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David Enoch esittää, että matematiikan filosofiasta ja tieteenfilosofiasta tuttu 

selitysvaatimus voidaan korvata metanormatiivisessa keskustelussa harkintaprojektilla. 

Siinä missä selitysvaatimus on korvaamaton esimerkiksi luonnontieteessä, on 

harkintaprojekti rationaalisesti ei-valinnaista ja täten korvaamaton normatiivisessa 

päätöksenteossa. Lisäksi Enoch päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan normatiivisten 

tosiasioiden olemassaolo on korvaamatonta. Voimme siis todeta, että Enochin mukaan 

redusoimattomien normatiivisten tosiasioiden olemassaolo on välineellisesti korvaamatonta 

sisäisesti korvaamattomassa harkintaprojektissa. 

Enoch tiivistää argumenttinsa vuonna 2011 ilmestyneessä kirjassaan, Taking Morality 

Seriously, sen kolmosluvussa , seuraavasti:  

(1) Jos jokin asia on välineellisesti korvaamaton sisäisesti korvaamattomalle projektille, 

silloin olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän asian olemassaoloon. 

(2) Harkintaprojekti  on sisäisesti korvaamaton. 

(3) Redusoimattomat normatiiviset totuudet ovat välineellisesti korvaamattomia 

harkintaprojektille. 

(4) Täten olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan, että on olemassa redusoimattomia 

normatiivisia totuuksia. 

Tämän maisterintutkielmani tehtävänä on arvioida Enochin argumenttia harkintaprojektin 

korvaamattomuudesta (deliberative indispensability) normatiivisessa keskustelussa ja 

perustelua normatiivisten totuuksien olemassaolosta sekä James Lenmanin, Tristram 

McPhersonin ja David Plunkettin, Brendan Clinen sekä Alex Worsnipin esittämiä 

vastauksia. 

James Lenman esittää, että suurin osa siitä, mikä on sisäisesti korvaamatonta 

harkintaprojektissa, on selvästi ”ohutta harkintaa”, jossa normatiiviset totuudet eivät ole 

alkuunkaan korvaamattomia. Lenmanin mukaan harkinta ei kuitenkaan ole mielivaltaista, 

voimme menestyä siinä eri tavoin. Lenmanin mukaan ”normatiivisuus” nousee omista 



haluistamme ja toiveistamme. Lenman kuitenkin hyväksyy sen näkemyksen, että 

harkintaprojekti on sisäisesti korvaamaton. 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan se, että jokin entiteetti on harkintaprojektille 

korvaamatonta, voi tarjota eettisen perusteen uskomukselle, mutta tämä uskomus ei täytä 

episteemistä vaatimusta entiteetin olemassaolosta. Pohtiminen, ”mitä tehdä,” ei kerro siitä, 

että siinä olisi mukana episteemisesti perusteltua uskoa tosiasioihin. Tarvitsisimme 

relevantin positiivisen yhteyden harkintaprojektin korvaamattomuuden ja siinä tarvittavien 

totuuksien välille. Harkintaprojektilla ei kuitenkaan ole heidän mukaansa yhteyttä 

totuuteen. He ovat skeptisiä harkintaprojektin korvaamattomuuteen. 

Brendan Cline pyrkii esittämään vastineessaan, kuinka harkintaprojektin korvaamattomuus 

ja selitysprojektin korvaamattomuus eivät ole symmetrisiä keskenään, ja kuinka täten 

normatiivisten totuuksien ontologinen perusta on perusteeton. Clinen mukaan Enochin 

tulisi tehdä työtä, joka selittäisi ilmiötä. Täten saataisiin selville, mitä todella on olemassa, 

edellyttäen, että löydämme aktuaalisia selityksiä. Tähän selittävään strategiaan Enoch oli 

siis nimenomaan pidättäytynyt ryhtymästä. Cline ei kuitenkaan tuo kritiikissään esille, mitä 

pitäisi selittää eikä sitä, milloin selityksestä tulee aktuaalinen.   

Alex Worsnipin mukaan selitysprojekti ja Enochin esittämä harkintaprojekti eivät ole 

analogisia keskenään, koska harkintaprojektilta puuttuu kelvollinen metodi ja koska meillä 

ei ole perusteita uskoa normatiivisten totuuksien olemassaoloon. 

Enochilla on vaikeuksia vakuuttaa siitä, että harkintaprojekti ja selitysprojekti olisivat 

analogisia. Vielä suuremmaksi haasteeksi hänelle muodostuu vakuuttava episteeminen 

perustelu normatiivisten totuuksien olemassaolosta.   
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Johdanto 

1.1 Esittely, tehtävä ja lähteet 

Uskotko numeroihin? Et ehkä pane ensimmäistä etkä viimeistä toivoasi numeroihin, mutta 

päivittäin arjessasi teet ratkaisuja luottaen siihen, että ainakin jollain tasolla numerot ovat 

olemassa. Voimme siis todeta, että numerot ovat sinulle välineellisesti korvaamattomia 

(instrumentally indispensable). Kun sitten olet lähdössä kotoasi ulos, et voi olla 

rationaalisena olentona harkitsematta, mitä puet päällesi. Ajaudut välttämättä 

harkintaprojektiin (deliberative project) – se ei ole sinulle valinnainen projekti –  jossa 

pohdit, mitä pukisit päällesi. Harkintaprojekti on siis sinulle rationaalisesti katsoen 

sisäisesti korvaamaton (intrinsically indispensable). Tässä harkintaprojektissa – ainakin 

jollain tasolla – uskot, että löydät oikeita ratkaisuja vaatetuksesi suhteen. Löydät oikeat 

vaatteet, jotka peittävät strategiset kohtasi, ovat sopivat säähän ja jotka näyttävät sellaisilta, 

että kehtaat liikkua niiden kanssa muiden ihmisten keskellä. Jos jokin löytämäsi vaihtoehto 

olisi oikea, David Enoch kutsuisi sitä normatiiviseksi tosiasiaksi.  

Enoch puolustaa ei-naturalistista vankkaa metanormatiivista realismia (robust 

metanormative realism), jonka mukaan on olemassa responssista riippumattomia ei-

luonnollisia redusoimattomia normatiivisia totuuksia, jotka ovat universaaleja ja 

objektiivisia ja jotka ennemminkin löydämme kuin luomme. Redusoimattomat 

normatiiviset totuudet tarkoittavat Enochilla ei-luonnollisia totuuksia, joita ei voida 

redusoida mihinkään luonnolliseen ominaisuuteen. Enoch ei kirjoita metaeettisesta 

realismista vaan metanormatiivisesta realismista, joka on siis laajempi käsite kuin 

edellinen. Enoch mainitseekin, että normatiiviset totuudet sisältävät moraalitotuudet mutta 

eivät rajoitu niihin, joten vankka metanormatiivinen realismi on luonnollinen yleistys 
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vankasta metaeettisesta realismista. (Enoch 2007, 21). Normatiivisina totuuksina, jotka 

eivät ole eettisiä totuuksia, voidaan pitää vaikkapa sitä, että lähtiessä ulos tulee pukeutua 

säätila huomioiden tai että on hyvä harjata hampaat joka ilta ennen nukkumaanmenoa. 

Enoch itse ei kuitenkaan anna konkreettisia esimerkkejä, mitkä voisivat olla tällaisia 

normatiivisia tosiasioita. 

Tämän maisterintutkielmani tehtävänä on arvioida Enochin argumenttia harkintaprojektin 

korvaamattomuudesta (deliberative indispensability) normatiivisessa keskustelussa ja 

perustelua normatiivisten totuuksien olemassaolosta sekä James Lenmanin (2013), Tristram 

McPhersonin ja David Plunkettin (2015), Brendan Clinen (2016) sekä Alex Worsnipin 

(2016) esittämiä vastauksia. 

Enoch tiivistää argumenttinsa vuonna 2011 ilmestyneessä kirjassaan, Taking Morality 

Seriously, sen kolmosluvussa,1 seuraavasti:  

(1) Jos jokin asia on välineellisesti korvaamaton sisäisesti korvaamattomalle 

projektille, silloin olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän asian 

olemassaoloon. 

(2) Harkintaprojekti2 on sisäisesti korvaamaton. 

(3) Redusoimattomat normatiiviset totuudet ovat välineellisesti korvaamattomia 

harkintaprojektille. 

(4) Täten olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan, että on olemassa 

redusoimattomia normatiivisia totuuksia. (Enoch 2011, 83). 

 

 
1 Kyseisen teoksen kolmosluku ”The Argument from the Deliberative Indispensability of Irreducibly 
Normative Truths” on työni päälähde. Enoch oli esittänyt vuonna 2007 artikkelissaan ”An Outline of an 
Argument for Robust Metanormative Realism” samoja perusteluja argumenttinsa puolesta, joita hän käy läpi 
päälähteessäni, mutta nelivaiheisen valmiin argumentin hän esitti kirjassaan vasta vuonna 2011. 
2 Enoch käyttää tässä (ja monessa muussa) kohtaa käsitettä deliberative project mutta muualla myös muotoa 
project of deliberating (Enoch 2007, 22 & 2011, 50). Joskus hän myös jättää projekti-sanan kokonaan pois ja 
kirjoittaa ainoastaan käsitteestä deliberation (tai deliberating) (Enoch 2007 & 2011). 
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1.2 Harmanin haaste 

Enoch esittää, että matematiikan filosofiasta, tieteenfilosofiasta ja luonnontieteistä tuttu 

selitysvaatimus voidaan korvata metanormatiivisessa keskustelussa harkintaprojektilla. 

Siinä missä selitysvaatimus on yleinen ensin mainituissa tieteenaloissa, on harkintaprojekti 

rationaalisesti ei-valinnainen ja täten korvaamaton normatiivisessa päätöksenteossa. 

Välineellisesti korvaamaton puolestaan tarkoittaa sitä, että entiteetti on välineellisesti 

korvaamaton, jos sen poistaminen ei ole mahdollista ilman, että koko projekti menettää 

kelpoisuutensa, kuten esimerkiksi elektronit kemiassa ja fysiikassa sekä numerot 

matematiikassa. Enochille näitä välineellisesti korvaamattomia ovat normatiiviset totuudet 

ja usko niiden olemassaoloon.3 Redusoimattomat normatiiviset totuudet, vaikka ne eivät ole 

Enochin mukaan selityksellisesti korvaamattomia, ne ovat korvaamattomia 

harkintaprojektille ja päätöksille, mitä tehdä. Näin ollen harkintaprojektin 

korvaamattomuus oikeuttaa episteemisesti uskon normatiivisten tosiasioiden 

olemassaoloon, kuten selitysvaatimus oikeuttaa uskon teoreettisten entiteettien, kuten 

elektronien, olemassaoloon. (Enoch 2011, 50–51). Voidaan siis Enochia seuraten todeta, 

että välineellinen korvaamattomuus mille tahansa itsessään korvaamattomalle projektille 

antaa oikeutuksen uskoa relevantin asian olemassaoloon. Harkintaprojekti on siis itsessään 

korvaamaton projekti, kuten selitysprojektikin. 

Parsimonian periaate (vrt. Occamin partaveitsi) tarkoittaa nuukuuden periaatetta siinä 

mielessä, että teoriaan ei tule lisätä mitään ylimääräisiä tekijöitä, vaan teorian tulee olla 

mahdollisimman yksinkertainen. Jos siis taustaoletuksenamme on selitysvaatimus, on 

haasteellista esittää sellaisia olemassa olevia entiteettejä kuin normatiiviset tosiasiat. Enoch 

 
3 “Which is it, then, that is indispensable – normative truths or belief in them? Both, of course. The former 
are indispensable because the latter is.” (Enoch 2011, 78). 
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kuitenkin esittää, että hänen ei-naturalistinen näkemyksensä on johdonmukainen ja 

uskottava myös ontologisen parsimonia–vaatimuksen suhteen, jossa tavoitteena on siis 

säästäväisin selitys. Hänen mukaansa harkintaprojektin korvaamattomuus oikeuttaa myös 

uskon normatiivisten totuuksien olemassaoloon, samalla tavalla kuin selitysvaatimus 

oikeuttaa uskon elektroneihin luonnontieteessä. (Enoch 2011, 50–54). 

Päättely parhaaseen selitykseen (inference to the best explanation, IBE) juontaa juurensa 

selitysprojektin (luonnontieteelliseen) korvaamattomuuteen. Elektronit ovat 

korvaamattomia parhaissa selityksissämme, eli täten niiden voidaan katsoa olevan 

olemassa. Omassa vankassa metanormatiivisessa realismissaan Enoch hylkää 

selitysvaatimuksen, mutta IBE on hänelle ikään kuin linkki, joka ”yhdistää” luonnontieteen 

ja hänen vankan realisminsa. Enochin argumentissa harkintaprojekti ottaa ikään kuin 

selitysprojektin paikan ja normatiiviset totuudet ottavat elektronien paikan. Näin tulee 

toimia hänen mukaansa, jos noudatamme IBE:tä. (Enoch 2011, 54–84). Brendan Clinen 

(2016, 3244) mukaan selitysprojektin korvaamattomuus johtaa meidät hyväksymään 

päättelyn parhaaseen selitykseen, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että meidän on syytä 

hyväksyä (enochilaisittain) myös harkintaprojektin korvaamattomuus itsenäisenä lisänä 

ontologisten entiteettien etsinnässä ja löytämisessä. 

Enoch (2011, 50–51) aloittaa puolustuspuheensa vankan realismin puolesta tarkastelemalla 

”Harmanin haastetta”, jossa väitetään, että koska normatiiviset totuudet ovat 

selitysvaatimuksen suhteen tarpeettomia, niiden olemassaoloon ei ole syytä uskoa. Näin 

ollen Harmanin näkemysten myötä ajauduttaisiin helposti antirealistisiin tulkintoihin. 

Gilbert Harmanin (1977, 6) kuuluisassa esimerkissä tutkija näkee höyryjuovan 

tutkimuskammiossa ja tulkitsee juovan pohjalta parhaimman mahdollisen selityksen 

mukaan protonin tulleen täten havaituksi. Esimerkki on siis luonnontieteistä.  
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Etiikkaan liittyvässä esimerkissään Harman puolestaan esittää, että kun lapset sytyttävät 

kissan tuleen, ajattelemme: ”Tuo on väärin!” Harman selittää, että tällainen reaktio selittyy 

psykologisilla, sosiologisilla, historiallisilla, kulttuurillisilla ja muilla senkaltaisilla asioilla. 

Se, tekevätkö lapset tässä väärin, ei ole Harmanille ollenkaan relevantti kysymys. Hän 

päättelee, ettei tällaisiin redusoimattomiin eettisiin tosiasioihin ole uskomista, joten realismi 

on hylättävä. Ajatuskulku menee seuraavasti: Moraalisilla tosiasioilla ei ole näille 

tarvittavaa selitysroolia, joten meillä ei ole perusteita uskoa moraalisten tosiasioiden 

olemassaoloon. (Enoch 2011, 51–52). 

Enoch lähtee vastaamaan Harmanin haasteeseen esittämällä vertauksia, joissa hän toteaa, 

että meillä on hyvä peruste uskoa elektronien olemassaoloon ja (ehkä) numeroihin, koska 

näillä on tarkoituksenmukainen rooli parhaaseen selitykseen selittämään (explanans) 

selitettävää (explanandum). Enoch siis kysyy, voiko normatiiviset tosiasiat, arvot (values), 

olla samalla tavalla oikeutettuja? Hän esittää kaksi strategiaa vastaukseksi, joista 

ensimmäisen hän toteaa olevan yleisempi strategia. 1) Realisti voi esittää, että 

normatiivisilla tosiasioilla on tarkoituksenmukainen selitysrooli. 2) Realisti voi hylätä 

selitysvaatimuksen toteamalla, että normatiivisilla totuuksilla ei ole tällaista selitysroolia. 

Enoch kertoo etenevänsä jälkimmäisen strategian mukaan ja kertoo suhtautuvansa 

neutraalisti ensin mainittuun strategiaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että jos strategiaksi 

valitaan ensimmäinen vaihtoehto, eli jos normatiivisilla tosiasioilla katsotaan olevan 

selitysrooli, se vahvistaa näkemystä naturalistisesta realismista, ei Enochin ajamasta 

vankasta realismista. Toiseksi ja tärkeämmäksi seikaksi hän toteaa, että vaikka 

normatiivisilla faktoilla olisikin tällainen selitysrooli, se ei vaaranna niiden arvoa millään 

tavalla. (Enoch 2011, 52–53). 
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Parsimonian eli nuukuuden periaate kuului siis yleisesti ottaen seuraavasti: Kun entiteettien 

määrää ei tarpeettomasti lisätä, liiallisuus vältetään. Enoch kysyy, omaa tulevaa teoriaansa 

epäillen: Olettaen, että kun redusoimattomilla normatiivisilla tosiasioilla ei ole selitysroolia, 

eivätkö ne ole tarpeettomia, ja täten usko niihin perusteetonta? Tehtäväkseen Enoch katsoo 

hylätä selitysvaatimuksen mutta pitää kiinni parsimonian vaatimuksesta. Näin ollen tulee 

hylätä ajatus parsimonian vaatimuksesta pitää kiinni selityksellisesti korvaamattomista 

totuuksista, ominaisuuksista ja entiteeteistä. Enoch kertoo tahtovansa kuitenkin pitää kiinni 

ontologisissa kannanotoissaan niistä asioista, jotka ovat korvaamattomia. Hän katsoo, että 

myös ei-selitykselliset asiat pystyvät täyttämään tämän vaatimuksen. (Enoch 2011, 53–54). 

1.3 Muita keskeisiä käsitteitä 

Etiikalla tarkoitetaan arvo– ja tapajärjestelmiä, jotka liittyvät ihmisiin tai ihmisryhmiin. 

(Craig 2005, 242). Etiikassa tutkitaan oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, sallittua ja kiellettyä 

sekä hyvää elämää, syyllisyyttä jne. Normatiivinen (josta Enoch kirjoittaa) on laajempi 

käsite kuin eettinen. Voimme esimerkiksi sanoa, että meidän pitää syödä viisi kertaa 

päivässä. Tämä on normatiivinen käsky mutta ei eettinen. Eettisessä keskustelussa 

puolestaan imperatiivi ”pitää” eroaa muista ”pitää” –käskyistä. Moraaliset käskyt liittyvät 

yhteisiin asioihin ja ihmisten välisiin yhteyksiin. Etiikan haasteellisena tehtävänä 

voidaankin pitää sitä, että meidän tulee nousta henkilökohtaiselta tasolta kohti ideaalin 

havainnoijan tasoa, universaaleihin, kaikkia koskeviin moraalilakeihin. (Driver 2007, 1–2).  

Metaetiikassa etsitään vastausta esimerkiksi kysymykseen, mitä teemme, kun teemme 

eettisiä arvioita ja kuinka yhdistämme niitä muihin filosofian osa–alueisiin, kuten 

metafysiikkaan, epistemologiaan, kielifilosofiaan ja mielenfilosofiaan, joita seuraavaksi 

esittelen. Metaetiikan 1) metafyysiset kysymykset koskevat eettisten tosiasioiden ja 

ominaisuuksien olemassaoloa ja luonnetta. Voimme siinä kysyä esimerkiksi, voiko 
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hyvyyttä olla olemassa – ja jos voi – ovatko siihen liittyvät tosiasiat ja ominaisuudet 

esimerkiksi naturaalisia tai ei-naturaalisia. 2) Epistemologiset kysymykset koskevat eettisen 

tiedon mahdollisuutta. Voimmeko tutkia eettisiä totuuksia empiirisin keinoin vai onko 

kyseessä esimerkiksi intuitioon liittyvät asiat, jotka kumpuavat esimerkiksi tunteistamme? 

3) Kielifilosofian kysymykset koskevat eettisten sanojen ja lauseiden merkityksiä. Mihin 

hyvä viittaa? Mitä eri eettiset käsitteet tarkoittavat? Miksi eri eettisten sanojen tai 

käsitteiden tulisi ylipäätään viitata mihinkään? 4) Mielenfilosofian kysymykset koskevat 

eettisen ajattelun ja toiminnan yhteyttä. Mitä mielessämme liikkuu, kun teemme eettisiä 

arvioita ja päätöksiä, ja kuinka tulisi ymmärtää prosessi eettisestä arviosta toimintaan. 

Mielenfilosofiassa tarkastellaan esimerkiksi motivaation merkitystä eettisessä 

arvioinnissamme ja siten myös toiminnassamme. (Chrisman 2017, xvii–xix). 

Ontologiassa etsitään vastausta kysymykseen, mitä on olemassa? Ontologiassa voimme 

esimerkiksi kysyä, onko sellaisia entiteettejä (olevaa) kuin normatiiviset tosiasiat olemassa? 

Ontologiaa pidetään metafysiikan keskeisenä osana. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

2017).  

Moraalirealismin mukaan on olemassa eettisiä totuuksia, ja ne ovat objektiivisesti 

saavutettavissa (objektivismi on käsitteenä lähellä realismia).  Realisteilla on kuitenkin 

erilaisia käsityksiä siitä, kuinka näihin eettisiin totuuksiin päästään. Täten realismi jakautuu 

edelleen naturalismiin ja nonnaturalismiin, kun taas antirealismi jakautuu virheteoriaan ja 

ekspressivismiin. Ekspressivismin mukaan eettisten lauseiden tehtävänä on kuvata 

mielentiloja, ei todellisuutta sinänsä. Näissä eettisissä pohdinnoissa keskeisiä ovat tunteet ja 

asenteet, jotka kannustavat tai rajoittavat toimintaa. Jos esimerkiksi jonkun mukaan 

lihansyönti on väärin, hän on motivoitunut välttämään lihansyöntiä. Ekspressivistit voivat 

olla myös kvasirealisteja, jotka voivat sanoa jonkun asian olevan väärin, mutta että tämä 
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on totta ikään kuin minimalistisesti; ”totuus” on kielellinen tai looginen väline, joka auttaa 

ilmaisemaan esimerkiksi uskomuksia. Kognitivismin mukaan eettiset arviot kulminoituvat 

uskomuksiin, kun taas nonkognitivismin mukaan eettiset arvioinnit perustuvat esimerkiksi 

toiveisiin tai mieltymyksiin, ei uskomuksiin. Yleisesti virheteoreetikot eivät usko sellaisiin 

asioihin kuin moraalinen velvoittavuus, moraalinen arvo, eettinen hyve tai lupa tehdä 

asioita eettisessä mielessä. Virheteoreetikot hyväksyvät nonnaturalistien kanssa kieli– ja 

mielenfilosofisen näkemyksen (ekspressivistejä vastaan), jonka mukaan eettiset lauseet 

kuvaavat objektiivista todellisuutta.  Sen sijaan metafysiikassa he ovat ekspressivistien 

kanssa samaa mieltä (nonnaturalisteja vastaan) siinä, että ei ole olemassa mitään ei-

luonnollisia tosiasioita, joten eettiset väitteet ovat kauttaaltaan virheellisiä. (Chrisman 2017, 

xxi–147). 

Nonnaturalismin mukaan on olemassa objektiivisia eettisiä totuuksia, jotka ovat omaa 

lajiaan (sui generis). Nonnaturalistit kieltävät näkemyksen, jonka mukaan voisimme löytää 

eettisiä totuuksia empiirisellä tutkimuksella. Nonnaturalistit eivät hyväksy myöskään 

(supernaturalistista) näkemystä, jonka mukaan eettiset totuudet olisivat Jumalan käskyjä. 

Nonnaturalistit luokitellaan usein kognitivisteiksi, koska eettiset arvot perustuvat 

uskomuksiin totuuksista. Naturalistin mukaan nonnaturalisti on väärässä väittäessään, että 

eettiset totuudet olisivat omaa lajiaan. Naturalismin mukaan voimme redusoida eettiset 

tosiasiat luonnollisiksi tosiasioiksi tai vähintäänkin sijoittaa ne osaksi naturalistista 

maailmankuvaamme. Voimme siis löytää empiirisiä metodeja ratkaisemaan moraalisia 

kysymyksiämme. (Chrisman 2017, xx–29). 
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2 Välineellinen ja sisäinen korvaamattomuus 

Korvaamattomuus–argumentti juontaa juurensa W.V. Quinen ja Hilary Putnamin 

näkemykseen, jota pidetään parhaana matemaattisen realismin perusteluna:  

(1) Meidän tulee sitoutua ontologisesti kaikkiin niihin ja vain niihin entiteetteihin, 

jotka ovat korvaamattomia parhaissa tieteellisissä teorioissamme.  

(2) Matemaattiset entiteetit ovat korvaamattomia parhaissa tieteellisissä 

teorioissamme.  

(Johtopäätös) Näin ollen meidän tulee uskoa matemaattisten entiteettien 

olemassaoloon. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 28.2.2019). 

Jotta entiteetti on korvattavissa jostain teoriasta, teorian tulee olla poiston jälkeen edelleen 

varteenotettava teoria, ehkä jopa entistäkin varteenotettavampi teoria. Tieteelliseen teoriaan 

katsotaan olennaiselta osin kuuluvan esimerkiksi empiirisen todistusvoiman, 

yksinkertaisuuden, selitysvoiman, relevantin tieteellisen hedelmällisyyden jne. Quinelle 

filosofia ei ole sen etuoikeutetumpaa kuin tiede. Tiede, yhdessä filosofian kanssa, kuvaa 

maailmaa täydellisenä tarinana. Tämä oppi perustuu tieteelliseen metodologiaan ja siihen, 

että tämä metodologia on todistetusti onnistunut vastaamaan perustavanlaatuisiin 

kysymyksiin. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 28.2.2019). Quinen (1981, 72) 

mukaan opin lähde on realismissa, luonnontieteilijän vankassa mielentilassa, joka ei ole 

koskaan tuntenut mitään tieteen sisäisiä neuvoteltavissa olevia epävarmuustekijöitä. 

Metafyysikon kannalta tämä tarkoittaa parhaiden tieteellisten teorioidemme etsimistä sen 

selvittämiseksi, mitä meidän pitäisi uskoa olevan olemassa. 

Enochin mukaan tulee ensiksi tehdä selvitys välineellisestä välttämättömyydestä 

(instrumental indispensability). Toiseksi täytyy määritellä, mitkä projektit ovat sellaisia, 

joissa niiden korvaamattomuus riittää perustamaan ontologisen kannanoton. Jälkimmäistä 
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korvaamattomuutta Enoch kutsuu sisäiseksi korvaamattomuudeksi (intrinsic 

indispensability). Se, että jokin on projektille hyödyllistä tai mahdollistaa sen (esimerkiksi 

hyvä yöuni tieteelliselle projektille), ei riitä vielä tekemään tekijästä korvaamatonta. 

Riittävä yöuni ei vielä oikeuta tekemään ontologisia kannanottoja. Ryhtyminen tieteelliseen 

projektiin ei riitä meitä tekemään johtopäätöstä, että takana on riittävä yöuni. Uni ei ole 

korvaamatonta tieteelliselle projektille siinä mielessä, että sen myötä voisimme tehdä 

ontologisen johtopäätöksen riittävästä yöunesta. Se välineellinen korvaamattomuus, jota 

Enoch etsii, on sellaista, joka sisältää riittävät tekijät ontologiseen kannanottoon. Se, että 

jokin asia (riittävä yöuni) mahdollisesti mahdollistaa projektiin ryhtymisen, ei ole Enochin 

kiikarissa, vaan että entiteetti on selityksellisesti korvaamatonta siinä tapauksessa, jos sen 

poistamisen myötä menettäisimme selittämisen mahdollisuuden. Enoch selventää vielä, että 

entiteetti on välineellisesti korvaamaton, jos sen poistaminen ei ole mahdollista ilman, että 

koko projekti menettää kelpoisuutensa. Projekti itsessään ei ole esimerkiksi elektroneita tai 

numeroita vaan ennemminkin mitä tahansa, jonka paras selityksemme ilmaisee. 

Sitoutuminen elektroneihin ja numeroihin on johdannaista yleisemmästä uskosta, teorioista 

sekä tieteellisistä löydöistä ja lisäksi tunnustelevaa siinä mielessä, että tulevaisuudessa voi 

olla tarjolla parempia selityksiä. Hieman runollisesti Enoch toteaa, että se, mikä on 

korvaamatonta selitysprojektille, on uskoa universumin ihanuuteen (the loveliness of the 

universe) – uskoa siihen, mikä oikeuttaa päättelyn parhaaseen selitykseen. (Enoch 2011, 

67–69). Näin hän kertoo siis välineellisestä korvaamattomuudesta. 

Enochin mukaan harkinta on meille rationaalisesti ei-valinnainen projekti, mikä puolestaan 

johdattaa meidät sisäisesti korvaamattomaan projektiin. Olemme hänen mukaansa 

olemukseltamme harkitsevia olentoja. Emme voi olla kysymättä itseltämme, mitä tehdä, 

mihin uskoa, kuinka järkeillä ja mistä kantaa huolta. Meidän ei ole mahdollista vetäytyä 
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syrjään harkintaprojektista, ja vaikka se olisikin valintamme, se ei näyttäisi olevan 

rationaalinen valinta. Enochin mukaan siis harkintaprojekti on juuri sellainen projekti, joka 

on sisäisesti korvaamaton. (Enoch 2011, 70–71). Tässä kohtaa voitaisiin käyttää myös 

indispensable –käännöksen toista suomenkielistä vaihtoehtoa: välttämätön. Koska emme 

voi vetäytyä harkintaprojektista, olemme siinä rationaalisina olentoina välttämättä mukana, 

ja täten se on meille ei-valinnainen projekti. Järkeilemme normatiivisten asioiden suhteen 

välttämättä. Kuten Enoch vastauksessaan (toisessa yhteydessä) Lenmanille toteaa: Harkinta 

on sisäisesti korvaamaton (tai välttämätön) projekti, eli se on rationaalisesti ei-valinnainen. 

Nimenomaan siis (rationaalinen) ei-valinnaisuus tekee harkinnasta sisäisesti 

korvaamattoman. (Enoch 2013, 859). Tähän löytöönsä vedoten Enoch kysyy edelleen, millä 

perusteella selitysprojekti olisi otettava tosissaan, jos emme ottaisi myös harkintaprojektia 

tosissamme? Enoch vielä varmistaa, että harkintaprojekti on sisäisesti korvaamaton, jos 

selitysprojekti on ja että selitysprojektilla ei ole mitään etuoikeutta olla korvaamaton 

verrattuna harkintaprojektiin. Olemme hänen mukaansa oikeutettuja uskomaan 

harkintaprojektin olevan sisäisesti korvaamaton yhtä lailla kuin uskomme johtopäätöksiin, 

jotka perustuvat päättelyyn parhaaseen selitykseen. (Enoch 2011, 71). 

Sen lisäksi, että harkinta on Enochille rationaalisesti ei-valinnainen projekti ja täten 

korvaamaton, ovat redusoimattomat normatiiviset totuudet välineellisesti korvaamattomia 

harkintaprojektille. Kun teemme päätöksiä, emme tee mielivaltaisia päätöksiä. Tämä on 

Enochille juuri sitä harkintaa. Yritämme tehdä oikean valinnan. Tämä on Enochille jotain 

sellaista, jota emme itse luo, vaan etsimme ja löydämme. Täten harkinta on prosessi, jossa 

yritetään tehdä järkevin ratkaisu. Hänen mukaansa harkinta menee hyvin lähelle tilannetta, 

jossa yritämme löytää vastausta tosiasiakysymykseen, kun hän esimerkiksi punnitsee 

mahdollisimman laajasti ryhtymistään joko filosofiksi tai lakimieheksi. Enoch mainitsee 
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artikkelissaan esimerkiksi seuraavia seikkoja pohtiessaan harkintaprojektiaan: Olisinko 

onnellinen lakimiehenä? Olisinko vielä onnellisempi filosofina? Mitkä ovat 

mahdollisuuteni tulla hyväksi lakimieheksi, entä hyväksi filosofiksi? Kuinka paljon 

vähemmän filosofi tienaa kuin lakimies? jne. Harkitessamme pohdimme normatiivisia 

perusteita ikään kuin muitakin tosiasioita. Pohtiessamme olemme siis jo sitoutuneet 

perusteiden olemassaoloon. Tätä toimintaa Enoch vertaa päättelyyn parhaaseen selitykseen 

(riippumatta siitä kuinka kyvykäs itse harkitsija on tähän toimintaan). Näin ollen 

harkitessamme saatamme itsemme tilanteeseen, jossa katsomme olevan relevantteja 

perusteita, ja tästä Enochin mukaan seuraa, että on olemassa myös normatiivisia tosiasioita. 

Perusteet ja normatiiviset tosiasiat Enoch kuitenkin erottaa toisistaan. (Enoch 2011, 71–75). 

Tätä erottelua hän ei kuitenkaan juurikaan avaa.4 Enochin edellä mainitsemat kysymykset 

ovat kuitenkin ”vain” tosiasiakysymyksiä. Lisäksi tarvitsisimme premissejä, jotka 

osoittaisivat perusteet sille, miksi meidän tulisi seurata esimerkiksi sellaista toimintaa, 

jonka avulla tulisimme onnellisiksi jne. 

3 Vastaukset Enochille 

3.1 Lenman: Ohuet harkintaprojektit ilman vankkoja normatiivisia 

totuuksia 

Enochin näkemys normatiivisista totuuksista olisi helpommin ymmärrettävissä, jos hän 

puhuisi vain eettisistä totuuksista. Jos siis esimerkiksi haluamme jotain, harkintaprojektiin 

tulisi mukaan pohdinta siitä, onko halun tyydyttäminen oikein tai väärin eettisessä mielessä. 

James Lenman esittää vuoden 2013 artikkelissaan ”Deliberation, Schmeliberation: Enoch´s 

 
4 “So, by deliberating, you commit yourself to there being relevant reasons, and so to there being relevant 
normative truths (you do not, of course, commit yourself to the reasons being the normative truths). 
Normative truths are thus indispensable for deliberation.” (Enoch 2011, 75). 
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Indispensability Argument”, että järkeilymme tulokset eivät ole kiveen hakattuja, joten 

linkki normatiivisten totuuksien ja harkintaprojektin väliltä puuttuu. (Lenman 2013, 836). 

Linkki olisi helpommin ymmärrettävissä eettisestä näkökulmasta kuin laajemmassa 

normatiivisessa kontekstissa. 

Enoch (2011, 71–72) mainitsee argumenttinsa dilemman, joka on tärkeä ymmärtää, jos 

aiomme ymmärtää Lenmanin näkemyksiä ja jonka myös Lenman (2013, 837) tuo esille: Jos 

ymmärrämme  harkinnan hyvin vaativasti, se näyttäisi edellyttävän ”omaa lajiaan” olevia 

vankkoja normatiivisia totuuksia mutta ei enää näyttäisi rationaalisesti pakolliselta 

toiminnalta. Jos taas harkinta ymmärretään ”ohuemmin”, niin se voi olla rationaalisesti 

väistämätöntä mutta ei enää näytä edellyttävän normatiivisia totuuksia. Lenmanin keskeisin 

väite on se, että suurin osa siitä, mikä on sisäisesti korvaamatonta harkintaprojektissa, on 

selvästi ”ohutta harkintaa” (thin sort of deliberation), jossa normatiiviset totuudet eivät ole 

alkuunkaan korvaamattomia. Lenmanin mukaan harkinta ei kuitenkaan ole mielivaltaista. 

Sitä voidaan tehdä joko hyvin tai huonosti. Enochin uravalintakysymys osoittaa tämän 

Lenmanin mukaan hyvin. Lenman mainitsee sivuhuomiona, että tässä pohdinnassa ei ole 

sinänsä kyse oikeista ja vääristä vastauksista vaan hyvistä ja vähemmän fiksuista 

vastauksista. Ei ole kyse vain poimimisesta vaan yrityksestä toimia niin, että se johtaisi 

onnellisuuteen ja elämän merkityksellisyyteen. Tästä harkinnasta Lenmanin mukaan 

puuttuvat kuitenkin normatiiviset totuudet, mutta se ei tee harkinnasta mielivaltaista. 

Lenman kuvaa kuinka harkinnoissa onnistuneet tulevat kukoistamaan ja onnistumaan 

elämässään, kun taas epäonnistujat juuttuvat esimerkiksi sellaisiin töihin, joita he vihaavat. 

(Lenman 2013, 837–838).  

Näkevätkö Enoch ja Lenman oikeastaan saman asian, mutta kutsuvat ilmiötä eri nimillä? 

Siinä missä Enoch etsii oikeita ratkaisuja, joita hän etsii sillä perusteella, että on olemassa 
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oikeita ratkaisuja, joita hän kutsuu vankoiksi normatiivisiksi tosiasioiksi, kun taas Lenman 

etsii samoja ratkaisuja, mutta ei näe näitä ratkaisuja vankoiksi normatiivisiksi tosiasioiksi 

vaan ennemminkin muodollisiksi, vaikka ne saattaisivat jälkikäteen osoittautua hyviksi tai 

oikeiksi ratkaisuiksi. Lenmanin näkemyksen kannalta voidaan nähdä ainakin kaksi 

vaihtoehtoa, mistä harkinnassa on kyse. (1) Harkinnassa pohditaan, mitä me arvostamme, ja 

miten voimme saavuttaa arvostamamme? (2) Me tarvitsemme normatiivisia totuuksia, 

mutta niitä ei tarvitse ymmärtää ei-naturalistisesti. 

Joka tapauksessa Lenman katsoo tässä kohtaa pelanneensa normatiivisuuden pois pelistä. 

Tässä vastauksessaan Lenman siis etenee edellä mainitun ykkösvaihtoehdon mukaan. 

Vaikka siis harkitsemme elämämme asioita ja onnistuessamme kukoistamme, nämä 

päätökset eivät ole olleet normatiivisia. Lenmanin mukaan Enochin esimerkin keskiössä 

ovat olleet toiveet (desires), toiveet vailla normatiivisia totuuksia. Nyt pitäisi Lenmanin 

mukaan löytää joitain normatiivisia totuuksia alleviivaamaan näitä toiveita, siis sitä, millä 

perusteella meidän tulisi tyydyttää toiveitamme. (Lenman 2013, 838).  

Jos siis halut määrittävät, mitä pitäisi tehdä, silloin tarvitsemme lisäksi jonkinlaisen 

normatiivisen totuuden alleviivaamaan sitä, että halut antavat meille perusteita. Mutta ei kai 

Enochin mukaan tarkoitus ole tyydyttää halujamme vaan tehdä mahdollisimman hyviä 

päätöksiä, jotka pitäisivät sisällään normatiivisia perusteita? Esimerkkinä voisi olla 

Driverin mainitsema viidesti päivässä aterioiminen. Voimme myös esimerkiksi haluta 

ryhtyä filosofiksi, mutta harkintaprojekti saattaa tuoda esiin näkemyksiä, joiden mukaan se 

ei välttämättä olisi fiksu ratkaisu. Harkintaprojektissa tulee esiin enemmänkin järjen ääni 

(Enoch) kuin vain toiveiden seuraamisen ääni (Lenman). Esimerkiksi perinteisistä arvoista 

kiinni pitävä filosofi voi joutua pettymään arvoliberaalissa yliopistomaailmassa ja 

yhteiskunnassa, vaikka hän lähtökohtaisesti haluaisikin ryhtyä filosofiksi. Toki 
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”tuulimyllyjä vastaan taistelemisenkin” voi kokea tärkeäksi perusteeksi ryhtyä toimeen. 

Enochin harkintaprojekti tuo esille kokonaisvaltaisempaa ja järkevämpää näkökulmaa 

tarkasteluun mukaan kuin mitä Lenman kuvaa käsitellessään harkintaa.  

Se, jonka Lenman näyttäisi sivuuttavan enemmän kuin Enoch, on elämän 

merkityksellisyys, varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa kokisimme itsellämme olevan 

jokin tärkeä tehtävä maailmassa, vaikka sen toteuttaminen toisi meille enemmän murhetta 

kuin onnellisuutta, vaikkapa se perinteisten arvojen puolustaminen ”tuulimyllyjä vastaan”. 

Tällainen merkityksellisyyden pohtiminen tulee Enochilla (2011, 72) esille hänen 

ammatinvalintapohdinnoissaan: ”Kuinka tärkeää lopulta on se poliittinen muutos, jonka 

mahdollisesti saisin aikaan?” ”Kuinka tärkeää on ylipäätään yrittää saada poliittista 

muutosta aikaan?” Toki Lenmankin (2013, 838) mainitsee tavoitteelliseksi toiminnaksi 

sellaisen, jossa päästään antamaan oma panos tähän maailmaan, mutta tässäkin toiminnassa 

Lenmanilla on tavoitteena onnellisuus, ei esimerkiksi oman elämäntehtävän seuraaminen, 

jos se tekee omasta elämästä onnettomampaa kuin tehtävästä pidättäytyminen. Toisaalta 

Enochkin (2011, 72) ottaa huomioon onnellisuuden ammatinvalintaharkinnoissaan mutta 

vain osana kokonaisuutta, hänen omin sanoin – ”all things considered”.    

Lenman myös itse muistuttaa Enochin esittäneen, että tarvitsemme normatiivisia totuuksia 

myös kolmannen persoonan näkökulmasta tarkasteltuna, muuten harkitessamme toiveemme 

olisivat vain omia toiveitamme. (Lenman 2013, 838). Näitä asioita Enoch (2011, 75–77) oli 

osittain jo pohtinutkin aiemmin itse laatimillaan vasta–argumenteilla ja niihin laatimilla 

vastauksillaan: 

Eivätkö mielihalut riitä harkinnan aikaansaamiseksi, mihin tarvitsemme 

normatiivisia totuuksia? Voi toki olla, että meillä on jokin painava peruste seurata 
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halujamme, mutta harkintaan tulevat kuitenkin aina mukaan myös normatiiviset 

totuudet punnittaviksi. 

Emmehän me aina vetoa normatiivisiin totuuksiin harkitessamme asioita. Emme 

toki, mutta tässäkin tapauksessa normatiiviset totuudet tulevat mukaan 

harkintaprojektiin.  

Voimmehan me harkita asioita, vaikka emme uskoisi normatiivisten totuuksien 

olemassaoloon. Ensinnäkin ehkä voimme, mutta tässä tapauksessa pohdimme 

kuitenkin, kuinka jollain tapaa onnistuisimme asiassa, jota ajattelemme. Tällainen 

ajattelu on ikään kuin rinnakkaista harkintaprojektille tai osa sitä. Toiseksi, vaikka 

tällainen harkinta olisikin mahdollista, se ei olisi niin kiintoisaa kuin 

harkintaprojekti koko laajuudessaan, jossa yritetään löytää vastauksia kysymyksiin. 

Tällainen täydempi versio harkinnasta riittää osoittamaan normatiivisten totuuksien 

instrumentaalisen korvaamattomuuden. 

Tässä viimeisessä vasta–argumentissaan Enoch tavallaan antaa mahdollisuuden sille, että 

harkintaprojekti ei vaadi aina joka tilanteessa välttämättä uskoa normatiivisten totuuksien 

olemassaoloon. Perustelu ”ei olisi niin kiintoisaa kuin harkintaprojekti koko laajuudessaan” 

puolestaan ontuu ja kuulostaa ristiriitaiselta, koska hänen mukaansa tällainenkin harkinta 

voi olla osa harkintaprojektia, mutta että harkintaprojekti, jossa on mukana 

instrumentaalisesti korvaamattomat normatiiviset totuudet, olisi jollain tapaa ”täydempi 

versio”. Enoch (2011, 77–78) kertoo lisäksi erään esimerkin, jossa hän toteaa, että 

normatiiviset tosiasiat eivät ole aina korvaamattomia päätöksenteossa. Tällaisesta 

toiminnasta kuitenkin puuttuisi harkinta (eläinten päätöksentekoprosessi), joka kuitenkin on 

ihmisille rationaalisesti ei-valinnaista. Siitä seuraa siis usko relevantin projektin eli 

harkintaprojektin korvaamattomuuteen.   

Eettisestä näkökulmasta katsottuna voitaisiin ehkä Enochia seuraten todeta, että 

harkintaprojektissa tulee mukaan omantunnon ääni, mutta missä määrin tällainen 

normatiivinen (ei-eettinen) ääni tulee sisältämme silloin, kun pohdimme asioita, jotka ovat 
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etiikan näkökulmasta yhdentekeviä (ateriarytmi), mutta jotka eivät ole vain puhdasta 

poimimista (muropaketin poimiminen)? Lenman näkee ongelmalliseksi sen, että on 

olemassa erilaisia mielivaltaisuuksia. Esimerkiksi jos meillä on impulssi laittaa radio päälle, 

ilman että edes haluamme sitä kuunnella, on erilaista mielivaltaisuutta kuin se, että 

panemme radion päälle kuunnellaksemme sieltä Bachin tiettyä messua systemaattisesti 

siihen keskittyen ja siitä nauttien. Jälkimmäisen esimerkin saatamme Lenmanin mukaan 

tulkita ei-mielivaltaiseksi harkinnaksi, mutta toisaalta sekin voidaan nähdä mielivaltaisena 

harkintana, kun otetaan huomioon toiveemme ja pyrkimyksemme kokonaisuudessaan. 

Pyrkimyksemme nyt sattuvat olemaan sellaisia kuin ovat. (Lenman 2013, 838–839).  

Nyt tulee tärkeä asia Lenmanin näkemykseen liittyen. Kun järkeilemme luonnollisiin 

pyrkimyksiimme liittyen, vaikkapa mielihyvään, turvallisuuteen tai varallisuuteen liittyen, 

voimme olla silti välinpitämättömiä näissä pohdinnoissamme suhteessa normatiivisiin 

totuuksiin, niin kuin Enoch ne ymmärtää. Tällaista harkintaa Lenman kutsuu 

mukaharkinnaksi5 (schmeliberation). Vaikka mukaharkitsemme, voimme kuitenkin nähdä 

jotain sellaista, jonka laskemme onnistumiseksi. Tämä onnistuminen pitäisi Lenmanin 

mukaan Enochia seuraten olla jokin pyrkimystemme normi (standard) tai joukko 

kontekstuaalisia normeja, jotka ovat lopulta kuitenkin vain satunnaisia. (Lenman 2013, 

839–840). 

Tässä kohtaa, Enochin ensimmäiseen (s. 15–16) vastaesimerkkiin liittyen, herää kysymys, 

onko Enochin mainitsema harkintaprojekti tuomassa jotain lisää harkittavaksi kuin vain 

sen, mikä johtaa onnistumiseen? Jos Enoch operoisi pelkässä eettisessä kontekstissa (ei 

laajemmassa normatiivisessa kontekstissa), hänet pelastaisi tässä kohtaa eettinen 

 
5 Lenmanin mukaan ”mukaharkinnassa” on kyse harkinnasta kyllä, mutta se ei välttämättä ole itsessään 
korvaamaton eikä siis vastaa Enochin käsitystä harkinnasta. (Lenman 2013, 839–840). 
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pohdiskelu oikeasta ja väärästä. Esimerkiksi myyntitilanteessa myyjä saattaa haluta 

päämäärään, saada kaupan tehtyä, mutta harkintaprojekti toisi mukaan ”normatiivisina 

totuuksina” eli eettisinä totuuksina mukaan pohdinnan siitä, ollaanko ostajaa johtamassa 

tietoisesti hieman harhaan saadaksemme kaupan tehtyä.  

Mielestäni Lenman mahdollisesti erehtyy, kun hän toteaa, ”kun järkeilemme luonnollisiin 

pyrkimyksiimme liittyen, vaikkapa mielihyvään, turvallisuuteen tai varallisuuteen liittyen, 

voimme olla silti välinpitämättömiä näissä pohdinnoissamme suhteessa normatiivisiin 

totuuksiin, niin kuin Enoch ne ymmärtää”. Toki voimme näissä pohdinnoissamme sivuuttaa 

ja yrittää sivuuttaa normatiivisten asioiden vaikutusta päätöksentekoomme, mutta 

voimmeko silti olla täysin välinpitämättömiä niiden suhteen? Enochia seuraten voisimme 

todeta tässä tilanteessa, että normatiivinen pohdinta tulee välttämättä mukaan enemmän tai 

vähemmän harkintaprojektiimme. Mikä sen suhde sitten on normatiivisiin totuuksiin, on 

toinen kysymys. Jos esimerkiksi nälkä yllättää meidät ”liian nopeasti”, saatamme langeta 

menemään pullakahville, vaikka harkintaprojektiimme tulee väkisin mukaan muistutus 

siitä, että pullan tuomat lisäkalorit eivät ole meille hyväksi.    

Toiseksi väitteeksi Lenman esittää, että harkintaprojektin ja mukaharkinnan ero ei ole yhtä 

etäinen kuin poimimisen ja valinnan välinen ero. Harkintaprojektin ja mukaharkinnan ero 

on Lenmanin mukaan fenomenologisesti huomaamaton (phenomenologically unobtrusive). 

Muropaketin mielivaltaisessa valitsemisessa sen sijaan ei tähdätä ”oikeaan”, kun taas ei-

mielivaltaisen mukaharkinnan myötä saatamme onnistua ja olla onnellisia. Näin ollen 

Lenmanin mukaan mukaharkinta tuntuu aivan samalta kuin Enochin esittämä 

harkintaprojekti. (Lenman 2013, 839–840). 

Eivätkö mielihalut riitä harkinnan aikaansaamiseksi, mihin tarvitsemme normatiivisia 

totuuksia? Voi toki olla, että meillä on jokin painava peruste seurata halujamme, mutta 
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harkintaan tulevat kuitenkin aina mukaan myös normatiiviset totuudet punnittaviksi. 

(Enoch 2011, 75–76). 

Lenmanin mukaan erilaiset perusteet (reasons) ovat kuitenkin vain erilaisia toiveita 

(desires), jotka eivät ole mitään kolmannen persoonan, ideaalin havainnoijan, näkökulmia 

vaan yksilön omia. Mitä järkipuhe ilmentää, se on kriittisen älymme ohjaamaa sielun halua. 

”Normatiivisuus” on tässä Lenmanin mukaan vain haluistamme nousevaa 

motivaatiotamme. Vaikka Lenmankin hyväksyy näkemyksen, jonka mukaan 

harkintaprojekti on sisäisesti korvaamaton, tämä harkintaprojekti ei silti hänen mukaansa 

tarvitse olla muuta kuin mukaharkintaa. (Lenman 2013, 840–841). Aiemmin Lenman puhui 

onnellisuudesta harkinnan tähtäyspisteenä, kun taas nyt hän esittää pelkästään toiveidemme 

määrittävän harkintaprojektimme. Toiveiden seuraaminen voisi ehkä sopia paremmin 

siihen näkemykseen, että olisimme valmiit tekemään elämässämme ratkaisuja, jotka eivät 

välttämättä johda onnellisuuteen, ainakaan lyhyellä aikavälillä, mutta ovat toiveidemme (tai 

siihen kuuluvan velvollisuudentunteen) mukaan vain tehtävä – a man's got to do what a 

man's got to do. Lisäksi Lenmanin ajatusten pohjalta herää kysymys, voiko hänen 

mukaansa olla olemassa lainkaan harkintaa, joka on Enochin harkintaprojektiin kuuluvaa 

mutta ei mukaharkintaa, vai samaistaako Lenman täysin mukaharkinnan ja harkinnan? 

Nyt kertauksena muistutettakoon, että Lenmanin tarkastelun lähtökohtana on Enochin 

esittämä harkintaprojekti, johon Enochilla kuuluvat mukaan normatiiviset totuudet. Tämä 

harkintaprojekti ei ole Enochin mukaan mielivaltaista. Lenman esittää, että suurin osa 

Enochin esittämästä harkintaprojektista on ”ohutta harkintaa”, mukaharkintaa, joka 

kuitenkaan ei ole mielivaltaista, vaikka siitä puuttuvatkin vankat normatiiviset totuudet. 

Driver mainitsi normatiiviseksi käskyksi sen, että meidän pitää syödä viisi kertaa päivässä. 

Tätä voisimme siis pitää itseämme koskevana normatiivisena käskynä, mutta se ei olisi 
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Lenmania seuraten normatiivinen tosiasia. Minulla voisi olla hyviä henkilökohtaisia 

perusteita, miksi minun pitää syödä viisi kertaa päivässä, mutta viisi ateriaa päivässä ei olisi 

siinä mielessä vankasti normatiivinen tosiasia, että joku kolmas osapuoli näkisi asian 

samalla tavalla, normatiivisten tosiasioiden perusteella. Voin kyllä pohtia, mikä päivittäinen 

ateriamäärä olisi itselleni hyvä, mahdollisimman hyvä tai paras, mutta se ei tarkoita, että 

harkintamme todistaisi objektiivisten normatiivisten tosiasioiden olevan mukana 

harkintaprojektissamme.6  

Lenmanin mukaan ajattelumme keskiössä ovat toiveemme. Voisi esimerkiksi olla omalla 

kohdallani perusteltua toiveideni kannalta, että söisin viisi (ja vain viisi suht´ pientä ja 

vähäkalorista) ateriaa päivässä, mikä pitäisi näläntunteeni riittävästi poissa, 

aineenvaihduntani ja verensokerini sopivalla tasolla ja saisin tarvittavat ravintoaineet 

päivittäin. Kaikki tämä kokonaisuudessaan olisi toiveideni mukaista, eli saisin pudotettua 

riittävästi rasvaprosenttiani menettämättä liikaa lihasmassaani painonpudotuksen myötä, ja 

eläisin terveellisemmin ja voisin paremmin. Tämä esimerkkini voisi kuvata 

harkintaprojektiani – tai mukaharkintaprojektiani – jossa ei kuitenkaan olisi mukana vankat 

normatiiviset tosiasiat, vaikkakin normatiiviset asiat.  

Enoch painottaa vastauksessaan Lenmanille, että hän erottaa harkintaprojektin (ja siihen 

kuuluvan järkivalinnan) ja ”poimimisen”. Hänen mukaansa Lenmanin mainitsema 

mukaharkinta on lähempänä harkintaprojektia kuin poimimista. Enochin mukaan Lenman 

yhdistää mukaharkinnan ja harkintaprojektin, ja jos hän tässä onnistuu, onnistuu hän myös 

kumoamaan Enochin korvaamattomuus –argumentin. Enochin mukaan Lenman tarvitsisi 

lisäpremissin osoittamaan sen, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin joko harkinta tai 

 
6 Kyseessä on yksilön hyvinvointiin (prudentiaalinen) liittyvä näkemys, jota voidaan pitää normatiivisuuden 
piiriin kuuluvana asiana (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 11.10.2019). 
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poimiminen, ja että mukaharkinta olisi siis sama asia kuin harkinta. Tätä lisäystä ei Enochin 

mukaan pystytä kuitenkaan tekemään, koska tälle ei löydy riittävästi perusteita. (Enoch 

2013, 859).  

Toiseksi Enoch mainitsee sen, että Lenman toteaa myös mukaharkinnan koostuvan 

standardeista (jos onnistumme mukaharkinnassamme, voimme katsoa siihen tarvittavan 

joitain vaatimustasoja, standardeja). Nämä standardit ovat Lenmanin mukaan riittäviä 

määrittelemään sen, että kyseessä on mukaharkinta, kun taas Enochin mukaan tarvitaan 

muutakin, kun puhutaan harkintaprojektista. Tarvitaan vankkoja normatiivisia totuuksia, 

jotka oikeuttavat uskomuksemme. Lenmanin standardit eivät pysty osoittamaan Enochille 

normatiivisia merkityksiä. Täten ne eivät ole riittäviä harkintaprojektille. Enochin mukaan 

hänellä ja Lenmanilla on erilaiset fenomenologiset näkemykset koskien harkintaa. 

Enochille itselleen hänen halunsa (ja muut ei–normatiiviset asiat) ovat relevantteja 

harkintaprojektissa vain, jos normatiiviset totuudet tekevät ne relevanteiksi, kun taas 

Lenmanille harkintaprojektiin/mukaharkintaan riittävät halut ja muut ei–normatiiviset asiat 

tai ehkä jopa niin, että normatiivisuus nousee niistä. Enochin mukaan mukaharkinta riittää 

Lenmanille mutta ei hänelle itselleen. Enochin mukaan Lenmanin näkemys ei riitä 

täyttämään sitä vaatimusta, jonka Enoch esitti välineellisestä korvaamattomuudesta: Jokin 

on projektille välineellisesti korvaamatonta, jos sen poistaminen ei ole mahdollista ilman, 

että koko projekti menettää kelpoisuutensa. Toiseksi Lenmanin näkemys ei Enochin 

mukaan vaaranna hänen argumenttiaan lähtökohtaisestikaan, koska Lenmanin näkemys 

koskee harkitsijan itsensä näkökulmaa, ei normatiivista kolmannen osapuolen näkökulmaa. 

Enoch muistuttaa vielä, että korvaamattomuus–argumentin tarkoitus ei ole tehdä 

normatiivisia totuuksia tosiksi vaan tarkoitus on perustella, että meillä on syy uskoa 

normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon. Lenman näkemyksessään siis unohtaa 
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normatiivisen osan maailmasta. (Enoch 2013, 859–861). Tässä kohtaa on hyvä muistaa alun 

toinen vaihtoehto ymmärtää Lenmania: Normatiivisia totuuksia ei tarvitse ymmärtää ei-

naturalistisesti.         

Lenman antaa esimerkin, jossa henkilö aluksi uskoo normatiivisten totuuksien 

olemassaoloon, jotka johdattavat tätä harkinnoissaan ainakin jollain tasolla mutta 

menettäessään myöhemmin uskonsa näiden totuuksien olemassaoloon hän edelleen välittää 

omasta menestymisestään, onnellisuudestaan ja läheistensä hyvinvoinnista samalla tavalla 

kuin ennenkin ja pysyy älyllisenä olentona samoine sielunsa haluineen. Hän mukaharkitsee 

– tai harkitsee – kuten ennenkin. (Lenman 2013, 841). 

Vähätteleekö Lenman normatiivisten tekijöiden jatkuvaa läsnäoloa 

harkintaprojekteissamme kuvaamalla uskoa normatiivisten totuuksien olemassaoloon ikään 

kuin vain jonain sellaisena, joka voidaan ilmaista joko ”uskontunnustuksena” tai sen 

kieltämisenä. Se, sanommeko uskovamme normatiivisiin totuuksiin ei vaikuta 

normatiivisten totuuksien olemassaoloon, samalla tavalla kuin käsityksemme Jumalan 

olemassaolosta ei tee Jumalaa joko olevaksi tai ei-olevaksi. Lenman sivuuttaa senkaltaisen 

näkemyksen, jossa normatiiviset totuudet olisivat ikään kuin totuuksina (ei vain 

arvostuksina) painettu ihmisen ”sieluun”, ”sydämeen” tai omaantuntoon, joita 

tavoittelemme harkintaprojekteissamme. Vaatiiko usko normatiivisiin totuuksiin 

jonkinlaisen uskontunnustuksen vai riittääkö niiden jatkuva velvoittava mutta 

julkilausumaton läsnäolo ihmisen sisällä?  

Ihmisen sisäiset kokonaisvaltaiseen tahtoon liittyvät harkitut toiveet voisivat ehkä olla juuri 

sitä ”totuutta”, jota Enoch kuvasi harkintaprojektia kuvatessaan. Enochin mukaanhan 

normatiiviset totuudet tulevat mukaan harkintaprojektiin, vaikka emme niihin vetoaisikaan. 

Toisaalta Enoch kuitenkin mainitsee myös, että vaikka emme uskoisikaan normatiivisten 
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totuuksien olemassaoloon, pohdimme kuitenkin, kuinka jollain tapaa onnistuisimme 

asiassa, jota ajattelemme. Tällainen ajattelu on siis Enochin mukaan joko rinnakkaista 

harkintaprojektille tai osa sitä. Vaaditaanko tietoinen usko normatiivisten totuuksien 

olemassaoloon vai riittääkö ”sisäinen tunne” todisteeksi vai pitääkö normatiivisten 

totuuksien olemassaoloon tietoisesti uskoa? Lisäksi herää kysymys, koska harkitsemme 

oikeita ja vääriä valintoja, onko meidän tavallaan pakko uskoa, että näille löytyy jokin 

totuus siitä, teemmekö oikean tai väärän valinnan, jotta harkintaprojektiin ryhtyminen on 

ylipäätään mielekästä? Voimme myös pohtia, sorrummeko tätä myöten myös joskus 

harkintaprojekteissamme pohtimaan oikeaa ja väärää vaihtoehtoa silloinkin, kun kyseisessä 

asiassa ei ole olemassakaan oikeaa tai väärää vastausta, ”normatiivista totuutta”?    

Enoch vastaa edelleen Lenmanille. Lenmanin mukaan havahtuminen siihen, että vankkoja 

normatiivisia totuuksia ei ole olemassa ei aiheuttaisi juurikaan muutosta elämässä vaan se 

jatkuisi pitkälti niin kuin ennenkin. Enoch vertaa tilannetta Berkeleyn näkemykseen, jossa 

todellista materiaa ei sinänsä ole olemassa, vaan objektit ovat vain vaikutelmia 

todellisuudesta. Maailman lainalaisuudet toimivat niin kuin ne toimivat, riippumatta siitä, 

onko materiaalinen maailma absoluuttisessa mielessä olemassa. Enochin mukaan 

kuitenkaan harkintaprojekti ei olisi sama (kuin usko materiaalisen maailman puuttumiseen), 

jos normatiivisten totuuksien korvaamattomuudesta luovutaan, koska sen jälkeen 

vuorovaikutus normatiivisten objektien, joita harkintaprojektissa tavoitellaan, ei olisi enää 

samaa kuin ennen. Enoch lainaa Kantin ajatusta siitä, että noumena (objektit, jotka ovat 

olemassa aistihavainnostamme riippumatta) täytyy olettaa olemassa olevaksi, koska muuten 

emme voisi selittää kokemusta objekteista. Puheemme vaikutelmista olisi vain puhetta 

vaikutelmista, ilman sen takana olevaa todellisuutta. (Enoch 2013, 864–865).  
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Tässä kohtaa herää kysymys, voiko normatiiviset totuudet ymmärtää kvasirealistisesti, eli 

että ne heijastavat esimerkiksi Lenmanin mainitsemia haluja tai henkilökohtaisia 

arvostuksia ikään kuin ne olisivat todellisia. Voidaan myös pohtia, miten Enochin 

harkintaprojektissa on tilaa vaihtoehtoisille ”totuuksille”. Kuvitellaan tilanne, jossa 

pohdimme pullakahvin mahdollisuutta välipalana. Voimme hyvin tulla siihen 

johtopäätökseen, että voimme nauttia nyt poikkeuksellisesti pullakahvit ja siirtää seuraavaa 

kanakasvisateriaamme täysjyväriisillä ja salaatilla hieman aiemmin aiottua myöhemmäksi. 

Kuitenkin meille sopisi edelleenkin yhtä hyvin se, että nauttisimmekin tunnin päästä alun 

perin suunnittelemamme aterian, jos jätämme nyt mieleemme tulleet pullakahvit väliin – 

molemmat vaihtoehdot käyvät yhtä hyvin. Miten erilaisten vaihtoehtojen näyttäytyminen 

suhtautuu siihen näkemykseen, että on olemassa normatiivisia totuuksia? Voiko Enochin 

mukaan olla useita totuuksia? Ruuan suhteen esimerkiksi voimme tehdä joka päivä pieniä 

poikkeuksia, jotka muuttavat hieman koko päivän rytmiä eikä se sinänsä välttämättä pilaa 

suunnitelmiemme tavoitteita. Saatamme ikään kuin paikata ”virheitämme” uusilla 

päätöksillämme, ja kokonaisuus pysyy kasassa riippumatta yksittäisistä valinnoistamme.     

Lenmanin mukaan siis harkintaprojektit ovat suurimmaksi osaksi ”ohuita” 

harkintaprojekteja, joihin ei tarvita normatiivisten tosiasioiden olemassaoloa, mutta 

Lenman ei kerro, sellaisista harkintaprojekteista, joissa normatiiviset totuudet olisivat 

korvaamattomia. Ilmeisesti sellaisia kuitenkin hänen mukaansa voisi olla olemassa. Eli siis 

(ainakaan vankat) normatiiviset tosiasiat eivät ole korvaamattomia harkintaprojektille. 

Lenman näyttäisi suhtautuvan harkintaprojektiin ekspressivistisesti: Moraaliarvostelmat 

ilmaisevat tunteita, asenteita ja haluja, ehkä voitaisiin puhua myös harkitusta halusta, jonka 

suuntaisesti Lenman (2013, 840) myös itse kuvaa: ”…which we stably reflectively 

identify.” Lenmanin kritiikin ydin voidaan nähdä niin, että harkinnan kannalta keskeiset 



25 
 

normatiiviset totuudet voidaan ymmärtää myös siten, että Enochin 

korvaamattomuusargumentti ei onnistuessakaan vie meitä aina ei–naturalismiin asti, koska 

myös kvasirealismi jää vaihtoehdoksi. 

3.2 McPherson ja Plunkett: Episteemisen perusteen puute 

Enochin kolmoskappaleen alaluku 3.4 käsittelee episteemisiä perusteita. Episteemisiin 

perusteisiin Enochin argumentissa kiinnittävät huomionsa myös Tristram McPherson ja 

David Plunkett vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissaan “Deliberative Indispensability 

and Epistemic Justification”. McPhersonin ja Plunkettin mukaan, jos Enochin argumentti 

harkintaprojektin korvaamattomuudesta kaatuu, kaatuu yksi kaikkein 

mielenkiintoisimmista ja uudistuksellisimmista vankan realismin puolustuksista. Keskeinen 

ajatus siis Enochin argumentissa on se, että harkintaprojektin korvaamattomuus perustelee 

jollain tapaa uskomme eettisten tosiasioiden olemassaoloon. Heidän mukaansa Enochin 

argumentilla on kaksi keskeistä roolia vankan realismin puolustuksessaan. 1) 

Puolustaessaan nonnaturalismia hän käyttää argumenttiaan sitä tyypillistä naturalismin 

kritiikkiä vastaan, jossa todetaan, että eettiset tosiasiat eivät ole osa parasta selitystä, joten 

meillä ei ole episteemisiä perusteita uskoa niiden olemassaoloon. 2) Kun monet filosofit 

ovat esittäneet, että nonnaturalistit olisivat pakotettuja esittelemään jokin erityinen 

havaintokyky etsiessään eettisiä totuuksia, harkintaprojektin korvaamattomuus auttaa 

Enochia välttämään tätä vaatimusta. (McPherson & Plunkett 2015, 130).  

Osittain edelliseen liittyen, McPhersonin ja Plunkettin mukaan Enochin korvaamattomuus–

argumentti sisältää kolme ”näyttävää hyvettä” naturalismia vastaan. 1) Se tarjoaa 

episteemisen perustelun. 2) Se antaa vastauksen naturalistien haasteeseen, jossa esitetään, 

että nonnaturalismissa vaadittaisiin jonkinlainen erityinen kyky havaita ei–luonnollisia 
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tosiasioita. 3) Se on neutraali eettisten tosiseikkojen luonteen ja perusteiden suhteen. 

McPherson ja Plunkett joka tapauksessa hylkäävät korvaamattomuus–argumentin, koska 

siltä puuttuu episteeminen oikeutus (epistemic justification). Se, että jokin asia voi tarjota 

eettisen perusteen (reason) uskomukselle, se ei kuitenkaan täytä episteemistä vaatimusta 

asian olemassaolosta. (McPherson & Plunkett 2015, 105–106). 

Ajatus siitä, että harkintaprojektimme – mitä tehdä missäkin tilanteissa – takaisi perustellun 

uskon normatiivisten tosiasioiden olemassaololle on tuttu myös muista lähteistä kuin 

Enochin esityksestä. Näin ovat esittäneet esimerkiksi Christine Korsgaard (1996), Ronald 

Dwordkin (2011) ja T.M. Scanlon (2014). McPhersonin ja Plunkettin mukaan tällöin tulisi 

vastata kahteen kysymykseen: 1) Mitkä uskomukset ovat relevantisti korvaamattomia? 2) 

Mikä on tämän korvaamattomuuden merkitys? Enochin vastaus ensimmäiseen 

kysymykseen oli siis normatiiviset tosiasiat, kuten hänen vankka nonnaturalistinen 

realisminsa edellyttää. Toiseen kysymykseen Enoch vastaa seuraavasti: Jos uskomuksen 

muodostuksen metodi on korvaamaton käytännön harkintaprojektille, on metodi 

episteemisesti perusteltu. McPherson ja Plunkett keskittyvät tähän toiseen kysymykseen. 

(McPherson & Plunkett 2015, 104–105). 

McPherson ja Plunkett kertovat esimerkkinä kuvitteellisesta tapauksesta, jossa Hallie–

nimisen henkilön tulee kuvitella laulaessaan kuulostavansa Journeyn Steve Perryltä, vaikka 

Hallien ystävänsä kertovat hänelle, että tämä ei kuulosta kyseiseltä laulajalta. Halliella on 

sellainen uskomus, että jos hän lakkaa uskomasta kuulostavansa Steve Perryltä, kaikkia 

tuntevia olentoja aletaan kiduttaa. Hänellä on siis hyvä peruste pitää kiinni 

uskomuksestaan, vaikkakaan tämä peruste ei episteemisesti tee uskomusta todeksi. 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan Halliella kuitenkin on uskomukselleen eettinen oikeutus 

(ethical justification). (McPherson & Plunkett 2015, 106).   
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McPherson ja Plunkett (2015, 108–109) luovat alkuperäisestä Enochin neliosaisesta 

argumentista oman argumenttinsa Enochin näkemysten pohjalta: 

(1) Jos pidämme uskomuksen muodostavaa metodia episteemisen perustelun 

lähteenä sisäisesti korvaamattomalle projektille, silloin kyseinen metodi on 

episteemisen perustelun lähde. 

(2) Harkintaprojekti on sisäisesti korvaamaton. 

(3) Kun pidämme harkintaprojektin sitoumuksia episteemisen perustelun lähteenä, 

nämä sitoumukset ovat välineellisesti korvaamattomia harkintaprojektille. 

(4) Siten sitoumuksemme harkinnoissamme ovat episteemisen perustelun 

lähteitämme. 

(5) Harkinnoissamme olemme tekemisissä eettisten tosiasioiden kanssa, kuten 

vankka realismi ne ymmärtää. 

(6) Näin ollen, meillä on episteemisesti perusteltu ja oikeutettu usko eettisten 

tosiasioiden olemassaoloon. 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan heillä on epäilyksiä premissien 2–5 suhteen. 

Varsinainen episteeminen ydin on kuitenkin heidän premississään (1), johon he alkuun 

keskittyvät. (McPherson & Plunkett 2015, 108–109). 

DNA-testin tuloksia isyyden selvittämisessä voidaan pitää oikeutettuina, koska näyttö 

perustuu testin luotettavuuteen, kun taas uskomuksenmuodostusmetodeissa (belief-forming 

methods) luotetaan esimerkiksi aistihavaintoihin, muistiin, päättelyyn parhaaseen 

selitykseen ja päättelyyn ylipäätään, kuten modus ponensiin (McPherson & Plunkett 2015, 

110). Enochin (2011, 58) mukaan tällaiset uskomuksenmuodostusmetodit voivat kuitenkin 

tuottaa mahdollisia (mutta myös kumottavissa olevia) episteemisesti perusteltuja 

uskomuksia. McPhersonin ja Plunkettin mukaan Enochin näkemys vetoaa metafyysiseen 

selitykseen (metaphysical account), jossa uskomukset tarjoavat episteemisen perustan. 

Tämä selitys on Enochin mukaan käytännöllinen (pragmatic), jonka McPherson ja Plunkett 
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muotoilevat Enochin näkemysten perusteella seuraavaksi tiivistelmäksi (McPherson & 

Plunkett 2015, 110–111): 

Pragmaattisuus–argumentti 

Perusta sille, että jokin on episteemisen perustelun lähde, on se, että sen pitäminen 

sellaisena peruslähteenä on välineellisesti korvaamatonta sisäisesti korvaamattomalle 

projektille. 

Ensinnäkin tämä pragmaattisuus–argumentti saa aikaan McPhersonin ja Plunkettin mukaan 

Enochin ensimmäisen premissin: ”Jos jokin on välineellisesti korvaamaton sisäisesti 

korvaamattomalle projektille, silloin olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän 

asian olemassaoloon.” Tämän käytännöllisyyden etuna he pitävät sitä, että se tarjoaa 

varteenotettavan selityksen episteemiselle perustelulle normatiivisista tosiasioista. Toiseksi 

Enochin mukaan käytännöllisyys on uskottavaa osittain, koska se pystyy selittämään 

episteemisen statuksen episteemisten perusteluiden eri lähteistä. IBE on tämä episteemisten 

perusteluiden lähde, koska a) ymmärrysprojekti ja ympärillämme olevan maailman 

selittäminen ovat ei-valinnaisia ja koska b) IBE:n käyttöönotto on välineellisesti 

korvaamatonta kaltaisillemme olioille, jotka harjoitamme tätä projektia. (McPherson & 

Plunkett 2015, 110–112). 

IBE on naturalistinen selitysmalli, joka voi omassa, naturalistisessa viitekehyksessään, 

oikeuttaa sitoutumisen eettisiin tosiasioihin ja joka täten McPhersonin ja Plunkettin mukaan 

vaarantaa Enochin vankkaa realismia, koska sen mukaan eettiset tosiasiat ovat 

perustavanlaatuisesti redusoimattomia, eivätkä selitä mitään ei-normatiivista. Heidän 

mukaansa se vaarantaa kaikki argumentit harkintaprojektin korvaamattomuudesta, koska 

harkintaprojektin korvaamattomuus ei tuo mukanaan selitysprojektin korvaamattomuutta. 

Jos pragmaattisuus–argumentti puolustaa IBE:n episteemistä statusta, naturalistisen 
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selityksen uhka on täten neutralisoitu, koska Enochin mukaan pragmaattisuus–argumentti 

puolustaa muitakin episteemisiä perusteluja kuin vain IBE:n. (McPherson & Plunkett 2015, 

112). 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan, jos pragmaattista mallia pystytään puolustamaan 

riittävästi, sen tulee vastata kolmeen haasteeseen: 1) Sen pitäisi selittää uskottavin teesi 

siitä, mitkä episteemisen perustelun lähteet ovat perustavanlaatuisia. 2) Sen pitäisi selittää 

episteemisen perustelun normien normatiivinen sisältö. 3) Sen pitäisi selittää, mikä tekee 

episteemisen perustelun normeista erityislaatuisia. McPhersonin ja Plunkettin mukaan 

Enoch antaa vastauksia seuraavasti edellä mainittuihin kysymyksiin: 1) Käytännöllisyys voi 

selittää IBE:n kaltaisten uskomusta muodostavien menetelmien statuksen. 2) 

Pragmaattisuus perustelee osittain eettisillä tosiasioilla episteemisen perustelun lähteet. 3) 

Tähän kysymykseen McPhersonin ja Plunkettin mukaan Enoch ei juurikaan tuo valoa. 

Heidän mukaansa ennemminkin heidän esittämänsä esimerkki Halliesta kertoo, että 

episteemiselle perustelulle on vaikea löytää perustelua eettisistä normeista, ja juuri tämän 

takia heidän mukaansa pragmaattisuus tulisi hylätä, koska se ei pysty perustelemaan 

episteemisesti relevantilla tavalla. (McPherson & Plunkett 2015, 113). 

Totuus–suuntautuneisuus (truth–directness). McPherson ja Plunkett (2015, 113–114) 

esittävät, että jokaisella riittävällä selityksellä pitää olla linkki episteemisten perusteluiden 

lähteiden (sources of epistemic justification) ja toden uskomuksen (true belief) välillä. 

Tämän linkin selitykseksi he ehdottavat seuraavaa määritelmää: 
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Episteemisen perustelun lähteillä on sellainen sisältö (osaltaan)7 kuin on, koska näiden 

lähteiden ja niitä säätelevän uskomusten totuuden välillä on jonkinlainen positiivinen 

yhteys. 

Tämän teesin kolme keskeistä elementtiä ovat McPhersonin ja Plunkettin mukaan 

vetoaminen 1) totuuteen, 2) selitykseen ja 3) positiiviseen yhteyteen. Kakkoskohtaan 

liittyen he toteavat, että teorian on tarkoitus selittää episteemisen perustelun lähdettä. 

Teoria selittää episteemistä perustietoa, ei peruslähteitä itseään. Kolmoskohdasta he 

toteavat esimerkiksi lisäksi, että positiivinen yhteys voidaan ymmärtää esimerkiksi 

luotettavuutena (reliability), episteemisen agentin perustavanlaatuisina päämäärinä, 

vastuuna pyrkiä totuuteen tai mahdollisuutena pyrkiä totuuteen. He toteavat myös, että 

totuus–suuntautuneisuus on hyvin skemaattinen ja ekumeeninen teoria, jonka 

erityispiirteistä on erilaisia näkemyksiä. (McPherson & Plunkett 2015, 114–116). 

Enochin (2011, 70–71) mukaan sisäisen ja välineellisen korvaamattomuuden on tarkoitus 

olla kapasiteetti–suhteellista (capasity–relative), mikä tarkoittaa sitä, että episteemisen 

perustelun perusteet ovat suhteellisia kapasiteetin mukaan, eli esimerkiksi jumalallisilla 

olennoilla olisi meihin ihmisiin nähden eri kapasiteetti (vrt. myös Enochin esimerkki 

eläimellisestä ei–rationaalisuudesta). McPhersonin ja Plunkettin mukaan kapasiteetti–

suhteellisuus on keskeistä Enochin argumentin uskottavuuden kannalta; miksi 

korvaamattomuus jonkun toisen luodun näkökulmasta katsottuna olisi ihmisen 

näkökulmasta katsottuna uskottavaa? (McPherson & Plunkett 2015, 118). 

McPherson ja Plunkett kertovat erilaisia kuvitteellisia vastaesimerkkejä Enochin 

näkemyksiä vastaan. Yhdessä esimerkissä Sparky on ihmisen kehittämä olio, ”robotti”, 

 
7 Osaltaan tarkoittaa tässä, että totuus-suuntautuneisuus tarjoaa ainoastaan välttämättömän ehdon 
(McPherson & Plunkett 2015, 114). 
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jolla on kyky omistaa samankaltaisia uskomuksia maailmasta kuin oikeillakin ihmisillä. 

Esimerkissä Sparky jakaa ihmisen, Sallyn, kanssa samat uskomukset. Sallyn harkinta on 

käytännöllistä, jonka avulla hän usein myös toimii. Sparkyn järkeily on puolestaan 

ainoastaan teoreettista. Sallyllä on paljon introspektiivista ja muistiin perustuvaa näyttöä 

harkintaprojektejaan varten, jota Sparkylla puolestaan ei ole. Evidenssinsä perusteella Sally 

oikeuttaa uskomuksensa. Enochia seuraten siis Sallyllä olisi McPhersonin ja Plunkettin 

mukaan käytännöllinen rationaalinen projekti, joka Sparkylta puuttuisi kokonaan. Näin 

ollen Sallyllä olisi episteeminen oikeutus uskoa eettisten tosiasioiden olemassaoloon, joka 

oikeutus siis Sparkylta puuttuisi. McPhersonin ja Plunkettin mukaan olisi vaikea perustella, 

millä perusteella Sally olisi oikeutetumpi uskomuksiinsa kuin Sparky. (McPherson & 

Plunkett 2015, 118–120).  

Toisessa esimerkissä Declan on henkilö, jolla ei ole koskaan ollutkaan uskomuksia eettistä 

totuuksista. Nyt kuitenkin ilkeä demoni estää Declania harkitsemasta. Tässä uudessa 

tilanteessa McPhersonin ja Plunkettin mukaan Declanilla olisi entistä vähemmän oikeutusta 

uskoa eettisten tosiasioiden olemassaoloon. Se, että demoni pystyisi muuttamaan Declanin 

episteemistä tilannetta, olisi McPhersonin ja Plunkettin mukaan erittäin kummallista. 

Viimeisessä esimerkissään he kertovat Marjoriestä, jolla on vahva empiirinen näyttö siitä, 

että hänen käytännöllinen harkintansa ei ole kausaalisesti tehokasta, koska hän elää 

tieteisfiktiivisessä dystopiassa. Kun hän harkitsee ja päättää, mitä tehdä, ilkeät tiedemiehet 

estävät hänen intentiotaan ohjaamasta hänen toimintaansa. Todellisuudessa Marjorie onkin 

eri dystopiassa, jossa häirintä kohdistuukin vain hänen havaintokykyihin, muistiin ja 

tunteeseen itsekontrollista, kun taas yhteys päätösten ja toiminnan välillä säilyy ennallaan. 

Kirjoittajat ehdottavat nyt tarkasteltavaksi seuraavaa väitettä: Marjorien harkinnan 

tuloksilla on jonkin verran mahdollisuuksia olla kausaalisesti tehokkaita (koska hän onkin 
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oikeasti sellaisessa dystopiassa, jossa se on mahdollista). Näin ollen, Enochia seuraten, 

Marjorien tapauksessa olisi vedettävä se johtopäätös, että hänen harkintaprojektinsa olisi 

kausaalisesti tehokasta. (McPherson & Plunkett 2015, 120–121).  

McPherson ja Plunkett esittävät edellisen esimerkin avulla, että kun harkintaprojektin 

korvaamattomuus tarjoaa perustellun oikeutuksen uskoa eettisten tosiasioiden 

olemassaoloon, se antaa lisäksi perustellun uskon myös tavanomaisille kontingenteille 

väitteille. Näin ollen pragmaattisuus–argumentti sotii heidän mukaansa totuus–

suuntautuneisuutta vastaan, koska usko siihen, että P, joka on korvaamaton 

harkintaprojektille, ei takaa millään tavalla P:n totuutta. He myöntävät, että Enoch ei näin 

väitäkään, vaan hän vetoaa uskomuksen eri normatiiviseen merkitykseen, nimittäin siihen, 

että uskomus on korvaamaton rationaalisesti ei-valinnaiselle projektille. Tämä ei 

kuitenkaan riitä puolustamaan episteemisen perustelun lähteiden normatiivista 

merkittävyyttä. Totuus–suuntautuneen (pragmaattisuus–) argumentin tulisi lisäksi kertoa, 

mikä tekee siitä leimallisesti episteemisen perustelun. Pohtiminen, ”mitä tehdä,” ei 

kuitenkaan kerro siitä, että siinä olisi mukana episteemisesti perusteltua uskoa tosiasioihin. 

Tarvitsisimme siis relevantin positiivisen yhteyden harkintaprojektin korvaamattomuuden 

ja siinä tarvittavien totuuksien välille. McPherson ja Plunkett esittävät, että oikeutetun 

selitysmallin tulisi vedota positiiviseen yhteyteen ja selittää, miksi jokin on episteemisen 

perustelun lähde. Pragmaattisuus–argumentti ei tähän heidän mukaansa pysty. Lisäksi se 

rikkoo totuus–suuntautuneisuuden rajoja puolustamalla episteemisten perusteluiden 

lähteitään. Pragmaattisuus–argumentin hylkäämisen myötä joudutaan hylkäämään heidän 

mukaansa myös korvaamattomuus–argumentti. (McPherson & Plunkett 2015, 120–123). 

Korvaamattomalla harkintaprojektilla ei ole yhteyttä totuuteen. Tämä on ydinsyy 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan sille, että korvaamattomuus–argumenttia ei tule 
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puolustaa muillakaan yrityksillä. Jos siis yritämme puolustaa korvaamattomuus–

argumenttia (episteemisen) perustelun peruslähteenä, se ei onnistu, kuten ei 

pragmaattisuus–argumenttikaan, koska se on yhtäpitämätön totuus–suuntautuneisuuden 

kanssa. Näin ollen korvaamattomuus–argumentti epäonnistuu tarjoamaan episteemisesti 

pätevän perustelun. McPhersonin ja Plunkettin mukaan ”episteemisen velvollisuuden” 

(epistemic duty) puutteesta kertoo oivallisesti heidän esimerkkinsä Steve Perryn 

matkimisesta, joka esimerkkinä heidän mukaansa täyttää kuitenkin ”eettisen vastuun” 

(ethical responsible). Episteemisessä vastuussa on siis kyse tässä kohtaa siitä, että Steve 

Perryltä kuulostamisen ja sen myötä tuntevien olentojen säästyminen kärsimykseltä eivät 

ole yhteydessä tosiasiaan, vaikka henkilö näin uskookin. Ilmeisesti henkilön usko tuntevien 

olentojen säästämiseen kärsimykseltä siis riittää ”eettiseen vastuuseen”. Intuitiivisen 

ajattelun pitämistä evidenssinä käytännön harkinnoissamme ei ole myöskään perusteltua 

foundationalismin (kuten aistihavainto, muisti ja IBE) kannalta. (McPherson & Plunkett 

2015, 124–126). 

Kun siis harkintaprojektin korvaamattomuus–argumentit koskettavat käytännön harkintaa, 

ei tämä käytännön harkinta takaa eettisten tosiasioiden olemassaoloa. Jos argumentti 

onnistuisi puolustamaan vankkaa realismia eettisine tosiasioineen, se tarvitsisi 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan jotain perustavanlaatuista itsenäistä huomiota 

(ensimmäinen strategia). Tätä se ei kuitenkaan heidän mukaansa ansaitse kahdestakaan 

syystä. A) Harkintaprojekti siitä, mitä uskoa, on läpinäkyvä (transparent): Fokuksessamme 

on se, että joko P, ei se, että pitäisikö meidän uskoa, että P. (McPherson & Plunkett 2015, 

126–127). Eikö meidän ennemminkin Enochin mukaan tule uskoa, että on olemassa P, jota 

etsimme? Toki Enoch kertoo myös löytymisestä (ennemmin kuin luomisesta), mutta tämän 

voi ehkä ymmärtää ihanteellisena lopputuloksena, jota sitäkin mahdollisesti vielä koetellaan 
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ja löydetään tulevaisuudessa jotain uutta ja parempaa, joka siten ehkä myös voi olla 

lähempänä absoluuttista totuutta. McPhersonin ja Plunkettin mukaan, heidän omaa 

ajatteluaan seuraten, ei kuitenkaan ole selvää, että usko episteemisiin tosiasioihin olisi 

korvaamatonta tällaiselle harkintaprojektille. B) Jos tämä heikkous suhteessa episteemisiin 

tosiasioihin todetaan eksplisiittisesti, se saattaa heidän mukaansa jopa tukea uskoa 

vankkoihin todellisiin eettisiin tosiseikkoihin, koska tämä usko ikään kuin seuraisi näiden 

tosiseikkojen väitetystä metafyysisestä erikoisuudesta. Tämä ei kuitenkaan onnistu heidän 

mukaansa, koska perusteltu usko eettisten tosiasioiden olemassaoloon ei ole yhtenäinen 

totuus–suuntautuneisuuden kanssa. (McPherson & Plunkett 2015, 127). 

Toiseksi tärkeäksi strategiaksi vastata argumenttiin McPherson ja Plunkett pitävät eettisten 

tosiasioiden konstruktivismia. Perusidea tässä näkemyksessä on se, että käytännöllisen 

harkintaprojektin prosessi, jossa olemme tekemisissä näiden olemassa olevien eettisten 

tosiasioiden kanssa, saa aikaan näiden tosiasioiden olemassaolon. Jos tämä olisi selitys 

sille, kuinka tämä sitoutuminen tosiasioihin tarkoittaa episteemisen perustelun lähdettä, se 

myös tyydyttäisi totuus–suuntautuneisuuden vaatimuksen. Tällainen eettisten tosiasioiden 

konstruktivismi ei kuitenkaan vakuuta korvaamattomuus–argumenttia. Tällainen 

konstruktivismi tukisi ainoastaan heidän mukaansa alakohtaista (domain–specific) 

metafyysistä vaatimusta, ennemminkin kuin universaalia teesiä, jossa pitäisi siis esiintyä 

myös harkintaprojektin korvaamattomuus. (McPherson & Plunkett 2015, 127–128).  

Kolmas vastaus heidän argumenttiinsa on se, että luovutaan siitä, että pidetään 

harkintaprojektin korvaamattomuus–argumenttia episteemisen perustelun takeena. Ja tästä 

seuraten siirrytään naturalistiseen näkemykseen, jossa siis uskotaan eettisten tosiasioiden 

olemassaoloon episteemisesti sikäli kuin ne esittävät tieteellisesti havaittavia ilmiöitä 

parhaissa selityksissämme (IBE). Tämä olisi siinä mielessä heidän mukaansa 



35 
 

mielenkiintoinen tilanne, koska luottaisimme vankasti todellisten eettisten tosiasioiden 

olemassaoloon kyllä, mutta että tämä ei kuitenkaan antaisi meille mitään todistusaineistoa 

niiden olemassaolosta. (McPherson & Plunkett 2015, 128). 

McPherson ja Plunkett tiivistävät kritiikkinsä kolmeen kohtaan: 1) Meidän tulee hylätä 

Enochin vankan realismin puolesta esittämä korvaamattomuus–argumentti eettisistä 

totuuksista. 2) Meidän tulee hylätä korvaamattomuus–argumentti ylipäätään: 

Harkintaprojektin korvaamattomuus ei episteemisesti oikeuta uskoa. 3) On syytä olla 

skeptinen harkintaprojektin korvaamattomuuteen metaetiikassa, kuten myös muihin 

käytännöllisyydestä ponnistaviin korvaamattomuuksiin. (McPherson & Plunkett 2015, 

131).    

McPherson ja Plunkett häilyvät kritiikissään välimaastossa, jossa toisaalta he esittävät 

vaatimuksen normatiivisten tosiasioiden olemassaolosta, toisaalta uskon normatiivisten 

tosiasioiden olemassaoloon. Kuten he itsekin toteavat, Enoch ei väitä ensimmäistä. Hallie –

esimerkissä voidaan esimerkiksi nähdä, että Hallie uskoo eettisten (ja normatiivisten) 

tosiasioiden olemassaoloon, vaikka hän ei itse pysty niitä esimerkin kohdalla tavoittamaan. 

Episteeminen perustelu tosiasioiden olemassaolosta (kärsimyksen seuraaminen) ontuu, 

mutta se ei tarkoita, että normatiivisia tosiasioita ei voisi olla olemassa. Esimerkin 

harkintaprojektissa Halliella ei ole kyseessä kuitenkaan normatiiviset tosiasiat, ja hänen 

kyseinen harkintaprojektinsakin on lähtökohtaisesti vinoutunut. Jossain muussa 

harkintaprojektissa Hallie saattaa menestyä kuitenkin paremmin, ja todennäköisesti näin 

tekeekin, vaikka kärsisi psykoosisairaudesta. Voi siis olla (ehkä) oikeutettua uskoa eettisten 

tosiasioiden olemassaoloon (mutta kuinka korkealle asetetaan episteeminen vaatimus), 

vaikka uskomus itsessään ei tee mitään yksittäistä uskomusta todeksi. Myös 

konstruktivismia käsitelleessä kohdassaan McPherson ja Plunkett viittaavat siihen, että 
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olemme tekemisissä olemassa olevien eettisten tosiasioiden kanssa, ja sitä myöten saamme 

aikaan näiden tosiasioiden olemassaolon. Näinhän Enoch ei kuitenkaan eksplisiittisesti 

väitä. Kolme muuta(kin) kirjoittajien mainitsemaa esimerkkiä ovat hyvin kuvitteellisia, 

eivät tästä maailmasta (robotti, ilkeä demoni ja tieteisfiktiivinen dystopia), mikä ei ainakaan 

paranna vastaesimerkkien vakuuttavuutta. McPhersonin ja Plunkettin mukaan esimerkiksi 

Halliella on hyvä peruste pitää kiinni uskomuksestaan. Tämä hyvä peruste tulee siis siitä, 

että ilkeä demoni uhkaa kiduttaa kaikkia tuntevia olentoja. Voimme kysyä, onko Halliella 

todella hyvä peruste pitää kiinni uskomuksestaan?   

3.3 Cline: Kohti aktuaalisia selityksiä 

(Virheteoreetikko) Brendan Cline kirjoittaa artikkelissaan ”Against deliberative 

indispensability as an independent guide to what there is” (2016) vastineensa Enochin 

näkemyksiin. Clinen pääväite on se, että vaikka jokin entiteetti on korvaamaton 

harkintaprojektille, kyseinen entiteetti ei välttämättä ole olemassa. Esimerkiksi vaikka 

libertarianistinen vapaa tahto olisi korvaamaton harkintaprojektille, se ei välttämättä olisi 

olemassa. Enoch yritti vaientaa näkemyksiä, joiden mukaan harkintaprojektin ja 

selitysprojektin entiteetit olisivat epäsymmetrisiä keskenään. Clinen fokuksessa on 

nimenomaan tuoda tämä epäsymmetria esille. Clinen mukaan, kun selitysprojekti, 

aktuaalisten selitysten myötä, on tuonut esille sen, että jokin entiteetti on korvaamaton 

selitysprojektille, on tämä entiteetti olemassa (edellyttäen, että aktuaalisia selityksiä 

löydetään). Episteemiseen oikeutukseen hän ei kuitenkaan vetoa. Vaikka Clinen mukaan 

löytäisimme harkintaprojektiin kuuluvia korvaamattomia sitoumuksia (normatiivisia 

ominaisuuksia), olisi edessämme tehtävä selvittää, selitysprojektin avulla, mitä todella on 

olemassa. (Cline 2016, 3235–3251).    
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Clinen mukaan Enochin argumentaatiossa on kaksi keskeistä ajatusta. 1) Sisäisesti 

korvaamattomien selitys– ja harkintaprojektin takia olemme oikeutettuja uskomaan 

välineellisesti korvaamattomien entiteettien olemassaoloon. 2) Selitysprojektin 

korvaamattomuus –argumentti on ensinnäkin suunnattu niille tieteellisille realisteille, jotka 

hyväksyvät IBE:n. Tässä kontekstissa selitysprojektin korvaamattomuus opastaa meidät 

siihen, mitä on olemassa, mutta samalla se johtaa meidät hyväksymään päättelyn 

parhaaseen selitykseen, siis IBE:n, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että meidän on syytä 

hyväksyä myös harkintaprojektin korvaamattomuus itsenäisenä lisänä ontologisten 

entiteettien etsinnässä ja löytämisessä. Toisin sanoen, kun selitysprojektin 

korvaamattomuus oikeuttaa uskon niiden entiteettien olemassaoloon (esim. elektronit), joita 

tarvitaan parhaissa selityksissä, niin vastaavasti harkintaprojektin sisäinen 

korvaamattomuus oikeuttaa uskon niiden entiteettien olemassaoloon (normatiiviset 

totuudet), joita harkinnassa tarvitaan. (Cline 2016, 3242–3243).  

Peter Lipton (1991, 59) oli ehdottanut, että meidän tulisi erottaa aktuaaliset ja potentiaaliset 

selitykset toisistaan, jossa näkemyksessä potentiaalinen selitys, jos on totta, tarjoaa ilmiölle 

aktuaalisen selityksen. Tätä ajatusta seuraten, Clinen mukaan, jos löydämme aktuaalisen 

selityksen, meillä on linkki todellisuuteen. Aktuaalinen selitys on hänelle ennen kaikkea 

selitys, jossa voimme olla varmoja siihen kuuluvan entiteetin olemassaolosta. Täten siis 

hyväksymällä aktuaalisen selityksen ontologiset sitoumukset, hyväksymme, mitä on 

olemassa. Tämän takia Clinen mukaan ontologiassa tulee nimenomaan etsiä aktuaalisia 

selityksiä. Cline väittää, että Enoch hylkää IBE:n ja aktuaalisten selitysten välisen suhteen. 

Tästä seuraa Clinen mukaan se, että Enoch ylenkatsoo selitysprojektiin ryhtymistä 

ontologiassa. Tätä Cline perustelee seuraavasti. Ensinnäkin IBE on lähestymistapa 

induktioon, jossa selitykselliset näkemykset ovat päättelyn oppaana. Kuitenkin, jos 
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hyväksymme aktuaalisten selitysten olevan totta, IBE voi johtaa harhaan eli epätosiin 

uskomuksiin, koska siinä ei välttämättä toteudu päättely parhaaseen aktuaaliseen 

selitykseen (Inference to the Best Actual Explanation, IBAE). Hieman epämääräisesti Cline 

toteaa lisäksi seuraavasti: IBE:ssä oletuksena on se, että päättely parhaaseen selitykseen on 

totta, mutta IBE (ja edellä mainittu IBAE) vaativat hyväksymään totuuden ennen kuin 

olemme aloittaneet päättelyämme. Liptonia lainaten hän toteaa, että käskemällä jotakuta 

päättelemään aktuaalisia selityksiä on kuin aloittaisi jälkiruokareseptin kohokkaasta. (Cline 

2016, 3243–3244). 

Cline (2016, 3244) ehdottaa, että IBE:hen tulisi suhtautua niin, että se olisi ennemminkin 

päättely parhaimmalta näyttävään potentiaaliseen selitykseen. David H. Glass (2012, 414) 

oli puolestaan ehdottanut, että IBE:ssä yritettäisiin etsiä aktuaalista selitystä potentiaalisista 

selityksistä. Clinen mukaan Enoch antaa liian suurta luottoa IBE:lle ja ylenkatsoo kriittisen 

suhtautumisen siihen. Clinen mukaan, vaikka emme voi olla varmoja, että löydämme 

aktuaalisia selityksiä, voimme kuitenkin tutkia kriittisesti potentiaalisia selityksiä. Kun 

tässä projektissa siis onnistumme, voimme löytää sitä, mitä on olemassa. Se, miten tähän 

päästään, jää kuitenkin Clinen esityksen perusteella epäselväksi. Hän kylläkin mainitsee, 

että meidän tulee luoda erilaisia potentiaalisia selityksiä etsimällä tarkkuuden merkkejä 

(proxies & symptoms of accuracy), jotka johdattavat meidät luotettavaan induktiiviseen 

päättelyyn. Näitä merkkejä ovat Clinen mukaan esimerkiksi koherenssi, kyky ennustaa, 

yksinkertaisuus, yleisluonteisuus, tarkkuus ja täsmällisyys. (Cline 2016, 3244–3245).  

Clinen mukaan Enochin korvaamattomuuksien (sisäinen ja välineellinen) osittaisena 

tarkoituksena on lievittää epäilyämme IBE:hen, vaikka emme pystykään vakuuttamaan 

IBE:hen skeptisesti suhtautuvia siinä, että kun olemme löytäneet parhaimmalta näyttävän 

potentiaalisen selityksen, tämä olisi myös aktuaalinen selitys. Cline muistuttaa, että idea 
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edellä mainitussa ajatuskulussa on se, että olemme rationaalisesti sitoutuneet 

selitysprojektiin ja että IBE on parasta, johon voimme toivomme panna.  Ongelma tässä 

IBE:n ylikorostamisessa on Clinen mukaan siinä, että parhaimmalta näyttävät potentiaaliset 

selitykset hyväksytään liian helposti, kun taas hänen mukaansa emme voi aina olla varmoja 

siitä, että olemme tällöin löytäneet aktuaalisen selityksen. (Cline 2016, 3244–3245). 

Cline kehittää oman, kuvitteellisen päättelysääntönsä, ICD:n (Inference to the 

Commitments of Deliberation). Tämän säännön perusteella yrittäisimme päätellä, mitkä 

entiteetit ovat korvaamattomia harkintaprojektille. Alkaisimme etsimään korvaamattoman 

harkintaprojektin vakuuttavia merkkejä (symptoms), joiksi voisimme löytää Clinen mukaan 

esimerkiksi jotain sellaista, mikä olisi luonnollista sanoa jossain ristiriitatilanteessa. 

Voisimme myös kysyä ihmisten mielipiteitä joihinkin asioihin, jonka jälkeen voisimme 

pohtia, harkitsemmeko varsinaisesti tällaisissa tilanteissa ilman tiettyjä ennakko–oletuksia. 

Ongelmaksi osoittautuu Clinen mukaan se, että jos sitoudumme ICD:hen, saatamme laskea 

harkintaprojektiin kuuluvaksi sellaistakin, joka ei sinne kuulu. Hänen mukaansa, vaikka 

voisimme määrittää harkintaprojektin sitoumukset, meillä olisi edelleen työmaata mennä 

asioiden ytimiin asti (bottom of things). Cline ottaa esimerkiksi vapaan tahdon, jossa hän 

kuvaa tilanteita, joissa joudumme aina uusien valintojen eteen, riippuen siitä, mitä olemme 

aiemmin valinneet. (Cline 2016, 3245). 

Se, että harkintaprojektissa olemme sitoutuneet redusoimattomien normatiivisten 

totuuksien olemassaoloon, on siis keskeinen väite Enochin argumentissa. Cline (2016, 

3245) kertoo tässä kohtaa normatiivisista ominaisuuksista (properties), kun taas Enoch 

puhuu siis argumenttinsa kolmososassa redusoimattomista normatiivisista totuuksista. 

Cline kuitenkin mainitsee hyväksyvänsä Enochin näkemyksen, jonka mukaan 

harkitessamme olemme sitoutuneet normatiivisten ominaisuuksien (ei siis totuuksien) 
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olemassaoloon. Cline jatkaa, että sen selvittämisessä, mitä on olemassa, harkintaprojekti on 

riittämätön itsenäiseksi selitystekijäksi. Hän lainaa J.R. Searlen (2001, 16) näkemystä, 

jonka mukaan libertarianistien vapaa tahto on harkintaprojektissa korvaamaton, mutta 

vapaata tahtoa ei silti välttämättä ole olemassa. Harkitessamme eri vaihtoehtoja meillä tulee 

olla lähtökohtana se, että meillä on vapaa tahto valita eri vaihtoehtojen välillä. Kuitenkin on 

mahdollista, että determinismi määrittelee valintamme. Clinen mukaan ei olisi siis 

järkiperusteita punnita eri rationaalisia vaihtoehtoja, jos ei olisi perusteltua harkita eri 

toimintavaihtoehtojen välillä ja jos ei olisi olemassa aitoa valinnanmahdollisuutta. 

Harkitessamme tarvitsemme oletuksen vapaasta tahdostamme, vaikka voimme epäillä sen 

aitoa olemassaoloa. Jos jossain vaiheessa löytäisimme korvaamattomat harkintaprojektin 

sitoumukset, tehtävämme ei silti olisi Clinen mukaan suoritettu. Voisimme nimittäin epäillä 

esimerkiksi vapaata tahtoamme, vaikka uskoisimme, että se on harkintaprojektille 

korvaamaton. Näin ollen ICD, vaikka olisi menestyksekäs, ei pysty ratkaisemaan 

ontologisia kiistoja. Tämän takia ICD ei Clinen mukaan pysty opastamaan siihen, mitä on 

olemassa. (Cline 2016, 3246–3247).  

Clinen mukaan harkintaprojekti ei anna oikeutusta, kuten selitysprojekti, tehdä ontologisia 

kannanottoja. Harkintaprojektin korvaamattomuus, samoin kuin havaintoprojektin 

korvaamattomuus (perceptual indispensability), ovat alustavia evidenssin lähteitä, joita 

voimme sitten alkaa varsinaisesti vasta tutkia. Tästä olisi siis Clinen mukaan edettävä 

selitysvaatimuksen avulla, jotta voisimme toivoa pääsevämme ilmiöiden aktuaalisiin 

selityksiin. Hänen mukaansa olisi päästävä selityksessä pitemmälle kuin vain siihen, mihin 

olemme harkintaprojektissamme sitoutuneet. Clinen mukaan IBE:n tavoitteena on 

aktuaaliset selitykset, joten jos IBE onnistuu, voimme esittää mitä on olemassa, kun taas 

harkintaprojektin (ja Clinen luoman ICD:n) tavoitteena voivat olla mitkä tahansa 
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sitoumukset, joten vaikka saisimme haltuumme nämä sitoumukset, meidän tulee edelleen 

määrittää, ovatko ne tosia. Tehtävän haasteellisuutta Cline kuvaa kertoessaan, että jos olisi 

esimerkiksi joku ”täydellä informaatiolla” varustettu rationaalinen harkitsija, ICD voisi olla 

tällä harkitsijalla linkki todellisuuteen. (Cline 2016, 3248–3249). 

Vaikka harkintaprojekti perustuisi esimerkiksi humelaisittain haluperusteisiin syihin, 

olisivat enochilaisittain redusoimattomat normatiiviset perusteet tällöinkin korvaamattomia 

harkintaprojektille.8 Cline kritisoi siis edelleen Enochin näkemystä siitä, että 

harkintaprojektissa olisimme tekemisissä redusoimattomien normatiivisten totuuksien 

kanssa. Clinen mukaan me kuolevaiset olemme erehtyväisiä normatiivisten totuuksien 

suhteen, kun taas aktuaaliset selitykset eivät ole virheellisiä. (Cline 2016, 3249–3250).  

Voimme tietysti kysyä, kuinka me ihmiset pääsemme käsiksi aktuaalisiin selityksiin, ja 

miten voimme mitata absoluuttisesti niiden totuuksia? Onko Cline myös liian vaativa 

redusoimattomien totuuksien olemassaolon suhteen? Enochan ei kiellä sitä, ettemmekö 

voisi erehtyä etsiessämme normatiivisia totuuksia, me ”vain” uskomme niiden 

olemassaoloon ja niitä etsimme ja ehkä parhaissa tapauksissa löydämmekin, vaikkakaan 

mitään todistusta löydöstämme emme voisikaan esittää. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että 

Enoch mainitsee argumenttinsa (4) johtopäätöksessä, että olemme episteemisesti 

oikeutettuja uskomaan, että on olemassa redusoimattomia normatiivisia totuuksia. Cline 

puolestaan kertoo tietoisesti välttäneensä kirjoittamasta eksplisiittisesti nimenomaan 

episteemisestä oikeutuksesta, mutta tietysti tässä keskustelussa on aivan olennaisesti tästä 

episteemisestä vaatimuksesta kyse, johon Enoch ei siis pysty Clinea vakuuttaen 

vastaamaan. Enoch ei myöskään pysty vakuuttamaan Clinea siitä, että olisi olemassa 

 
8 Tästä Enoch mainitsee itse itselleen laatimissa vastaesimerkissään: ”…when you allow yourself to settle a 
deliberation by reference to a desire, you commit yourself to the judgement that your desire made the 
relevant action the one it makes most sense to perform.” (Enoch 2011, 75). 
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rationaalisesti ei-valinnaisia (harkinta)projekteja, joihin meillä olisi vahvat normatiiviset 

syyt ryhtyä. Tällaisiin projekteihin ryhtymisen perusteluita hän pitää kehäpäätelmällisinä. 

(Cline 2016, 3250–3251).  

3.4 Worsnip: Disanalogiset projektit ja metodin etsintä  

Alex Worsnipin artikkelin ”Explanatory Indispensability and Deliberative Indispensability: 

Against Enoch´s Analogy” (2016) fokuksessa on osoittaa, että Enochin esittämät 

selitysprojekti ja harkintaprojekti eivät ole analogisia. Worsnip keskittyy erityisesti Enochin 

argumentin ensimmäiseen premissiin (jos jokin on välineellisesti korvaamaton sisäisesti 

korvaamattomalle projektille, silloin olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän 

asian olemassaoloon). Worsnip ei väitä, että premissi olisi kokonaisuudessaan väärä vaan 

että perustelut, jotka Enoch tarjoaa premissille, epäonnistuvat, ja täten emme voi ainakaan 

kokonaisuudessaan uskoa premissiin. Taustaksi Worsnip kertoo, että argumentti 

selitysprojektin korvaamattomuudesta siirtyy ajatukseen siitä, että jokin entiteetti on 

selitysprojektin myötä olemassa. Hän muistuttaa, että Enochin argumentti 

(harkintaprojektiin, ei selitysprojektiin liittyen) ei väitä, että entiteetti olisi olemassa vaan 

kertoo siitä, mihin olemme oikeutettuja uskomaan. (Worsnip 2016, 1–2).  

Enochin antama kuvaus uskosta normatiivisiin totuuksiin kuulostaa ennemminkin 

välttämättömältä hypoteesilta kuin ehdottoman todelliselta uskolta normatiivisten 

totuuksien olemassaoloon. Kuten hän vastauksessaan Lenmanille totesi, korvaamattomuus–

argumentti ei ole normatiivisten totuuksien totuudentekijä (truthmaker) vaan argumentti sen 

puolesta, että meillä on peruste uskoa normatiivisten totuuksien olemassaoloon (Enoch 

2013, 861). Enochin ajatus oli siis ehkä lähinnä sellainen, että meidän tulee uskoa 

normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon, muuten harkintaprojekti menettää 
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mielekkyytensä. Tämä ei kuitenkaan tarkoittane hänen mukaansa sitä, että kussakin 

harkintaprojektissa olisimme tekemisissä ehdottoman totuuden kanssa, vaan ennemminkin 

uskomme tosiasioiden olevan olemassa jossain, ja näitä totuuksia etsimme ja niihin 

tähtäämme, vaikka emme onnistuisikaan niitä ehdottomalla varmuudella löytämään. 

Tällainen näkemys toki aiheuttaisi ongelmia vakuuttua siitä, että olisimme episteemisesti 

oikeutettuja uskomaan, että on olemassa redusoimattomia normatiivisia totuuksia.  

Worsnip (2016, 3) käyttää seuraavasta Enochin näkemyksiin perustuvasta kuvauksestaan 

nimitystä ”yleinen epistemologinen väite” (General Epistemological Claim, GEC): 

Jos jokin projekti on ei–valinnainen, ja jos meillä ei ole mahdollisuuksia onnistuneesti 

toteuttaa kyseistä projektia ilman, että käytämme tiettyä uskomusten muodostamisen 

metodia, niin olemme oikeutettuja käyttämään kyseistä metodia. (Enoch 2011, 60–61). 

Worsnip kiinnittää huomionsa havaintoihimme (perceptions), jonka perusteella 

(esimerkiksi) oikeutamme uskomuksemme. Vaikka hänen mukaansa teemme havainnosta 

väärän johtopäätöksen joissain tapauksissa, voimme silti sitoutua Enochin mainitsemin 

perustein rationaalisesti ei-valinnaiseen projektiin. Nämä kaksi perustelua olivat Enochilla 

seuraavat: 1) Metodin avulla on mahdollista toimia onnistuneesti. 2) Metodi on 

korvaamaton (vaikkakaan ei välttämättä riittävä) sitoutuessamme projektiin. Näin ollen 

havaintoon luottaminen on oikeutettua. Worsnip kuvaa Enochin menetelmää 

käytännölliseksi (pragmatic), jossa erotellaan se, mihin uskotaan ja mihin ei. (Worsnip 

2016, 3–4).  

Worsnipin mukaan edellä mainitusta GEC:stä ei seuraa Enochin ensimmäinen premissi ”jos 

jokin on välineellisesti korvaamaton sisäisesti korvaamattomalle projektille, silloin olemme 

episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän asian olemassaoloon”. (Worsnip 2016, 4). 

(Tämä lienee lukijalle itsestään selvää, koska GEC:llä perustellaan vain ei–valinnaisen 
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projektin metodia). Worsnip (2016, 4) tekee lisäyksiä Enochin argumenttiin olettaen, että 

näin myös Enoch näyttäisi ajattelevan. Ensimmäinen kohta (5) on tosin Enochin oma väite 

eli aiemmin esitetty GEC: 

(5) Jos jokin projekti on ei-valinnainen, ja jos meillä ei ole mahdollisuuksia 

onnistuneesti toteuttaa kyseistä projektia ilman, että käytämme tiettyä uskomusten 

muodostamisen metodia, niin olemme oikeutettuja käyttämään kyseistä metodia. 

(6) Selittäminen ei ole rationaalisesti valinnainen projekti. 

(7) IBE on metodi, joka otetaan käyttöön, jos aiotaan menestyksekkäästi selittää 

tapahtumaa. 

(8) Näin ollen olemme episteemisesti oikeutettuja käyttämään IBE:tä metodina. 

(9) Selitysprojektin korvaamattomuus –argumenteissa (joissa entiteetti on 

välineellisesti korvaamaton) käytetään IBE:tä. 

(10) Jos argumentti käyttää metodia, jota olemme episteemisesti oikeutettuja 

käyttämään perusteena ja jos premissit ovat totta, silloin myös johtopäätös on 

oikeutettu.   

Edellä mainitun perusteella Worsnip johtaa meidät Enochin argumentin ensimmäiseen 

premissiin, jonka Worsnip on muotoillut vertailun vuoksi uudenlaiseksi: 

(1*) Jos jokin entiteetti on välineellisesti korvaamaton selitysprojektille, silloin olemme 

episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän entiteetin olemassaoloon. (Worsnip 2016, 4). 

Worsnip yrittää siis omilla lisäpremisseillään osoittaa, kuinka Enochin premissistä (1) 

saataisiin analoginen suhteessa selitysprojektiin niin, että alkuperäisen premissin ”sisäisesti 

korvaamaton” muutetaan ”selitysprojektiksi”. Fokuksessa hänellä on siis se, kuinka 

argumentti toimii selitysprojektin kohdalla, ja kuinka vastaavanlainen argumentti ei ole 

mahdollinen harkintaprojektin kohdalla. Worsnip jatkaa oman uuden ykköspremissinsä 

pohjalta katsomaansa tarpeellista työtä lisäpremissien luomisessa: 
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(11) Mikä tahansa, joka lasketaan mukaan parhaissa selityksissämme, on 

välineellisesti korvaamatonta selitykselle.  

(12) Se, joka lasketaan mukaan parhaissa selityksissämme, on olemassa. 

(13) Parhaissa selityksissä laskemme mukaan elektronit. 

(14) Olemme oikeutettuja uskomaan, että elektronit ovat olemassa. (Worsnip 2016, 

5–6). 

Worsnipin (2016, 6) mukaan premissi (12) on analoginen Enochin premissin (4) kanssa, 

jossa todetaan, että on perusteltua uskoa normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon.  

Worsnip (2016, 6–7) toteaa, että korvaamattomuudella on kaksi kerrosta. Ensimmäinen on 

sama kuin hänen argumenttinsa kohta (7), eli IBE on metodi, joka otetaan käyttöön, jos 

aiotaan menestyksekkäästi selittää tapahtumaa. Worsnip muistuttaa, että vaikka Enoch ei 

eksplisiittisesti mainitse IBE:n olevan korvaamatonta selitysprojektille,9 näyttäisi kuitenkin 

luonnolliselta (Enochinkin) näkemykseltä, että IBE on itsessään korvaamatonta 

selitysprojektille. Toinen korvaamattomuuden kerros on Worsnipin argumentin kohta (11): 

”Mikä tahansa, joka lasketaan mukaan parhaissa selityksissämme, on välineellisesti 

korvaamatonta selitykselle.” Worsnipin mukaan tämä lisäpremissi tarvitaan, jotta voimme 

oikeutetusti uskoa entiteettien olemassaoloon, ja molemmat premissit (7 ja 11) tarvitaan 

strategisesti argumentin toimivuuden takeeksi. Selitysprojektin tapauksessa molemmat 

kerrokset (7 ja 11) ovat Worsnipin mukaan uskottavia, mutta premissi (7) ei sovellu 

harkintaprojektiin. Kun Enoch on sitä mieltä, että selitysprojekti käyttää IBE:tä, hän ei 

 
9 “Electrons are indispensable for our best explanations; so, by IBE, electrons exist. And it is important to 
note here, that instances of IBE are arguments from explanatory indispensability…the proponent of the 
Explanatory Requirement (who is also a proponent of IBE) must find a non-arbitrary way of distinguishing 
between explanatory and that other kind of indispensability.” (Enoch 2011, 55). Indirectly, what is 
indispensable for the explanatory project is (roughly speaking) the implicit belief in the loveliness of the 
universe – the belief, that is, in the legitimacy of instances of reasoning that follow IBE. (Enoch 2011, 69). 
Instances of IBE are justified, then, because they are arguments from indispensability to the explanatory 
project, which is rationally non-optional.” (Enoch 2011, 70). 
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kuitenkaan esitä mitään metodia harkintaprojektin korvaamattomuudelle. Worsnip laatii 

uuden premissin harkintaprojektia varten kohtaan (7), jota hän kutsuu päättelyksi harkinnan 

oletukseen (Inference to a presupposition of deliberation, IPD): 

(7) IPD on metodi, jota tulee käyttää, jos aiotaan ryhtyä harkintaprojektiin. (Worsnip 

2016, 7). 

Premissi (7) ei kuitenkaan ole Worsnipin mukaan vakuuttava, koska IPD ei ole osa, saati 

sitten korvaamaton osa, harkintaprojektia, ja tämän takia IPD ei ole analoginen suhteessa 

IBE:hen: IBE on korvaamaton selitysprojektissa, kun taas harkintaprojekti ei vaadi 

käyttämään IPD:tä. (Worsnip 2016, 7). 

Worsnipin mukaan Enochin argumentin kohta kolme (redusoimattomat normatiiviset 

totuudet ovat välineellisesti korvaamattomia harkintaprojektille) on analoginen hänen 

muotoilemalleen kohdalle (11) (mikä tahansa, joka lasketaan mukaan parhaissa 

selityksissämme, on välineellisesti korvaamatonta selitykselle), ei kohdalle (7) (IPD on 

metodi, jota tulee käyttää, jos aiotaan ryhtyä harkintaprojektiin). Worsnipin mukaan on 

mahdollista, että redusoimattomat normatiiviset totuudet ovat harkintaprojektille 

korvaamattomia, mutta se ei kuitenkaan riitä argumentin läpimenoon, koska siihen 

tarvittaisiin lisäksi myös se, että IPD olisi korvaamaton harkintaprojektille (kohta 7). 

Worsnipin mukaan ilman kohtaa (7) Enochin argumentin kohta (1) ei sovellu 

harkintaprojektiin (kuten selitysprojektiin). (Worsnip 2016, 7).  

Worsnip yritti siis omilla lisäpremisseillään (5–10) oikeuttaa Enochin premissin (1). Tässä 

ei onnistuttu, koska premissin (7) IBE:n kaltaiset metodit eivät sovellu harkintaprojektiin 

eikä edes Worsnipin itsensä kehittämä IPD, joka ei hänen mukaansa ole edes osa 

harkintaprojektia. Idea Worsnipillä on siis, että argumentti voidaan selitysprojektin 

kohdalla täydentää lupaavaksi, mutta vastaavat täydennykset eivät näytä toimivan 
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harkinnan väistämättömyydestä ponnistavan argumentin kohdalla. Täten Worsnip päätyy 

johtopäätökseen, että selitysprojektin korvaamattomuus–argumentit ja vastaavat argumentit 

harkintaprojektissa eivät ole analogisia. Redusoimattomista normatiivisista totuuksista 

Worsnip puolestaan toteaa, että ne voivat olla korvaamattomia harkintaprojektille, mutta 

että premissille (1) ei ole annettu pitävää (sound) argumenttia, joten emme voi premissin 

(1) perusteella uskoa normatiivisten totuuksien olemassaoloon. (Worsnip 2016, 4–7).  

Worsnipin kritiikki pureutuu siis hänen mainitsemiinsa kahteen eli kumpaankin 

korvaamattomuuden kerrokseen. A) Harkintaprojektilta puuttuu metodi, ja B) 

redusoimattomien normatiivisten totuuksien premissiltä (1) puuttuu pitävä argumentti 

(GEC ei sitä ole). Worsnip kaipaa jotain metodia (mahdollisesti jotain muuta kuin IPD), 

jotta voisimme vakuuttua entiteettien olemassaolosta harkintaprojektin korvaamattomuuden 

perusteella. Tähän ei riitä hänen mukaansa vasta–argumentti, jossa esitettäisiin ”metodiksi” 

normatiivista järkeilyä. Normatiivinen järkeily ei ole metodi (kuten IBE selitysprojektissa). 

Tällainen järkeily kuitenkin Worsnipin mukaan voisi (Enochin GEC:n pohjalta) olla riittävä 

peruste muodostamaan näkemyksen, jonka perusteella meidän first–order normatiiviset 

uskomuksemme ovat oikeutettuja. Näiksi first–order –uskomuksiksi Worsnip laskee 

uskomuksemme, jotka ovat normatiivisen järkeilymme tuloksia. Second–order 

uskomuksiksi Worsnip mainitsee esimerkiksi redusoimattomat normatiiviset totuudet, 

joiden olemassaoloa emme kuitenkaan pysty perustelemaan Enochin perusteiden pohjalta. 

Worsnipin mukaan Enoch johtaa mahdollisesti siitä, että (first–order) normatiivisten 

uskomustemme pohjalta voisimme tehdä sen johtopäätöksen, että on olemassa 

redusoimattomia normatiivisia totuuksia. Jos Enoch tekisi selkeästi tämän paljastuksen, se 

tekisi Worsnipin mukaan analogiasta suhteessa selitysprojektin korvaamattomuuteen 

entistäkin heikommaksi. Haasteeksi muodostuisi siten se, kuinka first–order normatiivisten 
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uskomusten pohjalta voitaisiin perustella usko (second–order) redusoimattomiin 

normatiivisiin totuuksiin. (Worsnip 2016, 8–9). 

Worsnipin kritiikin ydin on siis hänen toteamuksensa, että selitysprojekti ja harkintaprojekti 

eivät ole analogisia. Tästä seuraa kritiikki Enochin argumentin ensimmäiseen premissiin, 

jossa usko sisäisesti korvaamattoman projektin (harkintaprojekti) välineellisesti 

korvaamattomien entiteettien (normatiiviset tosiasiat) olemassaoloon olisi Enochin mukaan 

episteemisesti oikeutettua. Enochin oma ajatus oli ehkä lähtökohtaisesti sellainen, että 

meidän tulee uskoa normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon, muuten harkintaprojekti 

menettää mielekkyytensä, ja tämän takia Enoch joutuukin vaikeuksiin, koska hän vetoaa 

siihen, että olemme nimenomaan episteemisesti  oikeutettuja uskomaan ei-luonnollisten 

normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon. Tämä ei kuitenkaan tarkoittane Enochin 

mukaan sitä, että kussakin harkintaprojektissa olisimme tekemisissä ehdottoman totuuden 

kanssa, vaan ennemminkin uskomme tosiasioiden olevan olemassa jossain ja näitä 

totuuksia etsimme ja niihin tähtäämme, vaikka emme onnistuisikaan niitä ehdottomalla 

varmuudella löytämään. Kuten Worsnip itsekin toteaa, Enochin argumentti ei väitä, että 

entiteetti olisi olemassa vaan sitä, mihin olemme oikeutettuja uskomaan. 

Enochin yleinen epistemologinen väite (GEC) yritti perustella sitä, milloin uskomuksen 

muodostava metodi on oikeutettu (vrt. harkintaprojekti ja selitysprojekti). Tätä vastaan 

Worsnip ei lähde hyökkäämään vaan keskittyy siihen, että harkintaprojektin 

korvaamattomuudesta ei seuraa episteemisesti oikeutettua uskoa välineellisesti 

korvaamattomien entiteettien olemassaoloon. Worsnip yrittää omalla argumentillaan tehdä 

vertailua harkintaprojektin ja selitysprojektin välillä. Harkintaprojektia analogiseksi 

suhteessa selitysprojektiin hän yrittää luoda niin, että IBE korvautuu harkintaprojektissa 

IPD:llä. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin toteaa, että hänen IPD:tä koskeva premissinsä 
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ei ole vakuuttava, koska IPD ei ole korvaamaton osa harkintaprojektia, eikä IPD ole 

analoginen suhteessa IBE:hen: IBE on korvaamaton selitysprojektissa, kun taas 

harkintaprojekti ei vaadi käyttämään IPD:tä.  

Worsnip tekee oletuksen, että Enoch hyväksyisi Worsnipin lisäpremissit argumenttiinsa. 

Worsnip yrittää siis verrata harkintaprojektia selitysprojektiin kehittelemällä 

harkintaprojektille oletetun uskomuksen muodostavan metodin (IPD), metodin siis, joka 

Enochilta puuttui Worsnipin mukaan kokonaan. Enoch itse puolestaan halusi olla 

ryhtymättä selitysprojektiin, eli on olemassa jo tietynlainen lähtökohtainen ero Enochin ja 

Worsnipin ”vaatimuksissa”. Siinä missä Worsnip perustelee harkintaprojektin ja 

selitysprojektin vertaamista toisiinsa selkeämmällä analogialla, Enoch pitää enemmän 

etäisyyttä harkintaprojektin ja selitysprojektin välillä, vaikkakin katsoo, että 

harkintaprojekti on sisäisesti korvaamaton siinä missä selitysprojektikin. 

Worsnipin mainitsemat kaksi korvaamattomuuden kerrosta on helppo ymmärtää Enochin 

mainitsemien kahden korvaamattomuuden kautta, 1) harkintaprojekti on (sisäisesti) 

korvaamaton, ja 2) normatiiviset tosiasiat ovat (välineellisesti) korvaamattomia 

harkintaprojektille. Worsnip sijoittaa omassa argumentaatiossaan kohtaan (1) IPD:nsä ja 

kohtaan (2) premissin ”mikä tahansa, joka lasketaan mukaan parhaissa selityksissämme, on 

välineellisesti korvaamatonta selitykselle”. Worsnip pitää mahdollisena sitä, että 

redusoimattomat normatiiviset totuudet ovat korvaamattomia harkintaprojektille, mutta 

argumentin toimivuuteen tarvittaisiin kuitenkin IPD:n läpimeno, mikä ei siis onnistu. 

Koska IPD on hylättävä, analogia harkintaprojektin ja selitysprojektin välillä ei toteudu. 

Analogian puute oli siis se alkuperäinen tausta, joka taustoittaa Enochin argumentaation 

ongelmaa Worsnipin näkökulmasta katsottuna. Ottakaamme nyt siis vielä esille Enochin 

ykköspremissi:  
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(1) Jos jokin on välineellisesti korvaamaton sisäisesti korvaamattomalle projektille, silloin 

olemme episteemisesti oikeutettuja uskomaan tämän asian olemassaoloon. 

Worsnip pureutuu siis Enochin ykköspremissin kritiikissään, ei siihen, etteivätkö 

normatiiviset tosiasiat voisivat olla korvaamattomia harkintaprojektille, vaan siihen, että 

harkintaprojektin korvaamattomuus ei anna oikeutusta uskoa normatiivisten tosiasioiden 

olemassaoloon.  

 4 Lopuksi 

Lenman linkittää ”normatiivisuuden” haluihin ja toiveisiimme. Ehkä normatiivisuus on 

kuitenkin jotain syvällisempää halua, harkittua halua eli tahtoa. Miten sitten tahdosta 

erottuisi Lenmanin mukaan pinnallisempi halu, joka tähtää esimerkiksi lyhytaikaisempaan 

nautintoon, ”nyt haluan pullakahville”, ”nyt haluan oluelle” jne. Tällaisissa tilanteissa 

enochilaisittain ajateltuna normatiivisuus astuisi esille ajattelussamme, ”mitä todella 

tahdon?”, ”mikä on minulle – tai oikeastaan ehkä meille – paras ratkaisu tässä tilanteessa 

tämän haluni kanssa?” – all things considered. Lenmanin näkemys normatiivisuudesta on 

siis tietyllä tapaa pinnallisempi kuin Enochin. Tämä huomio ei toki poista sitä tosiasiaa, että 

Enochin on vaikea perustella vakuuttavasti normatiivisten tosiasioiden olemassaloa – 

varsinkaan episteemisesti vakuuttavasti. Lenman (2013, 840–841) hyväksyy kuitenkin siis 

sen, että harkintaprojekti on sisäisesti korvaamaton projekti; siitä luopuminen olisi hänen 

mukaansa elämästä luopumista. Tässä harkintaprojektissa normatiiviset totuudet eivät 

kuitenkaan ole alkuunkaan korvaamattomia. 

McPhersonin ja Plunkettin mukaan korvaamattomuus–argumentti, kuten myös heidän 

kehittelemänsä pragmaattisuus–argumentti, eivät ole ”totuus-suuntautuneita”. Se, että jokin 

asia voi tarjota eettisen perusteen uskomukselle, se ei kuitenkaan täytä episteemistä 

vaatimusta asian olemassaolosta. He ovat kritiikissään hyvin keskeisen asian kanssa 
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tekemisissä, normatiivisten totuuksien olemassaolon episteemisessä perustelussa, joka on 

mielestäni Enochin argumentin keskeinen heikko kohta. Enoch ei anna esimerkkejä 

mahdollisista konkreettisista totuuksista. Entistäkin huterammaksi Enochin argumentoinnin 

tekee se tosiasia, että hän samaistaa normatiiviset tosiasiat ja arvot. Arvoja voi olla 

monenlaisia, ja tässä kohtaa asettuminen kolmannen osapuolen asemaan arvioimaan arvoja 

universaalisti ja objektiivisesti kuulostaa episteemisesti mahdottomalta tehtävältä.    

Cline toistaa useamman kerran kritiikissään, että meidän tulisi mennä asioiden ”pohjaan 

asti” (bottom of things) ja etsiä aktuaalisia selityksiä. Hän ei kuitenkaan selvennä sitä, mitä 

tulisi selittää eikä sitä, milloin voimme olla varmoja siitä, että olemme löytäneet aktuaalisia 

selityksiä. Ovatko esimerkiksi aiemmat virheellisiksi osoittautuneet selitykset olleet 

aikanaan aktuaalisia selityksiä (käsitys eri tähdistä Venuksen kohdalla aamulla ja illalla, 

aurinko kiertää maata, Newtonin fysiikka jne.). Etiikka on omaa lajiaan verrattuna 

luonnontieteisiin, joten missä määrin Clinen vaatimusta voidaan lopulta edes soveltaa 

etiikkaan? Tietenkin Enochin vaatimus siitä, että siinä missä selitysvaatimus on 

korvaamaton luonnontieteissä, on harkintaprojekti korvaamaton ja ei-valinnaista 

normatiivisessa päätöksenteossa, on viemässä nämä tieteenalat lähelle toisiaan. Kuitenkin 

siinä missä Enoch halusi jättää selitysvaatimuksen rauhaan, Cline vaatii sitä 

metanormatiivisen ontologian strategiaksi. Heillä ei ole siis yksimielisyyttä siitä, kuinka 

metanormatiivisia asioita tulisi selittää eikä siitä, mitä strategiaa tulisi käyttää. Clinen 

kritiikki IBE:tä kohtaan on myös hyvin vajavaista. Hän ehdottaa tilalle IBAE:ta, jossa siis 

Enochin näkemykseen tulisi lisäyksenä aktuaalisuus selityksessä. Cline ikään kuin nostaa 

IBAE:n korkeammalle tasolle kuin IBE:n mutta ei kerro, mitä ”aktuaalisen” pitäisi 

käytännössä tuoda lisäyksenä IBE:hen. Tosiasiassa Enochin IBE voi olla käytännössä 

tarkempaa päättelyä kuin Clinen IBAE. Lisäksi Cline toteaa ristiriitaisesti, että myös hänen 
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kannattamansa IBAE (kuten IBE) vaatii hyväksymään totuuden ennen kuin olemme 

aloittaneet päättelyämme.  

Cline vertaa omaa, harkintaprojektiin liittyvää päättelysääntöään (ICD), aktuaalisiin 

selityksiin (”onnistunut IBE”) ja toteaa, että harkintaprojekteissa ja ICD:ssä voi olla 

monenlaisia sitoumuksia, joiden totuuksia tulisi sitten lähteä vielä tutkimaan lisää. Clinen 

mukaan, vaikka entiteetti (esimerkiksi vapaa tahto) on korvaamaton harkintaprojektille, 

kyseinen entiteetti ei välttämättä ole olemassa. Cline yrittää painottaa sitä eroa, että 

harkintaprojektin ja selitysprojektin entiteetit eivät ole symmetrisiä keskenään. Clinen 

mukaan olemme harkitessamme kyllä sitoutuneet normatiivisten ominaisuuksien 

olemassaoloon, kun taas normatiivisten totuuksien suhteen olemme erehtyväisiä. Vaikka 

Cline haluaa välttää kirjoittamasta nimenomaan episteemisestä vaatimuksesta, hän osoittaa 

juuri niitä episteemisiä haasteita, joihin Enoch ei pysty riittävän vakuuttavasti vastaamaan. 

Yleisesti Cline myös mainitsee, että normatiiviset perusteet ryhtyä rationaalisesti ei-

valinnaiseen harkintaprojektiin ovat kehäpäätelmällisiä. Tähän kritiikkiin on helppo yhtyä, 

ainakin Enochin ykkös– ja kakkospremissien kohdalla.    

Samankaltaisesti kuin ICD Clinellä, Worsnip vertaa itsensä kehittelemää metodia, IPD, 

IBE:hen ja toteaa, että harkintaprojekti ja selitysprojekti eivät ole analogisia. Worsnipin 

mukaan harkintaprojektin korvaamattomuudesta ei seuraa episteemisesti oikeutettua uskoa 

välineellisesti korvaamattomien entiteettien olemassaoloon. Worsnipin mukaan Enoch ei 

tarjoa riittäviä perusteita uskoa normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon. Tätä ongelmaa 

voidaan verrata myös luonnontieteiden ”ongelmaan”, varsinkin silloin, kun olemme 

huomanneet uuden tiedon korvanneen vanhan tiedon. Luonnontieteissäkin on uskottu – ja 

uskotaan – että on olemassa totuus, jota etsitään tieteellisin metodein. Tiedemaailma siis 

uskoo, että on olemassa luonnontieteellisiä totuuksia (riippumatta metodista sinänsä), 
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muuten tieteelliset projektit menettäisivät mielekkyytensä. Samalla tavalla voimme ajatella 

enochilaisittain, että on olemassa (ainakin joissain asioissa) normatiivisia totuuksia, joita 

tavoittelemme harkintaprojekteissamme, samoin kuin luonnontieteilijät tavoittelevat 

luonnontieteellisiä totuuksia omissa projekteissaan. Episteeminen oikeutus uskoa 

normatiivisten tosiasioiden olemassaoloon ei kuitenkaan toteudu, ei ainakaan kriitikkojen 

mukaan.  

Worsnip lisää omia premissejään Enochin näkemyksiin ja olettaa, että Enoch hyväksyisi 

niitä. Erityisesti tämä koskee IPD:tä, jonka hän laatii vertailukohdaksi IBE:lle, siis 

vaadittavaksi metodiksi harkintaprojektille, joka ei ole edes hänen mukaansa osa 

harkintaprojektia. Worsnip mahdollisesti uskoo, että harkitessamme asioita Enochin 

mukaan meillä tulisi olla ikään kuin varmuus siitä, että on olemassa normatiivisia 

tosiasioita, muuten korvaamaton harkintaprojekti menettäisi mielekkyytensä. 

Normatiivinen järkeily ilman normatiivisia tosiasioita menettäisi rationaalisen perustansa. 

Tällainen eksplisiittinen paljastus tekisi siis Worsnipin mukaan kuitenkin vertailun 

selitysprojektin korvaamattomuuteen entistäkin huterammaksi. Edellä mainitsemani 

vertailu luonnontieteiden ja harkintaprojektin välillä puolestaan voi uskoakseni tuoda 

selitysprojektia ja harkintaprojektia lähemmäksi toisiaan. Analogia harkintaprojektin ja 

selitysprojektin välillä voisi siis vahvistua, ei heikentyä, Enochin eksplisiittisen 

paljastuksen jälkeen. Tähän analogiaan mielestäni pitkälti Enochin argumentti (ja Enoch 

itsekin eksplisiittisesti) tähtää. Onko siis rationaalisesti ei-valinnainen eli korvaamaton 

normatiivinen järkeily first–order –uskomuksineen Enochin mukaan tarvitsemamme 

metodi? Näin voitaisiin tulkita GEC:n perusteella. Emme välttämättä voi löytää metodia 

sinänsä, mutta harkintaprojekti vähintäänkin menettää mielekkyyttään, jos meillä ei ole 

uskoa oikeiden ratkaisujen olemassaoloon ja täten ”normatiivisiin tosiasioihin”. 
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Enochilla on siis vaikeuksia vakuuttaa siitä, että harkintaprojekti ja selitysprojekti olisivat 

analogisia. Vielä suuremmaksi haasteeksi hänelle muodostuu vakuuttava episteeminen 

perustelu normatiivisten totuuksien olemassaolosta. Meidän on ehkä mahdollista uskoa, että 

vaikka emme aina tekisikään kovin viisaita ratkaisuja elämässämme, emme voi paeta 

harkintaprojekteja. Enochin argumentissa harkintaprojektin korvaamattomuus (premissi 2) 

jää kuitenkin vakuuttavaa perustetta vaille. Se puolestaan, että olisimme tekemisissä 

absoluuttisten normatiivisten totuuksien kanssa, joiden olemassaolo olisi vieläpä jollain 

tapaa episteemisesti vakuuttavasti perusteltavissa, on haasteellisempi ajatus. Tähän 

ajatukseen myös Enochin kriitikot kaikki vastauksissaan tavalla tai toisella päätyvät.  

Elämässämme harkitsemme päivittäin monenlaisissa tilanteissa, jotka ovat kaikki 

mahdolliset asiat huomioon ottaen kaiken kaikkiaan hyvin monimutkaisia. Voimme lähinnä 

tehdä joitain arvioita seurauksista, joita päätöksistämme syntyy. Monesti saatamme tehdä 

päätöksiä lähinnä pinnallisten halujemme perusteella, ainakin nautintoihin liittyen, mutta 

näissä tilanteissa harkitsemme myös mahdollisia haittavaikutuksia. ”Selvissäkin 

tapauksessa” episteemisesti vakuuttavat perustelut normatiivisista totuuksista voivat 

näyttäytyä kuitenkin liian haasteellisilta. 

Ihmiset ovat lisäksi eri mieltä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta ja monenlaisista 

arvoista, mikä myös asettaa haasteelliseksi ajatuksen siitä, että harkintaprojektissa olisimme 

sitoutuneet normatiivisiin tosiasioihin. Toisaalta myös tiede on itseään korjaava, ja erinäiset 

aiemmin totuuksina pidetyt asiat ovat saaneet väistyä historian kuluessa uusien totuuksien 

tieltä. On sanottukin, että tiede ei varsinaisesti tuo esille totuutta sinänsä. Joku voisi jopa 

väittää, että normatiiviset totuudet, ainakin osa niistä, ovat jykevämmällä perustalla kuin 

luonnontiede, vaikka emme olekaan totuuksista yksimielisiä. Toisaalta voimme nähdä sekä 

luonnontieteissä selitysvaatimuksen kanssa ja metaetiikassa ilman selitysvaatimusta saman 
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pyrkimyksen etsiä totuutta. Harkintaprojektissakin tähtäämme totuuteen, vaikka suoraa 

yhteyttä absoluuttiseen totuuteen meillä ei olisikaan. Menetelmät eivät kuitenkaan voi olla 

täysin samoja luonnontieteissä ja metaetiikassa tai jos ovat, ainakin metanormatiivinen 

tutkimuskenttä voi osoittautua turhan rajoittuneeksi. Nonnaturalistin ongelma 

selitysvaatimusta vaativan virheteoreetikon painostaessa saattaa tuntua samalta kuin miten 

kirkkoisä Augustinus koki yrittäessään selittää aika–käsitettä: Jos minulta ei kysytä, niin 

tiedän kyllä, mitä se on, mutta jos minulta kysytään, niin en osaa selittää. (Tunnustukset, 

349).    
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