että realisti on väistämättä myös monisti (eli olettaa yhden ja 
yhteen kuvausjärjestelmään redusoitavan todellisuuden olemassaolon). Scheffl er 
hylkää Goodmanin tavoin monismin, mutta kannattaa silti ontologista realismia 
eli oletusta ihmisestä riippumattomasta todellisuudesta. 

Plurealismi on kiinnostava kanta myös kasvatuksen näkökulmasta. Plurealismi 
painottaa ihmisen tietojärjestelmien erehtyväisyyttä ja korostaa erilaisten  näkö-
kulmien merkitystä monimuotoisen maailman ilmiöiden valottajana. Realistisen 
perusoletuksensa vuoksi se ei kuitenkaan kadota  kytköstä todellisuuteen eikä 
mahdollisuutta vertailla ja arvioida tieto-, uskomus- ja symbolijärjestelmiämme. 
Plurealismi pyrkii vastustamaan erilaisten todellisuuden kuvaamisjärjestelmien 
redusoimista johonkin yhteen lähestymistapaan. Kasvatuksen moniulotteisessa 
maailmassa tällainen monenlaisten todellisuuden alueiden ja kerrostumien huo-
mioiminen ja todellisuuden erilaisten kuvausjärjestelmien arvostaminen on eri-
tyisen tärkeää. 

Artikkelissani ”Plurealism and Education” käsittelen Scheffl erin plurealismia 
Goodmanin konstruktivismin ja perinteisen ontologisen realismin synteesinä sekä 
pohdin, mitä konstruktivismi, realismi ja plurealismi voisivat merkitä kasvatuksen

29 Kasvatusfi losofi sta keskustelua konstruktivismista ja realismista on käyty viime vuo-
sina runsaasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomalaisen keskustelun voidaan kat-
soa alkaneen Tapio Puolimatkan (2002) teoksesta Opetuksen teoria: Konstruktivismista 
realismiin, jossa Puolimatka kritisoi Päivi Tynjälän (1999) kannattamaa konstruktivis-
tista epistemologiaa (Puolimatka 2002, 50–51). Suomalaista keskustelua koottuna ks. 
Kalli & Malinen (toim.) 2005, kansainvälistä ks.  Matthews (toim.) 1998 sekä Phillips 
(toim.) 2000. 
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taustaoletuksina. Artikkelin yhtenä tarkoituksena on pyrkiä yhdistämään teoreet-
tisen fi losofi an piirissä käytävää keskustelua kasvatusfi losofi seen keskusteluun ja 
osoittaa näin tämän keskustelun kasvatuksellinen merkitys. Toiseksi tarkoitus on 
pohtia, kuinka kasvattajan tai kasvatusta koskevia päätöksiä tekevän oletukset tie-
don ja todellisuuden luonteesta vaikuttavat kasvatusratkaisuihin.  

5.1 Goodmanin konstruktivismi ja fi losofi sen konstruktivismin 
kasvatukselliset seuraukset 

”Konstruktivismi” on termi, jota ihmistieteiden alueella käytetään useassa eri mer-
kityksessä. Tämän tekstin näkökulmasta on olennaista erottaa toisistaan oppimis-
teoreettinen ja fi losofi nen (epistemologis-ontologinen) konstruktivismi. 

Oppimisteoreettisella (tai psykologisella tai kognitiivisella) konstruktivismilla 
tarkoitetaan yleensä sellaista oppimisnäkemystä, joka huomioi oppijan tai oppivan 
yhteisön aktiivisen roolin tiedonmuodostuksessa ja käsitysjärjestelmiensä raken-
tamisessa. Tällaisen oppimisnäkemyksen vastakohdaksi esitetään yleensä ”beha-
viorismi,” joka tulkitaan näkemykseksi, jonka mukaan opetettaessa valmista tietoa 
ikään kuin kaadetaan passiivisen opiskelijan päähän.30 

Filosofi assa konstruktivismilla taas viitataan epistemologis-ontologiseen kan-
taan, jonka mukaan joko 1) ei ole olemassa muuta kuin konstruktiomme tai 2) 
koska emme voi tietää muuta kuin konstruktiomme, mistään niistä riippumatto-
masta ja niiden ulkopuolisesta ”todellisuudesta” ei ole mielekästä puhua. Filosofi -
sen konstruktivismin vastaparina on fi losofi nen realismi, jonka mukaan on perus-
teltua olettaa ihmisestä riippumattoman todellisuuden olemassaolo.31

Tässä yhteydessä on vielä syytä mainita, että oppimisteoreettinen konstrukti-
vismi ei käsitteellisesti edellytä fi losofi sta konstruktivismia, vaikka näitä usein kan-
natetaankin yhdessä, jopa niin, että nähdään oppimisteoreettinen konstruktivismi 
fi losofi sen konstruktivismin seurauksena. Monet kasvatusfi losofi t ovat kuitenkin 
kirjoituksissaan korostaneet, että psykologinen ja kognitiivinen konstruktivismi 
olisi huomattavasti vakuuttavampi teoria ilman konstruktivistista epistemologiaa 
ja metafysiikkaa (esim. Burbules 2000, 326; Holma & Kontinen 2005, 85–87; Mc-
Carty & Schwandt 2000, 41–85).

Goodmanin ja Scheffl erin debatissa on kyse nimenomaan fi losofi sesta kon-
struktivismi-realismikeskustelusta, jossa Goodman kannattaa ”irrealismiksi” ni-
meämäänsä konstruktivismin muotoa ja Scheffl er maltillista realismia. 

Goodman pitää koko debatin ajan kiinni näkemyksestä, jonka mukaan kuva-
usjärjestelmistämme riippumattomasta todellisuudesta ei ole mielekästä puhua. 
Goodman kirjoittaa: 

30 Oma keskustelunaiheensa on, missä määrin ”behaviorismi” oli tällaista, ja missä 
määrin uusi ”konstruktivismi” on sitten perustavasti toisenlaista. Tässä yhteydessä 
olennaista on kuitenkin erottelu oppimisteoreettisen ja fi losofi sen konstruktivismin 
välillä. 
31 Realismista ja realistisesta argumentista yleistajuinen esitys ks. Raatikainen 2000, 
35–39. 
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 Jos kysyn sinulta maailmasta, voit kertoa minulle millainen se on tietyssä 
viitekehyksessä, mutta jos vaadin sinua sanomaan millainen se on erillään 
kaikista viitekehyksistä, mitä voit vastata? Kuvaamisen tapamme rajoitta-
vat meitä kaikessa mitä kuvaamme. Niin sanottu maailmankaikkeutemme 
koostuu pikemminkin näistä kuvaamisen tavoista kuin maailmasta tai maa-
ilmoista.32 (Goodman 1996, 62.) 

Goodmanin mukaan erilaiset (ja todet) symbolijärjestelmät johtavat yhteismi-
tattomiin todellisuuden kuvaamisen tapoihin, eikä ole olemassa perustavaa tapaa 
kuvata asioita niin kuin ne todella ovat. Siksi Goodmanin mielestä on perustel-
tua väittää, että maailmat pikemminkin tehdään kuin löydetään. (Ks. esim. Elgin 
1998.)

Mitä Goodmanin konstruktivismista sitten kasvatuksellisesti seuraa? Kon-
struktivistisen oletuksen seuraukset ovat sikäli mielenkiintoinen kasvatusfi loso-
fi nen kysymys, että konstruktivistisesta metafysiikasta seuraavat johtopäätökset 
eivät useinkaan käy yksiin sen kanssa, mitä konstruktivismia eksplisiittisesti kan-
nattavat opettajat ja kasvattajat pitävät kasvatusihanteinaan. 

Goodmanin konstruktivismin painotuksen erilaisiin ja keskenään yhteismitat-
tomiin symbolijärjestelmiin voidaan nähdä kasvatuksellisesti tukevan kulttuurista 
pluralismia ja suvaitsevaisuutta.33 Toinen goodmanilaisen pluralismin kasvatu-
simplikaatio voisi olla taidekasvatuksen merkityksen korostaminen sekä ylipää-
täänkin luovuuden merkityksen korostaminen kasvatuksessa kokemuksemme eri-
laisten kuvaustapojen viljelemiseksi ja tukemiseksi. 

Konstruktivismi on tämän päivän kasvatusfi losofi sessa keskustelussa saanut 
myös paljon sellaista kiitosta, jolle ei varsinaisesti löydy fi losofi sia perusteita. Kon-
struktivismia on kiitelty siitä, että se kiinnittää huomion opiskelijoiden omiin kä-
sitteisiin, asenteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin (ks. esim. Howe & Berv 2000, 30–
31; Matthews, 2000, 187) ja  konstruktivismin ansioksi on toisinaan luettu se, että 
se on tehnyt opettajat tietoisiksi tieteen inhimillisestä ulottuvuudesta, sen erehty-
väisyydestä ja kytköksistä niin historiallis-kulttuuriseen tilanteeseen kuin vallan-
käyttöönkin (ks. esim. Matthews 2000, 187). Edellä kuvatut ”konstruktivistiset” 
näkemykset kasvatuksesta ja tieteestä eivät kuitenkaan edellytä konstruktivistista 
metafysiikkaa vaan sopivat hyvin yhteen nimenomaan realismin kanssa (ks. esim. 
Matthews 2000, 187). 

Konstruktivistisen epistemologian ja metafysiikan heikkoudet ovat tulleet esille 
erityisesti tieteeseen perustuvien aineiden opetuksessa. Richard E. Grandyn mu-
kaan tilanne on saattanut johtaa siihen, että opettajat eivät ole halunneet määritel-
lä mitään oppilaiden käsityksiä virheellisiksi (Grandy 1998, 116). Grandy kysyy-
kin, onko mieltä ylipäätään opettaa tieteellisiä aineita, jos kerran emme edes lähde 
siitä oletuksesta, että jotkut käsitykset ovat adekvaatimpia, johdonmukaisempia ja 
täten kannatettavampia kuin toiset (Grandy 1998, 116).

32 Kaikki tässä väitöskirjassa  lainatut katkelmat Scheffl erin ja Goodmanin teoksista on 
suomentanut Holma. 
33 Tämän tulkinnan ongelmia käsitellään luvussa 5.4. 
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Samantyyppisiä ongelmia ilmenee luonnollisesti myös muilla opetuksen alu-
eilla. Howe ja Berv kirjoittavat, että myös moraalikasvatuksen alueella on asioita, 
joissa opettajan pitäisi voida selkeästi sanoa, että oppilas on erehtynyt (Howe & 
Berv 2000, 38).34

Konstruktivisti ei kuitenkaan välttämättä lähde siitä, etteikö mitään uskomus- 
tai kuvausjärjestelmää tulisi asettaa ensisijaiseksi. Esimerkiksi Richard Rorty ajat-
telee, että vaikka meillä ei ole pääsyä itsenäiseen todellisuuteen eikä kriteereitä 
arvioida ”tietoamme”, meidän tulee kuitenkin opettaa länsimaisen tieteen ja mo-
raaliperinteen sisältöjä yksinkertaisesti siitä syystä että ne ovat meidän (ks. esim. 
Rorty 1997, 530–236). Rorty kirjoittaa: ”Meidän ei pidä nähdä ongelmiamme
’todellisina’ ongelmina vaan meidän ongelminamme. […] Tämä voi edistää Ame-
rikan intellektuellien kykyä nähdä maamme yhä meidän maanamme ja antaa mei-
dän jälleen rakastua traditioon joka on meidät muovannut.” (Rorty 1997, 536.) 

Rortyn ajatusta voi tulkita kahdellakin tavalla. Molemmat tavat johtavat kui-
tenkin fi losofi sesti kestämättömiin päätelmiin. Ensinnäkin: Siitä, että meillä ei 
ole sen parempaa opetettavaa kuin oma länsimainen tieteemme ja etiikkamme, ei 
seuraa että meidän pitäisi opettaa niitä, ja jos Rorty tarkoittaa tätä, hän syyllistyy 
päättelemään siitä miten asiat ovat sen miten niiden pitäisi olla. Toiseksi, jos Rorty 
tarkoittaa, että meidän tulisi omaksua jotakin yksinomaan sillä perusteella, että se 
on meidän, menetämme mahdollisuuden kriteereihin, joiden perusteella voimme 
hyväksyä kasvatukseen jotakin, ja taas jättää siitä jotakin pois. Onhan nimittäin 
niin, että kaikkein vahingollisimmatkin ideat, jotka ihmisen päähän saattavat päl-
kähtää, voidaan tulkita meidän kulttuurimme ja meidän yhteiskuntamme tuot-
teiksi. 

5.2 Realismi ja kasvatus

Realismi fi losofi sena kantana tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on perus-
teltua olettaa, että on olemassa ihmisestä riippumaton todellisuus, josta voimme 
saada tietoa.35

Scheffl eriläinen realismi voidaan määritellä realismin minimaalisena versio-
na. Scheffl er kannattaa melko laajasti goodmanilaista relativismia ja pluralismia 
(Scheffl er 1997a, 197), mutta vastustaa ”maailmojen tekemisen” kirjaimellista tul-
kintaa (Scheffl er 2000, 168). Scheffl erin ja Goodmanin välisen väittelyn alkuvai-
heessa Scheffl er itse asiassa näyttää olettaneen, ettei Goodmankaan tarkoita kirjai-
mellisesti maailmojen tekemistä vaan symbolijärjestelmien ja versioiden tekemistä 
(Scheffl er 2001). Goodman kuitenkin vastaa Scheffl erille, että jaottelua versioiden 
ja niiden kuvaamien asioiden välillä ei voida mielekkäästi tehdä, ja ilmoittaa kan-
nattavansa kirjaimellista tulkintaa (Goodman 1984, 42). Filosofi en välinen erimie-
lisyys tiivistyy Scheffl erin lauseissa: 

34 Tämä Howe’n ja Bervin ajatus liittyy SR-artikkelin yhteydessä käytyyn keskusteluun 
etiikan objektiivisuudesta ja moraalirealismista. 
35 Realismin eri muodoista ja niiden välisistä käsitteellisistä yhtäläisyyksistä ja eroista 
ks. Niiniluoto 1999. 
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 Voin ymmärtää sanojen tekemisen mutta en niiden kautta niiden maailmo-
jen tekemistä, joihin sanat viittaavat. Voin hyväksyä ajatuksen, että teemme 
versiot, mutta en sitä että ”asiat ja maailma ja aine–materia, anti–materia, 
mieli, energia tai mikä hyvänsä – muotoillaan noiden versioiden kautta” 
(Scheffl er 1997a, 205, Scheffl erin lainaus: Goodman, 1984, 12).

Scheffl er on toki samaa mieltä Goodmanin kanssa siitä ”että tietomme objekteista 
muotoutuu sanojemme kautta” (Scheffl er 1997a, 106). Tästä ei kuitenkaan seuraa, 
että luomme tai muotoilemme asiat joihin sanamme viittaavat tai että me teemme 
kuvauksistamme tosia (Scheffl er 1997a, 196). Kun teemme toden lauseen, että täh-
tiä oli ennen ihmisiä, emme samalla tee tähtiä (Scheffl er 1997a, 196).

Scheffl erin ja Goodmanin välillä ei myöskään ole erimielisyyttä siitä, että ha-
vaintoa ei voi olla ilman käsitteitä (Scheffl er 2000, 169).36 Mutta kun Goodmanin 
mukaan meillä voi olla sanoja ilman maailmaa mutta ei maailmaa ilman sanoja 
tai muita symbolijärjestelmiä, Scheffl er on eri mieltä, koska hänen mukaansa täs-
tä näyttäisi seuraavan, että mitään maailmaa ei olisi ennen ihmisen puhetta tai 
symbolismia (Scheffl er 2000, 169). Scheffl erin mukaan väite, että olemme tehneet 
tähdet, on yksinkertaisesti epätosi (Scheffl er 1997a, 193). Scheffl er korostaa, että 
se, että tähtiä ei sanottu tähdiksi ei tarkoita, että niitä ei ollut (Scheffl er 1997a, 
193–194).

Scheffl er korostaa, että se, miten maailma suhteutuu tekemäämme versioon, ei 
pääsääntöisesti riipu meistä: ”Jos ilmenee, että tekemämme versio on todenmukai-
nen, voidaan tuskin olettaa, että me olemme tehneet kohteet joita se kuvaa. Pasteur 
sen enempää kuin hänen versionsa bakteeriteoriasta ei tehnyt bakteereja jotka hän 
postuloi, eivätkä Adams ja Leverrier laskelmillaan luoneet Neptunusta.” (Scheffl er 
1997a, 199–200.)

Kasvatuksellisesti Scheffl eriläinen realismi edustaa minimaalista realismia. 
Scheffl erin mukaan todellisuuden käsitettä ei tule ottaa kasvatuksen esioletuksek-
si, vaan kasvatuksen tulee edistää todellisuuden asettamien rajojen hahmottamista 
ja ymmärtämistä.37 Scheffl er korostaa, että kasvatuksessa tulisi painottaa sitä, että 
jokin versio on toista uskottavampi ja että kriteerejä versioiden arvioimiselle tulee 
kehittää. 

Voidaan kuitenkin ajatella, että todellisuuden hahmottamisessa on kysy-
mys muustakin kuin vain tietyistä rajoista tai reunaehdoista, joiden sisällä yksi-
löt tai yhteisöt ovat suhteellisen vapaita konstruoimaan näkemyksiään. Osa rea-
listeista ajatteleekin, että todellisuuden tunteminen paitsi asettaa rajoja, myös

36 Kirjaimellisesti otettuna tämä ajatus on mielestäni virheellinen, on esimerkiksi pe-
rusteltua olettaa vastasyntyneen havainnoivan, reagoihan hän ääneen, valoon ja kos-
ketukseen. Käsitteitä vastasyntyneellä tuskin kuitenkaan on perusteltua olettaa olevan. 
Scheffl erin ja Goodmanin välisen keskustelun näkökulmasta olennaista on kuitenkin 
havaintojemme – tai tarkemmin sanoen niiden tulkitsemisemme – väistämätön teo-
riapitoisuus. 
37 Scheffl er käymässämme keskustelussa Scheffl erin kotona Newtonvillessä 
30.12.2003. 
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antaa mahdollisuuksia (Carr 2000). Siksi realismissa usein korostetaan kasvattajan 
velvollisuutta edistää kosketusta todellisuuteen ja laajentaa oppijan ymmärrystä 
todellisuuden luonteesta. Realisti ajattelee, että mitä enemmän ihminen tietää ja 
ymmärtää todellisuudesta, sitä antoisampaa hänen on elää ja tehdä mielekkäitä ja 
perusteltuja valintoja (ks. esim. Carr 2000). 

Yksi realismiin usein kohdistuva väärinkäsitys on, että realistien ajatellaan puo-
lustavan jotakin tiettyä näkemystä oikeana ja todellisuutta parhaiten kuvaavana. 
Oletuksesta ihmisestä riippumattoman todellisuuden olemassaolosta ei kuiten-
kaan millään muotoa seuraa oletus siitä, että jollakulla olisi jonkinlainen varma 
tieto siitä, millainen tämä todellisuus luonteeltaan on. Tosiasiassa realismi on vii-
meistään Peircestä lähtien yhdistetty tietoteoreettiseen fallibilismiin, ajatukseen 
siitä, että tietomme on aina virheen mahdollisuuden läpäisemää.38 

5.3 Scheffl erin plurealistinen synteesi kasvatuksen lähtökohtana

Scheffl erin Goodmanin kuoleman jälkeen julkaisemissa kahdessa artikkelissa (Schef-
fl er 2000; Scheffl er 2001) Scheffl er esittää synteesin, jonka hän olettaa ratkaisevan 
hänen ja Goodmanin välisen ristiriidan. Scheffl erin mukaan Goodman ei itse asi-
assa voinut hyväksyä ”monismia,” jonka hän oletti automaattisesti kuuluvan realis-
miin, ja hylkäsi siksi realisminkin. Scheffl erin idea on se, että realistin ei tarvitse olla 
monisti ja että tällaisen realismin tulkinnan Goodmankin voisi kenties hyväksyä. 

 Mitä sitten tarkoitetaan tällä ”monismilla”, jota Scheffl er ja Goodman niin sel-
keästi vastustavat?39 Goodman ja Scheffl er käsittelevät kahtakin monismin ongel-
maa; yhtäältä fysikalismia, toisaalta myyttiä yhtenevästä tieteestä. 

Goodmanin mukaan pluralismin tyypillinen vastustaja on ”monopolistinen 
materialisti tai fysikalisti joka väittää, että yksi järjestelmä, fysiikka, on paras ja 
kaikenkattava” (Goodman 1978, 4). Samoilla linjoilla Scheffl er toteaa: ”Tämän-
tyyppistä monismia ovat itse asiassa jotkut aikamme ajattelijat kannattaneet puo-
lustaessaan fysiikan ensisijaisuutta tietojärjestelmiemme joukossa. Kaikki tieteet 
palautuvat heidän mielestään pohjimmiltaan fysiikkaan. Paino on sanalla ’poh-
jimmiltaan,’ koska on selvää, että tieteen tosiasiallinen tila ei osoita tällaista redusi-
biliteettiä tämän hetken fysiikan teorioihin” (Scheffl er 2000, 163).

Toinen monismin ongelma on peirceläinen ajatus, jonka mukaan tieteellisen 
tiedon edistyminen johtaa kohti yhteneväistä kuvausta todellisuudesta. Scheffl er 
kuitenkin korostaa, että tiede ei useinkaan kunnioita omaa menneisyyttään eikä 
rakennu aikaisempien teorioiden ja käsitysten pohjalta. Tiede ei Scheffl erin mu-
kaan välttämättä edes etsi totuutta siltä suunnalta, mistä aikaisemmat teoriat ovat 
olettaneet sen löytyvän. Pikemminkin se usein aloittaa aivan uudelta suunnalta
hyläten vanhat teoriat kokonaisuudessaan ja korostaen tutkimusalueiden ja tul-
kintojen uusia suuntia. Siksi Scheffl erin mukaan näyttää mahdottomalta ajatella,

38 Tähän liittyy myös luvussa 4.4 käymäni keskustelu Worsfoldin kanssa (ks. myös 
Holma 2003, Worsfold 2003). 
39 Monismilla tarkoitetaan tässä kuvausjärjestelmien monismia, ajatusta siitä, että ku-
vauksemme todellisuudesta tulisi viime kädessä palauttaa yhteen järjestelmään. Kyse ei 
ole ontologisesta jaottelusta esimerkiksi dualismiin ja monismiin. 
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että teoreettisen muutoksen prosessi noudattaisi peirceläistä konvergoituvan tie-
teen ajatusta (Scheffl er 2000, 164). 

Plurealismin perusajatuksena on, että erilaiset todellisuuden kuvaamisen jär-
jestelmät kuvaavat itsenäisiä, toisistaan riippumattomia todellisuuden osa-alueita 
(Scheffl er 2000, 165–168). Plurealismin idea siis on, että se säilyttää Goodmanin 
pluralismin hylkäämättä ontologista realismia. Scheffl er kannattaa Goodmanin 
ajatusta, että erilaisin ja yhteismitattomin symbolijärjestelmin voidaan tuottaa 
tosia kuvauksia maailmasta. Sen sijaan Scheffl er kiistää sen Goodmanin ajatuk-
sen, että meidän tulisi hylätä oletus itsenäisesti olemassa olevasta todellisuudesta. 
Scheffl er esittää, että Goodman ei olisi hylännyt realismia, ellei hän olisi virheelli-
sesti olettanut, että realistin täytyy aina olla ”monisti”. Scheffl er siis luo synteesin, 
jossa monismi hylätään mutta realismi säilytetään (Scheffl er 2000, 165–167). 

Plurealistinen synteesi näyttää mielestäni hedelmälliseltä myös kasvatuksen 
teorian ja käytännön näkökulmasta. Tämän päivän kasvattaja kohtaa haasteen 
ymmärtää ja arvostaa monenlaisia todellisuuden näkemisen ja kuvaamisen ta-
poja. Plurealismille ominainen monismin ja reduktionismin  hylkääminen, sekä 
Scheffl erin fi losofi alle laajemminkin ominainen ihmisen erehtyväisyyden oletuk-
sen korostaminen on kasvatuksellisesti tärkeää dogmatismin ja indoktrinaation 
välttämisessä. Scheffl eriläisessä kasvatusajattelussa korostuu kasvattajan velvolli-
suus tiedostaa oma erehtyväisyytensä (Scheffl er 1973, 87) ja ottaa huomioon se, 
että kasvatettavan näkökulma saattaa tuoda esiin asioita, joita kasvattajan näkemys 
jättää huomiotta. 

Se, että plurealismi säilyttää realistisen perusoletuksen, auttaa sitä välttämään 
relativismin ongelman, eli sen, että menetämme kaikki tietämisemme ja uskomus-
järjestelmiemme arvioimisen kriteerit. 

Plurealistinen oletus erilaisista ja itsenäisistä todellisuuden osa-alueista on 
valaiseva kasvatustodellisuuden näköulmasta: kasvattaja kohtaa arjessaan usein 
kasvatustodellisuuden monimuotoisuuden ja moniulotteisuuden. Tieteellisen tie-
don lisäksi taiteet, etiikka ja elämänkatsomus ovat osa kasvatuksen kokonaisuutta. 
Scheffl er korostaakin usein, että kasvatuksen alueen tulee olla yhtä laaja kuin koko 
sivilisaation alueen (Scheffl er 1973, 60). Yksi tärkeä plurealismin ulottuvuus onkin 
reduktion idean välttäminen. Kasvatuksen päämääriä ei saisi redusoida suoravii-
vaisesti esimerkiksi tieteellis-teknisen ihmiskäsityksen pohjalta. 

5.4 Plurealismi? – Artikkelin esiin nostamia fi losofi sia kysymyksiä

PE:stä nostan tässä yhteydessä esille kaksi fi losofi sen keskustelun aihetta, joista 
toinen liittyy Scheffl erin kanssa käymääni keskusteluun hänen tieteen konvergoi-
tumisen ajatukselle esittämästään kritiikistä, toinen taas professori Emily Robert-
sonin40 esiin nostamaan kysymykseen Goodmanin konstruktivismin ja moniar-
voisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämisen yhteydestä. 

40 Emily Robertson toimii kasvatusfi losofi an professorina Syracuse Universityssä. Mi-
nulla oli mahdollisuus keskustella hänen kanssaan tekstistä osallistuessani kesällä 2004 
Spencerin säätiön rahoittamalle Stanfordin yliopiston ja UIUC:n järjestämälle kasva-
tusfi losofi an tohtoriopiskelijoiden kesäkurssille. 
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Artikkelissani esittelin Scheffl erin ajatusta,41 jonka mukaan Peirceltä peräisin 
oleva ajatus tieteiden konvergoitumisesta ei löydä vahvistusta tämänhetkisestä tie-
teiden tilasta, vaan pikemminkin näyttää siltä, että erityistieteiden käsitejärjestel-
mät eriytyvät toisistaan, mitä pidemmälle ne kehittyvät tieteenaloina. Scheffl erin 
mukaan tieteiden tulevaan yhtenäiseen kuvausjärjestelmään uskominen ei perus-
tu tosiasioihin vaan toiveajatteluun ja myytteihin. Scheffl er myös kritisoi sellaista 
ajatusta, että viime kädessä kaikki olisi palautettavissa fysiikan käsitejärjestelmällä 
kuvattavaksi (Scheffl er 2000, 163–165).42

Vaikka Scheffl er kirjoittaa artikkelissaan näin, hän kuitenkin aihepiiristä säh-
köpostitse keskustellessamme (Scheffl er, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2004) 
korosti, että tosiasiallisesta tämänhetkisestä palautumattomuudesta huolimatta 
hän ajattelee, että nämä erilliset järjestelmät tulee tilaisuuden tullen ylittää. Jossain 
mielessä Scheffl erkin siis näyttää toivovan, että peirceläinen yhtenäinen kuvaus-
järjestelmä voisi joskus olla totta. Hän siis ainoastaan toteaa, että tällä hetkellä sille 
ei näytä olevan perusteita, ja että he, jotka kuvittelevat tämän järjestelmän ole-
van jotakin, joka muistuttaa tämän hetken fysiikan kuvausjärjestelmää, erehtyvät 
(Scheffl er, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2004). 

Scheffl er siis yhtäältä kritisoi voimakkaasti yhdistyvän tieteen myyttiä. Toi-
saalta hän korostaa, että haluaa myöntää ainoastaan aktuaalisen irredusibiliteetin 
olemassaolon, mutta on sitä mieltä, että nämä palautumattomuudet tulee tilaisuu-
den tullen ylittää. Onko tässä siis varsinaista eroa Peirceen nähden olemassa? Asia 
voitaisiin ehkä nähdä niin, että Peirce uskoo yhdistyvän tieteen ideaaliin, mutta 
Scheffl er sanoo, että tämänhetkisen näytön valossa ei voida sanoa, onko tällaista 
mahdollisuutta olemassa vai onko joko todellisuudessa tai tavassamme käsitteel-
listää sitä (tai molemmissa?) jotakin, joka tekee reduktion mahdottomaksi. 

Kysymys todellisuuden monikerroksisuudesta (tai monista todellisuuksista) on 
keskeinen kasvatusfi losofi nen kysymys, sillä esimerkiksi fysikalismi tai vastaavat 
reduktionistiset rakennelmat eivät kasvatuksen päämääriä, sisältöjä ja menetelmiä 
pohdittaessa juuri auta. Kasvattajan todellisuus on joka tapauksessa monikerrok-
sinen. Käsitys ihmisyydestä ja ihmiseksi kasvamisesta, käsitys todellisuudesta ja 
siitä, mitä voimme siitä tietää, sekä kysymykset arvoista, etiikasta ja maailmankat-
somuksesta ovat kysymyksiä, johon kasvattaja jollain tavalla ottaa kantaa, tiesipä 
hän sitä tai ei. Scheffl erin plurealismin kasvatusfi losofi nen merkitys on mielestäni 
ennen kaikkea se, että plurealismi pyrkii säilyttämään kriittisen arvioinnin ja ke-
hittämisen mahdollisuudet kaikilla elämän alueilla, välttäen samalla reduktionis-
tisen tieteellis-teknisen maailman- ja ihmiskuvan tuomisen kasvatuksen moniker-
roksiseen maailmaan.

41 Tämä ajatus ei ole mitenkään yksinomaan Scheffl erin, vaan sen jakavat kyseisen de-
batin vastapuoli Goodman (ks. esim. Goodman 1996, 61–77) sekä Harvardin pragma-
tisteista myös esimerkiksi Putnam (Putnam 2002, 40–42). 
42 Scheffl er ei artikkelissaan mainitse oletettujen ”fysikalistien” nimiä, mutta esimer-
kiksi Putnam teoksessaan The Collapse of the Fact/Value Dichotomy näkee fysikalistina 
jopa Bernard Williamsin, koska Williamsin mukaan absoluuttinen käsitys maailmasta 
on juuri fysiikan käsitys. (Putnam 2002, 40–42). 
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Toinen olennainen kysymys koskee Goodmanilaisen konstruktivismin ja mo-
nikulttuurisuuden ja moniäänisyyden suhdetta. Robertson (henkilökohtainen tie-
donanto, heinäkuu 2004) suhtautuu kommentissaan kriittisesti siihen artikkelissa-
ni esittämään suhteellisen yleisesti kannatettuun ajatukseen, että konstruktivismi 
(ainakaan goodmanilaisessa muodossaan) edistäisi monikulttuurisuutta ja suvait-
sevaisuutta. Robertsonin ajatuksen kanssa samansuuntaisen argumentin olen itse 
esittänyt jo aikaisemmin eräässä suomenkielisessä tekstissäni (ks. Holma 2002, 
105). Ongelmana on, että vaikka kasvattajan on tärkeää olla sensitiivinen suhteessa 
kulttuurieroihin, ei goodmanilaiselta konstruktivismilta saa tähän kantaan vahvis-
tusta. Kasvatusteoreettisessa keskustelussa ongelma on tavallinen; konstruktivismi 
ilman mitään rajoituksia ei tosiasiassa oikeuta moniäänisyyttä, vaan sen pohjalta 
on nimenomaan vaikeaa perustella, miksi vaikkapa marginaalin vaiennetut äänet 
tulisi saada kuuluville. Toisaalta esimerkiksi Goodmanin konstruktivismi, joka 
korostaa kuvausjärjestelmien tiukkoja reunaehtoja (rigorous constraints), ei itse 
asiassa voi antaa perusteita sille, miksi eri kulttuurien näkökulmat olisivat esimer-
kiksi suvaitsevaisuuden ihanteesta johtuen turvassa näiltä reunaehdoilta. Moni-
kulttuurinen suvaitsevaisuus on siis perusteltava muuta kautta. 
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6 Teleologinen ihmiskäsitys ja sukupuolten 
tasa-arvon ideaalin oikeuttaminen 
kasvatuksessa 

The Journal of Philosophy of Education:issa vuonna 2007 julkaistu artikkelini 
”Essentialism Regarding Human Nature in the Defence of Gender Equality in 
Education” käsittelee nykyfi losofi assa kannatettuja ihmiskäsityksiä sukupuolten 
tasa-arvon ideaalin kasvatuksellisen oikeuttamisen näkökulmasta.43 Artikkelissa-
ni jaottelen fi losofi set ihmiskäsitykset subjektivistiseen, kulturalistiseen ja essen-
tialistiseen ihmiskäsitykseen.44 Artikkelissani esitän Martha Nussbaumin ja Alas-
dair MacIntyren argumentteihin nojautuen, että essentialistisen ihmiskäsityksen 
omaksuminen muodostaa fi losofi sesti koherentin tavan puolustaa sukupuolten 
tasa-arvoa kasvatuksessa. Scheffl eriin liittyvä keskeinen väitteeni on, että myös 
Scheffl er – osin vastoin hänen omaa eksplisiittistä kantaansa – voidaan lukea mal-
tillisen essentialistisen ihmiskäsityksen kannattajaksi. 

43 Sukupuolten tasa-arvon ideaalin rooli tekstissä on kahtalainen. Ensiksikin on tär-
keää etsiä johdonmukaisia fi losofi sia perusteita ihmisarvoon ja tasa-arvoon liittyville 
kasvatusideaaleille; sukupuolten tasa-arvo on yksi tällainen ideaali. Toiseksi sukupuol-
ten tasa-arvo toimii havainnollistavana esimerkkinä muuten aika abstraktiksi jäävälle 
pohdinnalle ihmiskäsityksen merkityksestä kasvatuksessa; kaikille tuttu ja tämän het-
ken yhteiskunnassamme laajasti kannatettu arvo tarjoaa mahdollisuuden pohtia asiaa 
konkreettisemmin. 
44 Jaotteluni pohjautuu väljästi Kanniston (1994) artikkeliin, jossa Kannisto tyypittelee 
fi losofi set ihmiskäsitykset naturalistiseksi, kulturalistiseksi, essentialistiseksi ja eksis-
tentialistiseksi. Eksistentialistinen ihmiskäsitys on jätetty artikkelini ihmiskäsityksistä 
pois, koska koulutuspolitiikkaan suuntautuvassa fi losofi sessa keskustelussa se ei juu-
rikaan ole edustettuna. Toinen tekemäni muokkaus Kanniston jaotteluun on se, että 
kulturalistisen ja essentialistisen ihmiskäsityksen kolmantena vaihtoehtona puhun 
subjektivistisesta ihmiskäsityksestä. Kanniston ”naturalismi” on yksi mahdollinen pe-
ruste omaksua sellainen paikallinen ja ei-normatiivinen ihmiskäsitys, jota artikkelissa-
ni nimitetään subjektivistiseksi. Subjektivistinen ihmiskäsitys on kuitenkin mahdollista 
omaksua muillakin perusteilla kuin siksi, että normatiivinen ihmiskäsitys ei sovi tie-
teelliseen maailmankuvaan. Tieteellistä maailmankuvaa ”paikallisena kertomuksena” 
pitävät ajattelijat näkevät usein myös ihmiskäsityksen relatiivisena ja subjektiivisena, 
mutta heidän perusteensa ovat toisenlaiset kuin Kanniston ”naturalistien”. EHN-artik-
kelin näkökulman kannalta siis relatiivisen, subjektiivisen ja ei-normatiivisen ihmiskä-
sityksen kannattajat ovat ”subjektivisteja”. (Ks. EHN-artikkelin alaviite n:o 7 (Holma 
2007, 55.))
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6.1 Feminismi ja essentialismi – artikkelin monimerkityksiset 
peruskäsitteet 

EHN tieteellisenä artikkelina on kahdellakin tavalla haavoittuva yritys. Ensinnäkin 
se yhdistää feministisen fi losofi an, pragmatistis-analyyttisen fi losofi an ja aristotee-
lisen fi losofi an ajattelutapoja. Jo termeinä sekä ”feministinen fi losofi a” että ”essen-
tialismi” ovat voimakkaita tulkintoja ja konnotaatioita herättäviä.  

Feministinen fi losofi a ei ole yksittäinen fi losofi nen traditio vaan feministisen 
fi losofi an sisälle mahtuu monia traditioita ja näkökulmia.45 Artikkelissani olen 
kuitenkin halunnut käyttää tätä termiä. Perusteeni valinnalleni juontavat juurensa 
ennen kaikkea siitä, että se, miten sukupuolten tasa-arvon käsitettä tulkitsen, on 
muotoutunut ja rikastunut feministisessä fi losofi assa käydyn keskustelun pohjalta. 
Feministisen fi losofi an parissa käyty keskustelu samanarvoisuuden ja erojen prob-
lematiikasta on sellainen osa tasa-arvon käsitteen määrittelyä, jonka tulisi mieles-
täni näkyä keskustelussa sukupuolten tasa-arvosta kasvatuksessa. Eli kun puhun 
artikkelissani sukupuolten tasa-arvosta kasvatusideaalina, haluan tuoda käsitteen 
määrittelyyn mukaan ainakin seuraavat feministisestä fi losofi sesta keskustelusta 
nousevat seikat: 1) sukupuolijärjestelmän kulttuurinen ja historiallinen rakentu-
minen ja 2) sensitiivisyys sukupuolieroille niiden ilmetessä kasvatuksen käytän-
nöissä. 

Artikkelin toinen problemaattinen käsite on essentialismi, jota käytetään aka-
teemisessa keskustelussa lukuisissa eri merkityksissä. Scheffl erin fi losofi aan liittyen 
otan tässä yhteydessä esiin yhden keskeisen jaottelun. Ensinnäkin essentialismiksi 
kutsutaan toisinaan ajattelutapaa, jossa olemus (engl. ”essence”) ajatellaan yksilön 
ominaisuudeksi ja jokaisella (ihmis)yksilöllä ajatellaan tällöin olevan oma perim-
mäinen yksilöllinen olemuksensa. Toinen tulkintatapa on nähdä olemus ryhmän 
(etnisen ryhmän, sukupuolen tms.) ominaisuutena siten, että ihmisen perimmäi-
nen olemus ja se, mitä hänestä parhaimmillaan voi tulla, olisi sidoksissa hänen 
viiteryhmäänsä. Kun Scheffl er kritisoi essentialismia teoksessaan Of Human Po-
tential, voidaan hänen esimerkkiensä nähdä viittaavan juuri tämäntyyppiseen ryh-
mäessentialismiin (Scheffl er 1985). EHN-artikkelissa ei puolusteta kumpaakaan 
edellä kuvatuista essentialismin muodoista, vaan essentialismilla viitataan essen-
tialistiseen ihmiskäsitykseen eli ajatukseen siitä, että on olemassa jotakin kaikkia 
ihmisiä yhdistävää, joka on yhteydessä siihen, millaisissa olosuhteissa tai millaisten 
seikkojen toteutuessa tai vallitessa ihmisen elämä voi olla hyvää elämää. ”Essenti-
alistinen ihmiskäsitys” tässä merkityksessään merkitsee samaa kuin ”teleologinen 
ihmiskäsitys,” ja tässä tekstissä näitä käsitteitä käytetään osin rinnakkain.46

45 Suomeksi feministisen fi losofi an erilaisia näkökulmia valottaa esimerkiksi Oksala & 
Werner 2005. 
46 Termien rinnakkainen käyttö perustuu siihen, että artikkelissa käsitellyt fi losofi t 
Alasdair MacIntyre ja Martha Nussbaum kannattavat molemmat jonkinlaista aristo-
teelisen essentialismin muotoa; MacIntyre käyttää termiä  ”teleologinen”, Nussbaum 
taas ”essentialistinen”. 
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6.2 Subjektivismi, kulturalismi ja essentialismi – kasvatusfi losofi sten 
ihmiskäsitysten vaihtoehdot

Artikkelini argumentoi sen puolesta, että essentialistisen ihmiskäsityksen kaksi 
kasvatusfi losofi sesti relevanttia vaihtoehtoa (subjektivistinen ja kulturalistinen 
ihmiskäsitys) eivät pysty omista lähtökohdistaan käsin perustelemaan sukupuol-
ten tasa-arvon oikeuttamista eivätkä niin muodoin sen perusteltavuutta kasva-
tuksessa.47 

Subjektivistinen ihmiskäsitys ymmärtää sen, mitä ihminen on ja miksi hän 
muodostuu, relatiivisena, paikallisena ja yksilöllisenä. Tasa-arvon ideaalin oikeut-
taminen on tästä näkökulmasta hankalaa, sillä tämän näkemyksen mukaan riip-
puu yksilöstä, mitä arvoja hän omaksuu ja kannattaa, kun mitään yksilöä ylei-
sempää mittaria hyvälle elämällä ei ole. Tältä pohjalta on vaikea argumentoida 
sukupuolten tasa-arvoa esimerkiksi koulutusjärjestelmämme läpäiseväksi poliit-
tiseksi ideaaliksi. 

Kulturalistinen ihmiskäsitys välttää osan subjektivismin ongelmista, näkee-
hän se ihmisen rakentuvan kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissaan ja siksi 
myös yhteisten ideaalien olevan mahdollisia ainakin kulttuuristen viiteryhmien 
sisällä. Kulturalistinen ihmiskäsitys kohtaa kuitenkin kaksi käsitteellistä ongelmaa 
pyrkiessään fi losofi sesti oikeuttamaan sukupuolten tasa-arvoa kasvatuksessa. En-
simmäinen esiin nostamani ongelma näyttäytyy länsimaisen kulttuurisen viiteke-
hyksemme sisällä, toinen taas monikulttuurisessa kontekstissa. 

Länsimaisen kulttuurin sisällä nousee esiin Nussbauminkin herättämä kysymys 
siitä, onko tiettyjen arvojen arvokkuus jotenkin sidoksissa siihen, että kulttuurim-
me edustajat – tai heidän enemmistönsä – sattuu tällä hetkellä niitä kannattamaan. 
Lakkaako sukupuolten tasa-arvo olemasta arvo, jos kulttuurimme valtavirrassa 
tapahtuu sellainen käänne, että enemmistö alkaakin kannattaa naisten alistettua 
asemaa? Millä perusteella arvioidaan, mitkä muutokset ovat kehitystä, mitkä taas 
taantumusta? (Ks. esim. Nussbaum 1992, 211.)

Monikulttuurisessa kontekstissa esiin nouseva ongelma taas on, millä perus-
teella olemme oikeutetut välittämään sukupuolten tasa-arvon ideaalia sellaisten 
kulttuuristen viiteryhmien edustajille, joiden omaan kulttuuriseen kontekstiin 
se ei ainakaan meidän käsittämässämme muodossa kuulu. Tai kääntäen: Voim-
meko kieltäytyä puolustamasta tasa-arvon ideaalia joissakin konteksteissa veto-
amalla siihen, että se on voimassa vain meidän omassa kulttuurissamme, mutta 
ei jossakin toisessa – siellä naisten alistettu asema suhteessa miehiin saattaa olla 
ihan oikeinkin? Nussbaum nostaa tämän ongelman kulttuurienvälisessä dialogissa 
kuulemansa variaatiot keskeiseksi aristoteelisen essentialismin puolustuksessaan 
(Nussbaum 1992).

47 Kulturalistinen ihmiskäsitys kykenisi ehkä perustelemaan sukupuolten tasa-arvon 
oikeuttamisen pienissä suljetuissa yksikulttuurisissa järjestelmissä, mutta länsimaisessa 
moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa julkinen koulujärjestelmä kattaa osan kasvatuk-
sesta, ajautuu kulturalismi sisäisiin ristiriitoihin. 
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Essentialistinen ihmiskäsitys, joka näkee ihmisillä yhtäläisiä, ihmisyyteen pe-
rustuvia ominaisuuksia joilla nähdään olevan yhteyksiä siihen, missä olosuhteissa 
ihminen voi hyvin ja kukoistaa, ei kompastu näihin relativistisempien näkemysten 
ongelmiin. Omat ongelmakohtansa silläkin luonnollisesti on. Seuraavassa esitel-
lään lyhyesti essentialismin nykyfi losofi sia tulkintoja, sekä essentialismin fi losofi s-
ta perusongelmaa – naturalistisen virhepäätelmän ongelmaa. 

6.3 Essentialismi ja naturalistinen virhepäätelmä

Nykyfi losofi assa kannatetaan monia eri versioita essentialistisesta ihmiskäsitykses-
tä. Yksi tunnetuimmista on Alasdair MacIntyren After Virtue -teoksessaan esittä-
mä aristoteelisen essentialismin puolustus. MacIntyren mukaan koko länsimai-
nen valistuksen jälkeinen moraalifi losofi a on mahdottoman edessä pyrkiessään 
sovittamaan yhteen valistuksen jälkeistä ihmiskuvaa ja eettisten periaatteittensa 
rationaalista oikeuttamista. Ne eettiset periaatteet, joita valistuksen ja sen jälkeisen 
ajan fi losofi a pyrkii järkiperäisesti oikeuttamaan, ovat MacIntyren mukaan ratio-
naalisesti oikeutettavissa ainoastaan osana teleologista ihmiskäsitystä, josta valis-
tus kuitenkin on luopunut.  MacIntyre päätyy argumentissaan kannattamaan – ei 
eettisen järkiperäisen oikeuttamisen mahdollisuudesta luopumista vaan – aristo-
teelista teleologista ihmiskäsitystä. (Ks. MacIntyre 1981, 49–59.)

Martha Nussbaum on argumentoinut essentialistisen ihmiskäsityksen puoles-
ta suhteessa monikulttuuriseen kanssakäymiseen ja kehitysyhteistyöhön. Nuss-
baumin mukaan ajaudumme kulttuurienvälisessä dialogissa absurdeihin joh-
topäätöksiin suhteessa esimerkiksi naisten oikeuksiin, jos emme oleta – ja siksi 
etsi – ihmisyyden yhteistä pohjaa ja niitä ihmisen hyvinvoinnin ja kukoistamisen 
edellytyksiä, jotka ovat yhteisiä ihmisille kulttuurista ja sukupuolesta riippumatta. 
Nussbaum etsii fi losofi assaan sellaista teleologisen ihmiskäsityksen perustaa, joka 
ei olisi minkään yhden kulttuurin näkökulmaan tai metafyysiseen katsomusjärjes-
telmään sidottua. (Ks. Nussbaum 1992, 203–223.)48

Nussbaumin argumenttia mukaillen voidaan myös kysyä, voidaanko minkään-
laista kasvatuskeskustelua käydä ilman jonkinlaista teleologista ihmiskäsitystä, eli 
käsitystä siitä, minkälaiset (kasvatuksellakin myötävaikutettavat) asiat ja ominai-
suudet tekevät ihmisen elämästä hyvää, elämisen arvoista elämää. Juuri tähän ky-
symykseen kulminoituu hyve-etiikan perusajatus hyveiden ja ihmisenä kukoista-
misen välisestä suhteesta. 

Essentialistisen ihmiskäsityksen klassinen fi losofi nen ongelmakohta on sen 
oletettu ajautuminen naturalistiseen virhepäätelmään. Naturalistisella virhepää-
telmällä tarkoitetaan arvojen päättelemistä tosiasioiden pohjalta. Filosofi assa nou-
datetaan humelaista periaatetta: siitä miten asiat ovat, ei voi päätellä miten niiden 
tulisi olla. Essentialismin tapauksessa voidaan nähdä toisensuuntainenkin natu-
ralistisen virhepäätelmän vaara: siitä miten asioiden (mielestämme) tulisi olla, 
päätellään, että niin ne ovat. Tarkoitan, että jos meistä tuntuisi tiettyjen moraali-

48 Suomenkielisessä keskustelussa tämäntyyppistä lähestymistapaa edustaa ainakin 
Juha Sihvola (ks. esim. Sihvola 2004). 
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periaatteiden säilymisen ja yhteiskuntarauhan ylläpysymisen vuoksi olettaa, että 
ihminen on kokonaisuus, joka voi paremmin ja kukoistaa toimiessaan ”oikein”, voi 
meillä olla houkutus päätellä, että näin todellakin on. 

Artikkelissani pohdin sekä sitä, millaiset essentialismin muodot voisivat välttää 
naturalistisen virhepäätelmän ongelman, sekä sitä, millaisiin oletuksiin virhepää-
telmän välttäminen voisi perustua. 

Naturalistinen virhepäätelmä tarkoittaa päätelmää, jossa tosiasioista johdettai-
siin arvoja. SR:ssä pyrin välttämään naturalistisen virhepäätelmän esittämällä, että 
etiikassa olisi kyse tosiasioista, eli että eettisten periaatteiden rationaalinen arviointi 
kytkeytyisi kysymykseen eettisen periaatteen totuudesta. EHN:ssä taas esitän Alas-
dair MacIntyren argumenttiin nojaten, että tietty teleologinen ihmiskäsitys välttää 
naturalistisen virhepäätelmän ongelman.49 Sellaisen ihmiskäsityksen omaksuminen, 
joka mahdollistaa tiettyjen eettisten periaatteiden noudattamisen ilman naturalisti-
sen virhepäätelmän ongelmaa, itse asiassa sisältää sellaisia oletuksia ihmisistä, jotka 
eivät mahdu luonnontieteellisen maailmankuvan mukaiseen ihmiskäsitykseen. Ih-
misen olemukseen siis oletetaan ”faktoja”, jotka Humen giljotiinin tai Mooren natu-
ralistisen virhepäätelmän näkökulmasta olisivat ”arvoja”. Tämä ihmiskäsitys on yksi 
tapa tuoda moraalirealismi etiikkaan liittämällä ihmisen olemukseen tiettyjä onto-
logisia ominaisuuksia, joiden seurauksena hänen tulee (vaikkapa kukoistaakseen ja 
jotta muutkin voisivat kukoistaa) toimia tietyllä tavalla. 

MacIntyre välttää naturalistisen virhepäätelmän fi losofi sesti koherentilla tavalla 
hylkäämällä sen humelaisen perusoletuksen, jolle koko virhepäätelmä alun perin 
rakentui. Toisin sanoen MacIntyre näkee Humen – ja Humen jälkeisen fi losofi an 
– virheen olleen siinä, että se luopui teleologisesta ihmiskäsityksestä ja synnytti 
täten naturalistisen virhepäätelmän. MacIntyre palauttaa telelogisen ihmiskäsityk-
sen – hänellä ei ole naturalistisen virhepäätelmän ongelmaa. Luonnollisesti hänen 
argumenttinsa ei tällöin käy teleologisen ihmiskäsityksen oikeuttamiseksi, ottaa-
han se sen lähtöoletuksekseen ja on siksi kehällinen. 

Artikkelissani esitän, että kehällisiä ovat myöskin kahden muun artikkelissa 
käsitellyn ihmiskäsityksen oikeuttavat argumentit, joten kehällisyys ei riitä perus-
teeksi valita näistä käsityksistä yhtä ja hylätä toisia. Valinnalle on etsittävä mui-
ta perusteita. Martha Nussbaumin argumentit käytännön absurditeeteista, joita 
essentialistisesta ihmiskäsityksestä luopumisesta seuraa, voisivat toimia yhtenä 
perusteena. Nussbaumilainen ajatus ihmisille yhteisen pohjan etsimisestä yli kult-
tuuristen ja historiallisten rajojen voisi myös toimia – toisin kuin biologiseen  seli-
tysmalliin nojaavat essentialismin muodot – teleologisen ihmiskäsityksen jäsentä-
misen käytännöllisenä sovellutuksena. 

Kasvatus on käytännöllinen aktiviteetti, jossa käsityksemme tiedosta, todelli-
suudesta, arvoista ja ihmisestä ovat koko ajan voimakkaasti läsnä. Sukupuolten 
tasa-arvoisuuden ja tasavertaisuuden ideaalit ovat läntiselle maailmalle ja sivis-
tykselle keskeisiä arvoja, joita myös kasvatus- ja koulutusjärjestelmän toivotaan 
välittävän. Filosofi set perusteet ihmisten samanarvoisuudelle tarvitsevat tuekseen 
ihmiskäsityksen, joka näkee jotakin yhteistä ja yleistä ihmisyydessä. 

49 Tähän perustuu myös SR-artikkelin yhteydessä luvussa 4.5 kuvaamani Siegelin vas-
taus, jossa eettiset periaatteet kytketään viime kädessä persoonan käsitteeseen. 
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6.4 Scheffl erin kasvatusfi losofi a – essentialistista vai ei?

Kysymys olemusajattelusta ja ihmiskäsityksestä muodostaa väitöskirjan ehkä sel-
keimmän jännitteen Scheffl erin ajattelun ja oman ajatteluni välillä. Kirjassaan
Of Human Potential (1985) Scheffl er nimittäin selkeästi luopuu kaikesta essen-
tialismista nykyaikaiseen ajatteluun sopimattomana antiikin ajattelun jäänteenä. 
Artikkelissani esitän kuitenkin, että  Scheffl er ei essentialismia kritisoidessaan itse 
asiassa puhu essentialistisesta ihmiskäsityksestä vaan niin sanotusta ryhmä- tai 
yksilöessentialismista – ajatuksesta, jossa yksilöitä tai ryhmiä tulkitaan ryhmä- tai 
yksilökohtaisten ”olemustensa” mukaan. Totta kuitenkin on, että Scheffl erin es-
sentialismia kritisoiva argumentti soveltuisi myös essentialistisen ihmiskäsityksen 
kritiikiksi.

Scheffl erin fi losofi an tutkiminen kokonaisuutena kuitenkin osoittaa, että mal-
tillinen versio essentialistisesta ihmiskäsityksestä ei kokonaan Scheffl erin fi loso-
fi asta puutu. Jo rationaalisuuden ideaalin puolustaminen perimmäisenä kaikille 
yhteisenä kasvatusideaalina sisältää tietyn oletuksen ihmisestä järjellisenä olento-
na.  Lisäksi on otettava huomioon se jo aiemmin mainittu seikka, että Scheffl e-
rin ajattelu muuttuu 1950-luvulta 2000-luvulle. Vahva luottamus tieteen kykyyn 
vastata ihmisen ongelmiin sekä näkemys ”nykyfi losofi an” kykenevyydestä ratkaista 
ongelmia vähenevät, kun taas tuo aiemmin mainitsemani ”todellinen fallibilismi 
ilman relativismia” valtaa alaa. Joulukuussa 2003 Scheffl erin kanssa käymässäni 
keskustelussa Scheffl erin moraalifi losofi nen ajattelu kuulosti siinä määrin lähesty-
neen nykytyylistä hyve-etiikkaa, että mainitsin siitä. Scheffl er myönsi havaintoni 
oikeaksi.

Kysymys omaksumamme ihmiskäsityksen merkityksestä kasvatuksen arvo-
valinnoille on merkittävä kasvatusfi losofi nen kysymys, joka ei koske ainoastaan 
artikkelissa käsiteltyä sukupuolten tasa-arvon perusteiden kysymystä vaan laa-
jemminkin kasvatuksen etiikkaa. Sukupuolten tasa-arvon oikeuttamiskysymys on 
kuitenkin sikäli merkittävä esimerkkitapaus, että sitä ei voida oikeuttaa sillä perin-
teisellä humanistisen etiikan periaatteella, jonka mukaan sellaiset elämää säilyttä-
vät arvot, joita ilman inhimillinen elämä ei olisi mahdollista, ovat yleispäteviä, kun 
taas muut eettiset näkökulmat ovat kulttuuri- tai yksilösidonnaisia. Sukupuolten 
tasa-arvo sijoittuisi tässä jaottelussa selkeästi relatiivisten ja subjektiivisten arvojen 
joukkoon. Tämä sotii useiden ideaalia puolustavien eettisiä intuitioita vastaan, ja 
artikkelissani osoitan myös joitakin tämän näkemyksen ongelmallisia seurauksia. 
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7 Jännitteitä ja ratkaisuja Scheffl erin 
kasvatusfi losofi assa

Väitöskirjassa toistuvat fi losofi set teemat rationaalisuuden, objektiivisuuden ja 
tietämisen mahdollisuuksista ja rajoista, sekä niin ihmisen kuin todellisuuden-
kin luonteesta. Näillä perifi losofi silla pohdinnoilla on selkeä suhde kasvatuksen 
maailmaan; se, mitä ajattelemme ihmisestä, tiedosta ja todellisuudesta, vaikuttaa 
siihen, mitä valitsemme kasvattajina, niin menetelmien, sisältöjen kuin päämää-
rienkin osalta. Scheffl erin fi losofi alle ominaisia oletuksia ovat objektiivisuus il-
man varmuutta, todellisuus suodattuneena tulkintahorisonttimme läpi ja ihmisen 
olemuksen ymmärtäminen normatiivisen ja laajasti käsitetyn rationaalisuuden 
näkökulmasta. Näitä kysymyksiä väitöskirjan kolme artikkelia eri näkökulmista 
tarkastelevat. 

Scheffl erin kasvatusfi losofi assa rationaalisuuden ideaali on ohittamaton.50 
Scheffl eriläinen rationaalisuus ei merkitse välineellistä rationaalisuutta – mahdol-
lisimman tehokkaiden keinojen etsimistä ja soveltamista – vaan laajempaa, myös 
arvojen alueen kattavaa järjen käyttöä. Kyse on ennen kaikkia irrationaalisuuden 
uhkan vastustamisesta; scheffl eriläisestä näkökulmasta tarkasteltuna vaarana ovat 
sellaiset pseudokasvatuksen muodot (vaikkapa nyt propaganda), jotka tunteita 
manipuloimalla saattavat vakuuttaa ihmisen oikeellisuudestaan tai tarpeellisuu-
destaan ohi rationaalisen harkinnan. Rationaalisuus on, kuten kaikki ihmisen tie-
donhankinnan välineet Scheffl erin ajattelussa, puutteellinen, eli se ei johda meitä 
varmuudella oikeaan, eikä varman tiedon saavuttaminen ole senkään avulla mah-
dollista. Järki on kuitenkin parasta mitä meillä on käytettävissämme ratkaisujem-
me ja käsitystemme muodostamisen välineeksi, ja siksi sitä on käytettävä ja kehi-
tettävä uskollisesti myös kasvatuksessa. 

Rationaalisuus ja objektiivisuus ovat epistemologisia käsitteitä, jotka liittyvät 
toisiinsa, myös Scheffl erin fi losofi assa. Objektiivisuus rinnastetaan usein totuuteen 
tai varmuuteen. Scheffl erin fi losofi an tapauksessa on tärkeää ymmärtää, että nämä 
käsitteet eivät rinnastu Scheffl erillä.51 Varmuus on Scheffl erin ajattelun mukaan 
mahdotonta; ihmisellä ei voi olla varmaa tietoa mistään. Objektiivisuus on sen 
sijaan mahdollista, ja on tärkeää myös tiedostaa, että objektiivisuudessa kysymys 
on pikemminkin asteittaisesta jatkumosta subjektiivisuuden ja objektiivisuuden 
välillä kuin kahtiajaosta totaalisen subjektiiviseen ja objektiiviseen. Kysymys on 
yksinkertaisimmin sanottuna siitä, missä määrin sellaiset objektiivisuuden kri-
teerit kuin puolueettomuus ja relevantin evidenssin ja järkisyiden huomioiminen 
ovat tiedonmuodostusprosessissa toteutuneet. Esimerkiksi tieteellinen tiedon-
muodostus, oikeusprosessi tai vaikkapa journalismi voivat pyrkiä saavuttamaan

50 Scheffl erin rationaalisuuden ideaalia olen analysoinut pro gradu -tutkielmassani 
”Rationaalisuus ja kasvatus Israel Scheffl erin fi losofi assa” (Holma 2000).
51 Scheffl erin teos Science and Subjectivity (1982) käsittelee tieteen objektiivisuuden 
mahdollisuutta tästä näkökulmasta. 
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korkeimman mahdollisen objektiivisuuden tason, ja voidaan täysin ymmärrettä-
västi ja perustellusti sanoa, että joku näkemys asiasta on edellä kuvatussa mielessä 
objektiivisempi kuin joku toinen. Meillä ei kuitenkaan voi olla käytössämme kaik-
kea mahdollista evidenssiä eikä kaikkia järkisyitäkään; siksi emme ole oikeutettuja 
pitämään mitään käsityksiämme varmasti totena. 

Todellisuus ei riipu käsityksistämme, eikä totuuskaan. Tästä realistisesta perus-
ajatuksesta Scheffl er ei luovu. Tästä kertoo erityisesti PE:n esittelemä kahden vuo-
sikymmenen debatti Scheffl erin ystävän ja kollegan Goodmanin kanssa. Good-
manin kuoltua, 2000-luvun puolella Scheffl er kirjoitti kaksi merkittävää artikkelia 
(Scheffl er 2000, 2001), joissa hän toteaa, että goodmanilaisesta pluralismista ei 
tarvitse seurata konstruktivismin tai ”irrealismin”.52 Todellisuuden kuvaustavat 
ovat monet, eivätkä ne osoita merkkejä konvergenssista, vaan mitä pidemmälle 
vaikkapa biologia, psykologia, kemia ja fysiikka etenevät, sitä vähemmän niiden 
kuvausjärjestelmät muistuttavat toisiaan. Goodmanin käsityksen mukaan ”todet 
versiot tekevät [kuvaamansa] maailmat” (Goodman1984, 42). Tämän Scheffl er 
plurealistisessa argumentissaan kiistää. Scheffl erin mukaan todet versiot (mikäli 
niitä on) kuvaavat todellisuutta. Olkoonkin, että voidaan olettaa, että todellisuus 
on huomattavasti monikerroksisempi ja moniulotteisempi kuin tieteellis-tekni-
nen maailmankuva aluksi oletti, tai olkoon vaikka niinkin, että todellisuuksia on 
yhden sijasta monta. Nämä ovat Scheffl erin mielestä tällä hetkellä perustellumpia 
ja uskottavampia vaihtoehtoja kuin Goodmanin irrealistinen konstruktivismi tai 
toisaalta tieteen konvergoitumiseen uskova monismi tai fysikalismi.   

Suhteessa ihmiskäsitykseen Scheffl er on ristiriitaisimmillaan. Scheffl erin laaja 
tulkinta rationaalisuuden käsitteelle, sekä sen soveltamisajatukset kasvatuksessa 
tuntuisivat selkeästi viittaavan teleologiseen ihmiskäsitykseen. Scheffl er kuitenkin 
selkein sanoin vastustaa teleologista ajattelua Of Human Potential -teoksessaan. 
Tarkempi Scheffl erin teksteihin perehtyminen osoittaa, että Scheffl er hylkää ensi-
sijaisesti niin sanotun ryhmäessentialismin, ajatuksen, että etninen alkuperä, suku-
puoli, kotitausta, ikä tai joku muu toimisi ihmisen olemuksen sellaisena määrittä-
jänä, että hänet ja hänen potentiaalinsa voitaisiin tällä perusteella arvioida. Vaikka 
Scheffl er esittääkin teoksessaan kaiken teleologisen ajattelun ”historiallisena jään-
teenä” Aristoteleen metafysiikasta, hänen kritiikkinsä kärki on nimenomaan tällai-
sessa ryhmiin suuntautuvassa määrittämisessä. Scheffl erin teksti kokonaisuutena 
taas puhuu, kuten artikkelissani argumentoin, maltillisen teleologisen ihmiskäsi-
tyksen puolesta. 

Keskustelussa nousevatkin esiin kaksi vaihtoehtoa etiikan objektiivisuuden 
mahdollisuuden säilyttämiselle; yhtäältä ihmisestä riippumattoman – myös eet-
tisen totuuden kattavan – todellisuuden olemassaolon olettaminen, toisaalta tie-
tynlaisen itseisarvoa nauttivan persoonuuden olettaminen. Molemmat näkökul-
mat ylittävät sen, mitä tämän hetken luonnontieteellisen tiedon valossa voimme 
olettaa, ja joutuvat jollain tavoin myös vastaamaan naturalistisen virhepäätelmän 
ongelmaan. PE ja EHN sivuavat osaltaan näitä vaihtoehtoja, PE ihmisestä riippu-

52 Irrealismi on Goodmanin oma termi positiolleen realismikiistassa. 
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mattoman todellisuuden oletusta ja EHN essentialistisen ihmiskäsityksen oletta-
misen mahdollisuutta.53 

Yksi tapa ymmärtää Scheffl erin ajattelussa asteittain tapahtuvaa muutosta liit-
tyy vähittäiseen muutokseen suhteessa tieteen mahdollisuuksiin ihmiskunnan ja 
maapallon ongelmien ratkaisijana. Monet postmodernimmat ajattelijat ovat tie-
teen mahdollisuuksiin liittyvien epäilyjen yhä laajetessa hylänneet myös uskon ra-
tionaalisuuteen. Scheffl er ei kuitenkaan ota tätä askelta vaan järjen alue on Scheffl e-
rin fi losofi assa selkeästi tieteen näkökulmaa laajempi. Tämä tarkoittaa, että järjellä 
voi etsiä vastauksia sellaisiinkin kysymyksiin, joita tieteellinen tieto ei lähtökoh-
tiensa vuoksi edes kysy. Todellisuus ja ihminen alkavat vuosikymmenten saatossa 
valottua Scheffl erille yhä monikerroksisempina ja fallibilistinen näkökulma ko-
rostaa yhä voimakkaammin ihmisen tietämyksen rajallisuutta suhteessa ilmiöihin, 
joiden keskellä hän elää. Scheffl er ei kuitenkaan päädy ajatukseen ihmisestä tai to-
dellisuudesta täysin ihmisen järjen ja tietämisen saavuttamattomissa olevina, vaan 
totuuden etsintä jatkuu, tiedon ja viisauden karttuessa yhä nöyremmältä paikalta. 
Palaamme siis länsimaisen fi losofi an parhaiden perinteiden mukaisesti jonkinlai-
seen Sokrates-muunnelmaan: viisas on se, joka tietää, miten vähän hän tietää. 

Scheffl erin kasvatusfi losofi set tekstit voidaan nähdä ratkaisuyrityksinä analyyt-
tisen fi losofi sen tradition ja kasvatustodellisuuden moniulotteisuuden väliseen 
jännitteeseen. Todellisuuden moniulotteisuus ja ihmisen tietämisen rajallisuus 
eivät johda Scheffl eriä postmodernistiseen relativismiin ja partikularismiin, vaan 
scheffl eriläiset rationaalisuuden ja objektiivisuuden muotoilut mahdollistavat 
kasvatustodellisuuden eri ulottuvuuksien kriittisen tarkastelun. Tutkimuksen va-
lossa Scheffl erin kasvatusfi losofi a näyttäytyykin ainutlaatuisena esimerkkinä siitä, 
miten ontologisen realismin ja tietoteoreettisen fallibilismin hengessä voidaan ra-
tionaalisuuden ideaalia nihiloimatta hyväksyä (kasvatus)todellisuuden moniulot-
teisuus ja monikerroksisuus sekä kaiken tietämisemme rajallisuus ja epävarmuus.

53 Mainittakoon vielä, että myös näiden kahden ratkaisun yhtäaikainen olettaminen 
on fi losofi sesti koherentti vaihtoehto.
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