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Marke Ahonen 
 
Kesäkuussa edesmennyt emeritusprofessori 
Simo Knuuttila teki pitkän ja erittäin ansi-
okkaan uran filosofian ja teologian tutkijana 
sekä uusien tutkijasukupolvien kasvattajana. 
Simo toimi Helsingin yliopiston teologisen 
etiikan ja uskonnonfilosofian professorina 
vuodesta 1981 vuoteen 2014. Vuodet 
1994–2009 hän oli akatemiaprofessori ja 
johti tänä aikana kahta Suomen Akatemian 
monitieteistä huippuyksikköä. Simo oli an-
tiikin ja keskiajan filosofian sekä systemaat-
tisen teologian kansainvälisesti arvostettu, 
tuottelias ja laajasti verkostoitunut asiantun-
tija. 

Simon akateemiset saavutukset olivat millä 
tahansa mittapuulla tarkasteltuna poikkeuk-
sellisen komeat. Elokuun alussa Helsingissä 
toimitettu siunaustilaisuus sekä sitä seuran-
nut muistojuhla toivat kuitenkin konkreetti-
sesti esiin sen, että Simo muistettiin ennen 
muuta omintakeisesta persoonastaan, joka 
teki ihmisiin lähtemättömän vaikutuksen. 
Simon kanssa yhteistyötä tehneet tunnista-
vat elävästi ”simomaiset” eleet, puhetyylin 
ja sanavalinnat, lämpimän ironisen huumo-
rin, työpöydän kaoottisen järjestyksen, lu-
kuisat kahvikupilliset sekä eloisat pienet 
tarinat, joiden kertomista Simo rakasti. Si-
molla oli poikkeuksellinen kyky kiinnostua 
ja paneutua. Siinä missä tutkijat usein koh-
datessaan puhuvat rahoituksen hankkimi-
sesta ja julkaisujen tuottamisesta, Simo kes-
kittyi sisältöihin. Filosofia ja teologia, joiden 
raja-aidat hän sujuvasti ylitti niitä suurem-
min huomioimatta, olivat hänelle inhimillis-
tä toimintaa, jotain mitä me luonnostaan 
pohdiskelevat ja käsittävät eläimet sovel-
lumme tekemään. 

Simo oli syntynyt Peräseinäjoella, ja etelä-
pohjalaisuus oli Simolle tärkeä osa identi-
teettiä. Hän kuvaili mieluusti lapsuusaikansa 
ja kotiseutunsa ilmapiiriä sekä kertoili arki-
sia sattumuksia elämän varrelta. Opettajana, 
asiantuntijana ja johtajana Simo oli helposti 
lähestyttävä ja saavutuksistaan vaatimaton. 
Kun hän kävi pokkaamassa Gad Rausing -
palkinnon Ruotsissa (2008), muistan hänen 
kyllä kertoneen ylpeänä, miten kruunun-
prinsessa Victoria oli ollut tilaisuudessa hä-
nen pöytäseuralaisensa. Tosin kruununperi-
jä oli maanläheisyydessään tuonut Simon 
mieleen ”osakunnan emännän”. 

Väitöskirjavaiheessa Simo työskenteli Hel-
singin yliopiston filosofian laitoksella, missä 
hän teki tiivistä yhteistyötä opettajansa 
Jaakko Hintikan sekä Ilkka Niiniluodon, 
Unto Remeksen ja Esa Saarisen kanssa, 
mutta Simo halusi kuulemma mieluummin 
professoriksi teologiseen tiedekuntaan, jos-
sa opiskelijat osasivat kreikkaa ja latinaa. 
Klassillisten kielten osaamisesta Simo ei 
muuten tehnyt numeroa, mutta piti itses-
tään selvänä, että antiikin ja keskiajan teks-
tejä tutkittiin alkukielillä. Aristoteleen teos-
ten suomennoshankkeen luotsaaminen oli 
Simon näkyvimpiä suomenkielisiä saavu-
tuksia, ja Simo itse suomensi Gaudeamuk-
sen kustantamaan kirjasarjaan Nikomakhok-
sen etiikan sekä Ensimmäisen analytiikan. Oma 
urani antiikin filosofian suomentajana alkoi 
Simon ja Juha Sihvolan tiiviissä valvonnas-
sa, kun ryhdyin viime vuosituhannen lopus-
sa kääntämään Topiikkaa. Käännösratkaisu-
ja pohdittiin Simon työhuoneessa Aleksan-
terinkadulla. Olin tuolloin ja myöhemmin-
kin usein eri mieltä Simon kanssa tyylivi-
vahteista. Tyypillisesti Simo vastusti erottu-
via ja poikkeuksellisia sanavalintoja. Samoin 
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hän paheksui kirjojen ja artikkelien tarpeet-
toman runollisia otsikoita. Asiallisuus ja 
selkeys oli valttia. 

Simo ohjasi urallaan kymmeniä väitöskirjo-
ja, myös minun väitöskirjani. Hän otti oh-
jaajan tehtävän vakavasti ja paneutuen. Hän 
luki tarkasti ohjattavan tuottaman tekstin, 
teki marginaaliin merkintöjä tunnetusti vai-
keaselkoisella käsialallaan, pohdiskeli ja 
keskusteli. Tarvittaessa hän kirjoitti koko 
ongelmallisen kohdan uudelleen opiskelijan 
puolesta. Simo antoi ohjattavalle mieluusti 
käytännöllisiä työskentelyohjeita: tee vähän 
kerrallaan, tee joka päivä jotakin, aloita hel-
poimmasta päästä, kirjoita puoli sivua päi-
vässä. Tällaiset konkreettiset neuvot ovat 
arvokas osa akateemista kasvatusta, etenkin 
kun ne tulevat paljon saavuttaneen henki-
lön suusta. Erikoisempiakin ohjeita Simolta 
saattoi saada. Minua hän esimerkiksi kehotti 
käymään kirkossa, mutta olemaan kuunte-
lematta saarnojen sisältöä. Muutaman ker-
ran hän myös ehdotti, että opiskelisin pa-
piksi, koska ”sakramentin pätevyys ei ole 
riippuvainen papin henkilökohtaisesta us-
kosta”. 

Filosofian ja teologian historian tutkimus 
oli Simolle inhimillisen ajattelun tutkimista. 

Hän uskoi ihmisen kykyyn ymmärtää toista 
ihmistä, jopa vuosituhansien takaa. Aito 
tutkimus vaati kuitenkin tekijältään paljon: 
kirkasta ajattelua, kielitaitoa, ennakko-
oletusten tunnistamista ja kyseenalaistamis-
ta sekä ennen muuta ”datan” sinnikästä 
läpikäymistä, mikä tarkoitti usein pitkiä 
työpäiviä. Onnekseen Simo rakasti lukemis-
ta, ja muistojuhlassa saimme kuulla, miten 
hän luki jopa mainoslehtiä ja syventyi sau-
nassa Aku Ankkoihin. Antiikin ja keskiajan 
parhaiden ajattelijoiden teoriat suvereenisti 
hallitseva professori kuunteli kiinnostunee-
na ja kertoi eteenpäin esimerkiksi raitiovau-
nussa kuulemiaan keskustelunpätkiä tai 
nuorisolta poimittuja puheenparsia; olivat-
han ne kaikki saman ihmisyyden ilmenty-
mää, inhimillisten tunteiden ja kokemusten 
ilmaisua. 

”Kaikki löytävät lopulta perille”, Simo va-
kuutti, kun tuskailin väitöshankkeeni lop-
pumetreillä. ”Luota siihen, että kaikki löy-
tävät lopulta perille.” Simon perintö elää 
lukuisien julkaisujen ohella myös hänen 
kouluttamissaan tutkijoissa, jotka ovat peri-
neet osansa paitsi Simon kurinalaisesta työ-
otteesta, myös hänen omaperäisestä tyylis-
tään tarkastella maailmaa. 
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