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Teoreettinen tutkielmani on analyyttistä filosofiaa. Hyödynnän tutkielmassani posthumanistisen feminismin 

viitekehystä. Posthumanistinen feminismini tarkastelee ihmisyyttä tavalla, joka tekee eroa ihmiskeskeiseen 

humanismiin. Tavoitteenani on siten pyrkiä purkamaan ihmisten ja muunlajisten eläinten välillä olevaa haital-

lista hierarkiaa peräänkuuluttamalla ihmistoimijuutta, joka paikantuu rinnakkain muun luonnon kanssa.  

 

Näin ollen tutkielmallani on normikriittinen teoreettinen lähtökohta. Otan ihmiskeskeisen maailmankuvan val-

litsevan normin kriittiseen tarkasteluun. Esitän ihmiskeskeisen maailmankuvan ongelmalliseksi, sillä se mah-

dollistaa ihmisten nykyisenlaisen kestämättömän tavan kuluttaa eläinperäistä ruokaa. Siirtymä kohti kasvipe-

räistä tai merkittävästi kasvipainotteisempaa syömistä on tärkeä tekijä osana ilmastokriisin sekä eläineettisten 

ongelmien ratkaisua. Tarkastelen kasviperäistä ja kasvipainotteista syömistä kannanottoina, jotka asettavat ih-

miskeskeisen maailmankuvan kyseenalaiseksi. 

 

Tarkastelen tahallisen tietämättömyyden strategiaa osana sekasyöjän akrasiaa, joka on ristiriitainen tila, jossa 

jollain tasolla tiedostetaan sekasyömiseen liittyvää ongelmallisuutta, mutta toimitaan siitä huolimatta tietoaan 

ja arvojaan vasten. Tahallinen tietämättömyys on eräänlainen keino, jolla akraattinen sekasyöjä ikään kuin 

ummistaa silmänsä ongelmallisuudesta muistuttavalta tiedolta. Tämä on haitallista vallankäyttöä, jonka ihmis-

keskeinen normi mahdollistaa.  

 

Vaikka akraattinen sekasyöjä nojautuu ihmiskeskeiseen maailmankuvaan valitessaan syödä eläinperäistä ruo-

kaa totutun laisesti, paikannan akraattisiin sekasyöjiin kuitenkin ihmiskeskeistä maailmankuvaa kyseenalais-

tavaa potentiaalia. Tutkimuskysymykseni on: miksi tahallinen tietämättömyys on ongelmallista, ja minkä takia 

akraattista sekasyöjää tulisi tarkastella ihmiskeskeisen maailmakuvan ylläpitäjän sijasta paremminkin sen po-

tentiaalisena kyseenalaistajana. Osana eläineettisten ongelmien sekä ilmastokriisin ratkaisua esitän, että ak-

raattisiin sekasyöjiin paikantamaani muutospotentiaalia tulee laajamittaisesti tukea. Peräänkuulutan yhteiskun-

nalliselta päätöksenteolta rakenteellisia muutoksia, jotta akraattisten sekasyöjien muutosta hyväksyvä potenti-

aali tulisi otettua käyttöön. 

 

Korostan tutkielmassani yhdenvertaisuusnäkökulmaa, joka huomioi ihmisten erilaiset lähtökohdat tehdä ym-

päristöystävällisempiä ja eläineettisempiä valintoja syömisensä suhteen. Täysin kasviperäinen ruokavalio ei 

välttämättä ole esimerkiksi terveydellisistä syistä mahdollinen vaihtoehto jokaiselle, joten siksi se ei voi olla 

ainoa vaihtoehto ihmiskeskeisen maailmankuvan horjuttamiseksi. Tästä syystä painotan myös mahdollisim-

man kasvipainotteisen ruokavalion tärkeyttä täysin kasviperäisen ruokavalion vaihtoehtona, sillä kaikki liike-

nevät resurssit tarvitaan elettävän tulevaisuuden turvaamiseksi. 
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1. Johdanto 

 

”Kuulumme kaikki samaan elämän verkkoon, ja jos tuhoamme sitä,  

tuhoamme myös omaa elämäämme”.1 

 

Erityisesti länsimaisissa yhteiskunnissa, kuten Suomessa, on tavattu ajatella, että ihmisillä on aivan 

erityistä arvoa muihin eläimiin nähden (Aaltola 2004, 24). Länsimaiseen ajatteluperinteeseen liittyy 

syvään juurtunut ajatus siitä, että ihmisillä ja ihmisyydellä on sellaista moraalista arvoa, jollaista ei 

ajatella olevan kenelläkään muulla tuntemallamme eläimellä (Launis 2018, 11–12). Länsimaisen ajat-

telun historiassa ihmiset on tavattu erottaa muunlajisista eläimistä oleellisella tavalla poikkeaviksi 

olennoiksi, ja tällä on katsottu olevan myös moraalisia seurauksia (Aaltola 2004, 24). Ihmisten on 

ajateltu olevan erityisesti kristillisen ajattelun historiassa rationaalisuutensa ja sielunsa vuoksi ainoa 

itsessään merkityksellinen olento (Aaltola 2004, 25).  

 

Ihmisten erityisyydestä kertoo esimerkiksi käsitys ihmisarvosta.  Ihmisarvoon, eli erityisellä tavalla 

yksinomaa ihmisille kuuluvaan itseisarvoon, on ajateltu filosofi Veikko Launiksen (2018, 12) mu-

kaan kuuluvan muihin eläinlajeihin nähden vahvempi sisäinen arvo sekä moraalinen suoja. Näin ollen 

ihmisten ajatellaan olevan jotain sellaista, mitä muut eläimet eivät ole (Lehikoinen 2020a, 28). Ihmi-

syyteen kuuluu jotain sellaista, mikä puuttuu muilta eläimiltä, ja tämän ajatellaan tekevän ihmisestä 

erityisen. Muunlajiset eläimet liittyvät siis merkittävällä tavalla ajatuksiin siitä, mitä on olla ihminen 

(Giraud 2019, 1).  

 

Tällaiseen ajatteluun liittyy käsitys ihmisten ja muiden eläinten välisestä dualistisesta sekä hierarkki-

sesta suhteesta. Muut eläimet käsitetään paitsi dualistisesti ihmisten vastakohtina eli negaatioina, 

myös hierarkkisesti vähemmän edistyneinä ja kehittyneinä suhteessa ihmisiin (Aaltola 2004, 19). 

Tätä kutsutaan antroposentriseksi eli ihmiskeskeiseksi maailmankuvaksi, jossa nimensä mukaisesti 

keskiöön on asetettu ihminen, jonka suhde muihin eläimiin rakentuu pitkälti sen kautta, minkälaisen 

hyödyn ihminen voi heistä saada (Aaltola 2004, 25; Saari 2020, 121; Tuomivaara 2015, 57). Eläinten 

syöminen on moraalisesti ongelmallista, kun muunlajisten eläinten katsotaan olevan moraalisen huo- 

 

 
1 Keto, Sami (2017) Miten suhtautua toisiin? – eli miksi kilpailu ja hierarkiat ovat empatian esteenä. Teoksessa Elisa 

Aaltola & Sami Keto, Empatia. Myötäelämisen tiede. Helsinki: Into Kustannus Oy, 205–248. 
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len arvoisia, ja mitä enemmän moraalista huolta on osoitettavissa, sitä ongelmallisemmaksi eläinten 

syöminen muodostuu (Bastian, Haslam & Lounghnan 2014, 105).  

 

Ihmiset hyödyntävät muita eläimiä lukemattomilla eri tavoilla. Yksi näkyvimmistä tavoista on käyttää 

muita eläimiä ravintona. Eläintuotantoon liittyy väkivaltaisuutta, alistamista ja lisäksi se rikkoo laji-

tyypillistä elämää (Aaltola 2020, 309–310; Lehikoinen 2020b, 189). Elintarviketuotannossa käytet-

tyjä eläimiä kasvatetaan esimerkiksi niistä saatavan lihan, maidon tai munien vuoksi. Vuonna 2019 

Suomessa tuotettiin noin 400 miljoonaa kiloa lihaa, 2 305 miljoonaa litraa lehmänmaitoa, sekä 76 

miljoonaa kiloa kananmunia (Forsman ym. 2020, 5). Maidontuotannon vähentyessä, lihan ja kanan-

munien tuotannot jatkoivat kasvuaan. Suuruusluokan lisäksi näissä luvuissa on mielestäni erityisen 

huomionarvoista se, että ne mittaavat elämää kiloissa ja litroissa (Saari 2020, 127) sumentaen samalla 

sen, kuinka monta muunlajista eläinyksilöä nämä luvut tarkoittavat. 

 

Eläintuotanto kuormittaa kohtuuttomasti ympäristöä (Lehikoinen 2020b, 189). Elinpiiriämme uhkaa 

ympäriltämme lajeja niittävä kuudes sukupuuttoaalto, ilmaston lämpeneminen, sekä ennennäkemät-

tömiin mittoihin kasvanut eläinteollisuus (Aaltola 2019, 9).  Lämpenevä ilmasto tulee vaikuttamaan 

merkittävästi ihmisten omiin selviytymismahdollisuuksiin (Aaltola 2019, 9), mikä on uhka myös ih-

misoikeuksille (Pörtner ym. 2022, 5). Ihmiset ja muut lajit elävät monimutkaisessa vuorovaikutuk-

sessa keskenään (Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 7). Ihmiset ovat osa luontoa ja riippuvaisia 

sen järjestelmistä (Haverinen ym. 2021, 6). Muodostamme luonnon olosuhteisiin kytköksissä olevia 

vuorovaikutuksen verkostoja, eli ekosysteemejä (Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 7).   

 

Ilmastonmuutos, josta on syytä puhua paremminkin ilmastokriisinä (Aaltola 2021, 2), uhkaa ihmisten 

hyvinvointia sekä planetaarista terveyttä, joka tarkoittaa käsitystä ihmiskunnan terveyden ja yhteis-

kuntien riippuvaisuudesta ekosysteemin hyvinvoinnista (Pörtner ym. 2022, 6, 35). Ihmiskunnan ny-

kyinen elintapa on kestämättömällä tasolla, ja lisäviivästykset tämän kulutavan elintavan korjaa-

miseksi tarkoittaa menetettyä mahdollisuutta turvata jokaiselle elinkelpoinen elämä ja tulevaisuus 

(Pörtner ym. 2022, 35). Ilmastonkriisin mahdollisimman pikaisen ratkaisemisen tärkeyttä on jopa 

mahdotonta ylikorostaa (Aaltola 2021, 20).2 Tarvitsemme laajoja, perustavanlaatuisia muutoksia te- 

 
2 28.2.2022 julkaistu hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n ilmastonmuutoksen vaikutuksista, sopeutumisesta muu-

toksiin sekä haavoittuvuudesta kertova raportti oli uutinen, josta oli etukäteen odotettu muodostuvan maailmanlaajuinen 

kärkiuutinen (Pelli 2022). Sen sijaan, että ilmastokriisi olisi saanut odotetun ja kipeästi tarvitsemansa paikan maailman-

laajuisena pääuutisena, Venäjän presidentti Vladimir Putin ryösti ilmastokriisille kuuluneen täyden huomion hyökkää-

mällä Ukrainaan vain neljä päivää aikaisemmin raportin julkaisuajankohdasta (Pelli 2022). Näen Venäjän toimet käyn-

nistämällään hyökkäyssodalla Ukrainaan syvästi järkyttävinä sekä yksiselitteisen tuomittavina loukkauksina elämää koh-

taan.  
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ollisuudessa, politiikassa ja sekä kuluttajien elämäntavoissa (Aaltola 2021, 20). 

 

Elämme todellisuudessa, jota ympäröi merkittäviä ratkaisua vaativia ongelmia. Elämme valtavia 

haasteita asettavaa globaalia ilmastokriisiä (Aaltola 2021, 1), jossa ruoantuotannon ja -kulutuksen 

ilmastovaikutukset ovat merkittävät. Länsimainen eläintuotanto, eli myös suomalainen eläintuotanto, 

on paljon puhuva esimerkki ihmiskeskeisen maailmankuvan tuhoisista vaikutuksista (Saari 2020, 

134). Vaikka lihankulutus on kuitenkin enenevissä määrin tullut kyseenalaistetuksi (Piazza ym. 2015, 

115; Rothgerber 2013, 363), eläinperäistä ruokaa kulutetaan yhä edelleen aivan liikaa (Aaltola 2021, 

8). Muiden sektorien lisäksi ruoka- ja maatalousektorilla tarvitaan merkittäviä päästövähennyksiä, 

jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää alle 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta (Kupsala ym. 

2021, 89). Erityisen ongelmallisia ilmastovaikutuksiltaan ovat liha- ja maitotuotteet. Syömisestä ai-

heutuva ilmastoa lämmittävä vaikutus vähenee, kun lihan määrä ruokavaliossa pienenee (Saarinen 

ym. 2019, 53). Mitä vähemmän ruokavaliossa on ylipäätään eläinperäisiä tuotteita, sitä enemmän sillä 

on myönteisiä ilmastovaikutuksia (Saarinen ym. 2019, 53). Täysin kasvipohjainen eli vegaaninen 

ruokavalio ei sisällä lainkaan eläinperäisiä tuotteita, ja näin ollen se on ilmastovaikutuksiltaan paras 

vaihtoehto. Nähdäkseni kuitenkin eläinperäisten tuotteiden selvä vähentäminen, sekä siirtymä kohti 

merkittävästi kasvipainotteisempaa syömistä tukee merkittävällä tavalla niin ympäristökriisin, kuin 

eläineettisten ongelmien ratkaisemista. 

 

Tässä tutkielmassa tulen paneutumaan asiaan, josta kirjoittavat erityisesti eläinkysymyksiin perehty-

neen filosofin Elisa Aaltolan lisäksi, muun muassa filosofi Peter Singer, sekä toimittaja ja tietokirjai-

lija Elina Lappalainen. Kuten he ovat laittaneet merkille, toisinaan eläineettiset keskustelut ja poh-

dinnat päättyvät tietyin tavoin ennen kuin ne ehtivät itseasiassa edes alkaa. Singerin (1991, 211–212) 

mukaan, tavanomainen vastaus lautasella olevan lihan alkuperästä ja tuottamisesta kertovalle henki-

lölle on se, ettei kuulija oikeastaan halua kuulla asiasta, sillä se veisi häneltä vain ruokahalun. Myös 

Aaltolan (2015, 287, 291) mukaan monen kommentti muunlajisiin liittyvän kärsimyksen edessä on: 

”en halua nähdä”. Kaupan lihatiskillä voi ostopäätöstä helpottaa Lappalaisen (2013, 60–61) mukaan 

se, mikäli ei ryhdy pohtimaan ja tiedostamaan lihaksi päätyneen eläimen kokemusmaailmaa, ja tällöin 

ostopäätöstään tekevän ajatus saattaa olla: ”en oikeastaan haluakaan tietää liikaa tai ajatella sitä”. 

Mielestäni näihin perusteluihin liittyy itsekeskeistä ajattelemattomuutta ja tiedostamattomuutta, joi-

den näen Aaltolan (2015, 287; 2013, 281) tavoin tyypillisesti kuuluvan ihmiskeskeiseen maailman-

kuvaan.  
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On yleisesti tiedossa, että nykyisenlainen kulutuksemme on tulevaisuuden kannalta kestämätöntä, ja 

että toimintamme vaatii muutosta, mutta tapaamme silti herkästi jatkaa eloamme totutun laisesti (Aal-

tola 2019, 9). Niin yhteiskunnat kuin ihmisyksilöt tapaavat toimia jopa tietoisesti tavoilla, joilla on 

hyvin negatiivisia vaikutuksia luontoon (Haverinen ym. 2021, 6). Toiset eivät anna eläimille tai ym-

päristölle erityisemmin arvoa (Aaltola 2019, 51, 90), mutta he, jotka antavat muulle luonnolle toisen-

laisen merkityksen, saattavat toimia ristiriistaisesti. Ilmastokriisi on akrasian värittämä (Aaltola 2019, 

9). Akrasiassa yksilö toimii vastoin tietoaan tai arvojaan (Aaltola 2019, 9). Esimerkiksi jotkut eläin-

peräistä ruokaa syövät saattavat olla akraattisia. Aaltolan määrittelyä sekasyöjän akrasiasta (2020a, 

314) vapaasti soveltaen, sekasyöjä toimii akraattisesti, kun tämä tiedostaa ainakin osin vaikkapa 

eläintuotannon aiheuttaman tuhon luonnolle tai kärsimyksen muunlajisille eläimille, ja pitää näitä 

ongelmina, mutta jatkaa silti eläinperäisen tuotteiden syömistä, vaikka voisi valita myös toisin. Tämä 

Aaltolan määritelmä sekasyöjän akrasiasta kuvaa mielestäni erinomaisesti sitä ristiriitaa, jonka kanssa 

jotkut sekasyöjät elävät. Jotta määritelmä palvelisi parhaiten tätä tutkielmaa, painotan eläineettisen 

näkökulman lisäksi myös ympäristönäkökulmaa.   

 

Sekasyöjän akrasiaa tukee muun muassa strateginen eli tahallinen tietämättömyys (Aaltola 2020, 

311), jossa yksilö pyrkii tarkoituksella välttelemään epämukavaksi kokemaansa tietoa (Onwezen & 

van der Weele 2016, 97). Tämän minä käsitän osaksi ihmiskeskeisen maailmakuvan ilmentymää. 

Tässä tutkielmassa esitän näkökulman, jollaista en ole tavannut esitettävän ainakaan sellaisenaan 

aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Kuten tulkitsen Aaltolan (2015, 286–290) ajattelevan, myös 

minä käsitän, että akraattiset sekasyöjät ennen muuta myötäilevät ihmiskeskeistä maailmankuvaa. 

Mielestäni akraattisia sekasyöjiä on kuitenkin ilmastokriisin, sekä eläineettisten ongelmien ratkaise-

misen kannalta syytä ryhtyä tarkastelemaan paremminkin ihmiskeskeisen maailmankuvan kyseen-

alaistajina. Näkemykseni mukaan akraattiset sekasyöjät, kuten tahallista tietämättömyyttä hyödyntä-

vät sekasyöjät, turvautuvat sekasyömisen vallitsevan normin tukeen päätöksessään olla muuttamatta 

syömistottumustaan. Toisin sanoen, näillä ihmisillä on käytössään vallitsevan normin tuki. Paikannan 

näihin ihmisiin kuitenkin merkittävän potentiaalin vallitsevan normin, eli ihmiskeskeisen maailman-

kuvan horjuttamiseksi. Väitän, että nämä ihmiset eivät täysin hyväksy sekasyömisensä oikeutusta, ja 

tästä syystä asettavat ihmiskeskeisen maailmankuvan kyseenalaiseksi.  

 

Nähdäkseni sekasyömisen vallitseva normi hidastaa akraattisten sekasyöjien toimimista muutoksen 

edistämiseksi, mutta ei onnistu kuitenkaan täysin estämään muutosta. Tässä tutkielmassa esitän, että 

akraattisiin sekasyöjiin latautunutta muutosmahdollisuutta tulee laajamittaisesti tukea. Tätä näke-

mystä perustelen sillä, että tarvitsemme muutosta erityisesti ilmastokriisin ja eläineettisten ongelmien 
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ratkaisemiseksi. Näiden ongelmien ytimeen paikannan ihmiskeskeisen maailmankuvan. Tutkielmas-

sani etsin vastausta tutkimuskysymykseen, joka kysyy, miksi tahallinen tietämättömyys on ongelmal-

lista, ja minkä takia akraattista sekasyöjää tulisi tarkastella ihmiskeskeisen maailmakuvan ylläpitäjän 

sijasta paremminkin sen potentiaalisena kyseenalaistajana. 

 

Tarkastelen tutkielmassani ruokailuvalintoja kannanottoina. Esimerkiksi se, etteivät jotkut välitä va-

lintojensa todellisista merkityksistä ja seurauksista, esimerkiksi eläineettiseltä kannalta tarkasteltuna, 

voidaan mielestäni tulkita kannanottona. Passivoituminen tai haluttomuus muuttaa kestämättömällä 

tasolla olevaa sekasyömistään ei mielestäni ole neutraaliutta, vaan valinta, joka antaa selkeän ihmis-

keskeisen viestin. Näin ollen tarkastelen myös kasvipainotteista syömistä kannanottona. Kuten vega-

nismi tai vegaaninen elämäntapa (Twine 2014, 624), mielestäni myös kasvipainotteisen ruokavalion 

omaksuminen voidaan nähdä vastalauseena esimerkiksi syötäväksi kasvatettujen muunlajisten eläin-

ten kurjalle todellisuudelle.  Kuten veganismi, myös kasvipainotteinen syöminen voidaan mielestäni 

käsittää keinona rakentaa ihmiskeskeisestä maailmankuvasta poikkeavaa suhtautumista tapaamme, 

jolla käytämme muunlaisia eläimiä resursseinamme.  

 

Singer kirjoitti sittemmin klassikoksi muodostuneessa Oikeutta eläimille -teoksessaan vuonna 1975: 

”Tietämättömyys on spesistin ensimmäinen puolustus. Siitä on kuitenkin helppo päästä yli kenen ta-

hansa, jolla on aikaa ja tarmoa ottaa asioista selvää. Tietämättömyys on vallinnut näin kauan vain 

siksi, että ihmiset eivät halua tietää totuutta”. Tulkintani mukaan Singer puhuu tahallisen tietämät-

tömyyden strategiasta, ja sitä kautta sekasyöjän akrasiasta. Tämä tutkielma ei tule paneutumaan sy-

vällisemmin näihin Singerin ajatuksiin, sillä nähdäkseni niistä riittäisi aihetta omaan, erilliseen tut-

kielmaan. Nämä ajatukset tarjoavat kuitenkin erään oleellisen näkökulman tähän tutkielmaan. Olen 

eri mieltä siitä, että kenen tahansa aikaa ja tarmoa omaavan olisi helppo päästä irti akrasian koke-

muksestaan. Mielestäni tällaiseen väitteeseen sisältyy näköalattomuutta. Väitteessä ei tunnisteta, että 

huolimatta mahdollisesti käytössä olevasta ajasta ja tarmosta, jotkut ovat toisiaan etuoikeutetuimpia 

tekemään akrasiaa lievittäviä valintoja. Myös esimerkiksi feministinen eläinoikeus- ja vammaisuuden 

teoreetikko Sunaura Taylor (2017, 127–128) on kritisoinut Singeriä siitä, ettei hän onnistu tarkaste-

lemaan näkemyksiään laajemmin kuin vammattomasta perspektiivistä. 

 

Tämä tutkielma on suora kannanotto elettävän tulevaisuuden puolesta. Tutkielma sijoittuu ihmiskes-

keisiä näkökulmia purkavalle kriittisen eläintutkimuksen kentälle, jonka lähtökohta (Aaltola & Wahl-

berg 2020, 10) on, että myös muunlajisilla eläimillä on poliittista ja moraalista painoarvoa yksilöinä. 

Kriittinen eläintutkimus painottaa muutostarvetta, jota se kohdistaa esimerkiksi eläimiä sortavia 
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käytänteitä kohtaan (Tuomivaara 2019, 237). Lisäksi kriittinen eläintutkimus tarkastelee erityisesti 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kamppailujen risteävyyttä (Ollila 2021), mikä sitoo tutkielmani 

vahvasti myös feministiselle tutkimuskentälle. Tutkielmani sijoittuu siis kriittisen eläintutkimuksen 

ja feministisen tutkimuksen risteyskohtaan. Filosofinen tutkielmani asettaa feministisestä posthuma-

nismin perspektiivistä kyseenalaiseksi ihmiskeskeisen maailmankuvan, jonka näen paitsi uhkana tu-

levaisuuden elettävälle elämälle, myös syypäänä jo aiheutetulle peruuttamattomalle elonkirjon vahin-

golle. Siirrän siis kriittisen katseeni ihmiskeskeisyyteen, ja sen ylläpitämään tiukkaan ja ongelmalli-

seen eläin–ihminen-kahtiajakoon. Tarkoituksena ei ole kiistää ihmisen erityisyyttä, vaan paremmin-

kin horjutella ihmisten ja muunlajisten eläinten välistä vastakkainasettelua, jossa erityisyys ja yksi-

löllisyys koskettaa lähinnä ihmiseläimiä.  

 

Kuten elämässäni yleensä, on pyrkimyksenäni myös tässä tutkielmassa purkaa haitallisia normeja 

sekä kyseenalaistaa hierarkioita. Tutkija Tuija Saresma (2010, 68, 71) kirjoittaa tutkijan paikantunei-

suudesta, että tieto on väistämättä jostakin näkökulmasta tuotettua, jolla viitataan tutkijan avoimuu-

teen omista teoreettisista sitoumuksista ja käsitteellisistä sijoittumisista. Omasta paikantuneisuudes-

tani kertoo asemani feministinä ja sukupuolentutkimuksen opiskelijana. Näiden positioiden kautta 

ovat rakentuneet ne ajatuksiani ohjaavat arvot, jotka ovat perustavanlaatuisesti vaikuttaneet siihen, 

minkälaisia näkökulmia tutkielmassani esitän.  

 

Paikantuneisuudestani kertoo sekin, että olen itsekin entinen akraattinen sekasyöjä, joka lopulta rat-

kaisi syömiseensä liittyvän ristiriidan lopettamalla eläinperäisen ruoan kuluttamisen. Tutkielmaani 

ohjaa tarve hakea keinoja ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä eläineettinen huoli. Tekemäni tutkiel-

man ollessa valtasuhteita kritisoivaa, normeja rikkovaa sekä uutta rakentavaa, on se myös avoimen 

poliittista. Tämä kuvastaa niin kriittisen eläintutkimukseen kuin feministiseen tutkimukseen usein 

kuuluvaa tutkijoiden aktivismia (Karhu 2020, 246; Taylor & Twine 2014, 11). 3 Näihin tutkimuskent-

tiin kuuluva kriittisyys (Taylor & Twine 2014, 4) kertoo mielestäni vaikuttamisen tarpeesta. Kriitti-

syys näissä tutkimuskentissä on esimerkiksi sitä, että kummatkin pyrkivät paljastamaan ja horjutta-

maan normalisoituneita sekä luonnollistettuja sorron ja vallankäytön muotoja (Taylor & Twine 2014, 

4). Kriittisessä eläintutkimuksessa kriittisyys on muusta humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä 

eläintutkimuksesta eroava, selkeä ja eksplisiittinen arvoperusta, jossa ihmisten lisäksi myös muunla-

jisilla eläimillä on itseisarvo, joka tulee sisällyttää yhteiskunnallisiin käytäntöihin (Aaltola & Wahl-

berg 2020, 11; Giraud 2019, 6). Vastaavasti sukupuolentutkimuksessa, eli feministisessä 

 
3 Kuten feministiset tutkijat, myös kriittiset eläintutkijat omaksuvat usein akateemisen aktivistin kaksoisidentiteetin 

(Taylor & Twine 2014, 11). 
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tutkimuksessa, avoimesti ilmaistu lähtökohta on moninaisen ihmisyyden tasavertainen ja oikeuden-

mukainen kohtelu (Aaltola & Wahlberg 2020, 11). 

 

Kieli ja sanavalinnat muokkaavat yhteiskuntaa ja käsitystä maailmasta. Niillä ohjataan ajattelua, hei-

jastetaan ja muokataan yhteisöjen toimintatapoja, ja lisäksi niiden avulla omaksutaan arvoja, asenteita 

ja käyttäytymismalleja (Ollila 2020, 214–215). Kieli kuvastaa ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja 

luo yhteyksiä niiden välille (Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 8). Posthumanistisissa keskus-

teluissa on käytetty monesti termejä ihminen ja ei-inhimillinen eläin (Lummaa & Rojola 2014, 20). 

En pidä näitä termejä epäonnistuneina, vaan näen ne vaihtoehtoisten termien tapaan paremminkin 

kontekstisidonnaisina – termit toimivat erilaisissa keskustelussa toisiaan paremmin. Ottaakseni eroa 

ihmislähtöiseen ihmiskieleen (Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 8), sekä sen dualistiseen ja 

hierarkkiseen eläin–ihminen-kahtiajakoon, kuten posthumanistisissa keskusteluissa on tapana, tulen 

puhumaan ei-inhimillisistä eläimistä jatkossa korostetusti muina eläiminä tai muunlajisina eläiminä.4 

Teen tämän tietoisen valinnan alleviivatakseni ihmisen osaa yhtenä eläinlajina muiden eläinten jou-

kossa (Aaltola & Wahlberg 2020, 14). Lisäksi haluan välttää ei-inhimillinen eläin -termiin osittain 

liittämäni kaiun muunlajisesta eläimestä ihmisen puutteellisena versiona, negaationa. Ihmisistä on 

tavattu puhua yksikössä ”ihmisenä”, ja muunlajisista eläimistä geneerisesti omana ryhmänään, mo-

nikossa ”eläiminä” (Aaltola 2004, 19). Koska kieli luo todellisuutta, kirjoitan ihmisistä jatkossa mo-

nikossa sen sijaan, että puhuisin ”ihmisestä” yksikössä. Toisinaan viittaan ihmisiin ihmiseläiminä. 

Pyrkimykseni on normalisoida käsitystä ihmiseläimistä osana yhteistä ja jaettua maapalloa muiden 

yksilöllisten eläinten kanssa.  

 

Eläintuotanto on monin tavoin ongelmallista ja kestämätöntä, eikä siihen liittyvät ongelmat ulotu pel-

kästään ruoantuotantoon. Olen rajannut tämän tutkielman tarkastelemaan kuitenkin ainoastaan syö-

miseen liittyvää ongelmallisuutta. Kritisoin erityisesti tehotuotetun eläinperäisen ruoan kuluttamista. 

Tämä tarkoittaa tehotuotetun lihan lisäksi myös esimerkiksi tehotuotetun lehmänmaidon ja kananmu-

nien kuluttamisen kritisointia. Esittämäni kritiikin olen muodostanut ympäristö- ja eläineettisestä nä-

kökulmasta tarkasteltuna. Olen tarkoituksella rajannut terveysnäkökulman tämän tutkielman ulko-

puolelle, vaikka siirtymää kohti nykyistä kasvipainotteisempaa syömistä voidaan perustella (Vinnari 

& Vinnari 2013, 370) myös sen myönteisillä kansanterveydellisillä vaikutuksilla. 

 

 
4 Ei-inhimillisiin eläimiin on mahdollista viitata myös esimerkiksi termeillä: toislajinen, toisenlajinen,tai erilajinen 

(Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 25). Paikoitellen puhun tutkielmassani myös syötäväksi kasvatetuista eläi-

mistä. 
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Tutkielman toisessa luvussa avaan keskeisimmiltä osin ihmiskeskeistä maailmankuvaa ja sen ongel-

mallisuutta. Toisen luvun tarkoituksena on tehdä ihmiskeskeisen maailmankuvan käsite tutuksi. Li-

säksi pyrkimykseni on antaa lukijalle mahdollisuus ryhtyä tunnistamaan oma henkilökohtainen osal-

lisuutensa ihmiskeskeisen maailmankuvan vaikutuspiirissä länsimaisessa, suomalaisessa, konteks-

tissa. Lisäksi toisen luvun tarkoituksena on toimia pohjustuksena sitä seuraaville kahdelle luvulle. 

 

Kolmannessa luvussa esittelen teoreettiset lähtökohtani, ja sidon ne tutkielmani kontekstiin kriittisen 

eläintutkimuksen ja feministisen tutkimuksen risteyskohdassa. Teoreettiset lähtökohtani tukevat tut-

kielmani posthumanistisen feminismin viitekehystä, jossa pyrkimykseni on horjuttaa ihmiskeskeisen 

maailmankuvan asemaa vallitsevana normia suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Neljännessä luvussa avaan tahallisen tietämättömyyden ja sekasyöjän akrasian käsitteitä. Pyrin em-

paattisesta lähtökohdasta käsin ymmärtämään, mistä sekasyöjän akrasiassa on kyse, ja mistä se on 

seurausta. Tarkoituksenani on sitoa ihmiskeskeinen maailmankuva tahallisen tietämättömyyden stra-

tegiaan, sekä sen kautta sekasyöjän akrasiaan. Sekasyöjän akrasian ihmiskeskeisen ongelmallisuuden 

näkyväksi tekemisen lisäksi, pyrin paikantamaan siihen potentiaalista muutosvoimaa. Pohdin millä 

tavoin akraattinen sekasyöjä on mahdollista käsittää potentiaalisena ihmiskeskeisen maailmankuvan 

kyseenalaistajana. Tällä tavoin pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni. Koska akraattisiin seka-

syöjiin on mielestäni painannettavissa ihmiskeskeisyyttä kyseenalaistavaa muutospotentiaalia, esitän, 

että yhteiskunnallisella päätöksenteolla tulee laajamittaisesti tukea tätä potentiaalia. Lisäksi pohdin, 

millä tavoin mahdollisuutta ihmiskeskeisen maailmankuvan kyseenalaistamiseen on syytä tarkastella 

yhdenvertaisuuskysymyksenä.  Lopuksi viidennessä luvussa koostan esittämästäni yhteenvedon sekä 

johtopäätökset. 
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2. Vahingollinen ihmiskeskeisyys 

 

Todellisuudessa, jossa ihminen aiheuttaa muille eläimille mittavaa kärsimystä, ajaa 

lajeja ympäriltään sukupuuttoon sekä turmelee luonnon kokonaisuuksia, on tarpeel-

lista tunnistaa ihmiskeskeisyyden ongelmat.5 

 

Tässä luvussa käsittelen perusteluita, joilla ihmiskeskeisessä maailmankuvassa on pyritty oikeutta-

maan ihmisten omaa erityisyyttään suhteessa muunlajisiin eläimiin. Havainnollistan tätä osoittamalla 

ihmiskeskeisen maailmankuvan vaikutuksen suomalaiseen laissäädäntöön. Tarkoitukseni on tehdä 

ihmiskeskeisyyden vaikutuksista tunnistettavampia.  Lisäksi tarkastelen ihmiskeskeisen maailman-

kuvan ongelmallisuutta sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Osoittamalla ihmiskeskeisen 

maailmankuvan ongelmallisia käytäntöjä, pyrin rakentamaan tarpeen seuraavalle luvulle, jossa esit-

telen tutkielmassani myöhemmin soveltamiani ihmiskeskeistä maailmankuvaa horjuttavia työkaluja. 

 

Sikäli kun ihmiskeskeinen maailmankuva (Aaltola 2021, 3: 2019,12), sekä siihen kytkeytyvä nykyi-

senlainen tapa syödä eläinperäisiä tuotteita, aiheuttavat merkittävän määrän vahinkoa, on mielestäni 

paikallaan kyseenalaistaa ihmiskeskeisyyden asema vallitsevana normina. Ihmiskeskeisyyden aiheut-

tamassa vahingossa on kyse muun muassa muunlajisten eläinten laajamittaisesta kärsimyksestä (Tuo-

mivaara 2015, 58; Vinnari & Vinnari 2013, 370), ilmastonmuutoksesta (Aaltola 2021, 3; Giraud 

2019, 5; Pörtner ym. 2022, 35, Vinnari & Vinnari 2013, 370), ja sen myötä massasukupuutoista (Gi-

raud 2019, 5; Pörtner ym. 2022, 14), ja luontokadosta eli biodiversiteetin tai luonnon monimuotoi-

suuden ja elonkirjon heikkenemisestä (Pörtner ym. 2022, 8, 13–14), ja lisäksi zoonooseista6 eli muun-

lajisista eläimistä ihmisiin ja päinvastoin siirtyvistä tartuntataudeista (Aaltola 2020, 331; Pörtner ym. 

2022, 10), sekä ihmisryhmien ja sukupuolten välisen eriarvoisuuden kasvusta (Pörtner ym. 2022, 11). 

Nähdäkseni eletään viimeisiä hetkiä, jolloin on vakavasti ryhdyttävä tarkastelemaan ihmislähtöisiä 

toimia, jotka aiheuttavat näin mittavia ongelmia.   

 

Ihmiset, ihmiseläimet, elävät jaetulla maapallolla yhdessä lukemattomien muiden eläinlajien kanssa 

(Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 7). Kuitenkin muunlajisten eläinten voidaan sanoa jopa 

 
5 Aaltola, Elisa & Hänninen, Vilma (2020) Epilogi. Teoksessa Vilma Hänninen & Elisa Aaltola (toim.) Ihminen kaleido-

skoopissa. Ihmiskäsitysten kirjoa tutkimassa. Helsinki: Gaudeamus, 296–301. 
 
6 Ihmisten muunlajisia eläimiä kunnioittavamman kohtelun ansiosta olisi vältytty monilta zoonoottisilta pandemioilta, 

kuten viimeisimpänä COVID-19 koronakriisiltä (Aaltola 2020, 331). COVID-9 on antanut uutta perspektiiviä lihantuo-

tantoon liittyviin pohdintoihin (Giraud 2021, 5). 
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unohtuneen ihmisiltä, jotka elävät ikään kuin omissa rakennelmissaan luonnosta irrotettuina (Jääske-

läinen, Herlin & Harjunpää 2021, 7). Sen lisäksi, että ihmiskeskeinen maailmankuva erottaa ihmiset 

erilliseksi, eläimistä irralliseksi kategoriaksi, se asettaa ihmiset ja muut eläimet hierarkkisesti eriar-

voisiin asemiin. Ihmiskeskeisessä maailmankuvassa todellisuus määritetään ja arvotetaan ensisijais-

tamalla ihmislaji (Aaltola 2013a, 26). Tästä maailmankuvasta käsin ihmiset ja muunlajiset eläimet 

arvotetaan lähtökohtaisesti eri asemiin. Antroposentrisesti eläin on toinen, jota vasten ihmiset ovat 

tavanneet peilata omaa erityisyyttään (Aaltola 2004, 22). Tässä tarkastelukulmassa muunlajiset eläi-

met määritellään suhteessa ihmisiin, ja ihmiset nähdään herkästi sen kautta, miten he eroavat muun-

lajisista eläimistä. Nähdäkseni tämä luo pohjaa monen jakamalle ihmiskeskeiselle ajatukselle (Tuo-

mivaara 2015, 62) siitä, ettei ihmisiä tulisi ylipäätään käsittää tai kutsua eläimiksi.  

 

Miehet tai ”mieheys” liitetään monesti kulttuuriin, ihmisyyteen, järkeen, mieleen, teknologiaan ja 

tieteeseen, ja naiset puolestaan useammin näiden vastakohtina pidettyihin luontoon, eläimiin, tuntei-

siin, kehoon, intuitioon ja hoivaan (Aaltola 2019, 95). Kahtiajakojen eläin ja nainen ovat rinnastetta-

vissa toisiinsa, ja ne edustavat vallan kohteena olevaa hierarkian alempaa tasoa (Aaltola 2013b, 287). 

Vaikka tällaisten kulttuuristen vastakkainasettelujen tarkkarajaisuudesta ja yleisyydestä voidaan 

käydä kriittistäkin pohdintaa, näyttää selvältä, että ne vaikuttavat länsimaiseen perinteeseen edelleen 

ainakin jollain tasolla (Aaltola 2019, 95–96). Ekofeminismi on muuttunut 2000-luvun alusta lähtien 

suuntaan, jossa pyritään välttämään tällaisia edellä esitettyjä essentialistisia, eli olemuksellisia ole-

tuksia (Karhu 2020, 261). Materialistinen ekofeminismi korostaa naisten empiiristä – ei ontologista 

– yhteyttä luontoon esimerkiksi kehittyvissä maissa, joissa naiset ovat pääasiassa vastanneet perheen 

ravinnon- ja vedensaannista (Karhu 2020, 261). Myös sosialistinen ekofeminismi ottaa eroa olemuk-

sellisuuteen käsittämällä, että naisten, luonnon ja kolonialismin toisiinsa linkittyvä sorto on historial-

lisesti ja poliittisesti kapitalismin aiheuttama ilmiö (Karhu 2020, 261; Mies 2014). 

 

Ihmiskeskeiseen maailmankuvaan liittyy sukupuolittuneisuutta. On tutkittu, että sukupuoli on mer-

kittävä tekijä asenteissa, joita yksilöllä on ympäristönsuojeluun, eläinten oikeuksiin, kasvisruokava-

lioon ja eläinperäiseen ruokaan (Aaltola 2020, 329; 2019, 42; 2013, 281; Kupsala ym. 2021, 93, 100; 

Rothgerber 2013, 364). Naisille kasvissyönti, veganismi tai korkean empatian kokeminen muunlajisia 

eläimiä kohtaan on sosiaalisesti sallitumpaa kuin miehille (Aaltola 2020, 329–330). Tiettyyn miehiin 

liitettyyn perinteiseen maskuliinisuuden identiteettiin liittyy usein lihansyönti ja alhaisempi empatia7 

(Aaltola 2020, 330). Korostuneiden lihamyönteisten asenteiden, sekä ihmisten muunlajisille eläimille 

 
7 Ks. lihansyöntiin liittyvästä empatian marginalisoinnista Aaltola 2020, 312. 
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aiheuttaman kärsimyksen vähättelemisen, tai peräti kieltämisen lisäksi, perinteiseen maskuliinisuu-

teen liittyy näkemys muunlajisten eläinten hierarkkisesti alemmasta asemasta ihmisiin nähden, sekä 

ajatus ihmisten tarpeesta syödä muunlajisia eläimiä (Rothgerber 2013, 363). Tällaiset sosiaaliset iden-

titeetit ja perinteet voivat johtaa muunlajisten eläinten moraalisen merkityksen kieltämiseen (Aaltola 

2020, 330). 

 

Ihmisten erityisyyttä on pyritty perustelemaan monenlaisin selityksin. Aaltolan (2013, 16) mukaan, 

ihmiskeskeistä filosofiaa on rakennettu erityisesti kahden argumentin varaan, joista ensimmäisessä 

ihmisyys itsessään asetetaan moraalisen arvon mitaksi, ja toisessa tuo moraalinen arvo sidotaan ih-

miseläimen kognitiivisiin kykyihin. Ensimmäisessä argumentissa on kyse ihmisarvosta, eli ihmisten 

itseisarvosta. Ihmisarvo on jokaiselle ihmiselle synnynnäisesti kuuluva arvo, jonka kautta ihmisellä 

on myös ihmisoikeudet ja moraalinen status (Laitinen 2020, 225–226). Perus- ja ihmisoikeudet ovat 

jokaiselle ihmiselle yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia (Oikeusministeriö 2021). Suomen perustus-

lain turvaaman perusoikeudet, sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatut ihmisoikeu-

det, ovat jokaiselle ihmiselle perustavanlaatuiset (Oikeusministeriö 2021). Ihmisoikeuksiin kuuluu 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa muun muassa oikeus elämään ja terveyteen, sekä 

kidutuksen kieltävä artikla (Universal Declaration of Human Rights 2022). Ihmisoikeuksien kidutuk-

sen kieltävän artiklan kautta voidaan tarkastella ihmisten moraalista statusta, jota kuvailen filosofian 

professori Arto Laitisen (2020, 225–226) tavoin käsityksenä, jossa lähtökohtaisesti on moraalisesti 

väärin esimerkiksi ihmisten tappaminen, syöminen, hyväksikäyttö tai kiduttaminen, ja tämä määrittää 

myös sitä, millä tavoin ihmisiä on moraalisesti sallittua kohdella. Ihmisillä ajatellaan olevan näin 

ollen perustavanlaatuisesti ylivertainen itseisarvo muunlajisiin eläimiin nähden, joilla ei ole lähes 

lainkaan samanlaisia oikeuksia elämään ja terveyteen, tai oikeuksia elää vapaina kidutukselta, hyväk-

sikäytöltä tai syömiseksi tulemiselta. Toisin sanoen muunlajisilla eläimillä on siis perustavanlaatui-

sesti erilaiset ja heikommat olemisen mahdollisuudet ihmisiin nähden.  

 

Ihmisten erityisyyttä perusteleva, toinen, argumentti liittyy ihmisten itsensä asettamaan tietynlaiseen 

kognitiivisten kykyjen mittaristoon. Taylorin (2017, 192) mukaan ihmiset oikeuttavat muunlajisten 

eläinten syömistä – käyttämistä ja tappamista – ableistisin, eli tietynlaisin kyvykkyyttä ihannoivin 

standardein. Nämä luovat arvohierarkioita psyykkisille ja fyysisille kyvyille (Taylor 2017, 192). Sen 

sijaan, että ihmisten ja muunlajisten eläinten mielellisyyden kriteerinä olisi kyky tuntea todellisuus 

jonkinlaisena, ihmisten erityisyyttä on pyritty perustelemaan asettamalla esimerkiksi kielen kaltainen 

kognitiivinen kyky mielen kriteeriksi, ja siten moraalisen arvon perustaksi (Aaltola 2013a, 18–19). 

Tällainen kognitiivisten kykyjen kriteeristö on omiaan arvottamaan vammattoman ihmisen 
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tietynlaiseksi ihmisten prototyypiksi (Aaltola 2013a, 19). Kriteeristö on eläimellistänyt esimerkiksi 

kuulovammaisia ihmisiä, joita pidettiin pitkään ”vähemmän ihmisinä”, ja ”enemmän eläimen kaltai-

sina”, kuin kuulevia ihmisiä (Karhu 2020, 261). Ihmisten ja muunlajisten eläinten välille rakennettu 

ero on toiminut oikeutuksena muunlajisten eläinten ja eläimellistettyjen sorrolle (Karhu 2020, 161; 

Taylor 2017, 193). 

 

Ihmisille kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet eivät suojaa muunlajisia eläimiä, vaan muunlajisten eläin-

ten oikeudellista asemaa sääntelee voimassa oleva eläinsuojelulainsäädäntö (ks. Eläinsuojelulaki 

1996/247). Eläinoikeustutkija Birgitta Wahlbergin (2020, 360) mukaan muunlajisten eläinten tukala 

asema johtuu osin siitä, että muunlajisten eläinten oikeudellinen asema ihmisiin nähden on heikko. 

Wahlbergin (2020, 245) mukaan nykyisen eläinsuojelulainsäädännön nojalla ei katsota, että muunla-

jisilla eläimillä olisi oikeuksia tai ainakaan perusoikeuksia. Eläinsuojelulainsäädäntö, tai niin kutsuttu 

hyvinvointilainsäädäntö, noudattaa paremminkin welfarismia, eli hyvinvointiparadigman ajatusmal-

lia, jonka perusolettama on se, että muunlajiset eläimet ovat alisteisia ihmisiin nähden, ja näin ollen 

sääntely ei lähtökohtaisesti kyseenalaista eläinten käyttöä, vaan lähinnä suojaa muunlajisia eläimiä 

tarpeettomalta kärsimykseltä ihmiskeskeisesti arvioituna (Donaldson & Kymlicka 2011, 3; Wahlberg 

2020, 245–246). Ihmiskeskeinen maailmankuva määrittelee siis myös eläinten oikeudellista asemaa, 

jossa piilee hyvinvointiparadigman paradoksi (Wahlberg 2020, 247). Kyse on näennäisesti eläimille 

hyvää tarkoittavasta lainsäädännöstä, joka kuitenkin mahdollistaa eläinten hyväksikäytön haasta-

matta ihmisen toimintaa, tai kyseenalaistamatta sen välttämättömyyttä (Donaldson & Kymlicka 2011, 

3; Wahlberg 2020, 247).  Osana elettyä elämää ihmiset omaksuvat vallitsevan ihmiskeskeisen suh-

tautumisen muunlajisiin eläimiin, ja näin esimerkiksi eläinten hyödyntämistä ruoantuotannossa pide-

tään jopa itsestään selvänä asiana, jota on tarpeetonta edes perustella (Kupsala 2020, 292). Mielestäni 

ihmiskeskeisessä maailmankuvassa on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta tunnustaa tai ainakaan käy-

tännössä täysin kunnioittaa muunlajisten eläinten itseisarvoa. 

 

Esiin nostamani epäkohdat ovat vain osa ihmiskeskeisen maailmankuvan ongelmallisuudesta. Mie-

lestäni ihmisillä on niin oikeus, kuin vastuu, ymmärtää ja tunnistaa ihmiskeskeistä maailmankuvaa 

pyörittäviä mekanismeja. Tämän luvun tarkoituksena on osin auttaa tunnistamaan näitä mekanismeja, 

sekä tuoda esille niihin liittyviä ongelmallisuuksia. Kun ihmiskeskeisen maailmankuvan ongelmat 

tiedostetaan, on mahdollista ryhtyä purkamaan sitä ylläpitäviä rakenteita. Seuraavassa luvussa esitte-

len ihmiskeskeistä maailmankuvaa purkavaa vastavoimaa, ja kuinka sovellan sitä tutkielmassani. Li-

säksi esittelen tarkastelukulman, jonka avulla tuon esille sekasyönnin ongelmallisuutta yhtenä ihmis-

keskeisyyttä ylläpitävänä rakenteena myöhemmin neljännessä luvussa. 
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3. Posthumanistinen feminismi kritiikkinä ihmiskeskeisyydelle 

 

Kyse on tulevaisuudesta, visioista jostakin tulevasta ja ”ulospääsystä” nykyisestä 

valtajärjestelmästä. 8 

 

Feministisessä teoriassa pyritään luomaan visioita uudenlaisista subjektiuden muodoista (Liljeström 

2004, 13). Myös posthumanismissa on tavoitteena saattaa ihmiset hahmottamaan itsenä uudella tapaa 

(Aaltola & Hänninen 2020, 296; Lummaa & Rojola 2014, 14). Tässä tutkielmassa peräänkuulutan 

uudenlaista subjektiutta, toisenlaista ihmistoimijuutta, posthumanistisen feminismin viitekehyksessä. 

Posthumanistinen feminismi operoi lähtökohdasta, jossa pyritään uudelleenajattelemaan ihmisluonto, 

mikä tarkoittaa näin ollen myös humanismin harjoittamista toisin (Åsberg & Braidotti 2018,18). Siinä 

missä humanismi on usein ihmiskeskeistä (Aaltola & Hänninen 2020, 299; 6; Giraud 2019, 6; Åsberg 

& Braidotti 2018,18), ja asettaa ihmisen keskiöön, posthumanismi asettaa ihmiskeskeisyydestä irtau-

tuen ihmiset rinnakkain muun luonnon kanssa (Aaltola & Hänninen 2020, 299). Posthumanismi pyr-

kii purkamaan perusteettoman ihmiskeskeistä maailmankuvaa (Tuomivaara 2015, 67), ja ottaa näin 

ollen voimakkaasti eroa ihmiskeskeisestä humanismista, jossa ihmiset nostetaan erityisasemaan ja -

arvoon maailman muunlajisiin eläimiin nähden (Aaltola & Hänninen 2020, 299; Giraud 2019, 6).  

 

Kuten feministisellä tutkimuksella on tapana (Liljeström 2004, 15), tutkielmaani ohjaa muutoksen-

halu, eli pyrkimys vaikuttaa tulevaisuuteen, visioida tulevaa, ja etsiä ulospääsyä nykyisestä valtajär-

jestelmästä. Lisäksi feministinen tutkimuksen tavoin (Liljeström 2004, 11) tutkielmani pohtii ja tekee 

näkyväksi vallitsevia normeja, ihanteita ja olettamuksia. Feministinen ajattelu ylipäätään kyseenalais-

taa yhdenvertaisuuden tavoittelemiseksi eri ihmisryhmien välillä vallitsevia valtasuhteita, sekä ihmi-

syyteen liitettyjä normatiivisia oletuksia ja arvoja (Karhu 2020, 244). Kysymykset vallasta ja sen 

käytöstä liittyvät myös posthumanismiin, jossa tyypillisesti kyseenalaistetaan erilaisia rajanvetoja ja 

hierarkioita (Aaltola & Hänninen 2020, 299). Tämä tarkoittaa eri ihmisryhmien välille vedettyjen, 

usein näkymättömienkin, erottelujen purkamista. Ihmisten välisen eriarvoisuuden purkamisen lisäksi 

posthumanismissa puretaan ehdottomia ja hierarkkisia rajoja ihmisten, sekä muun luonnon ja muun-

lajisten eläinten välillä (Aaltola & Hänninen 2020, 299). 

 

 
8 Feministisen tutkimuksen kuvausta. Liljeström, Marianne (2004) Feministinen metodologia – mitä se on? Teoksessa 

Marianne Liljeström (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 9–21. 
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Mikäli vallankäytön ja siihen liittyvän sorron tarkastelu rajataan vain ihmisiin, huomiotta jää merkit-

tävä joukko muita eläimiä. Erityisesti posthumanistisessa feministisessä teoriassa suhtaudutaan kriit-

tisesti ihmisen kategorian ottamiseen tutkimuksen ensisijaiseksi lähtökohdaksi (Karhu 2020, 260). 

Intersektionaalisuutta, eli tietynlaista sorron ja alistuksen eri muotojen ja niiden limittymisen mah-

dollisimman laajaa tarkastelua, on arvoteltu sen ihmiskeskeisestä oletuksesta (Karhu 2020, 259–260). 

Tästä syystä tarvitaan intersektionaalisuutta, joka ottaa huomioon myös lajisuuden (ks. Adams & 

Gruen 2014). Seuraan tutkielmassani tyypillistä feminististä diskurssia (Liljeström 2004, 21), jossa 

pyritään tuottamaan ymmärrystä myös moninaisten erojen risteymissä. Tässä tutkielmassa katseeni 

suuntaa erityisesti eri lajien, mutta myös luonnon huomiointiin, jota voidaan kuvailla intersektionaa-

lisuudeksi laajassa mielessä (Kotilainen 2017, 62), eli huomion kohdentamiseksi yli ihmisiin kohdis-

tuvan sorron.   

 

Lajisorto on yhteydessä muuhun luontoon sekä ihmisten keskinäisiin valtasuhteisiin. Eläin- ja ympä-

ristökysymyksistä kiinnostuneiden posthumanististen tapaan (Lummaa & Rojola 2014, 20) pyrin 

maailmaan, jossa ollaan vapaita lajismin, eli lajisorron, eli lajin perusteella tapahtuvan syrjinnän tuot-

tamasta epäoikeudenmukaisuudesta.  Pohtiessaan ihmisten oikeutta arvottaa muunlajiset eläimet täy-

sin erilliseen moraaliseen kategoriaansa, kirjoittaja ja eläinoikeuspuolustaja Richard Ryder (2011, 

38–39) kehitti lajismin, käsitteen 1970-luvulla. Kirjallisuustieteilijät Karoliina Lummaa ja Lea Rojola 

(2014, 20) kertovat Ryderin kuvailevan lajismia yksilön arvon sitomisena lajinsa edustajiin, ja laa-

jemmin oman lajin intressien suosimisena muiden lajien intressejä vastaan. Irtaudun lähtökohtaisesti 

sellaisesta käänteisyyden logiikasta, jossa Lummaan ja Rojolan (2014, 28) mukaan joidenkin eläin-

tutkijoiden humanismissa lajismin hierarkia pyritään kääntämään ylösalaisin, jotta muunlajisille eläi-

mille mahdollistuisi etuoikeutetun subjektin asema. Tutkielmani posthumanistisen feminismin viite-

kehyksen kannalta on oleellista, etten käännä ihmiskeskeisen maailmankuvan hierarkioita toisin, vaan 

pyrin nimenomaan irtautumaan jaosta, joka ihmisten ja muunlajisten eläinten välillä on hierarkkinen. 

 

Alistuksen muodot kietoutuvat jopa erottamattomasti toisiinsa (Kotilainen 2017, 62), josta kertoo 

esimerkiksi se, että eläinten alistaminen ja toissijaistaminen on antanut mallia toisten ihmisten alista-

miselle ja toiseuttamiselle (Tuomivaara 2015, 61). Ihmiskeskeisessä maailmankuvassa ihmisyys on 

yhtä aikaa sisään kutsuva ja ulossulkeva rajaus, sillä tietynlainen ei-eläimyydeksi rajattu ihmisyys 

saattaa koskettaa vain tietynlaisia ihmisiä (Lehikoinen 2020a, 30). Vertaamalla toista ihmistä muun-

lajiseen eläimeen, eli sijoittamalla hänet kauemmaksi itsestään – jonkinlaisesta ”täydestä ihmisyy-

destä” – voidaan häntä pyrkiä ”kohtelemaan kuin eläintä”, sillä mitä ”eläimemmäksi” hänet saadaan, 

sitä alistettavampi hän on (Taylor 2017, 104; Tuomivaara 2015, 61).  
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Kuten nainen–mies-, feminiinisyys–maskuliinisuus- ja luonto–kulttuuri-jakojen lisäksi moni muu 

vastinpari, myös eläin–ihminen-jako on syvällä nyky-yhteiskunnan hallitsevien normien ytimessä 

(Kotilainen 2017, 62). Feministiselle tutkimukselle on tyypillistä kyseenalaistaa vastakohtapareja, 

sekä osoittaa tiedon ja vallan kytköksiä ja merkityksiä (Liljeström 2004, 15–16). Myös posthumanis-

tisessa filosofiassa etsitään vaihtoehtoisia, essentialismista ja hierarkioista irtautuvia tapoja ymmärtää 

erilaisten olioiden ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita (Lummaa & Rojola 2014, 14).  Ihmisten ja 

muiden eläinten välistä dualistista sekä hierarkkista suhdetta ovat kritisoineet myös erityisesti ekofe-

ministit. Länsimaisissa kulttuureissa elää ekofeministien jo pitkään esillä pitämän väitteen mukaan 

dualistinen ajattelutapa, joka jäsentää todellisuutta vastakohtien kautta (Aaltola 2019, 95).  Ekofemi-

nismissä on kiinnitetty huomiota elämän muotojen limittyneisyyteen, tietynlaiseen naisten ”luonnol-

listamiseen”, joka on vastaavasti yhteydessä luonnon ”femininisointiin”, jolla on oikeutettu niin nais-

ten kuin luonnonkin riistoa ja hallintaa (Karhu 2020, 260). Kuten esimerkiksi luonto–kulttuuri- ja 

nainen–mies-vastaparit, eläin–ihminen-kahtiajako on eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraa-

lipsykologiaan keskittyneen filosofin Elisa Aaltolan (2004, 22) mukaan käsitetty yhdeksi oleellisim-

maksi länsimaiseen ajatteluun kuuluneeksi jaotteluksi.  

 

Seuraan tutkielmassani tyypillistä feminististä diskurssia (Liljeström 2004, 21) tutkimalla tiedon ja 

vallan vuorovaikutuksia sekä kyseenalaistamalla luonnollistettuja ”totuuksia”. Käsitän ihmiskeskei-

sen maailmankuvan tietynlaiseksi luonnollistetuksi ymmärrykseksi ja sisäistetyksi normatiiviseksi 

tavaksi elää nykyisessä elinympäristössämme. Suhtaudun lähtökohtaisesti kriittisesti valintojen, ku-

ten syömisen, perustelemiseen sen ”luonnollisuudella” tai normaaliudella. Luonnollisuus on monesti 

poliittisesti värittynyt termi, joka kertoo paremminkin maailmankuvasta kuin tosiasioista (Aaltola 

2013a, 15). Kriittinen suhtautumiseni tällaisiin luonnollisuuden ja normaaliuden perusteluihin on osa 

kriittistä asennettani laajemminkin asioihin, jotka otetaan herkästi itsestään selvinä (Lehikoinen 

2020a, 21).  Länsimaisessa historiassa monia eriarvoistavia käytäntöjä on pyritty perustelemaan 

muun muassa juuri luonnollisuuden ja normaaliuden argumenteilla (Piazza ym. 2015, 115).9 Vielä 

nykyisinkin on tavallista perustella esimerkiksi omaa henkilökohtaista sekaruokavaliota näillä sa-

moilla argumenteilla (Aaltola 2015, 290; Piazza ym. 2015, 115–116; Rowe 2011, 6).  Tutkielmani 

posthumanistisen feminismin viitekehyksessä pyrin purkamaan käsityksiä sekasyömisen luonnolli-

suudesta ja normaaliudesta.  

 

 
9 Esimerkiksi orjuutta ja seksismiä on pyritty oikeuttamaan väitteillä niiden luonnollisuudella, normaaliudella tai välttä-

mättömyydellä. Samoja väitteitä on käytetty myös vastustamaan esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien oikeutta 

solmia avioliitto. (Piazza ym. 2015, Aaltola 2013a, 15; 115; Rowe 2011, 6). 
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Pidän tärkeänä tunnistaa, että ihmiset ovat erityisiä olentoja – erityisiä, kuten kuka tahansa tunteva, 

kokeva ja mielellinen eläinyksilö. Tämä on oleellista, sillä kuten Aaltola (2020b, 301) toteaa, post-

humanismia on kritisoitu ihmislajin erityisyyden kieltämisestä. Ihmislajissa on kiistämättä paljon eri-

tyisyyttä, mutta tutkielmani posthumanistisen feminismin viitekehyksessä väitän, että ihmiskeskei-

nen maailmankuva herkästi sumentaa muunlajisten eläinten erityisyyden kirjon. Näin muunlajiset 

eläimet niputetaan helposti yksilöttömäksi ja isoksi eläinkategoriaksi, josta ihmislaji erottuu omana 

erillisenä ja ainoana erityisenä kategoriana (Derrida 2008, 58–59). Tällä tavoin rakennetaan ja yllä-

pidetään kaksijakoista, sekä hierarkkista eläin–ihminen-vastakkainasettelua. Ihmislajin erityisyys on 

sen valta ja vastuu (Aaltola 2020b, 300). Ihmisillä on muunlajisiin eläimiin nähden erityistä valtaa ja 

sen myötä myös vastuuta. Tulevaisuuden myönteisemmän luonto- ja eläinsuhteen kannalta on tär-

keää, että ihmiset tunnistavat oman erityisyytensä. Tarvitsemme kuluttamiseemme nykyistä kestä-

vämpiä ja eettisempiä valintoja, jotta pystyisimme turvaamaan ihmisten ja muunlajisten eläinten tu-

levaisuuden tällä jaetulla maapallolla. Ihmiskeskeisen maailmankuvan itsekeskeisyys ei mahdollista 

tätä muutosta.  

 

Tutkielmallani on normikriittinen teoreettinen lähtökohta. Se heijastelee feministiseen tutkimustradi-

tioon kuuluvaa kriittisyyttä ja poliittisuutta (Lehikoinen 2020a, 21; Liljeström 2004, 21), jotka ovat 

tutkielmassani keskeisessä osassa. Kohdistan kritiikkini ennen muuta siihen rakenteelliseen ihmis-

keskeisyyden normiin, joka saattaa ihmisistä täysin etuoikeutetuimmatkin valitsemaan sellaista, joka 

aiheuttaa vahinkoa, vaikka juuri näillä ihmisillä olisi käytössään resurssit valita toisin. Toisin sanoen 

kritisoin sitä, että ihmiskeskeisen maailmankuvan sekasyömisen vallitseva normi mahdollistaa ny-

kyisenlaisen tavan kuluttaa eläinperäistä ruokaa. Kuten olen tuonut esille, tähän tapaan tarvitaan muu-

tos kohti merkittävästi kasvipainotteisempaa syömistä.  

 

Osana tutkielmani paikantuneisuutta feministisen tutkimustradition kriittisyyteen ja poliittisuuteen, 

sovellan teoriaa, joka on eräänlainen tapa tarkastella veganismia normikritiikkinä sekä tietynlaisena 

poliittisena vastuunkantona. Hyödynnän tutkija Eva Haifa Giraudin teoretisointia veganismista tie-

tynlaisena ihmiskeskeisyydestä irtautuvana toimijuutena. Veganismi tai kasviperäinen syöminen, 

joita sovellan tutkielmassani kasvipainotteiseen syömiseen, voidaan nähdä ennen kaikkea vastareak-

tiona vallitsevalle ihmiskeskeiselle maailmankuvalle (Giraud 2021, 2).  Näin ollen veganismi voi olla 

muutakin kuin vain ruokavalio (Giraud 2021, 2). Huomionarvoista on mielestäni sekin, ettei ole ole-

massa vain yhtä tapaa määritellä tai soveltaa veganismia käytännössä (Giraud 2021, 3; Irni 2022, 2; 

Taylor 2017, 193). Itseasiassa veganismi on vaikeammin määriteltävissä, kuin se saattaa ensin vai-

kuttaa (Giraud 2021, 3). Joillekin veganismi saattaa tarkoittaa yksinkertaisesti terveellistä, 
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kasviperäistä tapaa syödä (Giraud 2021, 3)10 tai joillekin se voi olla esimerkiksi osa uskontoa (Ve-

gaaniliitto 2022). Tässä tutkielmassa tarkastelen veganismia kuitenkin ihmiskeskeisyyttä kyseen-

alaistavana kannanottona, ja sovellan sitä peräänkuuluttamassani siirtymässä kohti aiempaa kasvipai-

notteisempaa syömistä. Mielestäni siis myös siirtymä kohti merkittävästi kasvipainotteisempaa ruo-

kavaliota voidaan täysin kasviperäisen ruokavalion kaltaisesti nähdä erontekona ihmiskeskeiseen 

maailmankuvaan. 

 

Paikannan akraattisiin sekasyöjiin tietynlaisen paineen soveltaa vallitsevan normin käytänteitä. Ak-

raattinen sekasyöjä saattaa käyttää tahallisen tietämättömyyden strategiaa, sillä nähdäkseni se on 

keino mukautua vallitsevaan ihmiskeskeiseen normiin. Tutkielmani normikriittisen lähtökohdan 

vuoksi on tärkeää tuoda esille, minkä takia pidän tahallista tietämättömyyttä ongelmallisena. Tietä-

mättömyyteen (englanniksi ignorance) liittyvien tutkimuksien juuret ovat feministisessä tutkimuk-

sessa sekä muissa liberaaleissa tutkimussuuntauksissa (Tuana & Sullivan 2006, 1). Feminististen fi-

losofien Nancy Tuanan sekä Shannon Sullivanin (2006, 1) mukaan tietämättömyys on liian usein 

huomiotta jätetty ilmiö niin feministisessä, kuin perinteisessä tietämistä ja tiedon muodostumista tut-

kivassa epistemologiassa, eli tietoteoriassa. Tietämättömyys on saatettu mieltää usein pelkäksi tiedon 

puutteeksi (Tuana & Sullivan 2006, 1). Tuana ja Sullivan (2006, 1) kehottavat feministisiä tutkijoita 

ryhtymään tarkastelemaan tietämättömyyttä tarkemmin osana sortavaa, ulossulkevaa ja eriarvoista-

vaa toimintaa. Feminististä tietämättömyyden tietoteoriaa on kuitenkin sovellettu erilaissa feministi-

sissä konteksteissa, joissa on tutkittu tahallisen tietämättömyyden yhteyttä erityisesti rasismiin (Bai-

ley 2007, 77–78; Sullivan 2007, 169; Tuana & Sullivan 2006, 1). Tärkeä ja oleellinen näkökulma 

feministisessä tietämättömyyden tietoteoriassa on se, että tietämättömyys on monesti aktiivista toi-

mintaa, tehden tietämättömyydestä näin ollen tahallista (Bailey 2007, 77; Sullivan 2007, 154).  

 

Sovellan tutkielmassani feminististä tietämättömyyden tietoteoriaa kritisoidessani akraattisten seka-

syöjien tahallista tietämättömyyttä. Muiden muassa Sullivan (2007, 153–154) on puhunut valkoisesta 

tietämättömyydestä (englanniksi white ignorance) rasismiin liittyvissä pohdinnoissaan siitä, minkä 

takia monet valkoiset ihmiset, hänet itsensä mukaan lukien, tietävät niin vähän muiden, ei-valkoisten 

elämistä. Rasismin ja lajismin yhteneväisyyksiä on pohdittu paljonkin, eikä esimerkiksi valkoisen 

tietämättömyyden soveltaminen eläinnäkökulmaan ole uutta.11 Hyödynnän ajatusta valkoisesta 

 
10 Tai joillekin veganismi tarkoittaa terveellisen vegaaniruoan suosimiselle päinvastaista junk food veganismia eli sipsi-

kaljaveganismia (Giraud 2021, 3). 
11 Esimerkiksi posthumanistinen antrozoologian tutkija Maythe Han (ks. 2021) on soveltanut valkoista tietämättömyyttä 

eläinnäkökulmaan. Teoriaa voidaan soveltaa myös esimerkiksi sukupuolinäkökulmaan vrt. male ignorance (ks. Mills 

2007, 22).   
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tietämättömyydestä pohdinnassani akraattiseen sekasyömiseen liittyvästä ongelmallisesta tietämättö-

myydestä. 

 

Tahallisen tietämättömyyden kritiikissäni sovellan lisäksi Taylorin antiableistista teoretisointia. 

Taylor (2017, 192) esittää, että antiableistinen ajattelun täytyy haastaa ihmiskeskeistä maailmanku-

vaa. Kasviperäinen ruokavalio ei ole jokaiselle helposti toteutettavissa oleva vaihtoehto (Taylor 2017, 

194). On kuitenkin olemassa lukuisia muita keinoja haastaa ihmiskeskeistä maailmankuvaa, lajismia 

sekä muunlajisten eläinten kurjuutta väkivaltaisessa todellisuudessa (Taylor 2017, 194). Taylorin 

(2017, 194) mukaan näitä keinoja voivat olla erilaiset vaikuttamisen keinot, kuten eläinperäisten tuot-

teiden välttely muussa kuluttamisessa kuin syömisessä, tai esimerkiksi tietoisuuden jakaminen liit-

tyen eläintuotannon ongelmallisuuteen. Myös syömisen kohdalla on mielestäni tärkeää tunnistaa, että 

ympäristöystävällisempiä ja eettisempiä valintoja tehdään omista lähtökohdista, ja omien käytössä 

olevien resurssien mukaan. Irtaudun ajatuksesta, jossa täydellinen kasviperäisen ruokavalion noudat-

taminen on ainoa oikea tapa vastustaa ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Kasviperäiseen ruokavalioon 

on mahdollisuuksien mukaan syytä pyrkiä (Taylor 2017, 194), mutta on hyvä tunnistaa, että syömi-

seen liittyvissä valinnoissa, kuten kasviperäisessä ruokavaliossa, on kyse etuoikeuksista, joita ei kai-

killa ole (Taylor 2017, 195). 
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4. Akraattisen sekasyöjän ristiriita 

 

Tietämättömyys kietoutuu usein sorron ja ulossulkemisen käytänteisiin.12 

 

Tämän luvun aluksi käsittelen tahallisen tietämättömyyden strategiaa osana sekasyöjän akrasiaa, 

jonka sidon osaksi toisessa luvussa käsittelemääni ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Tarkoituksenani 

on tuoda esille tahallisen tietämättömyyden strategiaa sekä selittää, mitä ongelmallisuutta tietämättö-

myyteen liittyy. Toisin sanoen pyrin selittämään, kuinka akraattinen sekasyöjä nojaa ihmiskeskeiseen 

maailmankuvaan, ja kuinka tahallista tietämättömyyttä voidaan tarkastella vahingollisena vallankäyt-

tönä. 

 

Nähdäkseni akraattisen sekasyöjän tahallisen tietämättömyyden hyödyntämisen mahdollistaa ihmis-

keskeisen maailmankuvan vallitseva normi. Pyrin edistämään normitietoisuutta, eli laajentaa ymmär-

rystä ihmiskeskeisyydestä yhteiskunnallisena normina. Tarkoitukseni on tehdä näkyväksi ihmiskes-

keisyyteen liittyvien normien ongelmallisuutta, ja tällä tavoin selittää tarvetta, jonka mukaan ihmis-

keskeistä maailmankuvaa tulisi ryhtyä laajasti kyseenalaistamaan.  Esitän näkemyksen, jonka mukaan 

akraattisiin sekasyöjiin on mielestäni latautunut ihmiskeskeistä maailmankuvaa kyseenalaistavaa po-

tentiaalia, joka olisi syytä hyödyntää osana ilmastokriisin ja eläineettisten ongelmien ratkaisua. 

 

Vaikka avoin pyrkimykseni tässä tutkielmassa on horjuttaa ihmiskeskeisyyden paikkaa tietynlaisena 

valmiiksi annettuna normina, sekä näin ollen kasvattaa ihmisten halua ryhtyä kyseenalaistamaan sitä, 

on tarpeen tunnistaa toisintekoihin liittyviä etuoikeuksia. Esitän kasviperäisen ruokavalion ihmiskes-

keisyyttä kyseenalaistavana keinona, jonka käyttöönottoa tulisi edistää akraattisten sekasyöjien ko-

keman ristiriidan ratkaisemiseksi, mutta korostaen, ettei keino ole välttämättä sopiva kaikille. Siksi 

peräänkuulutan myös aiempaa kasvipainotteisimman syömisen merkitystä täysin kasviperäisen ruo-

kavalion vaihtoehtona osana ihmiskeskeisyyden kyseenalaistusta. 

 

 

 

 
12 ” …practices of ignorance are often intertwined with practices of oppression and exclusion”. Tuana, Nancy & Sullivan, 

Shannon (2006) Introduction: Feminist Epistemologies of Ignorance. Hypatia, 21:3, 1–3. 
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4.1. Silmien ummistamisen ongelmallisuudesta 

 

Mitä tulee tietämiseen tai paremminkin tiedon puutteeseen, ongelma ei ole siinä, etteikö pienet lapset 

pois lukien (Rice 2013, 114; Saari 2020, 126) olisi varsin yleisesti tiedossa, että esimerkiksi valmis 

liharuoka on tarkoittanut toisen eläimen kuolemaa. Kuten muunlajisten eläinten syömisen psykologi-

asta tehty tutkimus (Bastian, Haslam & Lounghnan  2014, 104) muistuttaa, suurin osa ihmisistä syö 

lihaa täysin tietosina siitä, että liha on muunlajisista eläimistä, ja että se lisäksi tarkoittaa kuolemaa 

syötäväksi kasvatetulle eläimille. Vain harva elää täydellisessä epätietoisuudessa siitä, että lihantuo-

tanto tarkoittaa muunlajisten eläinten tulemista tapetuiksi, mutta jotkut pyrkivät tarkoituksella sellai-

seen tilaan, jossa vältetään yhdistämästä naudanpihviä lehmään, porsaankyljystä sikaan tai broileria 

kanaan (Adams 2016, xxiv–xxv; Bastian, Haslam & Lounghnan  2010, 156).  

 

Muunlajisia eläimiä pyritään häivyttämään ja etäännyttämään asettamalla ne konkreettisesti pois nä-

kyvistä (Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 8). Mielestäni on hyvin ongelmallista, etteivät ih-

miset joudu kohtaamaan ihmiskeskeisen elämäntavan vaikutuksia ja merkityksiä. Toisin sanoen, ih-

miskeskeinen elinpiirimme mahdollistaa ihmisiä välttymästä ja välttelemästä ongelmallisuuksista 

muistuttamaa informaatiota. Saatetaan helposti välttyä epämukavalta tiedolta elintarviketuotannon 

eläinten eletystä elämästä ja kuolemasta, sillä syötäväksi kasvatetut eläimet ovat piilotettuina ja sul-

jettuina tuotantolaitoksiin (Jääskeläinen, Herlin & Harjunpää 2021, 8). Eläinteollisuus pyrkii tarkoi-

tuksella säilyttämään yleisöltä pimennossa kokonaiskuvan muunlajisten eläinten koetusta elämästä ja 

kuolemasta (Rice 2013, 114).  Esimerkiksi kuvastot lastenkirjoissa tai lehmänmaitopurkkien kyljessä 

tarjoavat meille idyllistä ja romantisoitua maatilakuvitelmaa (Saari 2020, 123, 126).  

 

Paitsi että ihmiskeskeiselle ajattelumallille perustuva yhteiskuntamme tarjoaa meille puutteellista ja 

jopa harhaanjohtavaa kuvastoa ja käsitystä länsimaisesta eläintuotannostamme, emmekä näin ollen 

joudu välttämättä kohtaamaan elämäntapamme seurauksia kuten edellä esitin, saatamme käyttää hy-

väksemme itsestämme lähtevää tahallista tietämättömyyttä (Piazza ym. 2015, 119; Rice 2013, 114–

115). Se on tarkoituksellista ongelmien sivuuttamista elämässämme todellisuudessa (Onwezen & 

Weele 2016, 96). Tahallista tietämättömyyttä voidaan kuvailla tietynlaisena silmien ummistamisena, 

jonka avulla on mahdollista vähätellä tai kokonaan sivuuttaa muunlajisten eläinten tarpeet (Rice 2013, 

122; Saari 2020, 126).  

 

Ihmiset eivät sivuuta eläinperäisen ruoan kulutukseen liittyviä ongelmallisuuksia kuitenkaan sa-

moista syistä. Tietämättömyyteen saattaa kuulua esimerkiksi ajatus siitä, ettei suurempi tietämys ole 
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välttämättä edes tietämisen arvoista (Sullivan 2007, 168). Esimerkiksi lihansyömiseen liittyviä on-

gelmia myös sivuutetaan, välitetään ongelmista tai ei (Jenkins & Twine 2014, 237; Onwezen & Weele 

2016, 96). Osa kokee kuluttamisensa vähemmän moraalisesti ongelmallisemmaksi kuin toiset (Bas-

tian, Haslam & Lounghnan 2014, 105). Esimerkiksi eläimestä muistuttaminen vähentää halua syödä 

lihaa voimakkaammin naisten, kuin miesten keskuudessa (Aaltola 2020, 330).  Kaikki sekasyöjät 

eivät koe ristiriitaa omasta ruokavaliosta (Aaltola 2020, 314). Vain he, jotka antavat painoarvoa eläin-

teollisuuden ongelmallisuudelle, ja siitä huolimatta jatkavat eläinteollisuuden tuotteiden syömistä, 

voivat kokea toiminnastaan ristiriitaa (Aaltola 2020, 314). Tässä tutkielmassa kiinnostus on tässä ni-

menomaisessa joukossa. Kun viittaan tahalliseen tietämättömyyteen, sekä ihmisiin, jotka soveltavat 

sitä, tarkoitan heitä, jotka välittävät oman sekasyömisen merkityksistä, ja kokevat siitä jollain tasolla 

ristiriitaa. Toisin sanoen katseeni on kohdistettu tahallista tietämättömyyttä strategianaan käyttäviin 

akraattisiin sekasyöjiin. 

 

Vaikka eläinteollisuus tekee osansa välttääkseen huomion kiinnittymistä sen ongelmallisuuteen13 

(Rice 2013, 116; Saari 2020, 126), on mahdotonta kuitenkaan täysin välttyä kuvastolta, joka muistut-

taa eläinteollisuuden väistämättömästä kurjuudesta. Yhdysvaltalaisten suhtautumista eläinperäiseen 

ruokaan tutkineen professori Suzanne Ricen mukaan suurin osa aikuisväestöstä tiedostaa jollain ta-

solla eläintuotantoon liittyvää ongelmallisuutta (2013, 114–115). Eläinten tehotuotannosta muistuttaa 

esimerkiksi tienvarrella ohiajava teurasauto (Rice 2013, 116), mediahuomio eläinoikeusaktivistien 

protestista erään pikaruokaravintolan tarjontaa kohtaan (Karppi 2021), tai yllättäen hiihtoladulle tul-

vinut verinen jätevesi paimiolaisesta teurastamosta (Keski-Heikkilä 2022). Myös television ajankoh-

taisohjelma on esittänyt eläinoikeusaktivistien salaa kuvattuja videoita, kuinka eläintilojen työntekijät 

potkivat, hakkaavat ja tökkivät sähköpiiskalla sikoja (Ali-Hokka 2015; Ollila 2020, 217). Suurin osa 

ihmisistä kohtaa melko säännöllisesti tämänkaltaisia muistutuksia eläinteollisuuden ongellisuudesta 

(Rice 2013, 116). Koska kohtaamme lähes väistämättä joillekin epämieluisia muistutuksia eläintuo-

tannon todellisista merkityksistä ja seurauksista, käsitän, että niille, joille vastaanotettu tieto on epä-

mieluisaa, saattaa tulla tarve lievittää epämukavaa oloa. Eräs keino lievittää epämukavaa tunnetta on 

pyrkiä sulkemaan nämä muistutukset pois hyödyntämällä tahallisen tietämättömyyden strategiaa. 

 

Tahallinen tietämättömyys on kuitenkin tietoista tiedon sivuuttamista, joka saattaa johtaa ristiriitai-

seen kokemukseen (Onwezen & van der Weele 2016, 96). Toisaalta, juuri välttääkseen epämukavaa 

ja ristiriitaista tunnetta, jotkut ihmiset tukeutuvat tahallisen tietämättömyyden strategiaan, jossa 

 
13 Esimerkiksi koulumaitotukijärjestelmä antaa yksipuolisen ja romantisoidun kuvan tehotuotannon todellisuudesta 

(Saari 2020, 125–126). 
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yksilö pyrkii sivuuttamaan tiedon, joka ei ole yhteensopiva hänen ajatuksiensa kanssa (Onwezen & 

van der Weele 2016, 97). Eläineettisestä näkökulmasta tarkasteltuna tahallista tietämättömyyttä voisi 

kuvailla keinoksi, jota käyttäen ihmisten on mahdollista toimia kuin he eivät tiedostaisi eläinten kär-

simystä, tai omaa osallisuuttaan sitä aiheuttavissa prosesseissa, vaikka todellisuudessa lukuisat seikat 

todistavat toista14 (Saari 2020, 126; Rice 2013, 116, 118).  

 

Henkilökohtainen kokemus ihmiskeskeisen maailmankuvan aiheuttamien kriisien ytimessä voi olla 

ristiriitainen. Paradoksaalisesti suuri joukko ihmisistä välittää muunlajisista eläimistä, eivätkä nauti 

heidän tulemistaan vahingoitetuiksi tai tapetuiksi, mutta silti syövät lihaa ja jopa nauttivat siitä (Aal-

tola 2019, 161; Bastian, Haslam & Lounghnan 2014, 104; 2010, 156; Rowe 2011, 18). Tässä on kyse 

niin kutsutusta lihaparadoksista, joka syntyy ristiriidasta, jossa henkilö ei pidä muunlajisten eläinten 

satuttamisesta, mutta pitää silti eläinten syömisestä (Bastian, Haslam & Lounghnan 2010, 156).  

 

Lihaparadoksi on seurausta eläinasenteiden kognitiivisesta dissonanssista (2020a, 310, 313), jota Aal-

tola kuvailee arkiajattelussakin yleisesti esiintyväksi todellisuudeksi, jossa pidetään samanaikaisesti 

kiinni kahdesta toisensa poissulkevasta uskomuksesta, asenteesta, teosta tai tunteesta. Puhun lihapa-

radoksista Aaltolan tavoin sekasyöjän akrasiana. Tätä voidaan kuvailla tilana, jossa sekasyöjä tietää 

muunlajisia eläimiä kohdeltavan huonosti, ja pitää näiden eläinten hyvää kohtelua tärkeänä, mutta 

yhtä aikaa valitsee syövänsä ruokaa, jonka tuottamisesta on seurannut muunlajisille eläimille kärsi-

mystä ja haittaa, vaikka henkilöllä olisi mahdollisuus valita myös toisin (Aaltola 2020, 314).  

 

Sekasyöjän akrasiaa tuottaa eläinasenteiden kognitiivisen dissonanssin lisäksi dissosiaatio, joka tar-

koittaa esimerkiksi lihan ja sen alkuperän, eli muunlajisen eläimen, irrottamista toisistaan (Aaltola 

2020, 314). Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lautasella olevan pihvin näkemistä lähinnä liha-

tuotteena, eikä niinkään eläneenä ja tunteneena yksilönä. Lisäksi myös empatian marginalisointi 

edesauttaa sekasyöjän akrasiaa, ja se linkittyy erityisesti dissosiaatioon ja tahalliseen tietämättömyy-

teen (Aaltola 2020, 312). Kun yksilö välttää muodostamasta mielikuvaa lautaselle päätyneestä pih-

vistä eläneenä ja tunteneena yksilönä, ei ole myöskään ketään, jota kohtaan tuntea empatiaa (Aaltola 

2020, 312).    

 

 
14 Erään tutkimuksen (Thøfner, Dahl & Christensen 2021) mukaan tanskalaisessa siipikarjateollisuudessa valtaosa mu-

nivista kanoista kärsii rintalastan murtumista tuotantotavasta riippumatta. Kanojen rintalastamurtumat on ongelma koko 

Euroopan unionissa, jossa ongelman yleisyys on tiedostettu (Kauppinen 2022). Osa eläinteollisuuden pimeää puolta 

ovat myös suuren kasvunopeuden ja tuotantovolyymin aiheuttamat yleiset sairaudet, kuten vatsahaavat, keuhko-, utare-, 

ja niveltulehdukset sekä sydänongelmat (Aaltola & Wahlberg 2020, 13). 
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Tahallinen tietämättömyys on siis osa sekasyöjän akrasiaa, jossa henkilö on kiinnittyneenä samanai-

kaisesti kahteen keskenään ristiriidassa olevaan tekijään. Sen lisäksi, että akraattinen sekasyöjä saat-

taa pyrkiä hyödyntämään tahallista tietämättömyyttä jatkaakseen ajatuksiensa kanssa ristiriidassa ole-

vaa toimintaa, saattaa tällainen henkilö lisäksi tarkoituksella vaimentaa tuntemaansa empatiaa, tai 

vältellä yhdistämästä esimerkiksi syömäänsä lihatuotetta sen alkuperään.  

 

Kuten todettu, monet välittävät muunlajisista eläimistä. Moni ei myöskään nauti muunlajisten eläin-

ten tulemisesta vahingoitetuiksi. Tällöin akraattinen sekasyöjä tuntee syömisestään ristiriitaa, ja saat-

taa siksi käyttää tahallisen tietämättömyyden strategiaa, joka ei vastaa arvoa, jonka mukaan muunla-

jisia eläimiä ei haluta vahingoittaa. Tällainen tahalliseen tietämättömyyteen liittyvä passiivisuus mää-

rittää monen eläinsuhdetta (Aaltola 2015, 295). Tarkastelen tahallista tietämättömyyttä vallankäyt-

tönä. Tiedon puute, tai jo tiedostetun tosiasian sivuuttaminen, on usein tarkoituksellista vallankäyttöä 

ja riistoa (Sullivan & Tuana 2007, 1). Vaikka akraattinen sekasyöjä ei haluaisi osallistua syömiensä 

eläimien vahingoittamiseen, tulee esimerkiksi tehotuotetun lihan syöminen nähdä kuitenkin aktiivi-

sena osallistumisena toimintaan, joka tosiasiassa aiheuttaa vahinkoa syötäväksi kasvatetulle eläi-

melle. Ostamalla tehotuotettua lihaa, tukee samalla haitallista eläintuotantoa. Tietämättömyys ei ole 

yksinkertaisesti pelkkää osallistumattomuutta tai passiivisuutta (Sullivan 2007, 154; Sullivan & 

Tuana 2007, 1). Tahallinen tietämättömyys ja sen herättämä passiivisuus on vallankäyttöä (Aaltola 

2015, 298). Näin ollen akraattisen sekasyöjän tahallista tietämättömyyttä voidaan nähdäkseni tarkas-

tella silmien ummistamisena omalta osallisuudeltaan vahingontekoon, johon ei tosiasiassa haluaisi 

olla osallisena. Osallisuutta ei kuitenkaan poista se, että ummistaa silmänsä.  

 

4.2. Osa vallitsevaa ihmiskeskeisyyden normia 

 

Normit ovat eräänlaisia kirjoittamattomia, mutta voimakkaasti toimintaa ohjaavia sääntöjä ja oletuk-

sia, jotka pyrkivät yhdenmukaistamaan ihmisten käyttäytymistä ja tapaa elää (Ahmed 2017, 43; 

Karhu 2020, 252). Sukupuolinormit pyrkivät normalisoimaan, eli tekemään ”luonnollisiksi” ja taval-

lisiksi, juuri tietynlaisia ihmiskehoja, sekä niille sopivaa toimintaa (Karhu 2020, 252). Olemme si-

säistäneet ristiriitaista eläinkuvaa sekä ihmiskeskeisyyttä sosiaalisten normien ja mekanismien kautta 

(Kupsala 2020, 299). Ihmiskeskeisiä normeja ja identiteettiä on omaksuttu tietynlaisena luonnollisena 

itsestäänselvyytenä (Aaltola 2015, 290). Näin ollen myös syömiseen liittyy normeja.  Eläinperäisten 

tuotteiden kulutus, kuten eläinperäisen ruoan syöminen, on vallitseva kulttuurinen käytäntö, 
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vallitseva normi, jota perustellaan yleisesti muilla normalisoituneilla arvoilla, kuten yksilön- ja va-

linnanvapaudella, sekä yksityisyydellä (Jenkins & Twine 2014, 230–231).  

 

Sekaruokavalio on vallitsevassa kulttuurissamme yksinkertaisesti niin normaaliksi mielletty tapa 

syödä, että sitä vastoin muut tavat, kuten kasvisruokavalio, on poikkeavaa. Se mikä on tavanomaista, 

kuten sekaruokavalio nykyisessä kulttuurissamme, käsitetään ikään kuin ”luonnollisena” asian lai-

tana, jopa kyseenalaistamattomana perusolettamana. Nähdäkseni ihmiskeskeisessä maailmankuvassa 

tällaista ajattelua tukee hyvinvointiajattelu, eli hyvinvointiparadigma. Se on ihmiskeskeisessä maail-

mankuvassa laajalti kyseenalaistamaton sekä valmiiksi annettu viitekehys, joka mahdollistaa muun-

lajisten eläinten julmankin hyväksikäytön ihmisten hyödyksi (Donaldson & Kymlicka 2011, 3; Wahl-

berg 2020, 246). Hyvinvointiparadigman lähtökohtaan kuuluu, että muunlajisia eläimiä voidaan käyt-

tää ihmisten resursseina, mikäli tietyt muunlajisten eläinten kohteluun liittyvät perusedellytykset täyt-

tyvät ja eläinsuojelulakia kunnioitetaan (Saari 2020, 128).  Nähdäkseni ihmiskeskeisen maailmanku-

van hyvinvointiparadigmassa ei siis kyseenalaisteta eläinten käyttöä sinänsä, vaan riittää, ettei muun-

lajisille eläimille aiheuteta tarpeetonta kärsimystä. Toisin sanoen on tavallista ajatella, että ihmisten 

vuoksi tietty määrä muunlajisten eläinten kärsimystä on oikeutettua. Hyvinvointiparadigma sallii ih-

misen näkökulmasta arvioituna ”tarpeellisen” määrän kärsimystä, tuskaa ja kipua muunlajisille eläi-

mille (Lehikoinen 2020b, 205; Wallberg 2020, 245). On siis osa vallitsevaa ihmiskeskeisyyden nor-

mia hyväksyä tällainen niin sanottu tarpeellinen määrä muunlajisten eläinten kärsimystä. Tällaisessa 

normissa ihmiset osallistuvat sellaisen kurjuuden tuottamiseen muunlajisillle eläimille, jollaista ih-

miskeskeinen maailmankuva ei sellaisenaan koskaan hyväksyisi aiheutettavaksi yhtä lailla tunteville, 

kokeville ja mielellisille ihmiseläimille.  

 

Opimme ihmiskeskeistä maailmankuvaa ja sisäistämme ristiriitaista eläinasennetta sosiaalisten nor-

mien ja mekanismien kautta (Kupsala 2020, 299). Sosiaalisten normien toimintatapoja ylläpidetään 

ja vahvistetaan toiston kautta, jolloin toimintatavat muotoutuvat jopa tiedostamattomiksi normeiksi, 

eli itsestään selviksi tai ”luonnollisiksi” toimintatavoiksi (Kupsala ym. 2021, 92). Eläinten hyväksi-

käyttöön perustuva elämäntapa on läpi yhteiskunnan läpäisevä normi, jossa eläintuotteet, kuten liha, 

ovat arkipäiväisiä oikeuksia ja nautintoja, jotka moni itselleen sallii (Kotilainen 2017, 65, Kupsala 

ym. 2021, 104). Tätä yleisesti hyväksyttyä muunlajisten eläinten hyväksikäyttöä kutsutaan lihanor-

miksi. Lihanormilla tarkoitetaan muunlajisten eläinten hyödyntämisen ja tappamisen hyväksymistä, 

sekä näitä tukevia rakenteita (Halttunen-Riikonen 2015, 134). Normi, kuten lihanormi, pyrkii mää-

rittelemään sitä, mikä on normaalia (Karhu 2020, 248). Se rakentaa ja ylläpitää käsitystä ”normaalista 
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ihmisestä”, joka syö eläintä (Aaltola 2015, 298). Tahallisen tietämättömyyden kulttuuri syntyy juuri 

tällaisen eläintuotteiden kulutuksen normalisoinnin kautta (Saari 2020, 126). 

 

Suuri joukko ihmisiä varmasti lähtökohtaisesti haluaa muunlajisille eläimille hyvää (Lehikoinen 

2020b, 189), mutta samaan aikaan lehmänmaitolitran tai naudanjauhelihapaketin ostaminen ymmär-

retään yksinkertaisesti normaalina. Toisin sanoen ihmiskeskeisessä maailmankuvassa ihmiset pitävät 

normaalina muunlajisille eläimille aiheuttamaansa kärsimystä, vaikka eivät olisikaan täysin tietoisia 

siitä, minkälaista on sekaruokavalion aiheuttama kärsimys kaikessa laajuudessaan muunlajisille eläi-

mille. Tämä on mielestäni ongelma. On siis ongelmallista, että ihmiskeskeisessä maailmankuvassa 

pidetään normaalina nykyisenlaista tapaa syödä ja kuluttaa eläinperäistä ruokaa.  

 

Ihmisiä ohjaa ryhmään kuulumisen paine (Aaltola 2019, 40), jonka näen paineena olla poikkeamatta 

ihmiskeskeisyyden normista. Ihmisyksilö määrittelee itseään pitkälti ryhmäjäsenyyksiensä kautta 

(Keto 2017b, 250). Käsitän tämän selittävän, minkä takia yksilö saattaa soveltaa tahallisen tietämät-

tömyyden strategiaa suhteessa omaan sekasyömiseen. Kun ympärillä on paljon sekasyömisensä enti-

sellään säilyttäviä ihmisiä, käy passiivisuus helpommaksi (Aaltola 2015, 295). Ihmisten halu kuulua 

joukkoon on niin voimakas, että sen vuoksi ihmiset seuraavat usein ennemmin ryhmänsä mielipiteitä 

kuin tietoa (Aaltola 2019 40). Tällaisen käyttäytymismallin soveltaminen, eli ihmiskeskeistä maail-

mankuvaa kyseenalaistavan tiedon välttäminen, tukee näkemykseni mukaan vallitsevaan normiin 

mukautumista. Ihmiset saattavat ryhtyä välttelemään tietoa, sillä he tiedostavat uuden ymmärryksen 

saattavan johtaa muutoksiin omassa toiminnassaan (Carrillo & Mariotti 2000, 529).  

 

Käsitän, että osa akraattisista sekasyöjistä saattaa tunnistaa tietynlaisen normista poikkeamisen sosi-

aalisen sekä henkilökohtaisen riskin, minkä vuoksi jotkut saattavat kokea tarvetta turvautua tahalli-

seen tietämättömyyteen. Ihmiset pyrkivät siis rationalisoimaan omaa mahdollisesti ongelmalliseksi 

kokemaansa toimintaa sen tuottaman sosiaalisen ja henkilökohtaisen hyödyn vuoksi (Piazza ym. 

2015, 114). Näen, että tahallinen tietämättömyys toimii ikään kuin verukkeena, jolla normista ei tar-

vitse poiketa, eikä näin ollen sosiaalista tai henkilökohtaista riskiä tarvitse ottaa.  

 

Sosiaalinen riski voisi olla vaikkapa se, ettei tulisikaan enää täysin hyväksytyksi ryhmään, johon 

kuuluminen on saattanut olla turvallista ja yksinkertaista. Mikäli lisääntynyt tieto ja tiedon kohtaami-

nen johtaisi muutoksiin, kuten sekaruokavalion hylkäämiseen, ei enää kuuluisikaan joukkoon (Vin-

nari & Vinnari 2013, 381), johon kuulumiseen oli aiemmin saanut yleistä kulttuurista ja sosiaalista 

tukea. Kuten Kupsala (2020, 291) tuo esille, suuren yleisön mielipiteellä on merkitystä. Aaltolan 
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(2019, 89) mukaan enemmistön näkemysten ulkopuolelle asettuminen saattaa synnyttää ihmiskeskei-

syyteen eroa tekevässä häpeän paineita. Esimerkiksi perinteiseen maskuliinisuuteen nojaavalle mie-

hellä saattaa syntyä häpeää empatiastaan muunlajisia eläimiä kohtaan tai huolestaan ympäristöä koh-

taan, sillä niiden on mielletty liittyvän feminiinisyyteen (Aaltola 2019, 42). Häpeä pitää joukkoa 

koossa (Aaltola 2019, 40).  Normista poikkeaminen saattaa siis aiheuttaa epämukavuuden tunnetta 

(Ahmed 2017, 122). On huomattavasti helpompaa pysytellä totutussa ja tutussa, kuin laajentaa yh-

teyksiä sen ulkopuolelle (Keto 2017b, 252). Tämä voidaan nähdäkseni tulkita siten, että vallitsevan 

normin tuki voi olla tahalliseen tietämättömyyteen turvatutuvalle sekasyöjälle kannustin olla toimi-

matta toisin, sillä muutoin toiminnalleen ei saisi enää yleisesti hyväksyttyä tukea.  

 

Ihmiskeskeisessä maailmassa epämukavuutta aiheuttavat tekijät, eli normia kyseenalaistavat tai sitä 

vastoin toimivat käytännöt ja ihmiset, koetaan hankaliksi (Kupsala ym. 2021, 105; Twine 2014, 625). 

Se, mitä pidetään normaalina, kuten sekasyönti, on niin tavallista, että sitä vastoin muu näyttäytyy 

tavattomana, tavallisesta poikkeavana. Vallitsevaa normia itsessään ei välttämättä edes tunnisteta, 

vaan huomio kiinnittyy paremminkin ihmisiin ja käytäntöihin, jotka kyseenalaistavat normin, eli 

jotka nostavat aiemmin kyseenalaistamattomat ja luonnollisilta näyttäneet käytännöt näkyviin, ja tar-

joavat niille vaihtoehtoja (Kupsala ym. 2021, 105). Nähdäkseni ihmiset tunnistavat tietynlaisen ilon-

pilaajuuden riskin.  Kuten feministi, myös vegaani ottaa sosiaalisen riskin asettaessaan normalisoitu-

neita käytänteitä kyseenalaiseksi. Heidän tapansa huomioida maailmaa ja elää elämäänsä tekee hen-

kilöstä helposti sopimattomasti käyttäytyvän, ja muiden onnea ja rauhaa häiritsevän ilonpilaajan (Ko-

tilainen 2017, 63; Twine 2014, 626). Vallitsevaa normia, kuten sekasyöntiä, vastoin toimiva henkilö 

leimautuu helposti sosiaalisissa tilanteissa tosikkomaiseksi valittajaksi, jonka seurassa joutuu ole-

maan ikään kuin varpaillaan, sillä hänen tunnistetaan uhkaavan muiden normatiivista onnellisuutta 

(Kotilainen 2017, 63).  Poikkiteloin asettuminen olisi siis sosiaalinen riski, sillä se uhkaisi myös mui-

den totuttua järjestystä ja mielihyvää.  

 

Sekaruoasta kieltäytyminen saatetaan kokea myös epäkohteliaana käytöksenä. Kohteliaisuus on so-

siaalinen normi, ja tämä hankaloittaa totutusta poikkeamista (Twine 2014, 626). Mitä vähemmän tu-

lee tietoiseksi sekasyömisen ongelmallisuudesta, tai mitä vähemmän sitä joutuu ajattelemaan ja nä-

kemään, sitä epätodennäköisemmin ihmiset tulevat nähdäkseni kokeneiksi tarvetta haastaa sosiaalista 

normia. Tahallinen tietämättömyys on eräänlainen työkalu, jonka avulla sekasyöjän ei tarvitse riskee-

rata paikkaansa laajasti hyväksytyn normi piirissä. Paikannan ongelman siihen, että vallitsevan nor-

min piiristä poikkeavat ihmiset koetaan helposti hankaliksi ja epäkohteliaiksi ilonpilaajiksi. Sen si-

jaan, että kasvisruokaa suosivat leimaantuvat tietynlaisiksi epämiellyttäväksi ongelmien 



 

 

 27 

osoittelijoiksi, heidät tulisi nähdä paremminkin yhteisen ja jaetun, sekä oikeidenmukaisemman tule-

vaisuuden puolustajina. Ajattelen, että mitä enemmän kasvipainotteisempi ruoka on yhteiskunnas-

samme näkyvillä, sitä normaalimpaa siitä tulee, ja sitä pienemmäksi käy ihmisten arvioima ilonpilaa-

juuden riski. 

 

Se, että on helpompaa pysytyllä vallitsevan normin piirissä, liittyy myös henkilökohtaiseen riskiin.  

Muutos ei käy itsestään, ja siihen tarvitaan resursseja. Vaikka kasvipainotteisen ruokavalion koosta-

minen on helpompaa kuin koskaan15, on monesti helpompaa pidättäytyä totutussa, kuten todettu. On 

olemassa monenlaisia esteitä tai haasteita, joiden vuoksi sekaruokavaliosta poikkeaminen voi tosiasi-

assa olla mahdotonta tai ainakin vaikeaa (ks. luku 4.3). Yksilöllä voi olla halua ja sitoutumista ryhtyä 

tarkastelemaan omaa syömistään kriittisesti, sekä pyrkimystä muuttaa kulutustaan esimerkiksi syö-

misensä osalta ympäristön ja muunlajiset eläimet huomioonottavampaan suuntaan, mutta tosiasialli-

nen mahdollisuus muutokseen voi olla toisia huonompi. Haluan kohdistaa katseen hetkeksi niihin 

etuoikeutettuihin, joilla tuo tosiasiallinen mahdollisuus on, mutta jotka eivät käytä sitä henkilökoh-

taisen riskin vuoksi. Ihmiset käyttävät tahallista tietämättömyyden strategiaa ylläpitääkseen omaa 

nautinnollista ja itsekästä toimintaa (Onwezen & van der Weele 2016, 97). Nähdäkseni tahalliseen 

tietämättömyyteen turvautuminen voi olla joillekin todellinen ja tarpeellinen keino lievittää omaa 

ristiriitaista kokemusta, jota on mahdotonta lievittää muuttamalla esimerkiksi ruokavaliotaan. Kui-

tenkin osalle tahallinen tietämättömyys on keino välttää riskiä, jossa oma henkilökohtainen mielihyvä 

on uhattuna, mikäli joutuisi muuttamaan totuttua ruokavaliotaan. Tämä jos mikä kuvaa mielestäni 

erinomaisesti ihmiskeskeistä maailmankuvaa. 

 

Sen lisäksi, että yksilö joutuisi luopumaan esimerkiksi jostain tietystä eläinperäisestä ruokatuotteesta, 

jonka syömisestä on koitunut henkilökohtaista nautintoa itselleen, voi syntyä lisäksi tarve saada tilalle 

jokin korvaava, ei-eläinperäinen ruokatuote. Tämän löytäminen saattaa vaatia aikaa ja vaivaa, tai sit-

ten korvaavan tuotteen löytäminen ylipäätään voi tuntua mahdottomalta. Eläinperäisten tuotteiden 

korvaajien löytäminen, ja niiden haltuunotto ruoanlaitossa, voi edellyttää opettelua sekä uudenlaista 

kompetenssia tai toimijuutta (Twine 2018, 172). Nähdäkseni tahalliseen tietämättömyyteen turvau-

tuva henkilö voi helposti kokea, että on henkilökohtainen riski luopua jostain, joka on tuottanut itsel-

leen mielihyvää, ja josta luopuminen saattaisi lisäksi tarkoittaa vaivannäköä itselleen. Käsitän, että 

näin toimiessaan, yksilö käyttää hyväkseen tietynlaista ihmiskeskeisen maailmankuvan myöntämää 

 
15 Esimerkiksi Oikeutta eläimille -yhdistyksen järjestämä Vegaanihaaste on vuodesta 2013 haastanut ihmisiä kokeile-

maan kasvisruokaa kuukauden ajan (Oikeutta eläimille 2022a). Kampanjan tavoitteena on tehdä kokeilusta mahdolli-

simman helppoa (Oikeutta eläimille 2022a). 
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mandaattia, jonka myötä on lupa olla käyttämättä olemassa olevia resurssejaan. Kasviperäinen syö-

minen mielletään helposti sekasyöjien keskuudessa tietynlaisena ihmiseloa kurjistavana uhrauksena 

(Aaltola 2020, 323). Kasviperäisen syömisen toisenlainen tarkastelu osoittaa, että eläinperäisestä ruo-

asta luopuminen ei itseasiassa vähennä iloa, vaan paremminkin lisää sitä (Aaltola 2020, 323). Tar-

kastelukulmalla, jossa kasviperäinen syöminen on uhrauksen sijasta uutta antava ja elämää täyden-

tävä teko, on sekasyöjän akrasiaa lieventävä vaikutus (Aaltola 2020, 323). 

 

Ristiriitainen kokemus, sekasyöjän akrasia, ei kuitenkaan lievene, mikäli toimii vastoin oman käsi-

tyksen siitä, mikä on oikein. Halut, tunteet tai asenteet, kuten himo, voivatkin saattaa yksilöitä seu-

raamaan huonoa vaihtoehtoa silloinkin, kuin yksilö tiedostaa, mikä olisi oikein (Aaltola 2020, 320). 

Normalisoitunut halu ja himo eläinperäiseen ruokaan syrjäyttää helposti sekasyöjän pohdinnat siitä, 

että mielihyvää tuottanut ruoka edellyttää toisen eläimen kuolemaa (Jenkins & Twine 2014, 235). 

Turvautuessaan tahalliseen tietämättömyyteen, tukeutuu yksilö nähdäkseni tällöin ihmiskeskeisen 

maailmankuvaan, jota tavataan toteuttamaan ja soveltamaan tällaisten arkipäiväisten ja henkilökoh-

taisten tottumusten ja tapojen kautta (Jenkins & Twine 2014, 235, 237).  Tällä joukolla on käytössään 

vallitsevan normin tuki. 

 

Kuten tutkijatohtori ja filosofi Sanna Karhu tarkastelee ihmisyyttä, myös minä käsitän, että ymmär-

tämällä ihmisyys normatiivisena ja poliittisena kategoriana, on mahdollista tietoisesti arvioida, ky-

seenalaistaa sekä muuttaa ulossulkevia rajoja (2020, 244). Edellä esitettyä soveltaen on mahdollista, 

ja nähdäkseni myös tarpeellista, kyseenalaistaa valitseva ihmiskeskisyyden normi, sekä sen myötä 

myös muokata normiin kuuluvaa ihmistoimintaa. Tulkintani mukaan myös Aaltola näkee, että ihmis-

keskeistä maailmankuvaa on mahdollista muuttaa. Erilaiset sisäryhmät ovat Aaltolan (2019, 42) mu-

kaan osittain kulttuurin tuotosta, ja ihmiset itse päättävät kulttuuristen odotusten perustella, mitkä 

tekijät ovat ryhmän kannalta oleellisia. Sisäryhmä voi olla mikä vain määre, joka vaikuttaa identiteet-

tiin, kuten esimerkiksi sukupuoli, sosiaalinen luokka tai asuinseutu (Aaltola 2019, 41). Sisäryhmiä ja 

niihin sitoutumista on mahdollista muuttaa (Aaltola 2019, 42). Olen Aaltolan (2019, 42) kanssa yhtä 

mieltä siitä, että yksilö voi itse päättää, ettei esimerkiksi sisäryhmänä sukupuoli ole pätevä syy jäsen-

tää omia moraalisia arvoja luonto- ja eläinkysymyksissä. Yksilö voi ryhtyä horjuttamaan sisäryh-

mänsä kielteistä suhtautumista vaikkapa kasvissyöntiin (Aaltola 2019, 41). Esimerkiksi miehiin lii-

tettyä perinteistä maskuliinisuutta on mahdollista ryhtyä uudelleenrakentamaan luonnon ja muunla-

jiset eläimet huomioonottavaan suuntaan (Aaltola 2019, 42). Uudelleenrakennusta helpottaa nähdäk-

seni se, että maskuliinisuus elää jo valmiiksi jatkuvaa muutosta, ja aiempaa useampi maskuliiniseksi 

itsensä mieltävä omaksuu identiteettiinsä empatian ja kasvissyönnin (Aaltola 2020, 330).  
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Nähdäkseni on tarpeen kuitenkin korostaa, että normista poikkeaminen, tai kuten edellä – ryhtyä uu-

delleenmuokkaamaan maskuliinisuutta – voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Esimerkiksi seka-

syöminen vallitsevana normina on mieltymystä totuttuun ruokaan, eli pitäytymistä normatiivisessa 

tavassa syödä, ja siihen jäädään helposti ikään kuin jumiin (Kupsala ym. 2021, 104). Ympäristön tai 

vallitsevan normin paineessa voi olla vaikeaa tehdä toisin. Se, mitä yksilöt näkevät tai ajattelevat 

muiden tekevän vaikuttaa helposti siihen, miten yksilö kokee tarpeelliseksi toimia myös itse (Roth-

gerber 2013, 373). Käsitän tämän yhtä aikaa sekä selittävän normin mukaan toimimista, että antavan 

mahdollisuuden sen horjuttamiseen. Mitä enemmän näemme ihmiskeskeisestä normista poikkeavaa 

kuvastoa, sitä matalammalle tulee nähdäkseni yksilön kynnys ryhtyä pohtimaan kriittisesti esimer-

kiksi omaa aiemmin kyseenalaistamatonta tottumustaan kuluttaa tehotuotettua eläinperäistä ruokaa. 

Nähdäkseni toisinteot ympärillä, sekä osin sitä kautta lisääntyvä ymmärrys oman syömisen merki-

tyksistä ja seurauksista, saattavat laittaa pohtimaan, ja jopa muuttamaan omaa toimintaa. Esimerkiksi 

kasvisruoka-annoksen valitseva henkilö luo ympärilleen uusia merkityksiä ja käytäntöjä, ja muokkaa 

samalla käsitystä siitä, kuinka ruoasta voi nauttia ja saada iloa, vaikka jättäisi valitsematta sekaruoka-

annoksen (Twine 2014, 638). Näkemykseni mukaan tällaiset toisinteot auttavat purkamaan esimer-

kiksi ajatusta (Piazza ym. 2015, 118) siitä, että lihattomat annokset mielletään helposti jopa mitään-

sanomattoman tylsiksi ja mauttomiksi, ja että vain lihaa sisältävä ruoka voi olla maistuvaa.  

 

4.3. Normista poikkeamisen etuoikeus 

 

Mielestäni on tärkeä tunnistaa, etteivät ihmiset tee valintoja samoista lähtökohdista käsin. Jotkut 

meistä ponnistavat toisiaan paremmista lähtökohdista haastaakseen syömiseemme liittyvää eläinten 

hyväksikäyttöä (Taylor 2017, 194). Muutos, kuten kasviperäiseen ruokavalioon siirtyminen, vaatii 

resursseja, joita kaikilla ei aina ole (Taylor 2017, 194). Uuteen ruokavalioon perehtyminen vaatii 

voimavaroja, minkä esteenä voi olla esimerkiksi sairaudet tai vaikkapa haastava elämäntilanne. Kai-

ken eläinperäisen syömisen taustalla ei siis ole ihmiskeskeinen itsekkyys. 

 

Kuten Taylor (2017, 193–194) muistuttaa, jotkut meistä ovat toisiaan paremmissa positioissa haasta-

maan syömiseemme liittyvää eläinten hyväksikäyttöä. Toisin kuin Singer (1991, 211) vuonna 1975 

väitti, kenen tahansa ei ole helppo päästä yli tietämättömyydestään16, jolla on vain aikaa ja tarmoa 

ottaa asioista selvää. Henkilö saattaa esimerkiksi haluta syödä kasviperäisesti, mutta ruoan 

 
16 Sovellan Singerin mainitsemaa tietämättömyyttä tahallisen tietämättömyyden käsitteeseen, jota tulkitsen Singerin 

väitteessään ainakin osittain tarkoittavan. 
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valmistaminen ylipäätään saattaa tuottaa vaikeuksia (Taylor 2017, 176). Kasviperäisen ruoan kulut-

tamiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi pienet tulot, jotka indikoivat muita heikompia mahdolli-

suuksia ylipäätään syödä terveellistä ravintoa, saati kuluttaa ympäristön kannalta kestävämpää ruo-

kaa, jollaiseksi kasviperäinen ruokavalio on mahdollista koostaa (Taylor 2017, 176, 185).  

 

Taylor (2017, 193) nostaa esille, että joillain ihmisillä on vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia tehdä 

itse päätökset omista ruokailuvalinnoistaan, kuten esimerkiksi heillä, jotka ovat arjen toiminnoissaan 

pitkälti toisten ihmisten avun varassa. Kyse ei ole aina omasta halusta tai viitseliäisyydestä, sillä kuten 

Taylor (2017, 193) toteaa, haasteet kasviperäisen ruokavalion noudattamisessa eivät ole useinkaan 

eikä yksinkertaisesti henkilöstä itsestään kiinni, vaan haasteet ovat paremminkin rakenteellisia – so-

siaalisia, poliittisia ja taloudellisia.   

 

Kyse on ajattelusta nimeltä cripping animal ethics. Tulkintani mukaan Taylorille siinä on kyse siitä, 

että ylipäätään tunnistetaan muunlajisten eläinten sekä vammaisten ihmisten välille rakennettu yhteys 

ja alistettu todellisuus, mutta myös siitä, että näiden ryhmien oikeuksien puolesta voi toimia omien 

mahdollisuuksien mukaan. Nähdäkseni oleellista on kuitenkin ihmiskeskeisyyden haastaminen sekä 

ymmärrys siitä, että jokainen tekee valintansa omilla resursseillaan ja omista lähtökohdistaan. Tätä 

on Taylorin (2017, 194) mukaan cripping veganism, jossa toimitaan muunlajisten eläinten ja vam-

maisten ihmisten oikeuksien puolesta, jokaisen yksilöllisten mahdollisuuksien mukaan. Englannin 

kielen sana ”crip” viittaa suomen kielen sanaan rampa. Paikannan cripping veganism -käsitteen tie-

tynlaiseen eläinaktivismin ja vammaisaktivismin risteyskohtaan. Siinä vammaisiksi vegaaneiksi 

identifioituneet ihmiset tarkastelevat siis eläinkysymyksiä sekä vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä 

kummastakin identiteetistään käsin. Myös kontekstuaalinen veganismi (eng. contextual veganism) on 

sellainen elämisen tapa, jossa vältetään muunlajisten eläinten hyödyntämistä ymmärtäen, että ihmiset 

harjoittavat veganismia eri tavoin, omista lähtökohdistaan käsin (Hamilton 2019, 5).  

 

Tahallisen tietämättömyyden kritiikissäni asetan ongelmaksi kyseenalaistamattoman ihmiskeskei-

syyden, jollaiseksi käsitän muun muassa sellaisen sekasyömisen, jota jatketaan jopa tiedostaen sen 

ongelmallisuus, vaikka yksilöllä olisi todellisuudessa resurssit valita myös toisin. Kritisoin siis tie-

tynlaista normatiivista ihmiskeskeisyyden myötäilyä, jollaisena pidän sekasyöntiä silloin, kun yksi-

löllä on tosiasiallinen mahdollisuus syödä toisin. Oleellista tässä on se, että tunnistetaan, kuten Taylor 

(2017, 175) tuo esille, että pääsystä terveellisen kasviperäisen ruoan äärelle on kyse myös etuoikeu-

desta. Kritiikki tulee kohdistaa mielestäni ennen muuta siihen rakenteelliseen normiin, joka saattaa 
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täysin etuoikeutetutkin ihmisyksilöt sellaisten valintojen äärelle, jotka aiheuttavat mittavaa vahinkoa, 

vaikka erityisesti etuoikeutetulla osalla olisi käytössään resurssien lisäksi myös tieto valita toisin. 

 

Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia ylipäätään päästä luotettavan ja tutkitun tie-

don äärelle, saati asiantuntemusta tai perehtyneisyyttä suhtautua tarvittavalla kriittisyydellä esimer-

kiksi viherpesuun. Tästä syystä on mielestäni tärkeää tunnistaa, että luotettavalle tiedolle altistuminen 

sekä kyky tunnistaa viherpesu voidaan nähdä etuoikeutena. Viherpesu liittyy oleellisesti esimerkiksi 

siihen, millä tavoin yritykset markkinoivat tuotteitaan tai palveluitaan. Viherpesuksi kutsutaan esi-

merkiksi markkinoinnissa esitettyjä epätosia ympäristöväitteitä (Chen & Chang 2013, 489). Näissä 

väitteissä esimerkiksi tuotetta kuvailevat sanat, kuten ”ympäristöystävällinen”, ”luontoa säästävä” ja 

”vastuullinen”, ovat liioittelua tai suorastaan valheellista informaatiota (Chen & Chang 2013, 489; 

Kuluttajaliitto 2022, 5).   

 

On tutkittu, että mitä enemmän ihmiset tulevat hämmennetyiksi viherpesusta, sitä vähemmän heillä 

on luottamusta tehdä kestävämpiä valintoja kuluttajana (Chen & Chang 2013, 492). Ihmisten moti-

vaatio tehdä kestävämpiä valintoja, kuten valinta syödä kasvipainotteisesti, kumpuaa osin karttu-

neesta tietämyksestä ja ylipäätään pääsystä tietoon (Longo, Shankar & Nuttall 2019, 761). Näin ollen 

niillä, joilla on valmiiksi tietoa siitä, minkälaisilla valinnoilla on mahdollista tehdä aidosti kestäväm-

piä päätöksiä, saattavat pystyä lukemaan viherpesua muita kriittisemmin. Jokaisella olisi mahdolli-

suudet tehdä aidosti vastuullisempia päätöksiä esimerkiksi ruokailuunsa liittyen, mikäli tuotteista ja 

palveluista kerrottaisiin niiden totuudenmukainen ympäristövaikutus. 

 

Mitä ympäristöystävällisempiä ja eettisempiä valintoja ihmiset onnistuvat tekemään, sitä myöntei-

semmin valinnat vaikuttavat ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja syötäväksi kasvatettujen eläinten 

oloihin. Tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan merkittäviä muutoksia. Joillekin ihmisisille päätös 

kasviperäiseen syömiseen siirtymisestä voi olla suhteellisen helppo. Joillekin toisille samanlainen 

päätös saattaa vaikeutua vaikkapa siksi, että heiltä puuttuu esimerkiksi tarvittava aika uuteen pereh-

tymiseksi. Erilaisista syistä joillakin henkilökohtainen arki saattaa olla hyvinkin voimia kuluttavaa, 

jonka vuoksi muutokseen tarvittavia voimavaroja tai aikaa ei välttämättä ole. Erityisesti tästä syystä 

mielestäni pienempikin teko eläinperäisten ruokatuotteiden vähentämiseksi tulisi nähdä myönteisenä 

ponnistuksena varsinkin, kun se tehdään haastavassa elämäntilanteessa.  

 

Veganismia voi toteuttaa usein erilaisin tavoin (Irni 2022, 2). Sen sijaan, että pyrkisi tavoittelemaan 

täydellisen ehdotonta kasvipohjaista ruokavaliota, realistisempi ja sopivampi vaihtoehto saattaa olla 
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jotain muuta. Kuten veganismikaan ei välttämättä koostu yhdestä ja tietystä yksinkertaistetusta totuu-

desta (Irni 2022, 27), ei mielestäni sekaruokavaliosta irtautumistakaan tulisi nähdä niin. Mielestäni 

tärkeintä on ryhtyä kriittisesti pohtimaan oman sekasyömisen merkityksiä sekä pyrkiä kestävimpiin 

vaihtoehtoihin omien mahdollisuuksien mukaan. Toisin sanoen, tärkeintä on käsittää oma osallisuu-

tensa esimerkiksi ilmastonmuutosta tuottavissa prosesseissa, ja ryhtyä toimiin käytössään olevien re-

surssien mukaan. Vaihtoehtoina ei mielestäni saa olla joko täydellinen kasvipohjainen ruokavalio tai 

nykyisenlainen sekasyömisen tapa, vaan vaihtoehtoja voidaan etsiä myös näiden väliltä.  

 

Tarkoituksenani on muistuttaa, että ympäristöystävällisempään, eettisempään ja terveellisempään 

syömiseen liittyy etuoikeuksia (Giraud 2021, 7), jotka on hyvä tiedostaa. Nostamallani esiin joitakin 

etuoikeuksiin ja eriarvoisuuksiin liittyviä näkökulmia en tarkoita, etteikö näihin liittyviä pohdintoja 

olisi syytä käydä enemmänkin.17 Tunnistamalla ihmisten erilaiset lähtökohdat on mahdollista ym-

märtää, että ihmiskeskeistä maailmankuvaa voidaan horjuttaa erilaisin keinoin (Taylor 2017, 195), 

joista kasviperäinen ruokavalio yksi, ja mahdollinen osalle ihmisistä. 

 

4.4. Ristiriidan normia horjuttava potentiaali  

 

Tarkastelen kasviperäistä ja kasvipainotteista syömistä keinoina kyseenalaistaa ihmiskeskeisyyttä. 

Niiden kautta on mahdollista ottaa eroa ihmiskeskeisen maailmankuvan vallitsevaan sekasyömiseen 

normiin. Kasviperäinen syöminen ei välttämättä ole pelkästään eläinperäisen ruoan syömättä jättä-

mistä tai osa laajempaa eläinperäisten tuotteiden välttelyä (Giraud 2021, 3). Sitä voidaan tarkastella 

toimintana, joka on seurausta perustavanlaatuisista pohdinnoista siitä, kuinka oikeutettua tai tarpeel-

lista ihmisten tekemä muunlajisten eläinten hyväksikäyttö ylipäätään on (Giraud 2021, 3).   

 

Veganismin tai kasviperäisen syöminen tavoin (Giraud 2021, 7) kasvipainotteinen syöminen voidaan 

mielestäni nähdä toimintana, joka kyseenalaistaa muunlajisten eläinten aseman ihmiskeskeisessä 

maailmassa, sekä näin ollen muistuttaa niin muunlajisiin eläimiin, kuin ihmisiin ja muuhun luontoon 

liittyvistä epäkohdista. Tästä syystä ajattelen, että kasvipainotteiseen syömiseen siirtyminen ei ole 

merkityksellistä ainoastaan yksilölle itselleen tai muunlajisille eläimille, jotka tulisivat muutoin 

 
17 Mielestäni on tärkeää tiedostaa ilmastokriisiin liittyvä sukupuolikysymys. Ihmisten haavoittuvuus ilmastokriisissä 

vaihtelee alueittain, ja ilmaston lämpenemisen seuraukset ovat jo kurittaneet kohtuuttomasti kaikista haavoittuvaisim-

pia. Esimerkiksi kehittyvissä maissa naiset, joiden tehtävänä on ollut perheen ravinnon- ja vedensaanti, joutuvat ensim-

mäisenä kohtaamaan ilmastokriisin seuraukset. Ilmastokriisin vaikutukset koskettavat pahimmin köyhimpiä valtioita ja 

ihmisiä, vaikka ilmastokriisistä ovat eniten olleet vastuussa kaikista rikkaimmat valtiot. (Diffenbaugh & Burke 2019, 1; 

Karhu 2020, 261; Pörtner ym. 2022, 7, 11, 25, 27–28, 31). 
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syödyksi. Se on lisäksi merkityksellinen valinta, sillä se viestii ympäristölle, että on syytä kyseen-

alaistaa nykyisenlainen sekasyöminen valmiiksi annettuna normina.  

 

Silloin kun vallitseva normi, kuten nykyisenlainen sekasyöminen, otetaan valmiiksi annettuna sekä 

hyväksytään käymättä lainkaan kriittistä pohdintaa sen merkityksistä, olemme mielestäni keskellä 

ongelmaa. Toisin sanoen, ongelman juurisyy on ihmiskeskeinen maailmankuva, joka on paitsi mah-

dollistanut nykyisenlaisen tavan hyödyntää muunlajisia eläimiä, nauttii lisäksi vallitsevana normina 

laajamittaista hyväksyntää. Ongelmallista ei ole siis pelkästään se, että ihmiskeskeinen elämäntapa ja 

kulttuuri aiheuttavat merkittäviä ongelmia, vaan lisäksi se, ettei tällaista kulttuuria ja sen mukaista 

elämäntapaa ole vielä riittävästi kyseenalaistettu, jotta eläinperäisen ruoan kuluttamista olisi onnis-

tuttu merkittävästi vähentämään. 

 

Näen, että akraattiset sekasyöjät ennen muuta myötäilevät ihmiskeskeistä maailmankuvaa, sillä valit-

sevathan he edelleen toimia vastoin parempaa harkintaansa. Näkemykseni kaipaa kuitenkin täsmen-

nystä. Väittämällä akraattisia sekasyöjiä itsekkäiksi ihmiskeskeisen maailmankuvan myötäilijöiksi 

tekisin mielestäni näköalattoman päätelmän. Nähdäkseni akraattiset sekasyöjät on mahdollista, ja 

syytäkin, käsittää potentiaalisena vastavoimana, jonka avulla voidaan horjuttaa ihmiskeskeistä maa-

ilmankuvaa sen sisältä päin. Seuraavassa esitän, minkä takia akraattiset sekasyöjät, kuten tahallisen 

tietämättömyyden strategiaa hyväksikäyttävät ihmiset, tulisi nähdä paremminkin jopa potentiaalisina 

ihmiskeskeisen maailmankuvan horjuttajina.  

 

Ihmiset, jotka sanovat, etteivät halua kuulla enempää, sillä se veisi heiltä ruokahalun, myötäilevät ja 

toistavat ihmiskeskeistä maailmankuvaa, sekä kyseenalaistavat sitä. Akraattinen sekasyöjä osallistuu 

valinnallaan ihmiskeskeisen kulttuurimme tarjoamaan laajasti hyväksyttyyn toimintamalliin jatkaes-

saan eläinperäisten tuotteiden syömistä. Ihmiskeskeinen kulttuurimme toimii ikään kuin tukena, jo-

hon valinnassaan voi nojata. Akraattiset sekasyöjät eivät nähdäkseni kuitenkaan täysin varauksetta 

hyväksy ihmiskeskeisistä kulttuuria, sillä ihmiskeskeisyyden täysi hyväksyminen tekisi myös akra-

sian kokemisesta tarpeettoman.   

 

Nähdäkseni juuri ristiriitainen kokemus oman ajattelumaailman ja toiminnan välillä kertoo siitä, ettei 

ihmiskeskeinen maailmankuva saa akraattiselta sekasyöjältä täyttä tukea. Näen siis, että akraattiset 

sekasyöjät nojaavat normatiiviseen ihmiskeskeisyyteen, mutta eivät täysin allekirjoita sen oikeutusta. 

Toisin sanoen, akraattisten sekasyöjien päätöstä jatkaa eläinperäisten tuotteiden syömistä helpottaa 

ja ohjaa ihmiskeskeinen kulttuuri, mutta nähdäkseni akraattiset sekasyöjät eivät välttämättä tunne 
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ihmiskeskeisetä maailmankuvaa täysin omakseen. Näin ollen akraattisiin sekasyöjiin on latautunut 

näkemykseni mukaan ihmiskeskeistä maailmankuvaa horjuttavaa potentiaalia. 

 

Sekasyöjän akrasian ja ihmiskeskeisen kulttuurin välinen yhteen kietoutuminen ei ole saumaton. Ak-

raattinen sekasyöjä voi sekasyönnillään nojautua normatiiviseen ihmiskeskeisyyteen, mutta se kan-

nattelee akraattista sekasyöjää vain sen omilla ehdoillaan, joita puolestaan akraattinen sekasyöjä ei 

välttämättä mielellään allekirjoita. Esimerkiksi tehotuotetun lihan syömiseen liittyy väistämättäkin 

syötäväksi kasvatetun eläimen kuoleman lisäksi myös sen ilmastoa lämmittävä vaikutus (Saarinen 

ym. 2019, 42). Koska ihmiskeskeinen kulttuuri ei nähdäkseni saa akraattisen sekasyöjän varaukse-

tonta kannatusta, on mielestäni mahdollista, että näiden välinen yhteen kietoutuminen saattaa purkau-

tua. Olen sitä mieltä, että tätä purkautumista tulee edistää. Toisin sanoen, akraattisen sekasyöjän va-

rauksellisuus ihmiskeskeistä kulttuuria kohtaan on syytä tunnistaa, jotta se onnistuttaisiin kanavoi-

maan konkreettiseksi ihmiskeskeisyyden vastustamiseksi kasviperäisen syömisen muodossa. Kuten 

todettu, kulttuurinen muutos suhteessa nykyisenlaiseen sekasyömiseen on täysin välttämätöntä tule-

vaisuuden kannalta. Jotta akraattiset sekasyöjät voisivat ryhtyä horjuttamaan ihmiskeskeistä maail-

mankuvaa, tarvitsemme muutosta tukevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Seuraavassa luvussa 

pohdin, minkälaisilla rakenteellisilla muutoksilla olisi mahdollista vaikuttaa akraattisten sekasyöjien 

siirtymää kohti kasviperäistä syömistä. 

 

4.5. Kysymys ihmiskeskeisyydestä mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

 

”Kun ihmisten henkilökohtaisilla valinnoilla18 on uhri ja kun ne lisäksi tuhoavat luon-

toa ja sen moninaisuutta, valintojen ei tulisi olla henkilökohtaisia. Julkisen vallan pi-

tää normatiivisesti reagoida ja vahvemmin ohjata yhteiskuntaa kohti ihmisten ja mui-

den eläinten välistä kunnioittavaa yhteiseloa – meidän kaikkien hyväksi, myös tulevien 

sukupolvien”.19 

 
18 Sekasyömisen puolesta on mm. argumentoitu vedoten valinnanvapauteen. Valinnanvapauden nimissä vedotaan tyypil-

lisesti siihen, että sekasyöminen on henkilökohtainen valinta, jota kritisoivien tahojen tulee kunnioittaa. Tällä tavoin py-

ritään hiljentämään sekasyömistä kyseenalaistavia kriittisiä ääniä. (Jenkins & Twine 2014, 230). 
19 Wahlberg, Birgitta (2020) Eläinten oikeudellinen asema ja perusoikeudet ihmisen toiminnan ohjaajina. Teoksessa Tuo-

mas Räsänen & Nora Schuurman (toim.) Kanssakulkijat. Monilajisten kohtaamisten jäljillä. Helsinki: Suomalaisen kir-

jallisuuden seura, 336–373. Korostan, että tutkielmani konteksti huomioiden, sitaattia on mielestäni syytä hieman täyden-

tää. Pelkästään ihmisistä puhumisen sijaan olisi mielestäni parempi puhua tarkennetusti niistä ihmisistä, jotka olisivat 

tosiasiassa etuoikeutettuja tekemään toisenlaisia valintoja. Ks. luku 4.3. 
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Osa tutkielmani ihmiskeskeisyyden kritiikkiä on korostaa henkilökohtaisten valintojen mukanaan 

tuomaa vastuuta. Kun akraattinen sekasyöjä päättää tahallisen tietämättömyyden avulla sulkea itsensä 

ikään kuin tietoisuuden ulkopuolelle – jatkaa syömistään entisen lailla – tekee sekasyöjä henkilökoh-

taisen valinnan, joka on monin tavoin ongelmallinen. Mielestäni julkisen päätöksenteon tulisi ohjata 

tällaisia valintoja vastuullisempaan suuntaan. Sillä on myös sekasyöjän akrasiaa ratkaiseva vaikutus 

(Aaltola 2020, 327). Vastuullisemman valinnan tulisi olla houkuttelevampi vaihtoehto. Sitä houkut-

televammaksi vastuullisempi valinta nähdäkseni käy, mitä normaalimmaksi yhteiskunta onnistuu 

kasvipainotteisemmasta syömisestä tekemään. Seuraavassa pohdin yhteiskunnallisen päätöksenteon 

vaikutuksia suhteessa ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin. 

 

Koska ihmisten tietoisuus valintojensa muunlajisille eläimille aiheuttamasta kärsimyksestä ei toden-

näköisesti lakkauta, tai ehkä edes horjuta eläintuotantoa, tarvitsemme jotain muuta, kuin tiedostavan 

ihmiseläimen, joka muuttaa toimintaansa kuullessaan sen aiheuttavan kärsimystä (Lehikoinen 2020b, 

199). Sama koskee kysymystä ilmastokriisistä. Vaikka osa ihmisistä yksilötasolla tiedostaisivatkin 

olevansa osa luontoa, kestävämmät valinnat ja ratkaisut edellyttävät laajaa yhteiskunnallista ihantei-

den ja rakenteiden uudelleenpuntarointia (Haverinen ym. 2021, 5–7). Muutos kohti kestävämpää 

luontosuhdetta edellyttää arvojemme sekä koko ihmiskeskeisen maailmankuvamme kriittistä tarkas-

telua (Haverinen ym. 2021, 7). Sullivan (2007, 169) pohtii tietämättömyyden linkittymistä rasistiseen 

vallankäyttöön. Soveltaen tätä tutkielmani kontekstiin, olisi naiivia väittää, että sortavat rakenteet 

murtuisivat yksinkertaisesti sillä, kun ihmiset ryhtyisivät aktiivisesti tiedostamaan nykyisenlaiseen 

sekasyömiseen liittyvän ongelmallisuuden laajuuden. Olen sitä mieltä, että muutoksen edistäminen 

ei voi olla pääasiassa ihmisten henkilökohtaisen panostuksen varassa, vaan muutoksen liittyvä vastuu 

täytyy tunnistaa myös julkisessa päätöksenteossa. Päätöksenteon täytyy olla sellaista, että se voimak-

kaasti ohjaa ihmisiä kohti sellaisia syömiseen liittyviä valintoja, jotka ovat osa kollektiivista vastuun-

kantoa ilmastokriisin ja eläineettisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Mielestäni yhteiskunnilla, kuten Suomella, ei ole yksinkertaisesti varaa menettää sitä muutosta hy-

väksyvää potentiaalia, jota akraattisiin sekasyöjiin on näkemykseni mukaan latautunut. Siksi ehdotan, 

että akraattiset sekasyöjät tulee nähdä erityisesti ihmiskeskeistä maailmankuvaa kritisoivissa piireissä 

ikään kuin liittolaisina. Jotta akraattiset sekasyöjät tulisivat valinneeksi jatkossa kasvipainotteisem-

man ruokavalion, tulee heitä kannustaa muutoksessaan. Erilaiset tahot esimerkiksi viime vuosisadan 

alussa, ja nykyisin erityisesti vegaaniaktivismia tekevät järjestöt, sekä yksittäiset ihmiset, ovat jo pit-

kään tehneet työtä ratkaistakseen ihmisten ongelmallisen suhtautumisen muunlajisiin eläimiin 
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(Giraud 2021, 5–6).  Esimerkiksi Oikeutta eläimille -yhdistyksen vuodesta 2013 lähtien järjestämän 

Vegaanihaasteen tavoitteena on tehdä kasvisruoan kokeilusta mahdollisimman helppoa, tarjoamalla 

muun muassa ilmaisia kasvisruokareseptejä, sekä tietoa ruokavalintojen merkityksistä (Oikeutta eläi-

mille 2022a). Passivoitumisen välttämiseksi, ja voimattomuuden tunteen estämiseksi, on mielestäni 

hyvin tärkeää, että esimerkiksi akaattiset sekasyöjät saavat tukea ruokavaliomuutoksessaan niiltä, 

joilla on halua ja resursseja tukemiseen.   

 

Vastuu kasvipainotteisemman syömisen tukemisessa ei ole kuitenkaan yksinomaa niillä, jotka jo val-

miiksi kyseenalaistavat ihmiskeskeistä maailmankuvaa, ja sen muovaamaa kulttuuria ja elintapaa. 

Yhteiskunnalliselta päätöksenteolta tarvitaan sellaisia toimia, jotka merkittävällä tavalla tukevat ih-

misiä, kuten akraattisia sekasyöjiä, muutoksen tiellään. Yksilöiden toisintekojen tueksi tarvitaan en-

nen kaikkea rakenteellisia muutoksia, jotka tukevat yksilöitä tekemään eettisempiä ja ympäristöystä-

vällisempiä valintoja ruokailussaan. Sosiologiseen eläintutkimukseen perehtyneen, yhteiskuntatietei-

den tohtorin Saara Kupsalan (2020, 292–293) mukaan suuren yleisön asenteisiin sekä toimintaan tu-

lisi pyrkiä vaikuttamaan. Se tapahtuu paitsi tiedon lisäämisen, ja tiedollisen pohdinnan edistämisen 

kautta, myös muuttamalla niitä arjen ympäristöjä, joissa tämä suuri joukko elää (Kupsala 2020, 293). 

Muutoksen kautta eläin- ja luontoystävällisemmistä elämäntavoista tulee jopa itsestään selviä ru-

tiineja ja tapoja (Kupsala 2020, 293). Nudging eli ihmisten tuuppaus on pyrkimystä vaikuttaa ihmis-

ten toimintaan valintaympäristöä muokkaamalla (Kupsala ym. 2021, 90). Esimerkiksi joukkoruokai-

lulla on merkittävä rooli ihmisten asenteiden ja toiminnan muokkaajana. Keskittämällä aiempaa 

enemmän resursseja joukkoruokailun mahdollisuuksiin tarjoilla maukkaita, näyttäviä ja täysipainoi-

sia kasvisruokia, voidaan tukea kasvipainotteisen ruoan arkisen käytön lisääntymistä (Kupsala ym. 

2021, 105). Samalla voidaan muuttaa niitä merkityksiä ja tunnesitoumuksia, jotka ovat pitäneet kas-

visruokaa sekaruokaan verrattuna vähemmän tuttua, turvallisena tai totunnaisena ruokana (Kupsala 

ym. 2021, 105). Tarjoamalla maistuvia kasvisruokia asiakkaiden maisteltavaksi, ruokapalvelut ovat 

merkittävässä roolissa kasvipainotteisen ruokakulttuurin edistämiseksi (Kupsala ym. 2021, 101).   

 

Olen sitä mieltä, että mitä helpompaa kasvipainotteisemman ruoan valitsemisesta tulee, sitä arkipäi-

väisempi vaihtoehto siitä tulee. Mitä arkipäiväisempi vaihtoehto kasvipainotteisemmasta syömisestä 

tulee, sitä tavanomaisempi vaihtoehto siitä muodostuu, ja samalla nykyisenlainen sekasyömisen 

asema vallitsemana normina heikentyy. Jotta kynnys kasvipainotteisemman ruoan syömiselle aset-

tuisi matalammalle, tarvitaan muutosta siihen, mitä pidetään normaalina. Kasvis- ja liharuokiin liit-

tyviä merkityksiä, tunnesitoumuksia ja normeja tutkineen tutkimuksen (Kupsala ym. 2021, 92) mu-

kaan, nykyisenlaiseen sekaruokasyömiseen latautuneiden kulttuuristen merkitysten muuttuminen 
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vaatii muutoksia siihen kytkeytyviin normeihin. Asennevaikuttaminen, jonka käsitän yhtenä työka-

luna nykyisenlaisen sekasyömisen aseman heikentämiseen vallitsevana normina, tulee laajentaa ak-

tivismikentän20 parista myös aiempaa laajemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhteiskunnan 

tuella on merkittävä rooli, kun muokataan asenteita, jotka ottavat eroa nykyisenlaiseen sekasyömi-

seen (Vinnari & Vinnari 2013, 383–385). 

 

Yhteiskunnallisella päätöksenteolla voidaan siis ohjata kuluttamista, kuten ruokailuun liittyviä valin-

toja (Vinnari & Vinnari 2013, 383–385). Siirtymää kohti kasvipainotteisempaa syömistä voidaan tu-

kea erilaisilla toimilla (Vinnari & Vinnari 2013, 384–385). Haluan suunnata katseen hetkeksi erää-

seen muutosta kaipaavaan epäkohtaan. Suomalaisen kouluruokailun maitotuki ylläpitää sekasyönnin 

ja eläintuotannon asemaa vallitsevana normina (Saari 2020, 121–122).  Koulumaitotukijärjestelmä 

on Euroopan komission investoima ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää lehmänmaitotuotteiden 

kuluttamista (Euroopan komissio 2013, 1; Saari 2020, 125). Väitöskirjatutkija Maria Helena Saaren 

mukaan, koulumaitotuen taloudellisena tavoitteena on edistää lehmänmaitotuotteiden kulutusta 

muokkaamalla ruokailutottumuksia (2020, 125). Euroopan komissio kertoo koulumaitojärjestelmän 

tavoitteen olevan lehmänmaitotuotteiden kulutuksen lisääminen, mutta vaikuttamatta kuitenkaan las-

ten syömistapoihin (2013, 1–2). Jotta tuen saaja, kuten oppilaitos, on oikeutettu koulumaitotukeen, 

on tämän toiminnassaan osallistuttava esimerkiksi lehmänmaidon väitettyjen terveyshyötyjen mai-

nostamiseen (Saari 2020, 125). Tämä mainonta ei tuo esille lehmien kurjaa todellisuutta, vaan on 

jatkumoa lastenkirjojen ja lehmänmaitopurkkien välittämälle ongelmalliselle kuvastolle (Saari 2020, 

125).  

 

Mielestäni Saaren väite (2020, 125) koulumaitotukien tavoitteesta muokata ruokailutottumuksia on 

paikallaan. Kuten todettu, eläinteollisuus pyrkii piilottamaan muunlajisten eläinten todellisuuden 

(Rice 2013, 114), ja tätä koulumaitotukijärjestelmä nähdäkseni tukee. Kun koulumaitotukeen liittyvä 

mainonta tarkoituksella kätkee lehmänmaitoon liittyvän ongelmallisuuden, on se mielestäni tietoista 

ruokailutottumuksiin vaikuttamista. Totuuden kertominen lisäisi nähdäkseni lehmänmaidon kulutta-

jien tietoisuutta, ja siten todennäköisesti pienentäisi lehmänmaidon kulutusta. Kuten todettu, lehmän-

maidon kulutus on jo laskussa. Mielestäni olisi tarpeellista hyödyntää vähenevän lehmänmaidon ku-

lutuksen potentiaali, ja lakkauttaa nykyisenlainen koulumaitotukijärjestelmä. Tämä toimisi nähdäk-

seni myös yhtenä akraattista sekasyöjää tukevana signaalina, joka viestii, että on aiempaa hyväksy-

tympää siirtyä kohti kasvipainotteisempaa syömistä. Lisäksi tämä olisi mielestäni selkeä siirtymä 

 
20 Esimerkiksi Oikeutta eläimille -yhdistys mainitsee yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteekseen pyrkiä vaikuttamaan ihmis-

ten asenteisiin muunlajisia eläimiä kohtaan (Oikeutta eläimille 2022b). 
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kohti tulevaisuutta, jossa asioita ei välttämättä hyväksytä ikään kuin valmiiksi annettuina. Lapsilla 

olisi mielestäni aiempaa parempi mahdollisuus kriittiseen ajatteluun ja aktiivisen toimijuuteen, kun 

lehmänmaidosta kerrottaisiin totuus, yksipuolisen, puutteellisen ja jopa harhaanjohtavan tiedon si-

jasta. Koulujärjestelmän vastuulla on tarjota lapsille mahdollisuus arvioida omien valintojen vaiku-

tuksia sen sijaan, että ylläpidetään vahingollisia toimintatapoja sekä tahallisen tietämättömyyden 

kulttuuria (Saari 2020, 127). Koulumaitotukijärjestelmän lakkauttaminen tukisi näin ollen kehitystä, 

joka ottaa eroa tahallisen tietämättömyyden kulttuuriin. 

 

Tarvitsemme muutosta normalisoituneisiin, eläinperäisiä tuotteita suosiviin, asenteisiin. Näihin asen-

teisiin vaikuttamien ei saa jäädä aktivistien pääasialliseksi tehtäväksi. Erityisesti yhteiskunnalliselta 

päätöksenteolta on vaadittava vahvaa sitoutumista merkittäviin toimiin tämän muutoksen edistä-

miseksi. Muutosta varten tarvitaan rakenteellisia eli sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia muutoksia. 

Kasvipainotteista ruokavaliota tukevaa kulttuuria on mahdollista ryhtyä rakentamaan esimerkiksi 

sillä, että aletaan purkamaan käytänteitä, jotka tällä hetkellä tukevat sekasyömistä vallitsevana nor-

mina. Eräs keino kasvipainotteisemman ruokavalion normalisoimiseksi voi, ja tulisi, olla mainittu 

koulumaitotukijärjestelmän lakkauttaminen, eli taloudellinen ohjaus. Taloudellista ohjausta tulee 

käyttää siis tukien poistamiseksi ympäristöä kuormittavilta (Kupsala 2020, 302), sekä muunlajisia 

eläimiä riistäviltä tuotannolta. Taloudellista ohjausta on syytä käyttää myös esimerkiksi lihan verot-

tamiseen (Kupsala 2020, 302). Näiden lisäksi tulee etsiä myös muita keinoja. Esimerkiksi informaa-

tio-ohjauksella, kuten tiedotuskampanjoilla tai hiilijalanjälkimerkinnöillä, lisätään tietoisuutta (Kup-

sala 2020, 302). Tätä on aiemmin mainitsemani nudging, jolla pyritään ohjaamaan ihmisiä ympäris-

töystävällisempiin ja eettisempiin valintoihin. 

 

Kuten olen tuonut esille, akraattinen sekasyöjä saattaa turvautua tahallisen tietämättömyyden strate-

giaan. Tällöin henkilö ei välttämättä halua ajatella sekasyömisensä merkityksiä, sillä se saattaisi tar-

koittaa henkilökohtaisesti sekasyömisen loppumista.  En väitä, että on helppo päätös monelle akraat-

tiselle sekasyöjälle olla muuttamatta totutun laista tapaa kuluttaa sekaruokaa. Päätöstä helpottaa kui-

tenkin ihmiskeskeiseltä kulttuurilta saatu tuki, eli yleinen hyväksyntä valinnalleen. Jotta valinta vai-

keutuisi, eli kynnys olla muuttamatta totuttua sekasyömistään asettuisi korkeammalle, tarvitaan muu-

tosta siihen, mitä pidetään normaalina. Näin ollen yhteiskunnan tulee ryhtyä normalisoimaan kasvi-

painotteista ruokavaliota. 
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5. Johtopäätökset 

 

Se, miten kohtelemme muita eläimiä, miten me asennoidumme niihin,  

kertookin lopulta hyvin paljon itsestämme, ihmiseläimestä. 21 

 

Peräänkuulutan merkittäviä muutoksia suomalaisten ihmisten nykyisenlaiseen tapaan kuluttaa eläin-

peräistä ruokaa. Se aiheuttaa mittavaa kärsimystä syötäväksi kasvatetuille muunlajisille eläimille. Li-

säksi se on merkittävä tekijä ihmislähtöisessä ilmastokriisissä. Jotta elinkelpoinen tulevaisuus voitai-

siin turvata kaikelle maapallon elämälle, on arvioitava uudestaan ihmiskeskeisen maailmankuvan oi-

keutus. Mielestäni on viimeinen hetki ryhtyä vakavasti pohtimaan, onko ylikuluttava elämäntapa sen 

arvoista, että sen vuoksi ollaan valmiita menettämään mahdollisuus elinkelpoiseen tulevaisuuteen. 

 

Elonkirjoa kuluttava elämäntapa, ihmiskeskeinen maailmankuva, ei saa olla vallitseva normi ja siksi 

helppo, ”luonnollinen”, normaali tai itsestään selvä valinta. Normit ovat muuttuvaisia. Se minkä kä-

sitämme normaaliksi nyt, ei välttämättä ole normaalia tulevaisuudessa. Se mikä on joskus ollut nor-

maalia, ei ole sitä enää. Tarvitaan merkittävä ruokakulttuurin muutos, jossa lakataan pitämästä itses-

tään selvyytenä tottumusta, jonka vuoksi kulutetaan nykyisin täysin kestämätön määrän eläinperäistä 

ruokaa.  

 

Tietoisuus syömisvalintoihin liittyvistä ilmastovaikutuksista ja eläineettisistä kysymyksistä on oleel-

lisen tärkeää, kun rakennettaan ruokailukulttuurin muutosta, ja siirtymää kohti kasvipainotteisempaa 

syömistä. Vaikka ihmisten lisääntyvä tietoisuus ei johda aina, ja yksiselitteisesti, ilmastoystävälli-

sempiin ja eettisempiin valintoihin, tarvitaan tietoisuutta siitäkin huolimatta. Nähdäkseni erityisesti 

tahallisen tietämättömyyden strategiaa hyödyntävistä akraattisista sekasyöjistä muodostuu sellainen 

joukko, jonka sisällä tunnistetaan lisääntyvän tietoisuuden vaikutus: ”en halua kuulla, se veisi ruoka-

haluni”. Kuten todettu, akraattisen sekasyöjän pohdinnat omaan syömiseensä liittyvistä ongelmista 

saattaisivat johtaa muutokseen kohti kasvipainotteisempaa syömistä.  

 

Se, ettei akraattinen sekasyöjä voisi jatkaa syömistään totutun laisena kertoo mielestäni siitä, ettei 

akraattinen sekasyöjä voi täysin hyväksyä ihmiskeskeistä maailmakuvaa. Jatkaessaan totutun laista 

syömistään akraattinen sekasyöjä mielestäni ennen muuta myötäilee ihmiskeskeistä maailmankuvaa. 

 
21 Aaltola, Elisa (2015) Tappava rakkaus: Itsepetos, empatia ja tarkkaavaisuus. Teoksessa Elisa Aaltola & Sami Keto 

(toim.) Eläimet yhteiskunnassa. 2. painos. Helsinki: Into Kustannus Oy, 285–310. 
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Paikannan akraattisiin sekasyöjiin kuitenkin merkittävän ihmiskeskeisyyttä kyseenalaistavan muu-

tosvoiman. Tarkastelen akraattista sekasyöjää niin, että hän vallitsevan normin paineessa valitsee 

syövänsä tavalla, joka ei vastaa hänen ajatuksiaan. Jotta akraattinen sekasyöjä voisi jatkossa toimia 

arvojensa mukaisesti, ja jotta vastavoima kestämätöntä elintapaa kohtaan lisääntyisi, akraattisen se-

kasyöjän muutosta tulee tukea. Tästä syystä akraattista sekasyöjää ei tulisi tarkastella niinkään ihmis-

keskeisen maailmankuvan ylläpitäjänä, vaan paremminkin potentiaalisena ihmiskeskeisen maailman-

kuvan horjuttajan. Tähän väitteeseen sisältyy oleellisella tavalla tietynlainen toiveikas ja empaatti-

sempi tapa tarkastella akraattisia sekasyöjiä. Mielestäni tällainen tarkastelukulma on puuttunut aiem-

masta tutkimuskirjallisuudesta. 

 

Elinkelpoisen tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan ihmisiä, kuten akraattisia sekasyöjiä, jotka ovat 

valmiita muuttamaan syömistottumuksiaan kasvipainotteisempaan suuntaan. Muutos ei mielestäni 

saa jäädä kuitenkaan ihmisten henkilökohtaisen panostuksen varaan, vaan vastuullisen yhteiskunnan 

tulee parhain mahdollisin keinoin tukea tätä muutosta hyväksyvää potentiaalia. Yhteiskunnalliselta 

päätöksenteolta tarvitaan merkittäviä toimia, joiden avulla murretaan sitä vallitsevaa normia, jonka 

vuoksi ihmiset kuluttavat kestämättömällä tavalla eläinperäistä ruokaa.  

 

Tutkielmassani olen esittänyt vain joitakin rakenteellisia muutoksia, jotka olisivat omiaan vauhditta-

maan akraattisten sekasyöjien muutosta kohti merkittävästi kasvipainotteisempaa syömistä. Muutok-

sen vauhdittamiseksi tarvitaan kuitenkin paljon laajempia toimenpiteitä, joita on syytä pohtia tarkem-

min. Haluan tutkielmallani kannustaa etsimään uusia toimenpiteitä, sekä ottamaan laajamittaiseen 

käyttöön jo ehdotettuja keinoja rakenteellisten muutosten edistämiseksi. 

 

Mitä vähemmän eläinperäinen ruoka kuuluu lautaselle, sitä myönteisemmät vaikutukset sillä on syö-

täväksi kasvatetuille eläimille aiheutetun kärsimyksen määrään, sekä ilmastokriisiin ja sen seurauk-

siin. Vaikka täysin kasviperäistä ruokavaliota voidaan pitää näin ollen parhaimpana mahdollisena 

vaihtoehtona, on mielestäni paikallaan korostaa, ettei se saa olla ainoa vaihtoehto. Siirtymä uudenlai-

seen syömiskulttuuriin vaatii henkilökohtaisia resursseja, joita kaikilla ei aina ole. Tällöin myös mah-

dollisuuksien mukaan omaksuttu kasvipainotteinen ruokavalio on tärkeä ihmiskeskeisyyttä kyseen-

alaistava valinta.  

 

Tutkielmallani kannustan ryhtymään tunnistamaan ja tunnustamaan oman sekasyömisen osallisuus 

esimerkiksi osana ilmastokriisiä tuottavaa prosessia, ja ryhtyä pienentämään tätä osallisuuttaan omien 

mahdollisuuksien mukaan. Olen alleviivannut, kuinka tahallinen tietämättömyys on aktiivista 
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osallistumista vahingontekoon, vaikka se näyttäytyisi päällisin puolin jonkinlaisena passiivisena osal-

listumattomuutena. Lisäksi olen peräänkuuluttanut, kuinka tärkeää on ihmistoimijuus, joka paikantuu 

rinnakkain muun luonnon kanssa. Tällä tavoin olen pyrkinyt vastaamaan tavoitteeseeni purkaa ihmis-

ten ja muunlajisten eläinten välistä haitallista hierarkiaa. Mikäli yksikin lukija havahtuu pohtimaan 

osallisuuttaan ilmastokriisiä ja eläineettisiä ongelmia synnyttävissä prosesseissa, koen onnistuneeni 

tavoitteessani. Mikäli yksikin lukija ryhtyy lisäksi mihin tahansa ihmiskeskeistä maailmankuvaa hor-

juttavaan toimeen, koen onnistuneeni tavoitteessani vielä paremmin. Ilmastokriisi ja syötäväksi kas-

vatetut eläimet tarvitsevat jokaisen käytössä olevan resurssin kasvipainotteisemman syömisen puo-

lesta. Ihmiskeskeisen maailmankuvan ei pidä antaa mahdollistaa sitä, että käyttämättä jäisi ne resurs-

sit, jotka tosiasiassa monelta sekasyöjältä löytyy.  
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