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Järki käteen! 
Järjen käsitteen lyhyt historia

Ilkka Niiniluoto

Aristoteleen mukaan järki erottaa ihmistä muista eläimistä. Ihminen 
on järjellä varustettu ja järjen ohjaama olento, jonka olemukseen 

kuuluu teoreettisen järjen käyttö tieteellisen tiedon muodostamisessa ja 
käytännöllisen järjen soveltaminen tekojen valinnassa. Silti me olemme 
erehtyväisiä ja turhamaisia jääräpäitä, joiden toiminta voi monissa tilan-
teissa olla järjenvastaista tai irrationaalista. Kehotus ”ota järki käteen!” 
muistuttaa meitä kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin järki kannattaa 
nostaa esiin fi losofi an, psykologian ja monitieteisen tutkimuksen koh-
teeksi. (Niiniluoto & Halonen 1997.) Toiseksi on aihetta kriittisen itse-
tutkiskelun kautta pohtia, miten järki voi parhaiten ilmentyä inhimilli-
sen toiminnan erilaisilla sektoreilla, kuten aivojen ja käden yhteistyötä 
vaativassa työnteossa. 

Järjen varhaishistoriaa

Antiikin luonnonfi losofi a syntyi yrityksenä osoittaa maailman järki-
peräisyys, ymmärrettävyys ihmisjärjen avulla ilman uskontoja ja myyt-
tejä. Ateenassa Sokrates kehitti dialogeihin pohjautuvaa kyselyn mene-
telmää. Hänen oppilaansa Platon kohotti fi losofi an keskiöön järjen 
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(kreikan nous, logos), jonka avulla ihminen voi saavuttaa tietoa muut-
tumattomien ideoiden maailmasta. Aristoteleen mukaan ihminen on 
rationaalinen eläin, jonka olemuksen mukaista tyypillistä toimintaa on 
tiedon tavoittelu. Intellektuaalisiin hyveisiin kuuluvat viisaus (kreikan 
sofi a), ymmärrys (kreikan synesis) ja käytännöllinen järki (kreikan frone-
sis). Viisaus (latinan sapientia) laajassa merkityksessä kattaa sekä teoreetti-
sen järjen, jonka loogisten periaatteiden ja menetelmien avulla etsitään 
tietoa (kreikan episteme, latinan scientia), että käytännöllisen harkinnan, 
jossa valitaan kohtuullisia keinoja eettisesti hyveellisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi (latinan prudentia). (Niiniluoto 2015, 114–120.) Arkipäivän 
asioissa prudentaalisuus tunnetaan suomen kielessä nimityksellä ”terve 
järki”.

Kreikkalaiset fi losofi t erottivat toisistaan tiedon ja taidon (kreikan 
tekhne), joista jälkimmäinen ei kuulu intellektuaaliseen viisauteen (Nii-
niluoto 2020). Aristoteleelle taito on ”pysyvä järkiperäinen tekemis-
valmius”, jossa tekemisellä tarkoitetaan joidenkin uusien asioiden tai 
esineiden tuottamista ja valmistamista (kreikan poiesis) – vastakohtana 
sellaiselle toimimiselle, joka sisältää oman tarkoituksensa (kreikan prak-
sis) (Aristoteles 2005). Käsityöläisten ja orjien taito ja työ (kreikan ergon) 
oli siten vähempiarvoista kuin vapaiden miesten harjoittama teoreettinen 
tiede. Keskiajan tieteenihanteessa tämä ajatus muuttui passiivista tiedon 
hallussapitoa ja ”katselua” korostavaksi kontemplaatioksi. Kun Karl Marx 
1800-luvulla halusi kohottaa työn ihmisen olemukseksi, hänen ohjel-
mansa kapitalismin kumoamiseksi lupasi työn muuttuvan luovaksi itsensä 
toteuttamiseksi eli praksikseksi aristoteelisessa merkityksessä.

Myöhäisantiikin uusplatonismille keskeisen fi losofi  Plotinoksen 
mukaan olevaisen alkuperänä on ajatteleva maailmanhenki, Yksi, johon 
kaipaavat ihmissielut pyrkivät palaamaan. Keskiajan skolastiikassa kris-
tinuskon Jumala on ääretön itseääntiedostava järki, jota ihminen voi 
lähestyä vain uskon kautta. Kirkkoisä Tertullianus lausuikin kuuluisasti: 
”Uskon, koska se on järjetöntä”. Vaihtoehtona oli Jumalan rajallinen jär-
kiperäinen ymmärtäminen analogian tai negaation kautta. Augustinuk-
sen perisyntiopin mukaan ihminen on läpeensä paha olento, jolle kova 
työ ”otsa hiessä” on rangaistus syntiinlankeemuksesta. Vasta Calvinin 
ja Lutherin protestanttisessa etiikassa työstä tulee eettinen velvollisuus 
Jumalan kunniaksi. (Niiniluoto 1994, 238–257.)
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Rationalismi ja empirismi

Uuden ajan rationalismin perustaja René Descartes huomautti meto-
din esityksessään vuonna 1637, että ”terve järki on maailmassa jakau-
tunut paremmin kuin mikään muu” - jopa niin, että useimmat ”eivät 
tavallisesti halua sitä enemmän kuin heillä on” (Descartes 2001). Des-
cartesille järki erottaa ihmistä eläimistä, ja se esiintyy täydellisenä jokai-
sessa ihmisessä, mutta silti he käyttävät kykyään eri tavoilla. Logiikan ja 
metodiopin tehtävänä on opettaa järjen käyttöä ja ajattelun taitoa. Des-
cartes huomautti myös pisteliäästi, että ”ei voida kuvitella mitään niin 
outoa ja niin vähän uskottavaa, ettei sitä olisi jo lausunut joku fi losofi ”. 
Humanisti Erasmus Rotterdamilainen julkaisi 1509 kirjansa Tyhmyyden 
ylistys, jonka monologin sankaritar Stultitia pilkkaa viisaiden hölmöyttä 
ja kehottaa lopuksi kuulijoitaan lörpöttelemään, iloitsemaan elämästä ja 
juomaan.

Tietoteoreettisena oppina rationalismi (Descartes, Baruch Spinoza, 
G. W. Leibniz) luottaa puhtaaseen järkeen, aksiomaattiseen menetel-
mään ja loogiseen ”kalkylointiin” tiedon hankinnan menetelmänä. Se 
joutui kilpailemaan empiristien kanssa (John Locke, George Berkeley, 
David Hume), joille käsitteiden ja tiedon alkuperänä on aistihavainto ja 
kokemus (kreikan empeiria). Teoksessaan Novum Organum (1620) britti-
fi losofi  Francis Bacon rakensi perustaa modernin ajan ohjelmalle, jonka 
mukaan tietoa voidaan lisätä induktiivisesti kokeiden avulla ja näin 
muodostettu tieto antaa ihmiselle valtaa luonnon yli. 

Uuden ajan alun luonnontiede (Galileo Galilei, Isaac Newton) onnis-
tui yhdistämään matemaattisen menetelmän instrumenttien avulla han-
kittuihin havaintoihin (esimerkkinä kaukoputki ja mikroskooppi). Sak-
salainen Immanuel Kant pyrki teoksessaan Puhtaan järjen kritiikki (1781) 
sovittamaan empirismin ja rationalismin vastakohdan transsendentaali-
sen idealismin avulla: maailmaa koskeva synteettinen tieto on mahdol-
lista a priori eli ennen kokemusta, koska aika ja avaruus ovat aistihavain-
non muotoja ja ymmärrys jäsentää ilmiömaailman kategorioiden avulla 
(Kant 2013). Näin ollen ihmismieli säätää luonnonlait. Kantin Käytän-
nöllisen järjen kritiikki (1787) puolestaan loi perustaa järkiperäiselle vel-
vollisuusetiikalle – vastakohtana moraalia koskeville tapa-, aistimus- ja 
tunneteorioille.
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Kantin jälkeisessä saksalaisen metafysiikan traditiossa G.W.F. Hegel 
piti maailmaa hengen itseliikunnan dialektisena prosessina, jossa objek-
tiivinen henki tulee itsestään tietoiseksi ihmisten ja kulttuurin kautta. 
Hegelin äärimmäisen rationalismin mukaan ”Kaikki todellinen on jär-
jellistä ja kaikki järjellinen todellista”. Historian prosessissa on havaitta-
vissa ”järjen viekkautta”. (Hegel 1978.) Suomessa Hegelin oppilas J. V. 
Snellman osasi kääntää tämän abstraktin järkiopin käytännöllisiä yhteis-
kunnallisia reformeja edistäväksi työksi.

Valistus ja romantiikka

Niin sanotun modernin projektin keskeinen ohjelma on valistus, jolle 
on ominaista usko ihmisjärkeen ja viisauteen, halu tuoda valoa maail-
man pimeyteen korvaamalla taikausko ja ennakkoluulot tiedolla, tar-
jota kasvatusta kaikille (Comeniuksen pansofi a 1638), turvata ajatte-
lun vapaus ja uskontokritiikki (Voltaire) sekä luottaa optimistisesti 
jatkuvaan edistykseen (Condorcet). Kantin 1784 esittämän määritel-
män mukaan valistuksen iskulause on sapere aude! eli ”rohkene ajatella”. 
(Niiniluoto 1994, 338–348; 2015, 90–101.) Suomessa Jaakko Juteini 
runoili 1810, että ”valistus on viritetty, järki hyvä herätetty”. Jatkotoi-
mina olivat Snellmanin kuvaus sivistysyliopistosta 1840 ja Uno Cyg-
naeuksen ohjelma kansakouluille 1866. 

Valistusoptimismin vastaliikkeeksi kohosi 1800-luvun romantiikka, 
joka korosti – ihmisille yhteisen järjen sijasta – tunteen (Jean-Jacques 
Rousseau), tahdon (Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche), uskon 
(Sören Kierkegaard), sekä spontaanin luovuuden ja ainutkertaisen nero-
uden ideoita. Luonnontieteen sijasta taide, uskonto, historia ja kulttuu-
riperintö ovat romantiikan painopisteitä. Jo David Hume 1700-luvulla 
esitti, että ”järki on intohimojen orja”. Romantiikan jatkona voidaan 
pitää ”järjen kriisinä” luonnehdittuja virtauksia, joissa painotetaan viet-
tejä ja tiedostamatonta (Sigmund Freud), hyötylähtöistä uskonvaraista 
toimintaa (William Jamesin pragmatismi) ja intuitiota (Henri Bergson).

Ohjelmallista kulttuuripessimismiä 20. vuosisadalla ovat edustaneet 
Oswald Spenglerin julistus länsimaiden perikadosta, fenomenologi 
Martin Heideggerin kritiikki ”laskevaa ajattelua” vastaan ja Frankfur-



18

tin koulun (Theodor Adorno ja Max Horkheimer) hyökkäys ”teknisen 
järjen” ylivaltaa vastaan ja siihen liittyvä syytös ”valistuksen dialektii-
kasta” eli itsepetoksesta (Adorno, Horkheimer & Marcuse 1991). Suo-
messa G. H. von Wright kirjassaan Tiede ja ihmisjärki (1987) arvostelee 
edistyksen myyttiä, mutta asettaa yhä toivonsa tieteen järkiperäisyyteen. 
Frankfurtin koulun jatkaja Jürgen Habermas etsii modernin projektille 
perustaa diskursiivisesta rationaalisuudesta (Habermas 1987). Sen sijaan 
järjen merkitystä ja mahdollisuuksia ovat kysyneet uudella tavalla monet 
ranskalaiset fi losofi t: valta tuottaa tietoa (Michel Foucault), maailma on 
halun virtaa (Gilles Deleuze), postmodernissa tilanteessa ”suuret kerto-
mukset” katoavat (Jean-Francois Lyotard) ja ”dekonstruktion” ohjelma 
hajottaa käsitteitä niitä uudelleen kokoamatta (Jacques Derrida).

Protestanttiseen työn etiikkaan ja marxilaisuuteen kuuluva ahkeruu-
den ihanne kuuluu luontevasti valistuksen perintöön. Ihminen näh-
dään toimijana, joka työn avulla muokkaa ympäristöään ja näin samalla 
kehittää itseään. Työn järkiperäisyys pohjautuu tieteen tulosten sovel-
tamiseen. Sen sijaan postmodernismissa ihminen on kyseenalaistanut 
totuuden ja hyvyyden arvot, ja elää nykyhetken hajanaisten kielipelien 
ja leikkien rihmastoissa. (Niiniluoto 1994, 319–337.) 

Järjen käsite

Järki on latinaksi ratio, englanniksi reason (myös päättely, järkeily, peruste) 
ja saksaksi Vernunft. Lähikäsitteitä ovat ’ymmärrys’ (englannin understan-
ding, saksan Verstand), ’äly’ (latinan intellectus) ja ’terve järki’ (englannin 
common sense). Suomen kielessä ’järki’ on alun perin merkinnyt riviä ja 
järjestystä. Järjen tuotteena syntyvä ’järjestelmä’ tuli suomeen Agathon 
Meurmanin toimesta 1867. Järjen lajeina voidaan erottaa uskomusra-
tionaalisuus ja toiminnallinen rationaalisuus. (Rescher 1988; Niiniluoto 
1994, 40–66.) Molemmat voivat liittyä joko yksilöön tai kollektiiveihin 
(kuten ryhmät ja organisaatiot).

Uskomusrationaalisuudessa on kyse siitä, milloin uskomukset ovat tietoa, 
joten sen tutkiminen on tieto-opin ja tieteenfi losofi an tehtävä. Plato-
nin klassinen vastaus on vaatia tiedolta totuudenmukaisuutta ja perus-
telua, mikä erottaa tiedon erheestä ja luulosta. Antiikin skeptikot pitivät 
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tietoa mahdottomana, mutta (Charles Peircen termin mukaisesti) falli-
bilistit hyväksyvät erehtymisen mahdollisuuden. (Grahn-Wilder 2016.) 
On rationaalista vaatia tiedollisille väitteille julkista perustelua tai näyt-
töä (evidenssiä), jolloin se on totuudenkaltaista tai todennäköistä. Kriit-
tisen realismin mukaan tiede on luotettavin tiedon etsinnän järjestelmä, 
joka itseäänkorjaavan menetelmänsä ansiosta lähestyy totuutta. (Haapa-
ranta & Niiniluoto 2016.) 

Vastakohtana järkiperäiselle tieteelle ovat erilaiset ”älyllisen hölynpö-
lyn” eli ”huuhaan” muodot, kuten taikausko, magia, okkultismi, ”raja-
tieto”, pseudotieteet (astrologia, alkemia, ufologia, skientologia). (Rus-
sell 1967.) Niiden lähteinä ovat tavallisesti ihmisten herkkäuskoisuus, 
toiveajattelu, turhamaisuus ja pelot. Lisäksi ajattelun kitka tai torjunta 
vaikuttaa: uutta informaatiota ei vastaanoteta vakavasti, jos se ei tue van-
hoja uskomuksia. Ihmisillä voi olla tyypillisiä virheisiin johtavia ajatte-
lutaipumuksia, mutta heitä myös johdetaan harhaan propagandan, suos-
tuttelun, petkutuksen ja valehtelun kautta.1 Vastapainona on ihmiselle 
luontainen ihmetys ja uteliaisuus, luottamus tutkimukseen, tiedevalistus, 
tieteen tiedotus, koulut ja tietokirjat. Internet tarjoaa valtavan määrän 
informaatiota, mutta sen kriittinen arviointi ja ymmärtäminen jäävät 
sivistyneen lukijan vastuulle.

Toiminnallisessa rationaalisuudessa on kyse ihmisen teoista ja päätök-
sistä. Suosittuja lähestymistapoja ovat olleet teon teoria, praktisen päät-
telyn teoria (Aristoteles, G. H. von Wright), soveltava tiede, pragma-
tismi, prakseologia (Tadeusz Kotarbinski), päätösteoria, peliteoria (John 
von Neumann) ja tekoäly (Alan Turing). Tyypillisesti nämä teoriat ovat 
kiinnostuneita välinerationaalisuudesta, jota sosiologi Max Weber kutsui 
päämäärä-keino-rationaalisuudeksi. Siinä etsitään parhaita tai tehokkaimpia 
keinoja annettujen päämäärien saavuttamiseksi. 

Englannin kielessä sana rational viittaa tavallisesti instrumentaaliseen 
järkevyyteen, kun taas sana reasonable ilmaisee päämäärien järkevyyttä, 
mitä Weber kutsui arvorationaalisuudeksi. Siinä tarkastellaan ihmisten 
arvojärjestelmien itseisarvoisia perimmäisiä päämääriä, jotka on irro-
tettu kaikista hyöty- ja tehokkuuslaskelmista. Esimerkkejä voivat olla 
totuus, hyvyys ja kauneus – mutta toisille myös raha, valta, terveys ja 
nautinto. Moraalifi losofi assa Sokrateen iskulause ”hyve on tietoa”, 

1 Totuudenjälkeisestä ajasta katso Niiniluoto (2019).
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Kantin käytännöllinen järki ja Habermasin diskurssietiikka ilmaisevat 
näkemystä, jonka mukaan hyvän elämän itseisarvoja voidaan arvioida ja 
tiedostaa ihmisjärkeen kuuluvien kykyjen avulla. Vaihtoehtoisissa näke-
myksissä arvot pohjautuvat tunteisiin (Humen ja joidenkin loogisten 
empiristien emotivismi) tai tahtoon (voluntarismi). 

Järki ja elämä

Ihmisen elämässä järki, tahto ja tunteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Samalla rationaalisuuden kolme päämuotoa – usko-
mukset, välineet ja arvot – voivat olla jännitteisessä suhteessa toisiinsa. 
Kukin meistä joutuu ottamaan henkilökohtaisesti kantaa Sleepy Slee-
persin laulun haastavaan kysymykseen ”Onko järkee vai ei?”.

Valistuksen ja romantiikan kiistan vaikutuksesta järjen ja tunteen 
välistä vastakkaisuutta on monesti liioiteltu. (Niiniluoto 2003, 87–95.) 
Platonin mukaan järki ohjaa ihmistä, mutta into ja halu antavat hänelle 
voimaa (Kaila 1934). Rationaalisuuteen luottava Aristoteles myönsi, 
että heikkoluonteiset ihmiset (kreikan akrasia) saattavat toimia vastoin 
parempaa tietoaan. Stoalaisten mukaan tunteet ovat virheellisiä usko-
muksia, joista on viisasta pidättäytyä – esimerkiksi pelko ja viha saatta-
vat syntyä kohteeseen liitetyistä vääristä oletuksista. Ranskalainen mate-
maatikko Blaise Pascal piirsi ”sydämen ja järjen” välille jyrkän eron, 
jota romantikot omalla tavallaan korostivat. Osuvampaa olisi kuiten-
kin puhua aivojen ja käden yhteispelistä työnteossa. On lisäksi huomat-
tava, että tieto ei sulje pois positiivisia tunteita: esimerkiksi totuus voi 
olla intohimo tutkijalle tai ”tiedon rakastajalle”, kauneuden esteetti-
nen elämys on elinehto taiteilijalle, ja sosiaaliset tunteet (kuten rakkaus, 
myötätunto ja sääli) ylläpitävät eheää oikeudenmukaista yhteiskuntaa. 
Myös työnteossa tehokkaan ammattitaidon ohella tarvitaan ammattiyl-
peyttä ja työn iloa. (Niiniluoto 2015, 243–257.) Lisäksi tunteet voivat 
antaa tietoa evoluution kannalta suotuisista (jano, seksuaalisuus) ja hai-
tallisista (kipu, inho, kuvotus) asioista. Tunnepohjaisia ratkaisuja järjen 
sijaan suosittelevat kirjoittajat kuitenkin usein unohtavat, miten haital-
lisia seurauksia yksilölle ja yhteisölle voi koitua voimakkaista negatiivi-
sista tunteista (kuten viha, pelko ja kateus). ”Järjen veit, ja minusta orjan 
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teit”, laulaa Olavi Virta iskelmässä Mustasukkaisuus. Tuhoisten totalitaris-
tisten järjestelmien taustalla on tavallisesti kyltymätön itsekäs vallanhalu 
ja johonkin kansanryhmään kohdistettu viha. 

Myös järjen ja mielikuvituksen vastakkainasettelua on liioiteltu 
monissa tarinoissa, joissa luovuus ja irrationaalinen hulluus liitetään 
toisiinsa. Kuitenkin luovuudessakin on järkeä. (Niiniluoto 1990, 140–
153.) Tieteellisten teorioiden keksiminen edellyttää valmiutta esittää 
uusia ”villejäkin” ideoita, mutta rohkeat hypoteesit on asetettava anka-
riin kokemuksen testeihin. Luova ongelmanratkaisu ei vaadi logiikan 
periaatteiden rikkomista, vaan sille tyypillisiä – tiedostettuja tai tiedos-
tamattomia – kysymisen, valmistelun ja kypsyttelyn vaiheita voidaan 
kuvata ”keksimisen logiikassa”, kuten muiden muassa Herbert Simon 
ja Jaakko Hintikka ovat osoittaneet. Luovuuden alue kattaa koko inhi-
millisen toiminnan kentän arkipäivän askareista, työstä, ihmissuhteista, 
taloudesta ja tekniikasta tekoälyyn, taiteisiin ja tieteisiin. 

Kaikille yksittäisille teoille ei voi asettaa samanlaista rationaalisuuden 
vaatimusta, sillä monet arkiset toimemme ovat rutiinin- tai leikinomai-
sia. Kukaan ihminen ei elämässään kykene jatkuvaan järkiperäisyyden 
maksimointiin, vaan asettamalla asioita tärkeysjärjestykseen joudumme 
monesti toimimaan Herbert Simonin satisfi cing -käsitteen ilmaisemalla 
tavalla ”tarpeeksi hyvien” ratkaisujen pohjalta. Merkittävissä asioissa on 
kuitenkin hyviä rationaalisia perusteita olla rationaalinen. (Niiniluoto 
2015, 79–89.) Irrationaalisiin uskomuksiin pohjautuvat toimintatavat 
(kuten vaihtoehtolääkintä tai henkiparannus) aiheuttavat monenlaista 
turmiota ja kärsimystä. 

Välinerationaalisuus on saanut huonoa mainetta, kun tehokkuutta 
ja kustannushyötyä on ohjelmallisesti ylikorostettu esimerkiksi Fordin 
tehtaiden liukuhihnoilla, Taylorin tieteellisessä liikkeenjohdossa ja 
niiden ideoita toistavassa uudessa julkishallinnossa (New Public Manage-
ment). Monet työtä ja organisaatioita hyvässäkin tarkoituksessa tehosta-
vat uudistukset saattavat kääntyä itseään vastaan ja muuttua hiostavaksi 
ja alistavaksi byrokratiaksi. Toisaalta frankfurtilaisten kritiikki ”teknistä 
järkeä” vastaan liioittelee siinä, että välinerationaalisuus ei suinkaan ole 
itsessään paha asia. (Niiniluoto 2020.) On toki tärkeää arvorationaali-
suuden puitteissa torjua irrationaalisia haluja ja kyynistä periaatetta ”tar-
koitus pyhittää keinot”, mutta yhtä lailla on merkittävää, että ihmisen 
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valitsemat keinot ovat tuloksellisia. Lääkkeiden ja hoitojen tulee oikeasti 
parantaa sairauksia ilman sivuvaikutuksia, rakennusten on oltava kes-
täviä, lentokoneiden turvallisia ja työn tuotettava toivottuja tuloksia. 
Kaiken kaikkiaan elämisen taito ei ole vain tehokkuutta, vaan hyvässä 
elämässä ja viisaudessa yhdistyvät oppiminen ja osaaminen, tietäminen 
ja moraalinen vastuu. Siis ”järki käteen!”.


