
Julkaistu oikeudenhaltijoiden luvalla. Ei saa kopioida, levittää
tai saattaa muuten yleisön saataviin ilman eri lupaa. Ei saa
tallentaa pysyvästi omalle tietokoneelle. Opiskelua, opettamista
ja tutkimusta varten saa tulostaa omaan käyttöön muutamia
kappaleita.

H E L S I N G I N     Y L I O P I S T O

2001
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/eres

Kirjavainen, Heikki

Teologinen aikakauskirja. - Helsinki : Teologinen julkaisu-
seura. ISSN 0040-3555. 104 (1999) : 1, s. 42-49.

“Viimeisenä kuolee toivo”

Reunahuomautuksia
toivomisen logiikkaan
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Reunahuomautuksia toivomisen logiikkaan

HEIKKI KIRJAVAINEN

ONGELMA

Kolmesta teologisesta hyveestä: uskosta, toivosta ja
rakkaudesta, on historian kuluessa keskimmäinen in-
noittanut teologeja ja filosofeja ylivoimaisesti vähi-
ten. On esimerkiksi silmiinpistävää, ettei juuri kukaan
merkittävistä ajattelijoista ole yrittänyt rakentaa mi-
tään erityistä toivon etiikkaa, vaikka sen tapaiset aja-
tukset ovat saarnoissa melko yleisiä. Tosin eräissä
teologisissa kokonaiskonseptioissa (vrt. "Theologie
der Hoffhung") toivo kyllä asetetaan perustavaksi elä-
mänasenteeksi, mutta spesifioimatta siitä seuraavia
eettisiä normeja mitenkään täsmällisesti. Toivoa kui-
tenkin pidetään yleensä jollakin tavalla tärkeänä
elämänasenteena; ajatellaan, että on sekä identiteetin
että selviytymisen kannalta ratkaisevaa, toivooko ih-
minen ylipäätään jotakin vai ei. Niinpä tietyt toi-
vonsisällöt tai toivon voimakkuus ilmaisevat, kuka
henkilö on. Ja ilmeistä on, että toivorikkaan elämä
poikkeaa epätoivoisen elämästä. Mutta tietenkin voi
kysyä, millä tavalla henkilön koko elämä tai persoo-
na muuttuu, jos hän toivoo tai on toivomatta. Muut-
tuuko se eettisiltä normeiltaan?

Toivoa vailla olemisen voi tulkita kahdella tavalla:
puutteena tai kyvyttömyytenä. Jos henkilö ei toivo
mitään, hän on suuntautunut kaikkeen sellaisena kuin
se on; hänellä on täysin illuusioton tai välinpitämä-
tön elämänasenne. Tämä on kyllä toivon puuttumis-
ta, siis eräänlaista toivottomuutta, muttei epätoivoa.
Toivoa vailla olemisen voi nähdä myös kyky-as-
pektista käsin; joskus henkilö ei kykene toivomaan;
hänen yrityksensä pitää toivoa yllä raukeavat kovan
ajan tullen, tai sitten hän on henkilö, jonka toivo säi-
lyy vaikeinakin aikoina. Voi kenties ajatella, että toi-
vo, sen puuttuminen tai epätoivo yleisinä elä-
mänasenteina määräävät, onko henkilö esimerkiksi
optimisti tai pessimisti, valoisa vai sulkeutunut, yrit-
teliäs vai saamaton. Mutta tällaiset asenteet ovat pi-
kemminkin toivon psykologisia liitännäisiä kuin eet-
tisiä implikaatioita. Väitettä tukee, että toivova ja epä-
toivoinen voivat joskus päätyä jopa samaan toimin-
taratkaisuun. Mutta ilmeisesti useimmin he pääty-

vät aivan vastakkaisiin ratkaisuihin. Ja lisäksi: koska
henkilölle itselleen toivo voi merkitä aivan eri toi-
mintasuositusta kuin epätoivo, näyttää toivolla jos-
kus sittenkin olevan eettistä relevanssia. Toiminnan
eettisenä perustana se kuitenkin samalla näyttää häm-
mentävästi epämääräiseltä. Ei ihme, että toivon eet-
tisiä implikaatioita kysyttäessä monet vastaisivat to-
dennäköisesti: Toivominen ei sinänsä sisällä mitään
erityisiä eettisiä velvoitteita tai sillä on niitä vain
hyvin löyhästi. Jos näin on, toivominen ei asenteena
lisää toivottuun asiaan mitään eettistä velvoitetta yli
sen minkä toivottu asia itse sisältää. Esimerkiksi jos
toivon että p, niin tähän asenteeseen ei välttämättä si-
sälly mitään eettistä velvoitetta tai pyrkimystä toteuttaa
p, vaikka p muuten olisi eettisesti velvoittava. Onko
tämä puolustettava teesi? Tai seuraako ehkä p:n toi-
vomisesta kuitenkin eettinen velvoite olla "suopea"
jollekin (q:Ile), jonka p implikoi? Yritän hahmotella,
miten näihin kysymyksiin olisi vastattava.

TOIVO-ILMAISUT

Toivoa voi tietyltä kannalta pitää yhtenä ns. proposi-
tionaalisista asenteista. Tällaiset asenteet konstruoi-
daan asennetta ilmaisevalla verbillä (uskoa, tietää,
tahtoa jne.) ja että-lauseella, esimerkiksi 'toivon, et-
tä saisin näköni jälleen'. Toivon voi ilmaista myös
usein objekti-konstruktiolla, esimerkiksi 'toivon ke-
vättä' . Tällöin on kysymyksessä asenne olioon tai asi-
aan, ei prepositioon. Suurin osa tällaisista ilmauksis-
ta kuitenkin palautuu että-rakenteiksi; 'toivon kevät-
tä' tarkoittaa tavallisesti 'toivon, että kevät pian koit-
taa' tms. Eräät sanonnat ovat toivon yhteydessä luon-
tevia, toiset eivät tunnu lainkaan käyvän. Voimme
luontevasti kysyä 'Toivotko (sitä ja sitä)?', mutta em-
me oikein voi kysyä 'Miten toivot (sitä ja sitä)?' (vrt.
'Miten' tai 'mistä tiedät'?). Koska viimeksi maini-
tut rakenteet aina edellyttävät perusteita, näyttää jo
toivon kielellisessä rakenteessa korostuvan toivon
riippumattomuus perusteista. Näin varmaan onkin.
Emme yleensä päädy toivomaan esimerkiksi päätte-



lemällä joistakin uskomuksista käsin. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, etteikö toivolla voisi olla perusta.
Siltä voi myös puuttua sekä perusta että perusteet.
Vailla perustaa toivo on ontologisesti turha, vailla pe-
rusteita ei-episteeminen. Näyttää kuitenkin jollakin
tavalla mahdolliselta kysyä 'Miksi toivot?'. Vas-
tauksena henkilö voisi viitata jonkinlaisiin asiayh-
teyksiin tai motiiveihin, joiden nojalla hän toivoo,
mutta jotka eivät ole välttämättä toivon episteemisiä
perusteita sen enempää kuin sen ontologista perus-
taakaan. Toivo siis näyttää poikkeavan episteemisten
asenteiden (uskomisen ja tietämisen) sekä peruste-
riippuvuudesta että ontologisesta totuusehdosta. Poik-
keamaa kuvastaa hyvin sanonta "viimeisenä kuolee
toivo". Tietenkin, koska toivo tarvitsee elääkseen vä-
hiten episteemistä ravintoa. Toivon käsitteellisen ana-
lyysin kannalta tämä on kiinnostavaa.

TOIVOMISEN LOOGINEN PERUSEHTO

Toivominen ei ensi alkuun näytä edellyttävän muuta
kuin että toivottu asia on loogisesti mahdollista, ts. et-
tei ole ristiriitaista muodostaa toivoasennetta ilmai-
sevaa prepositiota. Tämä on kuitenkin hyvin yli-
malkainen luonnehdinta toivon loogisesta perus-
luonteesta, koska ei ole ilman muuta selvää, mitä ris-
tiriidattomalla toivoasennetta ilmaisevalla proposi-
tiolla voidaan tarkoittaa. Yksi täsmennys on vaatia,
ettei toivo ole ristiriidassa henkilön omien tai yleen-
sä rationaalisten uskomusten kanssa. Jos tätä ehtoa
pidetään rationaalisen tai mielekkään toivomisen loo-
gisena perusehtona, niin silloin joudutaan toivon "loo-
ginen mahdollisuus" selittämään viittaamalla vaati-
mukseen, että toivon on oltava yhteensopiva sellai-
sen mahdollisten asiaintilojen joukon kanssa, joka on
saavutettavissa kaikkien rationaalisten asenteiden
pohjalta. Jos taas "looginen mahdollisuus" tulkitaan
vain henkilön omien uskomusten koherenssia koske-
vaksi, niin silloin toivomisen rationaalisuus ei oi-
keastaan vaadi henkilöltä muuta kuin että hän ei tie-
dä toivonsa olevan ilmeisessä ristiriidassa minkään
uskomusasenteensa kanssa. Se ei siis edellytä, että
hän tietäisi, minkä kanssa hänen toivonsa ylipäänsä
on yhteensopivaa.

Toivon rationaalisuus ei siis edellytä tiukinta joh-
donmukaisuusvaatimusta eli (1) ettei toivo sodi mi-
tään mahdollista asiaintilaa vastaan. Toivoasenteet
eivät ole loogisia totuuksia. Esimerkiksi jos henkilö
toivoo, ettei hän koskaan loukkaa lähimmäistään, niin
tulkinnan (1) mukaan hän voi toivoa näin, jos hän ei
missään mahdollisessa maailmassa loukkaa lähim-

mäistään. Tämä on kuitenkin selvästi käymätön vaa-
timus (edellyttäen että "koskaan" viittaa kvantifikaa-
tioon mahdollisten maailmojen sisällä). Pikemmin-
kin henkilön toivo tarkoittaa, että (l') ainakaan yh-
dessä mahdollisessa (ei välttämättä aktuaalisessa)
maailmassa ko. henkilö ei koskaan loukkaa ketään
lähimmäisistään. Voi tuntua yllättävältä, ettei toivo-
minen vaadi tämän enempää, nimittäin että henkilö
voi johdonmukaisesti toivoa olevansa loukkaamatta
lähimmäistään, vaikka hän tosiasiassa joka päivä louk-
kaisi lähimmäistään. Kuitenkin: vaikka tosiasiallinen
maailma aiheuttaisi toivomiselle alituisen turhautu-
man, henkilö voi aina toivoa, jos ainakin yhdessä mah-
dollisessa maailmassa voi välttyä turhautumalta. Juu-
ri tämä piirre tekee toivosta asenteen, jossa selvim-
min kurottaudutaan kohti sitä mikä on vain mahdol-
lista, vaikkei olisikaan aktuaalista.

Äsken mainitun täsmennyksen mukaan toivon
"loogisuus" koskee (2) yhteensopivuutta niiden asiain-
tilojen kanssa, jotka eivät sodi rationaalisia asentei-
ta vastaan. Vaikka yhteensopivuuden vaatimus täl-
löin viittaa episteemisesti saavutettaviin asiaintiloi-
hin, näyttää toivon rationaalisuus olevan silti jota-
kin muuta kuin toivon episteeminen perusteltavuus
eli justifioitavuus. Voimme näet rationaalisesti toi-
voa asioita, joista emme tiedä mitään, kunhan ne vain
ovat mahdollisia eli sellaisia, että ne voisivat olla
tosia joissakin mahdollisissa asiaintiloissa. Kohe-
renssitulkinnan (2') mukaan vaaditaan, että henkilön
toivominen on yhteensopiva hänen (rationaalisten)
uskomustensa kanssa. Toisin sanoen missään mah-
dollisessa uskomusvaihtoehdossa (uskomisen koh-
teena olevassa mahdollisessa maailmassa) henkilön
ei tarvitse toivomisensa tähden luopua yhdestäkään
(rationaalisesta) uskomuksestaan.

Kolmas tapa tulkita toivon loogista perusehtoa on
sanoa, että (3) yhteensopivuus koskee niitä asiainti-
loja, jotka ovat diakronisesti mahdollisia. Diakroni-
set mahdollisuudet ovat tyhjentyviä: monet tänään
mahdolliset asiaintilat väistyvät siten, etteivät ne enää
ole huomenna mahdollisia, kun yksi niistä on toteu-
tunut. Tyhjentyviin mahdollisuuksiin voi kuitenkin
tietyssä mielessä sisältyä "avoimia mahdollisuuksia".
Synkronisesti: On mahdollista tänään että p, koska
vaikka ei-p onkin totta tänään, olisi tänään voinut ol-
la niin että p. Diakronisesti: Ei ole mahdollista tänään
että p, koska ei-p on totta tänään, mutta silti on mah-
dollista että huomenna p. Esimerkiksi: Ei ole mah-
dollista että sataa tänään (koska sää on koko ajan kir-
kas), mutta huomenna voi sataa. Mutta silloin jo tä-
män päivän diakronisiin mahdollisuuksiin sisältyi, et-
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ta oli oltava mahdollista, että huomenna sataa. Kaik-
kia diakronisia mahdollisuuksia ei välttämättä tunne-
ta. Jos esimerkiksi episteemiset mahdollisuutemme ra-
joittuvat siihen, mikä toteutuu tänään, niin emme voi
tänään tietää, mikä toteutuu huomenna, vaikka toteu-
tumisen mahdollisuus oli diakronisesti olemassa jo tä-
nään. Tämä aiheutuu juuri siitä, etteivät episteemiset
mahdollisuutemme lankea yhteen diakronisten mah-
dollisuuksien kanssa. Tässä mielessä oli tänään ole-
massa avoimia diakronisia mahdollisuuksia. Tällä nä-
kökohdalla saattaa olla merkitystä uskonnollisen toi-
von analyysille. Palaan myöhemmin luvussa "toivon-
varainen usko" näkökohtaan, jonka perusteella us-
konnollisen toivon toteutumista voi kenties tältä poh-
jalta tulkita myös ei-temporaalisesti.

TOVOMISASENTEIDEN
SISÄINEN KONFLIKTI

Voiko joku toivoa ja olla toivomatta samaa asiaa sa-
manaikaisesti? Psykologisesti tämä on tietenkin täy-
sin mahdollista, koska mielemme on usein jakaantu-
nut suhtautumisessa samaan asiaan. Mutta onko loo-
gisesti mahdollista toivoa ja olla toivomatta - olla toi-
vomatta tavalla, jota voi sanoa epätoivoiseksi? Tie-
tenkin on ristiriitaista, jos joku toivoo että p, ja sa-
manaikaisesti toivoo että ei-p. Mutta onko itse asenne:
toivoa että p ja olla toivomatta että p, myös epäjoh-
donmukaista?

Kuvitelkaamme henkilö, jota voisi sanoa epätoi-
voisesti rakastuneeksi. Hän toivoo rakkautensa to-
teutuvan jollakin tavalla. Mutta kyseinen henkilö on
varma, ettei toteutuminen ole tässä maailmassa "mi-
tenkään" mahdollista. Ääritapauksessa voimme silloin
sanoa, ettei tämän henkilön toivolla ole perustaa, kos-
ka (vaikka henkilön toivo olisikin puhtaasti loogises-
ti mahdollista) se ei toteudu aktuaalisessa maailmas-
sa. Jos henkilö todella tiesi tämän, hänen toivollaan
ei myöskään ollut perusteita. Perustan ja perusteiden
puuttumista ei ehkä kuitenkaan voi suoraan käyttää rat-
kaisemaan toivomisen ja toivomatta olemisen joh-
donmukaisuutta. Sen vuoksi tapaus ei ehkä riitä ku-
vaukseksi kahdesta vastakkaisesta toivo-asenteesta;
henkilöhän ei ehkä ollut lainkaan aktiivisesti toivo-
matta samanaikaisesti toivonsa kanssa. Hänen tieton-
sa maailman tosiasiallisesta laidasta vain tuki hänen
aktiivisen toivonsa heikkoutta tai puutetta, ei epätoi-
voa. Mutta entä jos henkilö on tietoinen, että hänen rak-
kautensa toteutuminen on kyllä sinänsä mahdollista,
mutta vain sellaisin "katastrofaalisin" seurauksin, joi-
ta hän eikä kukaan muukaan voi pitää tosiasiallisesti

toteutuvina? Nyt hänellä olisi peruste olla aktiivisesti
toivomatta, siis peruste epätoivolleen. Olisiko hänen
silloin myös välttämättä luovuttava alkuperäisestä toi-
vostaan, että rakkaus kuitenkin toteutuisi? Ei, koska ei
ole samanaikaisesti ristiriitaista, että henkilön toivo et-
tä p ei toteudu siinä mahdollisessa maailmassa, joka
on aktuaalinen, mutta toteutuu eräässä toisessa mah-
dollisessa maailmassa, ja että henkilön ei-toivo (tai
epätoivo) että p, toteutuu aktuaalisessa maailmassa,
muttei toteudu mainitussa toisessa mahdollisessa maa-
ilmassa. Henkilön toivo että p ja ei-toivo että p on
siis loogisesti mahdollista samanaikaisesti, jos p to-
teutuu eri mahdollisissa asiaintiloissa (maailmoissa).
Vain yrittäessään sijoittaa kummankin asenteen koh-
teen samaan mahdolliseen maailmaan - aktuaaliseen
tai ei-aktuaaliseen - henkilö tulee asenteissaan epä-
johdonmukaiseksi. Voisi sanoa, että samanaikaiset vas-
takkaiset toivoasenteet luovat pakottavan vaatimuk-
sen vaihtaa maailmaa.

Mainittakoon että ehtoja, jotka spesifioivat missä
mielessä vastakkaiset asenteet voivat viitata samaan
mahdolliseen maailmaan, nimitettiin keskiajallase-
cundum quid -ehdoiksi. Tapauksessamme henkilö voi-
si toivoa esimerkiksi ihmeen nojalla eli secundum quid,
vaikka ei voi toivoa naturaliter. Tarkoitan seuraavaa.

Kukaan ei voi tietää varmasti, mikä on aktuaali-
sesti mahdollista. Tämän vuoksi toivon perusteet ovat
vain enemmän tai vähemmän todennäköisiä. Mutta
vaikka henkilö olisikin vain todennäköisesti, ei abso-
luuttisesti, varma esimerkiksi rakkautensa aiheutta-
masta "katastrofista", "katastrofin" mahdollisuus voi,
niin kuin sanoin, johtaa samanaikaiseen pyrkimykseen
luopua toivosta, varsinkin jos toteutumisen aiheutta-
ma "katastrofi" uhkaa koko aktuaalisen todellisuu-
den luonnetta. Tämän vuoksi kasvaa välimatka ak-
tuaalisesta maailmasta siihen mahdolliseen maailmaan,
jossa toivo toteutuu, ylitsepääsemättömän suureksi.
Aktuaalisessa maailmassa henkilön toivo näyttää sil-
loin voivan toteutua vain ihmeenomaisten käänteiden
seurauksena. Näiden tuntemiseen henkilöllä ei luon-
nollisestikaan ole mitään episteemisiä perusteita, kos-
ka ihmeet ovat luonnollisesta tietämisestä poikkea-
via tapahtumia. Siispä henkilö ei toivo, että hänen rak-
kautensa toteutuu tosiasiallisen aktuaalisen maailman
olosuhteissa. Mutta hän toivoo, että hänen rakkau-
tensa toteutuu - tosin vain jos koko aktuaalisen maa-
ilman hyvin epätodennäköiset, mutta hänelle ratkai-
sevat mahdollisuudet toteutuvat. Siksi hänen alkupe-
räinen rakkautensa motivoi häntä pitämään toivoa yl-
lä ihmeen kustannuksella (secundum quid), mutta
aktuaalinen maailma motivoi häntä olemaan toivo-

44



matta (naturaliter). Vastakkaiset, samanaikaiset toi-
vo-asenteet ovat hänelle kuitenkin sinänsä mahdolli-
sia, koska toivon kohteen toteutumat viittaavat eri mah-
dollisiin maailmoihin; näiden maailmojen yhdistymi-
nen yhdeksi aktuaaliseksi maailmaksi saattaa kuiten-
kin vaatia jopa metafyysisiä muutoksia todellisuuden
luonteessa (secundum quid).

TOIVO, TIETO JA TOIMINTA

Jos henkilö esimerkiksi melko varmasti tietää, että hän
tulee elämänsä loppuun saakka joka päivä loukkaa-
maan lähimmäisiään, niin voiko hän todella toivoa, et-
tei hän loukkaa? Puhtaasti propositionaalisten asen-
teiden logiikan kannalta vastaus on silloinkin myön-
tävä, vaikka henkilön voi sanoa pitävän yllä turhaa toi-
voa tai toivovan vastoin parempaa tietoaan. Tämän
vuoksi näyttääkin luontevalta asettaa joitakin lisävaa-
timuksia rationaaliselle toivolle. Sikäli kuin henkilö
esimerkiksi todella tietää toivonsa turhaksi, hänen yri-
tyksensä ylläpitää toivoa näyttää liukuvan kohti irra-
tionaalista toivoa. Turhan toivon ylläpitäminen on tie-
tenkin psykologisesti raskasta, mutta sen lopullinen ir-
rationaalisuus riippuu, voiko toivoja olla koskaan täy-
sin varma toivonsa turhuudesta. Jos tämä episteemi-
nen ehto ei toteudu, niin silloin kaikkeen siihen näh-
den mitä henkilö tietää (tai niistä hän on varma), on
loogisesti mahdollista, ettei hänen toivonsa ole turha,
vaikka olisikin mitä todennäköisintä, että se on. Olet-
takaamme siis, että henkilöllä on toivon kannalta re-
levanttia todennäköistä tietoa, muttei täydellistä var-
muutta suuntaan eikä toiseen. Seuraako tästä mitään
erityisiä toimintavelvoitteita?

Jos maailma, jossa henkilö ei loukkaa ketään, on
henkilön tavoittelema vaihtoehtoinen elämänkulku sil-
le aktuaaliselle maailmalle, jossa hän alituiseen louk-
kaa lähimmäisiään, ja jos lisäksi hän ei voi olla var-
ma toivonsa turhuudesta, niin tuntuu houkuttelevalta
otaksua, että henkilö ilmeisesti tekee edes jotakin toi-
vonsa hyväksi, vaikka joutuisikin sitten usein tai jopa
alituisesti turhautumaan. Suureenkin tiedolliseen epä-
varmuuteen nojaava toivo siis saattaisi motivoida hän-
tä yrittämään joidenkin toimintavaihtoehtojen toteut-
tamista. Mutta toisaalta melko varmakin toivo voi ol-
la täysin irti toiminnasta: henkilö voi ilmeisesti läpi
elämänsä jatkaa toivomistaan panematta tikkua ristiin
toivonsa toteuttamiseksi. Tuntuu tietenkin psykologi-
sesti oudolta, että hän voisi heittäytyä näin täysin pas-
siiviseksi. Jos hän kaikesta huolimatta on täysin pas-
siivinen eikä tee mitään toivonsa hyväksi, niin hänen
toivonsa ei ole ainakaan silloin noussut eettisen mo-

tiivin asemaan. Täysin passiivisenkin toivojan toivo
nähtävästi kuitenkin implikoi jotakin, minkälaiseksi
hän toivoisi olojen tai maailman muuttuvan riippu-
matta siitä, mitä hän itse tekee. Silloin toivomisasen-
ne ikään kuin valitsee maailman, vaikkei välttämättä
tekoja, jotka johtavat ko. maailman toteutumiseen. Voi-
ko pelkästään tämä valinta motivoida johonkin eetti-
seen toimintaan?

Jos valittu mahdollinen maailma on tarpeeksi hou-
kutteleva, henkilö saattaa ajatella, että hänen toivonsa
velvoittaa häntä jatkamaan toivomista, jottei hän pet-
täisi omia arvojaan tai integriteettiään. Toivon impli-
kaationa olisi silloin velvollisuus itse toivomisasen-
netta kohtaan. Vaikka henkilön toivo ei silloin varsi-
naisesti sisällä toimintavelvoitteita, henkilö voi aja-
tella, että hänen toivonsa toteutuminen on jollakin ta-
valla sidoksissa siihen, että hän itse jaksaa pitää toivoa
yllä. Kysymyksessä olisi eräänlainen "puhdas toivo-
misen velvollisuus", velvollisuus, joka astuisi voimaan
heti kun henkilö toivoo jotakin. Velvollisuus toivo-
misasennetta kohtaan ei kuitenkaan ole toivomisen
puhtaasti looginen seuraus, vaan perustuu lähinnä toi-
votun asian houkuttelevuuteen. Tällä lisäoletuksella
ko. velvollisuutta voi pitää toivomisen teleologisena
liitännäisenä. Palaan lopussa kysymykseen loogises-
ta ja deonttisesta seurauksesta.

Jos henkilöllä on vain "puhtaita" asennevelvoit-
teita, hänen toivomisen etiikkaansa ei voi sanoa kovin
käytännölliseksi, pikemminkin haaveilevaksi. Henki-
lön toivon valitsema maailma ei yhdisty hänen toi-
mintamaailmaansa varsinaisten eettisten implikaa-
tioiden välityksellä. Olennaista joka tapauksessa on,
ettei varmuuden puute estä toivomasta eikä toivo haa-
veina paremmista oloista välttämättä riitä johtamaan
tekoihin.

TOIVO JA HARKINTA

Jos näin ollen toivomisen yhteys aktuaaliseen maail-
maan näyttää hyvin löyhältä, niin voidaanko toivomi-
sen varaan rakentaa samanlaista praktisen syllogismin
tapaista päättelyä kuin mikä on tavallista silloin kun
henkilö haluaa jotakin päämäärää uskotun tai tiedetyn
keinon avulla? Tarkastelkaamme tällaisen analogian
mahdollisuutta:

(1) a toivoo, että saisi näkönsä jälleen,
(2) a uskoo, tietää, toivoo, että toiminta p tuottaa näön
palautumisen,

(3) a tekee p (sallii toiminnan p).
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Ensimmäinen premissi ilmaisee toivon kohteen, toinen
premissi uskotun, tiedetyn tai toivotun keinon toivon
kohteen toteuttamiseksi. On ilmeistä, että jos kak-
kospremissi sisältää rationaalisen uskomuksen tai tie-
don, voi olla vaikeaa pitää myös ykköspremissiä puh-
taana toivona. Henkilöhän tietää tai ainakin uskoo (joil-
lakin hyvillä perusteilla), että p johtaa toivon kohteen
toteutumiseen. Ja silloin: jos keino on vähintäänkin hy-
vin todennäköinen, niin ei kohdekaan voi olla puhdas
toive, ei siis pelkästään mahdollinen, vaan jotakin jon-
ka toteutumiseen teolla p on tosiasiallinen (kausaali-
nen) yhteys. Toivon kohde muuttuu silloin praktisen
harkinnan päämääräksi ja itse toivomisasenne ikään
kuin ylimääräiseksi koristeeksi. Vastaavasti jos henki-
lö vain toivoo, että keino p johtaa näön takaisin saami-
seen, niin keinon toivonvaraisuus vahvistaa, että myös
kohde on puhtaasti toivottu asia, ei välttämättä mitään,
minkä toteutumisen todisteina voitaisiin viitata tekoi-
hin, joilla olisi tosiasiallinen yhteys toivon kohteeseen.
Tällainen toivoasenne on kuitenkin käsitteellisesti ai-
to, vaikka p ei millään tavalla auttaisikaan näön palau-
tumista. Jos p onkin esimerkiksi puoskarointia, voim-
me tietenkin sanoa, ettei henkilön toivo nojannut ra-
tionaaliseen keinoon. Mutta silloin henkilö oli toden-
näköisesti epäjohdonmukainen muiden uskomusten-
sa, ei pelkän toivomisensa perusteella.

Näyttääkin piilevän tietty käsitteellinen ero ver-
rattaessa aitoa toivomista mm. haluamiseen: toivot-
tua asiaa kyllä halutaan (haluttua ei välttämättä aina toi-
vota), mutta ikään kuin laimennettuna ehdollistettuun
"-isi-"-muotoon: 'haluaisin, että kevät pian koittaisi'.
Ehdollistetun halun (toivon) ero tavalliseen haluami-
seen on nähdäkseni seuraava: Kontingentissa maail-
massa keinot ja päämäärät ovat toisistaan loogisesti
riippumattomia, so. päämäärä voi olla olemassa ilman
että keinot siihen ovat olemassa, tai ainakaan, että kei-
not ovat tunnettuja. Mutta jos henkilö haluaa jotakin
päämäärää, hän myös normaalisti haluaa keinoja - vaik-
ka hän ei tietäisikään, mitkä ne ovat. Tästä seuraa, et-
tä halun rationaalisuus on suoraan riippuvaista siitä,
kuinka tosia keinoihin kohdistuvat uskomukset ovat.
Mutta jos henkilö hartaasti toivoo jotakin, hänellä ei
tarvitse olla minkäänlaista keinoihin kohdistuvaa epis-
teemistä asennetta. Toivoessaan hän voi niin sanoak-
seni asettua käytännölliseen järkevyyteen pohjautuvan
toiminnallisen minänsä ulkopuolelle; toivoja ei ole var-
sinaisesti toiminnallinen agentti. Esimerkiksi henkilö
toivoo hartaasti kevättä. Hän tietää sen varmasti tule-
van aikanaan ilman että sen tulo tai hänen toivonsa oli-
sivat millään lailla riippuvaisia siitä mitä hän tekee ke-
vään koittamiseksi. (Tosin eräänlaisena pseudokei-

nona hän voi laatia itselleen keväänodottamissuunni-
telman.) Ei voi väittää, että henkilön harras kevään toi-
vominen sisältäisi välttämättä minkäänlaista asennet-
ta jotakin sellaista kohtaan, jonka voisi ajatella ole-
van ko. toivon toteuttamisen keino tai edes pseudokei-
no.

Tästä seuraa muun muassa, että toivo voi kyllä joh-
taa henkilön toimimaan, mutta usein ikään kuin ak-
tuaalista maailmaa koskevin ohuimmin mahdollisin si-
tein. Jos henkilö toivoo saavansa rakennuksen valmiiksi
syksyyn mennessä ja toivoo onnistuvansa työskente-
lemällä ahkerasti koko kesän, niin tämä on vain hyvin
heikko vastaesimerkki yllä kuvatulle toivon seman-
tiikalle. Jos rakennus viivästyy, tulee valmistumisen
toivominen vasta syksyllä diakronisesti mahdottomaksi,
kun käy ilmi, ettei rakennusta saatu valmiiksi. Siihen
asti ei tekijän laiskuus eikä mikään muukaan este tee
henkilön toivoa tai siihen liittyvää keinoa mahdotto-
maksi, vaikka todellisuudessa toivon episteeminen pe-
ruste saattaakin hiipua sitä mukaa mitä lähemmäksi
syksy ehtii. Toivo ei silti ikään kuin saanut ravinto-
aan pelkästä keinon tiedettävyydestä; toivominen ei
siis näytä olevan rationaalista harkintaa haluttuun pää-
määrään.

Henkilö näyttääkin voivan omaksua toivo-
misasenteen sekä silloin, kun hän voi tosiasiassa vai-
kuttaa toivon toteutumiseen että silloin, kun hän ei voi
vaikuttaa toteutumiseen. Toivonvaraisen harkinnan ra-
tionaalisuus ei siis riipu keinojen rationaalisuudesta,
vaan vain toivon kohteen toteutumisen diakronisesta
mahdollisuudesta. Tämän vuoksi toivo ei ole puhtaas-
ti harkinnallinen asenne lainkaan.

Alussa mainittu käsitys näyttää siis pitävän paik-
kansa. Puhdas toivo ei näytä edellyttävän mitään sel-
laisia siteitä tosiasialliseen maailmaan, jotka normaa-
listi voivat olla pohjana rationaalisille uskomuksille.
Tämä antaa aiheen otaksua tietyn piirteen olevan olen-
naista niille mahdollisille maailmoille, jotka liittyvät
toivon semantiikkaan. Nimittäkäämme näitä mahdol-
lisia maailmoja toivo-vaihtoehdoiksi. Ehkä tärkein nä-
kökohta on silloin, että toivo-vaihtoehdot eivät näytä
olevan sellaisia episteemisiä vaihtoehtoja, jotka vaati-
sivat kausaalista tai muuta faktuaalista kontinuiteettia
aktuaaliseen maailmaan. Toisin sanoen voimme ratio-
naalisesti toivoa asioita, joiden on kyllä oltava mah-
dollisia, mutta ei välttämättä kausaaliyhteyksien tai
muiden tosiasiayhteyksien avulla tunnettavia. Toivo-
misen loogista mahdollisuutta puolestaan kvalifioi
se, että toivo suuntautuu tulevaisuuteen tai poissaole-
vaan. Sen vuoksi toivoa rajoittavat loogiset mahdolli-
suudet ovat diakronisia eli väheneviä: on mahdotonta



toivoa rakennuksen valmistumista syksyyn mennessä
enää sen jälkeen, kun se ei valmistunut syksyyn men-
nessä; siihen asti toivominen oli mahdollista. Tätä taus-
taa vasten tulee ilmeiseksi toivon käyttökelpoisuus us-
konnollisen uskon selittämisessä.

TOIVONVARAINEN USKO

On kiinnostavaa, että Heprealaiskirjeen kirjoittaja siir-
tää toivoa koskevan näkökohdan perustavaksi kristil-
liselle uskolle sanomalla, että "usko on sen todellisuutta
(hypostasis), mitä toivotaan" (Hepr. 11:1). Ilmaisu ei
ole yksiselitteinen. Tarkoitetaanko, että usko on toivoa,
joka sisältää kohteenaan erään mahdollisen asiaintilan
(Jumalan olemassaolon) vai että toivon kohteen toteu-
tuessa toivo muuttuu uskoksi? Pääasia kai kuitenkin
on, että kristillinen usko suuntautuu asioihin, jotka ei-
vät kuulu "todistepeliin", eli eivät ole tiedettäviä ("näh-
tyjä") aktuaalisen maailman kausaaliyhteyksien pe-
rusteella, vaikka ovatkin mahdollisia. Uskonnollinen
usko ei siis kirjeen kirjoittajan mukaan edellytä epis-
teemistä varmuutta esimerkiksi Jumalan olemassaolosta.
Mutta se edellyttää, että on mahdollista, että Jumala on
olemassa. Tämä on kuitenkin minimimodaalivaatimus
juuri kristilliselle toivolle. Mutta miten silloin olisi ym-
märrettävissä, että toivotun asian "todellisuus" on "us-
koa"?

Emme tiedä tyhjentävästi, mikä aktuaalisessa maa-
ilmassa on sellaista, että se voisi olla totta. Diakroni-
sesti mahdollisia asiaintiloja (so. asiaintiloja, jotka tu-
levat joskus toteutumaan) ei siis voi tyhjentävästi ku-
vata. Oletamme - niin kuin toivominen edellyttää - et-
tä Jumalan olemassaolo on diakronisesti mahdollista.
Jos tulkitsemme aktuaalisen maailman avoimet mah-
dollisuudet (hiukan prosessifilosofian tapaan) siten, et-
tä niihin kohdistuva toivominen on mahdollista aina
niin kauan kunnes diakronisesti avoimet mahdollisuu-
det ovat tyhjentyneet aktuaaliseksi todellisuudeksi, niin
ko. mahdollisuudet voivat sisältää asiaintiloja, joita em-
me välttämättä nyt tunne, mutta joista voi kehkeytyä
sellainen maailma, jossa Jumala näyttäytyy aktuaali-
sena. Kun tällainen maailma on aktualisoitunut, siihen
ei enää kohdistu toivo, vaan "näkeminen". Jos henkilö
toivoo, että Jumala on olemassa, ja jos nykyinen ak-
tuaalinen maailma sisältää avoimia diakronisia mah-
dollisuuksia, niin Heprealaiskirjeen tulkinnan mukaan
henkilö toivoessaan itse asiassa olettaa diakroniset mah-
dollisuudet tyhjentyneiksi sellaiseksi aktuaaliseksi maa-
ilmaksi, jossa toivoa ei enää tarvita. Tyhjennyttyään ko.
mahdollisuudet tulevat jättämään jäljelle asiaintilan,
joka verifioi Jumalan olemassaolon. Ei siis ole kir-

jeen mukaan ristiriitaista, ettei henkilö usko, että Ju-
mala on olemassa episteemisin mahdollisuuksin mi-
tattuna, mutta että toivo antaa henkilölle perusteen, jon-
ka nojalla hän voi elää luottaen siihen, että Jumala on
olemassa. Tämä on mahdollista sen vuoksi, että epis-
teemisen uskon ja "toivo-uskon" mahdollisuuksien alu-
eet määräytyvät "kielipeleistä", joiden rajat ovat luon-
teeltaan metafyysisiä ja siis episteemisten määritys-
ten ulkopuolella. Nimittämällä uskoa "toivotun todel-
lisuudeksi" Heprealaiskirjeen kirjoittaja limittää il-
meisen tahallisesti uskon ja toivon metafyysisten mah-
dollisuuksien alueita juuri tavalla, joka heikentää us-
konnollisen uskon episteemistä luonnetta, mutta joka
samalla vahvistaa oletusta sellaisista nykyhetkeen kät-
keytyvistä diakronisista mahdollisuuksista, joiden avul-
la Jumala kohdataan esimerkiksi jonkin episteemisen
anomahan, vaikkapa toivoa ruokkivan tunteen, väli-
tyksellä. Tällainen selitys edellyttää kuitenkin diakro-
nisten mahdollisuuksien jonkinlaista ei-temporaalista
tulkintaa ja viittaa asenteeseen, joka on uskolla vah-
vistettu toivon sekamuoto.

Kiinnostavaa on lisäksi, että kun uskonnollinen us-
ko Heprealaiskirjeessä määritellään toivoksi, niin tä-
män voi myös tulkita tarkoittavan juuri tavallista ar-
kiuskomusta episteemisesti heikompaa toivoa. Mitä ta-
pahtuu, jos juuri tällainen toivo tulee (ainakin Hep-
realaiskirjeessä) koko kristillisen uskon perusluonteeksi?
Silloin kristillinen usko ei ole propositionaalisena asen-
teena logiikaltaan toivoa vahvempaa. Kun kristillisen
etiikan, rakkauden, pohjaksi yleensä asetetaan usko ja
usko siis näyttääkin olevan pohjimmiltaan toivoa, niin
viime kädessä myös rakkauden perushyve näyttää kris-
tillisessä ajattelussa perustuvan toivoon. Asettamalla
toivo kristillisyyden perusasenteeksi saavutetaan kiel-
tämättä se etu, että kristillisyyttä voidaan jossakin muo-
dossa pitää elossa oloissa, joissa uskonnollisia väittei-
tä ei kyetä tiedollisesti perustelemaan, tai joissa rakkaus
kituu kahleissa. Etiikan kannalta perusongelmana on-
kin, heikentääkö toivonvaraisuus kristillistä lähim-
mäisrakkauden ajatusta. Alussa kysyin, onko toivolla
eettisiä implikaatioita. Voi tuntua paradoksaaliselta, et-
tä nyt näyttääkin mahdolliselta väittää, ettei kristilli-
sellä rakkaudella voi olla sisältönään mitään erityistä,
aktuaaliseen todellisuuteen sidottua eettistä normistoa
juuri sen takia, että se on pohjimmiltaan vain heikosti
episteemistä (haaveilevaa) toivoa. Tässä piilee kuiten-
kin sekaannus.

Edellä pyrin osoittamaan toivomiseen riittävän, et-
tä se on loogisesti mahdollista. Mutta monet asiat, myös
eettisesti väärät, ovat loogisesti mahdollisia. Mikä kai-
kesta mahdollisesta määrittää eettisesti oikeaa eli rak-
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kautta? Miten vältetään ajatus, että kristillinen lähim-
mäisrakkaus voisi olla yhteensopivaa minkä kanssa ta-
hansa? Rakkaudenhan täytyy kyetä vetämään raja sii-
hen, mikä ei ole rakkautta. Ratkaisu piilee siinä, että
tietenkin kristillinen lähimmäisrakkaus kvalifioi nii-
den mahdollisten asiaintilojen joukkoa, jonka kanssa
se on yhteensopivaa. Mutta tämä kvalifikaatio ei ole
riippuvainen itse toivomisasenteesta, vaan niistä maa-
ilmoista, jotka asetetaan toivon kohteeksi. Toivon koh-
teet rajaavat rakkauden ja ei-rakkauden, vaikkei toi-
vomisasennetta edes olisi olemassakaan. On sitten ko-
konaan eri asia, onko aktuaalinen maailma lainkaan
sellainen, että toivon kohteita voidaan siinä toteuttaa.
Aktuaalinen maailmahan voi panna toteuttamisen kah-
leisiin. Tämän vuoksi kristillisen toivon eettiseksi pe-
ruskysymykseksi muodostuukin, viittaako toivo sel-
laiseen "todellisuuteen" (hypostasis), joka on maalli-
sin keinoin realisoitavissa vaikka se ei "näykään"? Toi-
sin sanoen miten toivon kohteena oleva "näkymätön"
maailma voi olla toteutuneena tässä maailmassa? Si-
käli kuin tästä voidaan jotakin tietää, kristillisen toivon
kohteilla voi olla eettisiä implikaatioita, vaikka itse toi-
volla ei sinänsä olisikaan. Käy siis jälleen ilmi, että toi-
von logiikan perusehdosta seuraa vain mahdottomuus
toivoa mitään sellaista, joka pakottaisi luopumaan jos-
takin, jonka tiedämme pitävän paikkansa. Jos siis ol-
laan tiedollisesti varmoja, että kristillisellä rakkaudel-
la on jotakin realisoitavissa olevaa sisältöä, niin rak-
kaudella voi myös olla pohjanaan toivo.

TIEDOLLINEN OPTIMOINTI

Voimme analysoida kysymystä toivon etiikasta vielä
yhdestä näkökulmasta. Tarkastelkaamme seuraavaa
päättelymuotoa:

(1) a toivoo, että saisi näkönsä jälleen,
(2') on mahdollista, että a saa näkönsä jälleen,

(3") a pidättyy tekemästä mitään, mikä estäisi hänen
näkönsä takaisin saamista,
(3"') a tekee kaikkensa saadakseen näkönsä takaisin.

On selvää, ettei kumpikaan (3") ja (3"') ole premissien
(1) ja (2') looginen seuraus. Voimme nimittää (3") toi-
von "heikoksi" ja (3''') "vahvaksi" liittolaiseksi. Kos-
ka myös johtopäätös (3") edellyttää onnistuakseen, et-
tä a tietää, mistä hänen tulee pidättyä, riippuu toivon
"heikkokin" eettinen (tai ainakin jollakin tavalla toi-
minnallinen) implikaatio henkilön episteemisistä mah-
dollisuuksista, paitsi jos henkilö päättää olla tekemät-

tä mitään. Henkilön a tulee esimerkiksi tietää, ettei hä-
nen tule, saadakseen näkönsä jälleen, kumartua ja nos-
taa raskaita esineitä. Yleisesti on niin, että minimoi-
malla toimintaansa a voi välttää useimpia niistä teois-
ta, jotka voisivat vahingoittaa näön takaisin saamista.
Mutta kuten muissakin yhteyksissä hyvin passiivinen
ja vetäytyvä elämä voi puolestaan kokonaisuutena va-
hingoittaa näön palautumista, joten a:n tulisi tietää, mi-
kä optimoi hänen pidättyvän asenteensa. Vastaavasti
myös (3'") on episteemisesti sidottu: henkilön on tie-
dettävä, mitkä kaikki teot edesauttavat näön takaisin
saamista ja sitten tehtävä ne. Pidättyvän ja toiminnal-
lisen asenteen optimoinnit voi yrittää yhdistää, jolloin
henkilö sekä tekee kaiken mikä edesauttaa näön takai-
sin saamista että jättää tekemättä kaiken mikä vahin-
goittaa sitä. Olennaista on kuitenkin, ettei kumpaakaan
asennetta, pidättyvää tai toiminnallista, yhdistä pre-
misseihin (1) - (2') mikään muu kuin jokin episteemi-
nen lisäpremissi, jokin joka koskee henkilön toivoman
asian reaalisten toteuttamismahdollisuuksien tunte-
mista. Se, onko toivolla eettisiä implikaatioita, näyttää
siis olevan auttamattomasti sidottu episteemisiin li-
säpremisseihin. Pelkällä toivolla tällaisia implikaatioita
ei luonnollisestikaan ole.

HARRAS TOIVO JA SUOPEUS

Jos a toivoo näkönsä palautumista, mutta hänellä ei ole
mitään episteemistä lisäpremissiä käytettävänään, mi-
tä eettisiä seurauksia hänen toivollaan voi silloin ol-
la? Ajatelkaamme henkilöä, joka hartaasti toivoo jota-
kin, mutta ei tiedä mitään toteutumisesta. Hän voi ol-
la panematta tikkua ristiin, mutta todennäköisesti hän
sekä tekee kaikkensa, että se toteutuisi, että välttää kaik-
kea, joka voisi sitä vahingoittaa. Toivo sisältää silloin
joukon toiminnallisia vaihtoehtoja, jotka pyrkivät to-
teuttamaan (3") ja (3''') kaltaisia periaatteita. Henkilö
vain ei tarkalleen tiedä, mitä hänen itse asiassa pitäisi
tehdä tai mitä välttää. Hän voi kuitenkin kuvitella
joukon mahdollisia asiaintiloja, maailmoja, jotka ovat
yhteensopivia hänen toivonsa kanssa. Sanomme siinä
tapauksessa, että henkilön toivo on suopea joukolle
enemmän tai vähemmän toteuttamiskelpoisia vaihto-
ehtoisia asiaintiloja. Mitä enemmän näiden asiaintilo-
jen toteutuminen on riippuvaista tekojen todellisista
seurauksista, sitä realistisempia ne ovat toivon kohtei-
na.

Henkilö esimerkiksi toivoo sellaisen asiaintilan to-
teutuvan, jossa hän jälleen näkee. Olettakaamme että
ko. asiaintila toteutuu leikkauksen seurauksena. Hänen
toivonsa kohdistuu silloin erääseen mahdolliseen asiain-



tilaan, joka toteutuu tietyn teon kausaalisena seurauk-
sena. Mutta jos hän ei lainkaan tiedä, mitä tekemällä
hänen toivonsa toteutuu, hänen toivonsa voi sanoa ole-
van vain "suopea" eräille toimintamahdollisuuksille.
Toivo kenties vain ikään kuin odottaa tilaisuutta toimia
"suopealla" tavalla. Erityisesti harras toivo implikoi
tällaisen odottavan tai valvovan, siis joillekin vielä tun-
temattomille mahdollisuuksille suopean asenteen. Hen-
kilö ikään kuin tarkkailee merkkejä tai vihjeitä, jotka
voisivat antaa aiheen toimia jollakin sellaisella taval-
la, joka edesauttaisi toivon toteutumista (näön palau-
tumista). On helppo ymmärtää, että hartaalla ("suo-
pealla") toivolla on voimakkaasti integroiva, henkilön
yleistä elämänasennetta muovaava merkitys. Epistee-
misen epävarmuuden vallitessa henkilö yrittää "ojen-
tautua" siten, että toivonmukaiset asiaintilat jäävät jäl-
jelle hänen mentaaliseen varustukseensa ja niiden vas-
taiset karsiutuvat. Toivon "suopeus" on siis mahdol-
listen maailmojen yhteensovittamista ja karsimista —
eräänlaista kuvittelua (imaginaatiota). Tilannetta ku-
vaa sanonta "toivon, että kaikki onnistuu". Henkilö ei
välttämättä tiedä tarkasti, miten toimia, mutta osaa nor-
maalisti kuvitella toimintansa yleisen suunnan. Toivo
integroi hänet tietyksi persoonaksi tämän yleisen suun-
nan avulla. Uskonnollisessa kilvoituksessa toivolla on
keskeisesti tällainen rooli.

TOIVO JA LUPAUS

Yksi toivon olennainen piirre on, niin kuin jo sanoin,
ettei toivon kohde ole toteutuneena nykyhetkessä, vaan
tulevaisuudessa tai lokaalisesti muualla. Kysymys on
toivomisasenteen keskeisistä käsitteellisistä ehdoista.
Henkilö toivoo jotakin joskus tai jossakin olevaksi.
Menneisyydessäkin voi kyllä olla toivotun asian osa.
"Toivon, ettei niin olisi käynyt" on siis mahdollinen
toivon ilmaisu, mutta lähinnä siksi, että se sisältää myös
viittauksen nykyhetkeen tai tulevaisuuteen sijoittuvaan
varsinaiseen kohteeseen. Sen sijaan henkilö ei voi
toivoa näkönsä takaisin saamista, jos hän ei ole sitä me-
nettänyt tai jos hän on jo saanut sen takaisin. Vaatimus
on itsestään selvä käsitteellinen ehto.

Henkilö toivoo näkönsä takaisin saamista; hänelle
on luvattu, että tiettyjen hoitotoimenpiteiden jälkeen
hän jälleen näkee. Yhteys toimenpiteiden ja toivon to-
teutumisen välillä on luonnollisesti kausaalinen. Mut-
ta toivoasenteen yhteydet poissaolevaan kohteeseen
voivat olla muunlaisiakin kuin käsitteellisiä tai kau-
saalisia. Henkilö itse ei esimerkissämme voi vaikuttaa
toimenpiteisiin eikä ole niiden asiantuntija, hänen on
luotettava lääkärien ennusteeseen myöhemmin tapah-

tuvasta toteutumisesta. Lääkärien antamaa ennustetta
voi pitää eräänlaisena lupauksena - tosin hiukan epä-
aidossa mielessä. Näin ollen yhteys henkilön toivo-
misasenteen ja toivon toteutumisen välillä on lupauk-
senvarainen. Toivo on toteutuva, jos lupaus pitää ja lu-
paus pitää, jos siihen liittyy velvollisuuksien noudat-
taminen. Se, että toivo suuntautuu asioihin, jotka eivät
näy, liittyy usein juuri siihen, että toivon toteutuminen
voi olla lupauksenvaraista, ei pelkästään kausaalista.
Toteutuminen riippuu lupauksen antajan tahdosta ja si-
toutumisesta sekä siitä, tekeekö lupauksen saaja, siis
tässä tapauksessa toivoja, lupauksen edellyttämät
velvollisuutensa. Tällaista yhteyttä toivon ja toteutu-
misen välillä voi nimittää institutionaaliseksi tai inten-
tionaaliseksi. Koska lupaukset useimmissa tapauksis-
sa edellyttävät joidenkin erityisten velvollisuuksien
täyttämistä lupauksen saajan toimesta ja kun lupauk-
sen saaja on toivoja, velvoittaa toivo siis intentionaali-
sesti tai institutionaalisesti täyttämään nämä velvoit-
teet. Tässä tapauksessa toivolla että p on eettinen seu-
raus lupaukseen sidotun velvollisuuden muodossa. Jos
tällaisia erityisiä velvoitteita ei lupauksessa vaadita,
velvoittaa toivo kuitenkin silloinkin olemaan suopea
sellaisille asiaintiloille, jotka eivät sodi lupausta vas-
taan. Silloin toivon voi sanoa velvoittavan pelkästään
toteutumiselle suopeisiin intentioihin.

Oletetaan, että toivo toteutuu vain jos sen ehtona
olevaa lupausta ei rikota. Herää kysymys, minkä luon-
teisia toivon eettiset implikaatiot silloin ovat. Seuraa-
ko itse toivomisasenteesta jollakin tavalla suoraan,
että toivoja toteuttaa velvollisuutensa? Vastaus lienee,
että velvollisuuden voimaantulo on sidoksissa lisäpre-
misseihin. Kysymyksessä ei ole toivoasenteen puh-
taasti looginen seuraus, vaan deonttinen seuraus. Jos
henkilö toivoo että p, niin tästä ei puhtaasti loogisesti
seuraa mitään velvollisuutta p:n toteutumisen kannal-
ta, mutta velvollisuus seuraa deonttisesti: pitää olla
niin, että jos a toivoo että p, ja jos toivo toteutuu vel-
vollisuuden q noudattamisen välityksellä, niin a:lla on
velvollisuus q:hun - siis a:n pitää noudattaa velvolli-
suutta q. Samalla tavalla voi luullakseni perustella,
että toivolla voi olla myös muita intentionaalisia, in-
stitutionaalisia tai kaiken kaikkiaan intensionaalisia li-
säpremissejä, jotka saavat aikaan käsitteellisiä yhteyksiä
toivomisasenteen ja toivon toteutumisen välille. Täl-
laisten lisäpremissien välityksellä toivolla voi itse asias-
sa olla monenlaisia eettisiä implikaatioita, vaikka olisikin
vaikeaa tai mahdotonta rakentaa mitään yhtä ja aino-
aa, toivoon perustuvaa eettistä normistoa.
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