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80-LUVUN MUUTTUVAT TAVOITTEET 

Taloudellinen lama vaikutti Suomessa 

merkillisellä tavalla. Vähemmän merkillistä 

oli tietenkin joukkotyöttömyys ja elintason 

kasvun pysähtyminen. Odottamatonta sen si

jaan oli kulttuuriharrastuksen selvä lisäänty

mmen. 

Suomalaisen yhteiskunnan tavoitejärjestel

mä on murrosvaiheessa. Aineellisten tavoit

teiden rinnalle on kansalaisten asenteissa nou

semassa sosiaalisia ja henkisiä arvoja. Tämä 

on ilmennyt mm. pitkittäistutkimuksissa lu

kiolaisten asenteista. Läheisten ihmissuhtei

den, terveen elinympäristön ja henkisten har

rastusten arvostus on nousussa. 

Perinteinen "elintason" käsite on sekä kan

salaisille että heidän tutkijoilleen avartumas

sa. Tämä ilmeni jo Erik Allardtin tutkimuk

sessa "Hyvinvoinnin ulottuvuudet" ( 1976), 

joka toi - joskin kapealla tavalla - esiin in

himillisen hyvinvoinnin sosiaalisen ja henki
sen ulottuvuuden. Vain sellaisella yhteiskun

tapolitiikalla, joka ottaa huomioon kaikki 

hyvinvoinnin ulottuvuudet, on Suomessa tu

levaisuutta. 

Tähänastinen yhteiskuntapolitiikka on ol

lut kokonaishyvinvoinnin kannalta tasapaino

tonta. Taloudellisen kasvun tavoitteet ovat 

olleet ylipainoisia. Sosiaalisen ja henkisen kas

vun on uskottu itsestään seuraavan taloudel

listen tavoitteiden saavuttamisesta. Sosiaali

seen kasvuun kuuluu ihmissuhteiden, sosiaa-

lisen aktiivisuuden ja yhteisvastuullisuuden 

kehittyminen. Henkiseen kasvuun taas hen

kisten (tieteellisten, aatteellisten, taiteellisten) 

harrastusten sekä samalla itseymmärryksen ja 

itsensä toteuttamisen vahvistuminen. 

Vaikka tasapainon puute on jo melko ylei

sesti ymmärretty, politiikka laahaa perässä. 

Tämä näkyy selvästi valtioneuvoston pää

töksissä vuonna 1978, joissa koulutus- ja tie

depolitiikkaa on arvioitu vain ahtaan ma

terialismin kannalta. 

Eräs mielenkiintoinen kehityssuunta 80-

luvulle on kansallisen kulttuuriperinnön elpy
minen. Henkiseen kasvuun kuuluu myös tie

toisuus omista kulttuurisista juurista. Yhteis

kunnan jyrkkä rakennemuutos heitti suuren 

osan suomalaisia maaseutuympäristöstä kau

punkiin ja aiheutti syvää henkistä pahoin

vointia ja sosiaalista viihtymättömyyttä. Kui

tenkin myös uudessa ympäristössä voidaan 

tavoittaa se, mikä suomalaiselle kulttuuripe

rinnölle on olennaista. Nähdäkseni se on tiet

ty henkinen katsomustapa, luottamus hengen 

voimaan ihmisessä ja maailmassa, mikä tulee 

esiin erilaisin muunnoksin kansanrunoudesta 

1800-luvun suuriin klassikoihin. 

Ellei pienen kansan tavoitteisiin kuulu 

oman vireän hengenelämän kehittäminen, 

se ei pitkään pysty nykymaailman paineissa 

säilyttämään omaa olemassaoloaan. 

Reijo Wilenius 
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}(_a[evi lleinilä 

POLITISOITUMINEN JA SITOUTUMATTOMUUDEN 

TULEVAISUUS 

"Kohta linnun laulukin politisoidaan", 
epäili taannoin Erik Allardt tarkastellessaan 
leviävää politisoitumista suomalaisessa yh
teiskunnassa. 

Löyhässä kielenkäytössä politiikka ja po
litisoituminen viittaavat lähinnä yhteisten 
asioitten hoitoon julkisen hallinnon puitteis
sa. Yhteisiä asioita hoidetaan paljon myös 
kansalaisten omaehtoisen, useimmiten järjes
tyneen yhteistoiminnan avulla, mutta koska 
tältä puuttuu julkishallinnollinen ja puolue
poliittinen luonne, sitä ei yleensä lueta poli
tiikan piiriin. Toisaalta on havaittavissa, 
että tässä suhteessa raja politiikan ja muun 
kansalaistoiminnan välillä on hämärtymäs
sä. Ammattiyhdistysliike on pyrkimyksissään 
politisoitunut ja sen asema julkishallinnossa 
on virallistunut. Myös liikkeen piirissä havait
tava pyrkimys pakollistaa jäsenyys vaikuttaa 
samaan suuntaan. Viime vuosien aikana on 
enentyvästi perustettu myös nimenomaisesti 
poliittisia tarkoituksia edistäviä tiede-, kult
tuuri-, nuoriso- yms. yhdistyksiä. Täten myös 
vapaaehtoinen kansalaistoiminta on poli tisoi
tumassa. 

Puoluevaltaisuuden kasvu 

Elämän politisoituminen ei sellaisenaan ole 
mikään outo ilmiö. Kun jokin asia koetaan 
tärkeäksi ja se saavuttaa riittävän tiedostus
asteen kehittyen yleiseksi intressiksi, se syn
nyttää aluksi ryhmätoimintaa asian edistämi
seksi - yhdistys-, painostus- ja eturyhmätoi
mintaa - ja tavallaan kuin kypsyy politiikan 
tehtäväpiiriin. Aikaisemmin yhteiset asiat hoi
dettiin enemmän keskinäisen avun, talkoo
toiminnan ja omaehtoisten yhdistystyön avul
la. Nykyisin tällaisten asioiden hoito on siir
tynyt entistä enemmän julkiselle hallinnolle. 
Yhdistysten jäsenmäärien kasvu, toiminnan 
vaatimustason nousu, hallintobyrokratia yms. 
kehitystekijät ovat myös vaikuttaneet siihen, 
että ennen täysin omaehtoiset yhdistykset ja 

Alustus Kriittisessä korkeakoulussa 27. 2. 79 

järjestöt ovat joutuneet etsimään julkisen 
hallinnon tukea toimintaedellytystensä ja te
hokkuutensa turvaamiseksi ja altistuneet po
liittisen tahdon säätelyyn. Kenen leipää syöt, 
sen lauluja laulelet, pätee tässäkin ja tätä 
tunnussäveltä harjoitellaan jo "vaP.aissa" 
kansalaisjärjestöissä; apartheid-käsite on tul
lut myös urheilun kielenkäyttöön. 

Yhteiskunnan politisoituessa politiikan vä
liintulo kansalaisten elämässä kasvaa, elämi
nen politisoituu. Tässä tilanteessa myös poli
tiikan säätelyn tarve kasvaa ja se merkitsee 
puoluelaitoksen aseman vahvistumista. Viime 
aikoina on ruvettu puhumaan puoluevallan 
lisääntyvästä osuudesta mm. eduskunnan val
lankäytössä. 

Eduskunnan jättävä kansanedustaja toteaa 
mm: 

"Puoluelakien voimaantultua on puolue
toimistovalta ruvennut entistä enemmän 
rajoittamaan kansanedustajan oikeuksia. 
En viihdy tällaisessa poliittisessa ilmapii
rissä, missä vakaumuksensa tähden joutuu 
puhuteltavaksi ja kuulusteltavaksi" ( Kes
kisuomalainen 11. 2. 1979) 

Tutkimustenkin avulla on voitu todeta, 
että yhdenmukaisuuden vaatimus puolueitten 
eduskuntaryhmissä on yleistä ja että ryhmä
kuria ylläpidetään sanktioiden avulla vaikka 
sama korkein valtiomahti on aikoinaan säätä
nyt valtiopäiväjärjestyksessään: 

"Edustaja on velvollinen toimessaan nou
dattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on 
siinä velvollinen noudattamaan perustus
lakia eivätkä häntä sido mitkään muut 
määräykset" ( 11 §) 

Tarpeellisen politiikan säätelyn lisäksi myös 
politiikan luonteeseen kuuluva "taistelu val
lasta" ruokkii puoluekeskeisyyttä. Politiikassa 
urheilun lailla ei riitä pelkkä osallistuminen; 
molemmissa havitellaan menestymistä. Poli
tiikassa se merkitsee vaikutusvaltaa, urheilus
sa taas voittoa. Kilpailu vallasta on meillä 
neljän, melko tasaveroisen puoluekilpailijan 
ja kahden tasapäisen ideologiakamppailijan 
vuoksi - vasemmisto ja oikeisto - erityisen 



kireä ja sellaisena omiaan korostamaan puo
luekeskeisyyttä poliittisessa päätöksenteossa. 

Vaikutusvalta riippuu puolueen suuruu
desta ja tämä äänestäjistä. Päättymättömän 
kilpailun erityismuotoa edustava valtakilpailu 
korostaa puolueen asemaa ja merkitystä: puo
lue on organisaatio, joka mobilisoi voimare
servit kilpailuun, säätelee pelinsiirtoja ja -
mikä tietysti demokratian kannalta on var
sin olennaista - valitsee edustajat kilpailuun. 
Tämä kilpailu antaa puolueelle eräänlaista 
itseisarvoa, ja puolue-etu voi tulla jopa toi
minnan keskeiseksi johtoaatteeksi. Perus
luonteeltaan puolueet ovat kuitenkin aatteel
lisia kansalaisjärjestöjä, joiden tarkoituksena 
olisi toteuttaa jäsenistönsä tahtoa yhteisten 
yhteiskunnallisten pyrkimysten suunnassa. 
Päättymättömän valtakilpailun vuoksi nämä 
puolueet ovat vaarassa vieraantua tästä alku
peräisestä tarkoituksestaan jäsenistönsä ja 
kannattajakuntansa tahdon toteuttajina 
muuttuen entistä selvemmin poliittisiksi tais
telujärjestöiksi. Jo poliittinen kielenkäyttö 
viittaa tähän: puhutaan vihollisista, päävas
tustajista, vaalitaistelusta, strategiasta jne. 
Puolueet on perustettu demokratian edistämi
seksi yhteiskunnan päätöksenteossa. Taistelu
järjestöiksi muuttuessaan niiden oma päätök
senteko on omiaan keskittymään puoluejoh
don ja -byrokratian käsiin, mikä samalla voi 
merkitä puolueen ja sen johdon loitontumista 
jäsenistöstä ja kannattajakunnasta. 

Edelleen puoluekeskeisyyttä vahvistaa puo
lueitten jatkuva byrokratisoituminen. Byro
kratialla on taipumus kasvattaa lisää byro
kratiaa. Samaan suuntaan vaikuttaa myös 
politiikan harjoittamisen yleinen ammatti
maistuminen. Puolueiden parantuneet talou
delliset edellytykset kasvattavat puoluebyrok
ratiaa, kasvava toimintakyky laajentaa toi
mintaa, mikä puolestaan vaatii tuekseen lisää 
byrokratiaa ja tämä vaatii lisää tukea ja lisä
tuen avulla tämä kehävaikutus jatkuu edis
täen yhteiskunnan ja elämän totaalista poli
tisoitumista, elämän alistumista puoluesää
telyyn. 

Poliittisen toiminnan ja päätöksenteon am
matillistuminen on luonnollinen seuraus poli
tiikan tehtäväalueen laajenemisesta. Kan
sanedustajien työ on muttunut kokopäiväi
seksi. Asiat ovat muuttuneet niiden riippu
vuussuhteiden lisääntyessä entistä kompleksi
semmiksi vaatien asiantuntemusta ja pereh
tyneisyyttä. Kaikki tämä on omiaan vahvis-

5 

tamaan puoluebyrokratiaa, sen asiantuntija
valmistelun merkitystä mutta myös kansan
edustajatehtävän ammatillistumista, muuttu
mista virkauraksi B-palkkaetuineen ja eläke
järjestelyineen. Kansanedustus on muuttunut 
kutsumustehtävästä ammatiksi ammatillisine 
etuineen, puolueen määrääminä "virkaehtoi
neen" ja lojaalisuusvaatimuksineen. 

Politisoitumisilmiöitä 

Kilpailu vallasta, puoluetahdon pyrkimyk
set ja puolue-edun varmistaminen ovat rat
kaisevasti myötävaikuttaneet varsin moniin 
erilaisiin politisoitumisilmiöihin. 

1. Virkanimitykset 

Poliittinen virkanimitys merkitsee aina 
puolueen ja puoluetahdon lisääntyvää vaiku
tusmahdollisuutta eli puolue-etua ja nimi
tetylle - tiettyä puoluevelkaa, jota on aika
naan sopivissa asiayhteyksissä lyhennettävä. 
Muuten olen sitä mieltä, että väitetty poliit
tinen syrjintä korkeakoulujen nimitysasioissa 
ei ole lainkaan verrannollinen poliittiseen syr
jintään ja suosintaan julkisen ja erityisesti 
kunnallisen hallinnon piirissä. On outoa, että 
maamme sosiologien tieteellinen yhdistys on 
ryhtynyt määrätietoiseen kampanjaan Saksan 
Liittotasavallan virkakieltojärjestelmän ku
moamiseksi mutta on vaiennut oman maam
me laaja-alaisen virkakieltojärjestelmän ole
massaolosta! Valtionhallinnon virkojen politi
soituessa värittömän virallisen virkatien rin
nalle ja jopa sitä tärkeämmäksi asiointi- ja 
vaikutuskanavaksi on tullut värikäs, epävi
rallinen puoluetie. 

2. Kuntien ja valtion avustukset 

Kuntien ja valtion avustukset kulttuuri-, 
nuoriso- ja urheilutoiminnan tukemiseksi ovat 
saaneet enentyvästi puoluetuen luonteen: 
avustusten jakoperusteena yhdistyksen poliit
tinen luonne ja sen suhde kunnan ja edus
kunnan poliittiseen valtaryhmittymään on 
tullut jopa tärkeämmäksi kuin yhdistyksen 
toiminnan laajuus ja sen yleinen merkittä
vyys. Kuvaavaa avustustoiminnan politisoitu
miselle on se, että vaatimus toiminnan "yh-
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teiskunnallisen merkittävyyden" huomioon
ottamiseksi esim. urheilujärjestöjen valtion
tuen jakoperusteena pyritään tulkitsemaan 
ensisijassa poliittisesti - poliittinen toiminta 
esim. juuri urheilussa ja urheilun avulla on 
muka vain yhteiskunnallisesti erityisen mer
kityksellistä! Kuitenkin nykyisessä politisoitu
neessa ja samalla lokeroituneessa maassamme 
sellainen kansalaistoiminta, joka pystyy yh
distämään poliittisesti erimielisiä kansalaisia 
yhteiseen ja yhdistävään pyrkimykseen - ku
ten tämä Kriittinen korkeakoulukin - on 
minusta yhteiskunnallisesti aivan erityisen 
merkityksellistä ja ansaitsisi vaikkapa valtion
tuen korotukset! Kun vielä politisoitunut kun
tien ja varsinkin valtion avustustoiminta on 
synnyttänyt puoluekaaderien toimesta uusia 
poliittisia istukkaita yhdistysten toimintakent
tään, tukea jaetaan katsomatta näiden elin
voimaisuuteen usein parlamentaarisen ja
kautuman ja värin mukaan. Tämä merkitsee 
puoluetukijärjeestelmän laajennusta ja se uh
kaa - mikä pahinta - näivettää todella 
elinvoimaisen ja suomalaiseen yhteiskuntajär
jestykseen perinteisesti kuuluvan vapaan, po
liittisesti sitoutumattoman yhdistys- ja jär
jestötoiminnan. Näin tapahtuessa se on sekä 
kansanvallan että suomalaisen kulttuurin me
netys. Kunnan tai valtion avustus poliittisia 
tarkoituksia ajavalle yhdistykselle tai järjes
tölle merkitsee tosiasiassa välillistä puoluetu
kea. Tästä syystä nämä yhdistykset olisi ryh
mitettävä omaan avustusluokkaansa, jossa 
jako suoritettaisiin lähinnä poliittisten perus
teiden mukaan. Epäpoliittiset yhdistykset voi
sivat muodostaa oman luokkansa ja niiden 
kesken avustus olisi tarkoituksenmukaista ja
kaa lähinnä toiminnan ja jäsenmäärän mu
kaan. 

3. Vapaa kansalaistoiminta 

Vapaa kansalaistoiminta voi politisoitua 
myös sen johdosta, että puolueet pyrkivät 
väliintulollaan ja poliittisen avustus-porkka
nan ehdoilla saamaan vaikutusvaltaa järjes
töissä ja yhdistyksissä. TUK :n ja TUL :n yh
dentyminen vasemmistopuol ue�tten tahdon 
mukaisesti merkitsee työväen urheiluliikkeen 
lisääntyvää politisoitumista. Puolueitten vai
kutusvalta on kasvanut myös ammattiyhdis
tys- ja osuustoimintaliikkeissä, josta esimerk
kinä Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jul-

kaiseman Me-lehden päätoimittajan tuore 
poliittinen valintakiista ja toimitusjohtaja 
Niilo Hämäläisen kannanilmaisu: 

"Jvlinä en suostu hyväksymään sitä, että 
järjestöjen päätösvalta annetaan ulkopuoli
sille. Periaatteessa on kysymys samasta 
asiasta kuin ammattiyhdistysliikkeessä, jon
ka vallan puolueet haluavat ottaa itselleen. 
Kunkin järjestön johdon on tehtävä itse
näisesti päätöksensä. Jos johtoon ei olla 
tyytyväisiä, sitä pitää vaihtaa" (HS 22. 2. 

1979). 

4. Koululaitos 

Koululaitoksen toiminta on yhteinen asia 
ja yksityisten koulujen kunnallistamisen ja 
valtiollistamisen jälkeen se on täysin julki
nen asia ja niinmuodoin politiikan tehtävä
alueeseen kuuluva. Kuitenkin vasta 1960-

luvulta lähtien koululaitos on tullut varsi
naisesti tietoisen poliittisen vaikuttamisen ja 
puoluetahdon kohteeksi. Puolueiden kiinnos
tus koulupolitiikasta ja koululaitoksen kasva
tustavoitteista on mitä luonnollisinta ja pi
kemminkin on aihetta ihmetellä sitä, miksi 
niin myöhään jotkut puolueet heräsivät ja 
kiinnostuivat nuorisomme kasvatuskysymyk
sistä ja samalla yhteiskuntamme mutta myös 
puolueiden huomispäivästä! Herättyään ne 
panivatkin luudat heilumaan ja koko koulu
laitoksen 'uusiksi'. Maan hallitus oli jopa val
mis toteuttamaan korkeakouluissa vallanku
mouksen ja siirtämään päätösvallan YYÄ
periaatteen mukaiseksi opiskelijoille, mikä 
olisi merkinnyt korkeakoulujen täydellistä po
litisoitumista. 

Korkeakoulujen asteettainen politisoitumi
nen on nytkin tosiasia, ja toteutetut hallinto
uudistukset ovat vahvistanee tätä kehitystä. 
Koska ylioppilaskunnat ovat poliittisesti jär
jestäytyneet ja toimivat yleisten puoluemal
lien mukaisesti, opiskelijaedustus tuo korkea
koulun hallinnossa puoluetahdon päätöksen
tekoon ja sitä todennäköisemmin mitä useam
pia hallintopaikkoja opiskelijoilla on. Toisaal
ta kuitenkin korkeakoulut ja ylioppilaskun
natkin vaativat korkeokouluille vapaan ope
tuksen ja tieteen nimissä itsehallinto-oikeutta. 
Politisoituneessa korkeakoulussa tällainen au
tonomia jää aina nimelliseksi, koska poliitti
nen tahto on sitoutuneiden opiskelijoiden ja 
opettajien mukana tavallaan jo sisäänraken-



nettu päätöksenltekokoneistoon. Autonomia 
jää tällöin näennäiseksi olivatpa sen muo
dolliset valtuudet miten laajat hyvänsä! 

Kasvatuksellisesti on vaikea perustella sitä, 
että nuoren virikeympäristöä rajoittava ja ys
tävyyssuhteita karsinoiva puoluepoliittinen 
toiminta kouluneuvostovaaleineen ja -tehtä
vineen ulotetaan jo peruskouluun. Onko kou
lu kasvatusta, nuorta vai puoluetta varten? 

5. Tiede ja tiedepolitiikka 

Tieteellä ja tutkimuksella on aina yhteis
kunnallinen merkityksensä. Tiede ja tiede
politiikka on yhteiskunnalliselta luonteeltaan, 
perusteiltaan ja merkitykseltään kuitenkin 
niin kompleksinen ilmiö, ettei tätä vyyhteä 
kannata tässä yhteydessä lähteä enemmälti 
purkamaan tai sekoittamaan. Totean lyhyesti, 
että tiede, erityisesti soveltavan tutkimuksen 
ja sen painoalojen määrittelyn sekä tieteen 
harjoittamisen materiaalisten edellytysten 
osalta, kuuluu kiistattomasti politiikan tehtä
väluonteeseen. Yhtä kiistattomasti on myös 
erotettava tieteellinen totuus ja pätevyys po
liittisesta totuudesta ja pätevyydestä. Jos po
liittinen tahto ja puolue-etu syrjäyttävät tie
teellisen pätevyyden ja asiantuntemuksen tut
kimustyössä tai apuraha-anomusten ja tutki
mussuunnitelmien arvioinnissa politiikka on 
tunkeutunut alueelle, jossa se on vain häi
riöksi. Tieteellisen tutkimuksen/tutkimus
suunnitelman pätevyys ei määräydy parla
mentaaristen voimasuhteiden, eikä ensisijassa 
maailmankatsomuksen, vaan lähinnä tieteen 
omien kriteerien mukaan. 

Käsitykseni mukaan Suomen Akatemia ja 
valtion tieteelliset toimikunnat ovat parla
mentaarisine koostumuksineen ja politisoitu
neina järjestäytyneet tieteen kannalta väärin 
mutta politiikan kannalta oikein. Valtion ylin 
tiedepoliittinen elin, valtion tiedeneuvosto, 
jonka perustehtävänä on mm. määritellä tie
depolitiikan kehykset tutkimuksen painopiste
aloineen, on järjestäytynyt periaatteessa -
poliittisesti - oikein mutta käytännössä vää
rin ministerikiireiden vuoksi! 

Mutta Joensuun korkeakoulun ylioppilas
lehden kolumnisti sanoo kaiken tämän kirk
kaasti ja ytimekkäästi: 

"Tieteellinen ajattelu merkitsee aina kan
nanottoa erilaisiin tieteellisiin traditioihin 
ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Tie-
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teen on oltava puolueellista mna maarin 
kun sitä vaatii todellisuus. Mutta tämän 
puolueellisuuden samaistaminen puoluepo
liittiseen puolueellisuuteen merkitsee tie
teen lopun alkua, sillä silloin joudutaan 
luopumaan tieteellisestä ajattelusta ja kor
vaamaan se puoluetoimistoajattelulla! Lat
tea puoluepoliittisuus on jo tuonut koko 
joukon ongelmia tiedehallintoomme, kun 
tieteellinen pätevyys ja argumentointi on 
korvattu puolueiden "parlamentaarisilla" 
sopimuksilla. Tämän kabinettipolitiikan 
murtaminen ja tieteen puolustaminen on 
opiskelijoiden ja korkeakoulujen yhteinen 
etu!" 
(Jussi Silvonen, Joensuun ylioppilaslehti 
16.2. 1979) 

6. Yhteiskuntasuunnittelu 

Politisoituminen on ulottautunut pitkälle 
myös yhteiskunnan erilaisiin suunnittelu- ja 
asiantuntijatehtäviin. Valtion hallintoa ja 
valtakunnallista kehitystyötä palveleva komi
teatyö ohjautuu entistä enemmän parlamen
taarisesti ja samalla puoluetoimistojen ja puo
lueasiantuntemuksen mukaan, josta syystä ko
miteoiden ratkaisut ja suositukset ovat ehkä 
enemmän äänestysten ja poliittisten voima
suhteiden kuin pätevimmän asiantuntemuk
sen varassa syntyneitä. Usein komitean tai 
asiantuntijatehtävän henkilöratkaisut enna
koivat hyvin jo työn tuloksia eriävine mieli
piteineen. Komiteatyöhön ja politisoitunee
seen asiantuntijatyöhön voidaan soveltaa 
vanhaa totuutta ystävän valinnasta ihmisen
tuntemuksen osoittimena: kerro mikä on ko
mitean tai asiantuntijakunnan poliittinen 
koostumus, minä kerron työn lopputuloksen. 

Politisoituminen ja sitoutumattomuus 

Yhteiskunnan lisääntyvän politisoitumisen 
ja puoluekeskeisyyden vähentäessä toiminnan 
vapausasteita, poliittisesti sitoutumattomat 
villit, orvot ja kodittomat joutuvat entistä 
ahtaammalle. Haastatteluni sitoutumatto
muudesta jokin aika sitten eräässä päiväleh
dessä herätti vilkkaan keskustelun ja väitte
lyn. On jotain ajallemme ominaista siinä, 
että suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa jo 
perustuslaki turvaa yksilön sanan- ja myös 
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uskomusten/uskonnon vapauden eräänä elä
misen perusarvona, ryhdytään kiistelemään 
sitoutumattomuudesta, jopa sen oikeutukses
ta! Tarvitaanko tällaista ilmiötä, tarvitaanko 
sitoutumatonta kulttuurityötä, kasvatusta, tie
dettä, urheilua, leikkiä, lastensuojelua, ym
päristönsuojelua, terveydenhoitoa, kuluttaja
neuvontaa, vapaa-ajan käyttöä, palokuntaa, 
yliopistoa tai edes sitoutumatonta linnun lau
lua? Onko sitoutumattomuus edes mahdol
lista? 

Lähtökohdaksi olisi ensin selvitettävä, mitä 
tämä sitoutumattomuus on ja mitä se ei ole. 
Sosiologia-oppiaineen yksiselitteinen määrit
tely on tunnetusti vaikea tehtävä. Eräs opet
tajani määritteli sen yksinkertaisesti: "Sosio
logia on sitä, mitä luennoin". Vastaavasti voi
sin sanoa, että sitoutumattomuus on minulle 
sitä, mitä edellä olen sanonut eritellessäni 
kriittisesti ja minkään puolueen etua ajatte
lematta yhteiskuntamme politisoitumisilmiöi
tä. Voidaan ihmetellä sitä, että ammattipoli
tologimme eivät ole osoittaneet suurempaa 
kiinnostusta tämänkaltaisten kehitysilmiöiden 
tutkimiseen. Politologiemme poliittinen si
donnaisuusko on ollut esteenä vai - puolueit
ten penseys? Sitoutumattomuus ei ole yksise
litteinen asia. Se ei myöskään ole kannatto
muutta, kuten kuulee sitä virheellisesti luon
nehdittavan. Lyhyesti määrittelisin sen puo
luetahdosta ja puoluedoktriineista riippumat
tomiksi, omaan harkintaan perustuvaksi yh
teiskuntakatsomukseksi. Kannan puuttumi
nen viittaa yhteiskunnalliseen piittaamatto
muuteen ja sitä ei poliittinen sitoutumatto
muus voi olla. 

Luonnostelin v. 1974 sitoutumattomuuden 
teesejä tieteessä, tiedepolitiikassa ja yliopisto
työssä. Pari näytettä näistä: 
• sitoutumattomuus korostaa yksilön oma

ehtoisen kriittisen harkinnan yhteiskun
nallisen vastuun ja aktiivisuuden merki
tystä opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuk
sessa vastapainona nykypäivän ryhmäkes
keisyyden, kollektiivisuuden ja dogmaatti
suuden vaatimuksille; 

• sitoutumattomuus merkitsee kriittistä, dog
maattisuudesta vapaata totuuden etsintää, 
vaihtoehtojen kriittistä arviointia, omaeh� 
toista tiedon omaksumista sekä kriittistä 
suhtautumista kaikkiin arvostuksiin mu
kaan lukien maailmankatsomukselliset ja 
poliittiset uskomusrakennelmat; 

• sitoutumattomuus merkitsee kieltäytymistä 

sellaisesta tehtävästä, mandaatista ja jä
senyydestä, mikä sitoo yksilön harkinnan
vapautta ja itsenäistä kannanmäärittelyä. 

Sitoutumattomuus ei voi kuitenkaan tar
koittaa mitään ajattelun ehdotonta vapauJta, 
ehdotonta riippumattomuutta ympäristöstä ja 
sen vaikutteista. Pikemminkin sitoutumatto
muus periaatteessa ammentaa mahdollisim
man monista lähteistä ja kaikilta puolueilta 
- jos niin halutaan sanoa - ajattelun, tie
don ja totuuden aineksia ja sitoutumaton ra
kentaa näistä oman todellisuuskäsityksensä ja 
yhteiskunnallisen kantansa. Tässä mielessä si
toutumattomuus merkitsee tavallaan oman 
poliittisen todellisuuskäsityksen luomista ja 
poliittisen totuuden jatkuvaa etsimistä. Tie
teessä länsimaisessa käsityksessä ei tunnusteta 
absoluuttista totuutta. Tiede on sen jatkuvaa 
etsimistä, ja tämänpäivän totuus on haaste 
huomispäivän tutkijalle. Puolueoppien ja 
-ohjelmien totuus on niinikään suhteellista ja 
usein yksipuolisten ryhmäetujen rajaama. 
Sama pätee kaikkien eturyhmien suhteen. 

Sitoutumattomuus voi olla suhteellista 
myös poliittisen vedenjakajan: vasemmisto
laisuuden ja oikeistolaisuuden, rajoissa. Vas
taavasti poliittisessa sitoutuneisuudessa voi olla 
huomattavia aste-eroja vaihdellen jäykästä 
puoluedogmaattisuudesta puolueen toisin
ajattelevien kriittisyyteen. 

Tarvitaanko sitoutumattomuutta 

1. Sitoutumattomuus demokratian edistäjänä 

Demokratian perusolemukseen kuuluu 
kansalaisten aktiivisuus ja vaikutusmahdolli
suuksien turvaaminen yhteisten asioitten hoi
dossa. Sitoutumattomat kansalaisjärjestöt 
esim. urheilun, kulttuuri- ja nuorisotoimin
nan aloilla tukevat suomalaista kansanvaltaa, 
edistävät suomalaista kulttuuria ja kansamme 
hyvinvointia sekä antavat yhteisyyden ja yh
teistyön kokemuksia kansallisen solidaarisuu
den siteeksi. Poliittiset järjestöt eivät pysty 
korvaamaan sitoutumattomien järjestöjen 
työtä eikä niiden yhteiskunnallista merkittä
vyyttä kansanvallan laajentajina ja kansalli
sen yhteenkuuluvuuden lujittajina. 

2. Sitoutumattomuus poliittisena kontrollina 

Demokratia tarvitsee pysyäkseen myös 
jatkuu sivulle 11 
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Juhani Pietarinen 

BENEDICT SPINOZAN AKTIIVINEN IHMINEN 

Esitän eraan filosofisen perustelun teesille, 
jonka mukaan yhteiskunnan hyvä on sen jä
senten tiedostava eli kognitiivinen aktiivisuus 
ja paha vastaavasti kansalaisten kognitiivinen 
passiivisuus. Teesi tunnetaan parhaiten Aris
toteleen esittämänä käsityksenä ihmisen hy
västä. Samasta perusajatuksesta on kuitenkin 
esitetty useita uuden ajan tieteellistä maail
mankuvaa paremmin vastaavia versioita. Kä
sittelen tässä aihetta lyhyesti Benedict Spino
zan hieman yli 300 vuotta sitten esittämien 
ajatusten pohjalta. 

Aktiivinen todellisuus 

Spinoza näkee todellisuuden eli luonnon 
perinjuurin aktiivisena. Kaikkia ilmiöitä oh
jaa eräänlainen yleinen energiaperiaate eli 
conatus. Kun luonto käsitetään aineelliseksi 
järjestelmäksi, se ilmenee dynaamisena liik
keen ja levon jatkuvana prosessina, joka muo
dostuu jakamattomien alkeisosien toiminnois
ta ja osien keskinäisistä vuorovaiku tuksista. 
Alkeisosien toiminta on juuri conatus, pyr
kimys säilyttää niille tunnusomainen liike, 
jonka varaan kaikki luonnon suunnattoman 
monimutkaiset järjestelmät rakentuvat. 

Täsmälleen sama conatus ilmenee myös 
kaikessa henkisessä toiminnassa. Spinozan 
mukaan näet aineellinen ja henkinen eivät 
ole kaksi eri todellisuutta van yhden ja saman 
todellisuuden (josta Spinoza käytti nimi
tystä Deus sive Natura) kaksi eri ilmenemis
muotoa. Ihmisen conatus merkitsee siten 
eräänlaista psykofyysistä perusaktiviteettia, 
yleistä dynaamisuutta tai vitaalisuutta. Mut
ta tätä voidaan tarkastella vaihtoehtoisesti 
henkisen tai aineellisen ilmenemismuodon 
kannalta. 

Spinozalainen conatus on siis yleisesti ot
taen kyky tai voima säilyttää identiteetti ja 
näin luoda mahdollisuudet luonnonmukai
seen eli luonnollisen olemuksen toteutumi
seen tähtäävään toimintaan. Tässä on to-

Kriittisessä Korkeakoulussa 2 .. 10,. 78 nimellä 
"Yhteiskunnan hyvä ja paha" pidetyn alustuksen 
mukaan. 

dellisuuden kaikkien ilmiöiden ydin. Jokai
nen luonnon osa, jokainen ihmisyksilö mu
kaan lukien, pyrkii toteuttamaan olemustaan. 
Kun olemus ymmärretään spinozalaisittain 
luonnon perusperiaatteiden mukaisesti toimi
vaksi organisaatioksi, kuka tahansa tieteelli
sen maailmankuvan omaksunut voi hyväksyä 
conatus-teorian perusajatukset. 

Ihmisen olemus 

Ihmisen olemukselle on tunnusomaista ai
neelliselta kannalta tarkastellen erittäin kor
keanasteinen fyysinen suorituskyky ( aivotoi
minta) ja vastaavasti henkiseltä kannalta tar
kastellen kyky tietoiseen ajatteluun. Ihmisen 
henkinen conatus merkitsee ennen kaikkea 
pyrkimystä aktiiviseen ajatteluun, jonka teh
tävänä on hankkia oikeaa tietoa todellisuu
desta ja sen ilmiöistä. Ihmisen todellinen 
valta perustuu ajattelun voimaan. Tämä on 
hyvin oleellinen ihmistä koskeva tosiasåa, 
jonka varaan spinozalainen moraaliteoria 
keskeisesti rakentuu. 

Toinen ihmisen toiminnan kannalta mer
kittävä tosiasia on, että ihmisyksilö on vain 
luonnon äärellinen osa. Hän on välttämättä 
monien ympäristön vaikutteiden alainen. Ul
koiset ärsykkeet aiheuttavat hänessä erilaisia 
tunteita, joiden alkuperästä hän ei useinkaan 
ole selvillä. Arkiajattelu liikkuu etupäässä 
passiivisten assosiaatioiden tasolla. Spinozan 
mukaan passio on passiivisesti koettu emoo
tio, jonka syy on tiedostamaton tai puutteel
lisesti tiedostettu. Tunteiden tai mielialojen 
mahdollista aiheuttajaa ei usein lainkaan aja
tella. Joskus teoille esitetään erilaisia perus
teluja, jotka näyttävät järkeviltä ja saavat ai
kaan vaikutelman, että kyseessä on harkittu 
ja vapaa toiminta. Mutta perustelu saattaa 
olla vain passioiden ohjaaman tiedostamat
toman tai vääristyneen tietoisuuden dyna
miikkaan perustuva virheellinen "rationali
sointi". Tällaisen ihmisen toiminta on pas
siivista, hän ikäänkuin passiivisesti vastaa eri
laisiin ärsykkeisiin ja toimii näiden aiheutta
mien passioiden mukaisesti. 
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Passiivinen toiminta voi olla jossakin pin
nallisessa mielessä vapaata. Erään käsityk
sen mukaan ihminen on vapaa silloin kun mi
kään ulkoinen tekijä ei estä hänen toimin
tojaan. Vapaa ihminen voi tehdä mitä ha
luaa, siis toteuttaa kenenkään estämättä juuri 
niitä tavoitteita ja tyydyttää juuri niitä mie
lihaluja, jotka kulloinkin ovat yksilöllisten int
ressien mukaisia. Liberalistinen vapaus perus
tuu tälle ajatukselle. 

Spinozan käsitys ihmisen vapaudesta on toi
nen. Passiivinen ihminen on aina epävapaa, 
passioidensa orja; mielihalujen toteuttamisen 
vapaus ei ole aitoa vapautta. Todellinen va
paus edellyttää perinpohjaista itsetuntemusta. 

Itsetuntemus 

Itsetuntemuksen lähtökohta on kaiken toi
minnan käyttövoimana olevien tunteiden al
kuperän tiedostaminen. Tämä merkitsee siir
tymistä passioista aktioihin. Spinozan aktio 
on emootio, jonka syy on tiedostettu oikein. 
Näiden mukaan tapahtuva toiminta on aktii
vista, ulospäin suuntautuvaa todellisuuteen 
vaikuttamista, toisin kuin tiedostamaton pas
siivinen, "ulkoisesti ohjattu" toiminta. Oi
kean tiedostamisen tuloksena olevat aktiiviset 
tunteet tekevät ihmisen voimakkaaksi: hän 
saa vallan toteuttaa itsenäisesti ja määrätie
toisesti tietoisia tavoitteitaan ja pyrkimyk
siään. 

Spinozalaiseen vapauden käsitykseen liittyy 
hyvin oleellinen deterministinen piirre: tun
teet ovat tekojen vaikuttavia syitä, ja kai
killa tunteilla puolestaan on aina ulkoiset 
aiheuttajat. Tämä koskee yhtä hyvin aktii
vista kuin passiivista toimintaa, molemmat 
ovat tietyllä tavalla determinoituja. Mutta 
aktiivinen toiminta perustuu oikealla tavalla 
tiedostettuun syyhyn, passiivisen toiminnan 
syy taas ei ole toimijalle selvillä. Vapaus ei 
siten merkitse ihmisen tekojen kausaalista 
riippumattomuutta vaan tällaisten riippu
vuussuhteiden tuntemista. Tämä erottaa Spi
nozan teorian kaikista ihmisen tahdon tai 
hengen ehdotonta autonomisuutta korostavis
ta opeista, ja ymmärtääkseni hän on oleelli
silta osin oikeassa. 

Spinozan syvällinen oivallus on, ettei tä
mänlaatuisen determinismin myöntäminen 
suinkaan hävitä ihmisen itsetiedostuksen 
mahdollisuutta vaan on päinvastoin sen oleel
linen edellytys. Kognitiivisen aktiivisuuden 

kehitys samoinkuin kaikki mikä sisältyy siir
tymiseen passiivisesta aktiiviseen toimintaan 
on luontoon kuuluvaa, siis sellaista mikä nou
dattaa määrättyjä periaatteita eli syy ja seu
raus -suhteita. Itsetiedostus on juuri näiden 
välttämättömyyksien tuntemista ja oikeaa 
suhtautumista niihin. 

Aktiivinen ihminen 

Spinozan aktiivinen ihminen tuntee itsensä 
hyvin. Hän tietää toimintansa perusteet niin 
ettei mikään hänen ajattelulleen tuntematon 
syy sitä ohjaa. Aktiivisuus liittyy aina myön
teisiin tunnetiloihin; vapaa ihminen ei esi
merkiksi tunne kärsimystä, syyllisyyttä eikä 
katumusta. Tiedollinen aktiivisuus johtaa py
syvään iloon, joka Spinozalle merkitsee jat
kuvaa kehittymistä yhä suurempaan täydel
lisyyteen, henkistä kasvua. 

Jokaisen ihmisen keskeinen moraalikysymys 
on tämä: Pyrinkö aina käyttämään luontaista 
ajattelukykyäni (henkistä conatustani) niin 
pitkälle kuin mahdollista? Perustuvatko teko
ni ja toimintani oikeaan tietoon? Yritänkö 
päästä passiivisesta olemisesta aktiiviseen toi
mintaan? 

Moraalinen elämänasenne ei nojaa sään
töihin ja ohjeisiin vaan tietoon. Spinozan 
mielestä moraalisäännöt perustuvat ihmisten 
pelkoihin, ennakkoluuloihin ja virheellisiin 
asenteisiin, eli lyhyesti passioihin. Morali
soinnin sijasta tulee pyrkiä ymmärtämään 
erilaisten tekojen syitä. Mitä paremmin näitä 
ymmärretään, sitä vähemmän tarvitaan mo
raalisääntöjä ja ohjeita. 

Moraalinen kasvu 

Moraalisen kasvun lähtökohta on ihmisen 
itsensä tunteminen psykofyysisenä toiminta
järjestelmänä. Mutta itsetuntemus ei ole vain 
tätä. Minä-tietoisuus edellyttää aina oman 
luonteen ja identiteetin määrittelyä suhteessa 
ympäristöön. Jokainen ihmisyksilö on luon
non äärellinen mutta elimellinen osa. Näin 
ihmisen todellinen olemus voi toteutua vasta 
kun hänellä on oikeaa tietoa todellisuudesta 
kokonaisuudessaan ja omasta asemastaan tä
män osana. Yhteiskunta ja poliittinen elämä 
on aktiivisuuden kehittymisen välttämätön 
ehto, sillä vasta yhteydessä muihin ihminen 
voi kehittää aktiivisia emootioitaan. 

Spinoza asettaa poliittiselle järjestelmälle 



tiettyjä perusvaatimuksia. Sen on turvattava 
kansalaisten perusvapaudet, rauhanomainen 
elämä, ajatuksen ja toiminnan vapaus jne. 
Spinoza esitti nämä poliittisen liberalismin 
perusajatukset ennen liberalismin isää John 
Lockea. Mutta yhteiskunta, missä liberalis
min mukaisesti kansalaisten toimintaa rajoi
tetaan mahdollisimman vähän, ei vielä täytä 
kaikkia oleellisia hyvälle yhteiskunnalle ase
tettavia vaatimuksia. Tällainen vapaus joh
taa tavallisesti kansalaiset passiivisten mieli
hyvän tunteiden ohjaamaan toimintaan, kos
ka suurin osa ihmisistä toimii passioiden mu
kaisesti. Liberalistinen demokratia valitsee 
helpon ja virheellisen tien: se pyrkii tyydyttä
mään ihmisten "sokeita" haluja tuottamalla 
monenkirjavia hyödykkeitä, joista kilpaillaan 
usein lainkaan ajattelematta miksi niitä ha
lutaan. Tämä saa aikaaan negatiivisia tun
teita, ahdistusta, passiivista toivottomuutta 
sekä keskinäistä kaunaa ja vihamielisyyttä. 

Spinoza tähdentää politiikan toisenlaista 
tehtävää, jonka liberalismi usein unohtaa. 
Poliittista kontrollia tarvitaan nimenomaan 
ehkäisemään vääriä ja kannustamaan oikeita 
yksiöllisiä kehitystendenssejä. Poliittisten toi
menpiteiden on ennen muuta vahvistettava 
tunteita, jotka johtavat kognitiiviseen moraa
liseen kasvuun. Vapaasti kehittyvä yksilölli
syys tuottaa iloa ja johtaa ihmisten kanssa
käymisessä rakkauden ja sympatian asentei
siin. Vapaa, tietoinen ja aktiivinen ihminen 
ei halua kilpailla toisten kustannuksella vaan 
pyrkii edistämään muidenkin kognitiivista va
pautumista. "Ketkään muut kuin vapaat 
eivät ole kovin kiitollisia toisilleen", Spinoza 
sanoo. Sosiaaliset ristiriidat johtuvat ihmisten 
passiivisista tunteista, ja näistä vapautuminen 
tuo yhteiselämään rauhan ja vakaisuuden. 

Ulkoinen, yhteiskunnan ja kansakuntien 
välinen rauha perustuu kansalaisten sisäiseen 
mielenrauhaan, henkiseen voimaan eli mie
lenlu juuteen, joka puolestaan perustuu kog
nitiiviseen aktiivisuuteen sekä oikeaan tie
teelliseen ja filosofiseen tietoon koko todelli
suudesta. 

Oikean politiikan on ymmärrettävä tämä 
ja nähtävä samalla omien mahdollisuuksiensa 
rajat. Spinozan mielestä politiikan ("reaali
politiikan") on lähdettävä tosiasiasta, että 
vain harvat ihmiset saavuttavat moraalisen 
vapauden korkeimman tason. Useimmat tyy
dyttävät passioitaan. Politiikalle on siksi an
nettava eräänlainen minimaalinen tehtävä: 
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sen on luotava suotuisat henkisen kasvun läh
töedellytykset sekä kannustettava ja vahvis
tettava siihen johtavia pyrkimyksiä. Poli
tiikka yksin ei pysty tekemään ihmisistä täy
dellisiä, mutta se voi ainakin antaa kehitty
misen mahdollisuuksia (ja myös tehokkaasti 
tukahduttaa näitä). Sen on vain ensin ym
märrettävä ihmisen kognitiivisen aktiivisuu
den merkitys yhteiskunnan hyvän kannalta. 
Jokaisen yksilön on myös ymmärrettävä tämä 
merkitys ja pidettävä omalta osaltaan huolta, 
että hän käyttää aktiivisesti sosiaalisen elä
män suomia mahdollisuuksia. 0 

Heinilä .. 

kontrollia. Valtaan liityy aina vastuu mutta 
tämä vastuu jää pelkäksi periaatteeksi, ellei 
se saa ilmausta kansalaisten luottamuksen tai 
epäluottamuksen palautteissa. Puolue voi 
luottaa yleensä jäsenistönsä ja puolueuskollis
ten kannattajien ääniin riippumatta puolue
edustajien tekemisistä tai tekemättä jättämi
sistä. Sitoutumaton väestönosa pystyy tehok
kaampaan poliittiseen kontrolliin ja osoitta
maan kriittisemmin luottamuksensa vaaleissa. 
Riittävän suuri sitoutumattomien väestöryh
mä merkitsee demokratiassa ehkä tärkeintä 
poliittista kontrollikeinoa ja erityisesti silloin, 
jos tämä ryhmä valvoo ryhmäetujen sijasta 
"ihmisen hyvää ja kokonaisuuden etua" yh
teiskunnassa. 

3. Sitoutumattomuus poliittisen totuuden 
kriteerinä 

Politiikka, yhteiskunnan as101tten hoito, 
tarvitsee kritiikkiä, tarvitsee puoluepyyteistä 
vapaata keskustelua, puoluetotuudesta riip
pumatonta totuuden etsintää. Tässä tutki
muksella ja yliopistolla on tärkeä tehtävä
vastuunsa. Professori Matti Kuusi laukoo ta
pansa mukaisesti suorasukaisesti: "Ilman si
toutumattomien kansalaisrohkeutta keskuste
lu Suomessa jäätyy, ja ilman keskustelua de
mokratia jäätyy" (Kanava 8/78). 

Yliopiston yhteiskunnalliseen tehtävävas
tuuseen kuuluu myös poliittista päätöksente
koa edistävän tiedon tuottaminen ja tämän 
päätöksenteon ja sen vaihtoehtojen kriittinen, 
puoluetotuuksista riippumaton arviointi. Mi
kään puolue, mikään parlamentarismi tai ää
nestys ei voi olla totuuden riittävä peruste. 
Puoluemiehet, torjuessaan taloustieteen edus-
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Yrjö Seppälä 

ZEN-IHMINEN 

Suomessa on viime aikoina korostettu hen
kisen uudistumisen tarvetta. Kehotuksia on 
tullut poliittisen elämän kummaltakin laidal
ta. Ilmeisesti elintason nostamistavoite ei suu
relle osalle suomalaisia ole riittävä tai sen 
saavuttaminen mahdollista. Poliittiset ideolo
giat eivät myöskään tyydytä, sillä niiden tar
koituksena on parantaa yhteiskuntaa, ei yk
silöä. Samoin luonnonsuojelu- ja rauhanliike 
ovat yhteiskunnallisia ideologioita. Ihminen 
tuntuu kaipaavan näiden rinnalle niitä täy
dentämään oppia, josta hän saa mallia omalle 
y ksilölliselle elämälleen. 

Virallisesta asemastaan huolimatta kristin
usko on monelle suomalaiselle vieras. Mutta 
onneksi on olemassa toinen yksilökeskeinen 
henkinen rakennelma "buddhalaisuus", joka 
iässä, syvällisyydessä ja henkisessä rikkaudessa 
on hyvinkin verrattavissa kristinuskoon. Mie
lestäni buddhalaisuus erityisesti zen-buddhis
min muodossa tarjoaa hyvän vaihtoehdon 
henkilölle, joka etsii ohjetta sisäistyneeseen 
elämäntapaan. 

Zen-buddhismi on eräs buddhalaisuuden 
haara, joka kulkeutuessaan Intiasta Kiinan 
kautta Japaniin hylkäsi intialaisen metafysii
kan ja muokkautui kiinalaisen käytännöllisen 
luonteenlaadun mukaiseksi. Japanilaiset ke
hittivät sitä edelleen eräänlaiseksi elämäntai
teeksi Haiku-runoineen, Sumiye-maalauksi
neen, No-näytelmineen, teeseremonioineen ja 
kukkien asetteluineen. 

Zen-buddhismin henkinen rikkaus johtuu 
suurelta osin siitä, että se perustuu moneen 
itämaiseen kulttuuriin. 

Buddhalaisuus on todella rauhanomainen 
uskonto. Senzakin (lähdeviite 5, s. 14) mu
kaan "Buddhalaisuuden historiassa ei ole ve
ritahroja. He eivät ole koskaan yrittäneet 
väkivalloin hävittää muita uskontoja tai kan
soja eivätkä vaatineet käytettäväksi yksin
omaan heidän omia ri tuaale jaan". Se on he
terogeeninen henkinen liike, jossa ei kiistellä 
oikeasta opista, vaan siihen kuuluu lukemat
tomia oppisuuntia ja lahkoja, esimerkiksi 
eräät muistuttavat hinduismia ja toiset tao
laisuutta. Saadakseni jonkinlaisen selkeän lin
jan olen valinnut omaksi zen-opettajakseni 

japanilaisen tohtori Daisetz T. Suzukin, jota 
en luonnollisestikaan ole tavannut, sillä hän 
kuoli 12. 7. 1966 yhdeksänkymmenenviiden 
vuoden ikäisenä. Hän on toiminut buddhalai
sen filosofian professorina Otanin yliopistossa 
Kiotossa ja kirjoittanut englanniksi kymme
niä kirjoja zen-buddhismista. 

Seuraavassa esitän oman näkemykseni zen
buddhismista lainaten vapaasti Suzukin ja 
muiden zen-opettajien kirjoituksia. Ensin tar
kastelen zen-buddhalaista maailmankatso
musta, sitten nk. valaistumista eli satoria, 
johon pyrkiminen on olennaista zen-buddhis
missa, sekä lopuksi yritän kuvitteellisen esi
merkin avulla sovittaa zen-buddhismia suo
malaiseen todellisuuteen. Kutsun zen-budd
hismin kannattajia zen-ihmisiksi. 

Zen-buddhalainen maailmankatsomus 

Buddhalaisuus syntyi ja kehittyi' Intiassa, 
jossa vallitsi merkillinen käsitys maailmasta 
sielunvaelluksineen, jälleeensyntymisineeen ja 
ja monine jumalineen. Uskonnon perustaja 
Gautama Buddha (n. 560-480 e.a.a.) ei ha
lunnut ottaa kantaa meafyysisiin asioihin. 
Kun niistä kysyttiin häneltä, hän vaikeni 
samoin kuin myöhemmin monet japanilaiset 
zen-opettajat. Eräistä Buddhan lausumista 
saa sen käsityksen, ettei hän uskonut sielun 
olemassaoloon. Lainaan Christmas Hump
hreys'ta ( 2, s. 41): "Buddhalaisuus on taval
lisesti kuvattu yhtenä suurista maailmanus
konnoista, mutta sanan tavallisessa merki
tyksessä se ei ole ollenkaan uskonto. Se ei tun
ne mitään persoonallista, mutta kuitenkin 
kaikkivaltiasta Jumalaa, kuten esimerkiksi 
kristinusko edellyttää, eikä sillä ole mitään 
papistoa, joka olisi varattu tämän jumalan 
työhön sielujen pelastamiseksi, sillä se ei 
myönnä minkään "kuolemattoman sielun" 
olemassaoloa ihmisessä, joka tarvitsisi juma
laa pelastuakseen." Zen-buddhalaisuuden ta
voitteena on oikean elämäntavan löytämi
nen, joka suo mielenrauhan, ei pääseminen 
kuoleman jälkeen Nirvanaan tai vapautu
minen uudelleeensyntymisen kierteestä. 



Lainaan jälleen Ch. Humphreys'ta (2, s. 
13) : "Kaksi pylvästä kannattaa buddhismin 
suurta palatsia, "suuri viisaus" ja "suuri sää
li". Viisaus virtaa säälistä ja sääli viisaudesta, 
sillä nämä kaksi ovat yksi." Kristityt huo
mauttavat tähän, että kristinuskon ylemmyys 
buddhalaisuuteen nähden näkyy tästä, että 
kristinusko korostaa lähimmäisen rakkutta ja 
buddhalaisuus sääliä. Se ei tietystikään budd
halaisia huolestuta, sillä jos kristityt pitävät 
itseään moraalisesti jalompina, niin osoitta
koot sen myös käytännössä. Toinen ja pa
hempi moite buddh�aista moraalia koh
taan on se, että huono-osaiset eivät mitään 
inhoa niin paljon kuin sääliä ja almuja, sillä 
sääli ja almut nöyryyttävät heitä ja korosta
vat antajan ylemmyyttä. Se mitä he halua
vat, on oikeudenmukaisuutta. Nähdäkseni 
buddhalainen "suuri sääli" ei ole "pieni 
sääli" eli keino ostaa hyvä omatunto, vaan 
todellista pyrkimystä kärsimyksen poistami
seen. 

Zen-ihmisen viisaus johtuu osittain hänen 
intuitiivisesta luovasta ajattelutavastaan. Se 
muistuttaa de Bonon ( 1) kuvaamaa "lateraa
lista" ajattelua "vertikaalisen" eli tietoko
neenomaisen ajattelun vastapainona. Zen
ajattelu välttää luokitteluja, nimilappuja, 
jopa sanoja ja käsitteitä. Zen-ihminen nä
kee asiat tapahtumavirtana, joka muuttaa 
jatkuvasti muotoaan ja jota voidaan kuvata 
monin tavoin, mutta joista jokainen kuvaus 
on lopultakin likimääräinen ja osittain vir
heellinen. Hänelle ei ole totta eikä epätotta, 
sillä jokaisessa totuudessa on jotain väärää 
tai siinä ei sitten ole mitään sisältöä, ja vää
rässä väitteessä voi olla jotain totta. Hän on 
kotonaan huonosti määriteltyjen, monikäsit
teisten ongelmien parissa ja hän tulkitsee 
ne mielellään tavanomaisuudesta poikkeaval
la tavalla. Tämä ongelmien hämärryttäminen 
ei ole mystiikkaa eikä itsetarkoitus, vaan luo
van oivalluksen edellytys. 

Zen-ihmisen maailmannäkemys on lähellä 
taolaista filosofiaa (Tao Te Ching, 3, 9). 
Zen-ihminen näkee kaiken yhtenä suurena 
kaiken sisältävänä prosessina, jossa "kaikki 
asiat maailmankaikkeudesta ovat vain pelk
kiä kuplia meressä ( 5, s. 70) ". Kuplista muo
dostunut vaahto kasaantuu, hajoaa ja hä
viää sekä meri jatkaa myllerrystään, kuin 
mitään ei olisi tapahtunut. Yksi vaahtokup
la ei ole toista kummempi. Sen suureksi pai
suminen on varma merkki siitä, että se koh-

13 

ta puhkeaa. Kuplien omat pyrkimykset saa
littävät, sillä ne onnistuvat vain sattumalta. 

Tao on asioiden ja tapahtumien luonnolli
nen kulku. Se on kuin vesi tai meren aallot. 
Aallot nousevat ja laskevat ja myötäilevät 
rannan kiviä ja joen uomaa. "Taon liike on 
palaamista, Taon toiminta myötenantamista" 
( 3 & 9, runo 40). Kun tulva on korkeim

millaan, se alkaa laskea. "Se mikä on voi
makkaimmillaan, alkaa heiketä, ja se mikä 
on vastoin Taoa, katoaa pian" (3 & 9, runo 
30). 

Zen-ihminen on kuin purjehtija tuntemat
tomalla, myrskyävällä ja karikkoisella merel
lä. Hän mukautuu olosuhteisiin, aavistaa tu
levat vaikeudet ja ohjaa turvallisinta reittiä. 
Hän rohkaisee esimerkillään muita. "Viisas 
toimii ilman (näyttäviä) tekoja ja opettaa 
ilman sanoja" ( 3 & 9, runo 2). "Koska hän 
ei ajattele itseään, hän saavuttaa tavoitteen
sa" (3 & 9, runo 7). "Koska hän ei kilpaile, 
kukaan ei voi kilpailla hänen kanssaan" ( 3 
& 9, runo 66). "Hän tietää, missä pysähtyä, 
eikä tuhoudu" ( 3 & 9, runo 44). 

Edellä kuvattu maailmankatsomus herät
tää ehkä vastalauseita. Maailma on nykyi
sin ennen kaikkea monimutkainen yhteistyö
suhteiden verkko eikä taolainen elämänmeri. 
Yhteistyö vaatii täsmällisiä tietoja ja loogista 
ajattelua, selkeitä komentosuhteita ja organi
saatiota. Näin on erityisesti lyhyellä aikavä
lillä ja operatiivisella toiminnan tasolla. Mut
ta tarkasteltaessa asioita kymmenien vuosien 
perspektiivistä vertaus taolaiseen elämänme
reen onkin oikea. Ihmiskunnallakin varsinai
set myrskyt ovat vasta edessä. Ei ole olemassa 
mitään karttaa eikä kompassia. Todellakin 
tarvitaan ihmisiä, joiden intuitioon voidaan 
luottaa. 

Sator-i eli valaistuminen 

Zen-buddhalaisen tavoitteena on henkilö
kohtainen valaistuminen eli Buddhan kaltai
seksi tuleminen. Se on itsensä kehittämisen 
päämäärä, johon kaikki "sukupuolesta, iästä 
tai älykkyydestä riippumatta voivat pyrkiä 
(5, s. 65)". Mutta zen-kirjallisuuden mukaan 
satorin ymmärtäminen ja kokeminen on yl
lättävän vaikeaa. McCandless ( ( 5, s. 6) epäi
lee: "Ei kukaan voi kuvata valaistumista toi
selle. Jotta sen voisi tajuta, se pitäisi itse 
kokea". Apotti Shibayama toteaa ( 6, s. 48) : 
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"Meidän täytyy tunnustaa, että zen on hyvin 
vaikea tie, ja vain kourallinen uskonnollisesti 
lahjakkaita ihmisiä suotuisissa oloissa saavut
taa satorin". Hän on sitä mieltä siitä huoli
matta, että japanilaiset zen-luostarit valitse
vat oppilaansa ( 6, s. 40) erittäin huolellisesti. 

Japanilainen zen-koulutus tapahtuu zen
opettajien henkilökohtaisessa valvonnassa. 
Oppilas lukee kirjoituksia, mietiskelee, ja 
opettaja kuulustelee häntä. Opettaja antaa 
hänelle ongelmia (koan), joiden tarkoituk
sena on vapauttaa oppilas tavallisesta loogi
sesta ajattelusta. Eräs tunnettu esimerkki on 
seuraava kysymys: "Kun kaksi kättä lyö yh
teen, kuuluu läpsäys, mutta millainen ääni 
kuuluu yhdestä kädestä". Jos oppilas yrittää 
jotain buddhalaista selitystä, kuten: kaksi 
kättä edustaa duaalista maailmaa, ääni hy
vän ja pahan yhteentörmäystä ja yhden kä
den ääni zen-ihmisen elämäntapaa, niin zen
opettaja hylkää selityksen ja kehottaa häntä 
konkreettisesti kuuntelemaan yhden käden 
ääntä, tai kun oppilas yrittää konkreettista 
vastausta, kuten: kuuluu samanlainen ääni 
kuin kirsikkapuun puhjetessa kukkaan, niin 
opettaja vaatii jotain muuta omaperäistä vas
tausta. 

Vanhan intialaisen kirjoituksen "Prajnapa
ramita-sutra" (8) mukaan valaistumista edel
tää kaiken mitätöivä näkemys maailmasta. 
Sen vallitessa millään ei ole mitään merkitys
tä; ei tunteilla, ajatuksilla, tietoisuudella, tie
doilla tai tietämättömyydell. Samoin erot si
nun ja minun, subjektin ja objektin, oikean 
ja väärän välillä häviävät. "Kun mielessä ei 
ole mitään estettä eikä pelkoja, ei mitään 
mikä johtaisi harhaan, tulee valaistuminen 
(8, s. 223)". 

Shibayaman (6, ss. 34-38) mukaan kiina
lainen oppinut Tokusan oli tarkoin perehty
nyt buddhalaisuuden pyhiin kirjoituksiin. 
Kuultuaan zen-buddhismista hän oli alka
nut epäillä kirjaviisautta, mutta ei kyennyt 
tajuamaan zeniä. Hän pääsi zen-opettaja 
Ryotan oppilaaksi .. Opettaja ja oppilas kes
kustelivat eräänä iltana myöhään yöhön. To
kusan oli epätoivoinen, kun zen ei ollut vie
läkään valjennut hänelle. Kun hän lähti 
majapaikkaansa, Ryotan antoi hänelle pa
lavan kynttilän matkaansa varten, mutta 
Tokusanin astuessa ovesta opettaja puhalsi 
sen sammuksiin. Juuri sillä hetkellä Tokusa
nille selvisi zenin sisältö, hän koki satorin ja 
kumarsi Ryotanille kiitollisena. 

Seuraavassa lainaan muutamia kuvauksia 
valaistuneista. Yoka-daishin ( 5, s. 42) mu
kaan "Hän kulkee yksin buddhalaisessa mie
lentilassa. Hän ei ole tiellä Nirvanaan, kuka 
voisi sitä väittää. Hän toimii luonnollisesti 
ja viisaasti. Hänen sydämensä on puhdas ja 
hän on aina tyytyväinen. Hän työskentelee 
lujasti ja on siksi vahva. Hän ei välitä ulko
näöstään eikä herätä huomiota. Hän elää 
hiljaisesti ja luontevasti ihmisten joukossa." 
"Hänen persoonallisuutensa on muuttunut, 
mutta hänen toimensa eivät ( ( 6, s. 202) ." 

Japanilaisen Kurosavan elokuvassa "Do
deska-Den" on hyvä kuva zen-ihmisestä. Ai
noana slummin asukkaista hän tajusi toisten 
hädän. Hän tyynnytti rohkeasti raivokoh
tauksen saaneen ja pelasti varkaan, joka oli 
vienyt hänen säästönsä. Hän hankki elanton
sa yksin ahkerasti työskennellen ja hänen ole
muksensa oli vaatimaton ja henkistynyt. 

Suzuki ( 8, ss. 350-351) kuvaa zen-budd
halaista Sumiye-taiteilijaa: "Taiteilijan täy
tyy seurata inspiraatiotaaan spontaanisesti ja 
täydellisesti. Hän antaa sen ohjata kättään, 
sormiaan ja sivellintä aivan kuin jokin toi
nen olento ohjaisi niitä. Tai kuin sivellin suo
rittaisi itse työn ja hän olisi koko tapahtu
man ulkopuolella ja antaisi sen vapaasti 
tapahtua kiinnittämättä siihen tietoista huo
miota. Jos hän ryhtyisi harkitsemaan, koko 
vaikutelma olisi pilalla.". Edellinen lainaus 
muistuttaa taiteilija Erkki Tilviksen (Hel
singin Sanomat 28. 4. 79) kuvausta itsestään: 
"Niin kauan kuin tottelen sisäistä näkemys
täni, voin maalata ulkoa. Lähden liikkeelle 
haparoiden kuin sumussa ja veto vedolta mie
likuvani voimistuu ja saa muodon. Mutta 
jos koetan kaunistella näkemystäni tai tehdä 
sitä sovinnaisemmaksi, tämä lahja pettää ja 
kuva loppuu. Minulla on tapana sanoa, että 
kategorinen imperatiivi ohjaa tekemistäni" 
Tämä "kategorinen imperatiivi" tai "inspi
raatio" voitaneen korvata sanalla "syvä
tajunta". 

Ilmeisesti valaistuminen on samanlainen 
henkinen tapahtuma kuin taideteoksen ym
märtäminen. Kaikki tajuavat jonkin verran 
taidetta, toiset huonommin ja toiset parem
min. Taiteen harrastaminen helpottaa sen 
ymmärtämistä. Zen-ihmisen taideteos on hä
nen oma elämänsä ja hän kokee satorin, kun 
hän oiva! taa oman vaatimattoman roolinsa 
elämänmeressä ja luopuu turhista tavoitteis
ta. Tämän jälkeen hän noudattaa jokapäiväi-



sessä elämässään syvätajuntaansa, kuten Su
miye-taiteilija inspiraatiotaan. 

Virkamiehen satori 

Virkamiehen tai -naisen elämä saattaa 
muistuttaa edellä mainitun Tokusanin ( 6) 
kehityskulkua. Ensimmäisessä vaiheessa hän 
on nuori ja itsetietoinen, sitten epäilyksen 
siemen alkaa itää mielessä, muuttuu epätoi
voksi, joka laukeaa satoriin. Loppuelämä on 
sitten seesteinen. 

Tuleva virkamies valmistuu korkeakou
lusta. Hän uskoo tietävänsä paljon, hänellä 
on uusia ajatuksia ja mielipiteitä. Hän onnis
tuu saamaan toimen. Hän on töissään inno
kas, kuuntelee asiakkaiden ongelmia ja yrit
tää auttaa. Hän tapaa hyviä tovereita työ
paikalta. He ymmärtävät toisiaan ja heillä 
on mukavaa. 

Hänet valitaan uuteen ja parempaan vir
kaan ja hän vierautuu entisistä tovereista. 
Uuden työpaikan henki on hänestä merkilli
sen kyräilevä. Siinä ei hänen mielestään ole 
entistä välittömyyttä. Hänestä tuntuu kuin 
työtoverit syyttäisivät, että hän on vienyt 
jonkun toisen paikan. Hän lohduttautuu sillä, 
että tämä on hänelle vain väliaikainen toi
mi. Hän toivoo saavansa pian uuden ja 
paremman. Mutta sitä ei vain löydy. Hän 
alkaa epäillä, että hänen alaisensa naureske
levat ja halveksivat häntä. Tosin hän teki 
pari erehdystä, mutta silti hän ei voi ymmär
tää tuota kylmäkiskoisuutta. 

Kolleegat ovat ivallisia ja aina valmiita 
juonittelemaan häntä vastaan. Häntä kiusaa 
se, että he kehtaavat syyttää häntä osasto
päällikön "nuoleskelemisesta". Hän oli kyllä 
aluksi innokas, mutta nyt häntä tympäisee 
osastopäällikön epäaitous ja epäviisaus. 

Vanhat kaverit ovat menestyneet parem
min kuin hän, hänen mielestään erilaisilla 
vippaskonsteilla, kuten Ville joka osasi hank
kia sopivaan aikaan puoluekirjan.. Hänkin 
liittyi puolueeseen. Siitäkös osastolla vitsail
tiin, hän muka on pääjohtajan paikkaa kärk
kymässä. 

Hänen kotonaan kaikki on uraantunutta. 
Hän on kyllästyynyt vaimon jatkuvaan valit
tamiseen. Erään kerran hän ehdotti, että 
koko perhe lähtisi yhdessä etelään lomalle. 
Hän olisi maksanut matkan. Mutta lapset ei
vät tahtoneet. He menivät mieluummin 
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omassa joukossaan. 
Tarina voisi päättyä tähän. Hän paasee 

eläkkeelle. Osastolla huokaistaan helpotuk
sesta ja katkeruus kalvaa hänet hautaan. 
Mutta tarinalla voisi myös olla toisenlainen 
loppu. Hän on taas saanut kokea tavanmu
kaisen julkisen nöyryytyksen. Suutuksissaan 
hän kulkee kotiin kiertäen merenrantaa pit
kin. On kevät. Yllättäen hän toteaa, että hän 
onkin hyvällä tuulella. Katkeruus on sulanut. 
Hänen rinnassaan soi. Sieltä kuuluu hiljainen 
kuiskaus: "Ei sinua kukaan tarvitse. Kuunte
le pikku poikaa sisässäsi. Meiltä jäi paljon te
kemättä. Ensin ei ollut rahaa ja sitten ei 
ollut aikaa. Meillä on nyt molempia." 

Hän tuijottaa kauan eteensä ja hymyilee 
itsekseen, puristaa käden nyrkkiin, siristää sil
miään ja sanoo hiljaa: "Se on päätetty." 
Hän palaa kotiin kohonneessa mielentilassa, 
vaimo katsoo pitkään. Hän antaa rinnassaan 
olevan pikkupojan vahvistua. Kaivaa esiin 
vanhoja mielikirjojaan. Käy entisillä rak
kailla paikoillaan. Puhelee itsekseen. Seuraa 
sivusta vaimoaan. Muistelee, millainen hän 
oli silloin ennen muinoin. Häntä hävettää, 
sillä vaimo on rasittunut ja myös katkera. 

Töissä on osaston kokous. Hän katselee kol
leegojaan. Hänestä alkaa tuntua, että Joki
nen muistuttaa hänen vanhaa maantieteen 
opettajaansa. Miettinen ehdottaa arasti jota
kin. Hän kannattaa innokkaasti ja kehaisee 
Miettistä. Kaikki katsovat häntä hämmästy
neinä. Kokous päättyy hilpeän tunnelman 
vallitessa, mitä ei ole tapahtunut pitkään 
aikaan. 

Näiden tapausten jälkeen virkamies elää 
kuten ennenkin, työtä tehden. On vaikea ha
vaita mitään selvää muutosta. Ehkä hän ei 
takerru asioihin ja ihmissuhteisiin niin kuin 
ennen. Hän ei huolestu, jos 'vääryys' voittaa, 
sillä se on hänen mielestään kuitenkin väli
aikaista. Koska olosuhteet muuttuvat jatku
vasti, niin ennen pitkää paljastuu, kuka on 
kestämättömällä pohjalla. Hän oppii havait
semaan ajoissa edessä olevia vaikeuksia ja 
pyrkii välttämään niitä muutamilla oikein 
valituilla toimenpiteillä. Hänen työnsä tu
lokset paranevat, vaikka hän näyttää työsken
televän vähemmän kuin ennen. Hänellä ei 
ole jatkuva kiire, kuten ennen. Hän ehtii hoi
taa työnsä työaikana eikä tarvitse viedä niitä 
mukanaan kotiin. Hänen hymynsä on her
kemmässä kuin ennen ja hän on oppinut 

jatkuu sivulle 24 
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Lauri Rauhala 

PSYKOLOGIAN NYKYTILA 

Psykologian nykyinen hajanaisuus on ilmei
nen ja kaikkialla todettu asiantila. Mitään 
tutkimuskohteiden, menetelmien ja teorioi
den yhtenäisyyttä ei psykologiassa tietenkään 
ole koskaan vallinnutkaan, vaan ainoastaan 
eräiden tutkimusvirtausten tilapäisiä valta
asemia, jotka sitten ovat antaneet näennäis
vaikutelman tämän tutkimusalan sisäisestä 
eheydestä. 

Usein on todettu, ettei psykologia ole sata
vuotisen olemassaolonsa aikana vieläkään 
löytänyt omaa tematiikkaansa. Sen historia 
on ollut tämän tehtävänsä etsintää. Siksi siel
lä on kulkeuduttu yhdestä muotivirtauksesta 
toiseen. Pahimpien kyynikkojen mielestä ei 
psykologiassa ole toistaiseksi muuta ollutkaan 
kuin kriisejä. 

Hallitsevassa asemassa viimeiset runsaat 50 
vuotta on psykologiassa ollut behaviorismi eli 
käyttäytymisen tutkimus. Psykologian mää
rittelylle vuosikymmenien ajan sisällön anta
neen behavioristisen tutkimussuuntauksen 
valta-asema on kuitenkin alkanut viime ai
koina pahasti järkkyä. Tällainen kehitys on 
ollut erityisen selvää 1950-1960-luvuilta al
kaen. Amerikkalainen psykologian filosofi 
Sigmund Koch sanoo v. 1964 ilmestyneessä 
artikkelissaan, että hän kuulee Amerikassa 
behaviorismin kuolinkorinaa. Vaikka beha
viorismi yliopistojen ja muiden tutkimuslaitos
ten toimintamuotoihin institutionalisoitunee
na tietenkin vielä pitkään jatkaa vaikutusval
taista olemassaoloaan, tullee sen elinvoima ai
noana psykologiana 1980-luvullakin yhä riu
tumaan. 

Kilpailevia psykologisia virtauksia 

Behaviorismin ohella merkittävä virtaus 
tällä vuosisadalla on ollut psykoanalyysi eli 
vähän väljemmin luonnehtien syvyyspsykolo
gia. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana 
on kolmanneksi psykologiseksi valtavirtauk
seksi todettu ns. humanistinen psykologia. 
Aivan viimeisinä vuosina on neljäntenä psy
kologisena valtavirtauksena ·alettu puhua 
myös - idän psykologioiden pohjalta kehit
tyneestä - meditaatio- eli mietiskelypsyko-
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logiasta. Ovatko ne enttam heterogeeniset 
pyrkimykset ja kokeilut, jotka liitetään kah
den viimeksimainitun virtauksen piiriin, par
haiten ryhmiteltävissä tällä tavalla sekä ni
mettävissä mainituilla termeillä, on tässä yh
teydessä epäolennainen kysymys. Tosiasia on, 
että maailmassa esiintyy psykologia-nimik
keen alle sijoittumistaan etsien kirjava jouk
ko ihmisen psyykkistä olemassaoloa - kai
keti usein aivan vilpittömästi - selvittämään 
pyrkiviä toimintamuotoja. 

Puheena olleista neljä*ä tutkimussuun
nasta behaviorismi on ollut ja on yhä edel
leen akateemista psykologiaa. Sen sijaan toi
set mainitut virtaukset ovat vain rajoitetusti 
päässeet nauttimaan yliopistojen erityisestä 
suojelusta. Kahden viimeksimainitun koh
dalla tämä on osittain ymmärrettävissä siltä 
pohjalta, että ne ovat suhteellisen uusia ja ta
voitteiltaan sekä menetelmiltään vielä sel
keytymättömiä virtauksia. Nekään eivät kui
tenkaan voi kehittyä, ellei niille sallita toimin
taedellytyksiä. 

Behaviorismin etuoikeudellinen asema ai
noana virallisena psykologiana on pääasialli
sesti seurannut ihmistutkimuksessa vallinnei
den tiedekäsitysten rajoittuneisuudesta. Tie
teellisyyden korkean arvolauseen on niiden 
mukaan saanut vain sellainen ihmistutkimus, 
joka soveltaa luonnontieteiden menetelmiä. 

Yksi vai monta psykologiatiedettä 

Psykologian nykytila näyttää herättäneen 
kahta päätyyppiä olevia kannanottoja tilan
teen laukaisemiseksi. Yhtäältä tunnetaan tar
vetta yhtenäistää psykologia. Tämän unifika
tion-liikkeen merkeissä on järjestetty lukuisia 
eheyttäviä suuntaviivoja etsiviä symposiumeja 
sekä julkaistu suuri joukko problematiikkaa 
analysoivia monografioita. Toisaalta on tut
kijoita, jotka pitävät luonnollisena, että ih
mistutkimus differentioituu niilläkin aloilla, 
joita on tähän saakka pidetty psykologian 
toimintapiiriin kuuluvina. Näiden viimeksi
mainittujen tutkijoiden kannanotoissa tode
taan, ettei psykologian yhtenäisyyttä voida 
saavuttaa eikä säilyttää minkäänlaisin tie
teellisin tai tiedepoliittisin voimakeinoin. Jos 



on niin, että psykologiassa on tavoiteltu liian 
laajan ja epäyhtenäisen problematiikan sel
vittelyä yhdentyyppisen metodologian poh
jalta, tutkimusalojen eriytymistä tulee väis
tämättömästi tapahtumaan niin pian, kuin 
tutkijat alkavat yleisesti tiedostaa tutkimus
kohteenaan olevien ongelmien monitasoisuu
den. 

Psykologian yhtenäistämisliike on tähän 
mennessä saanut aikaan ainakin sen positiivi
sen tuloksen, että on alettu kysyä, mikä on 
unifikation-käsitteen mieli, mitä yhtenäistä
mi�en voisi tai mitä sen pitäisi olla. Sympo
sium-raporttien mukaan mitään totaalista yh
tenäisyyttä siinä triviaalisessa mielessä, että 
kaikki psykologit tutkisivat samoja ilmiöitä 
samalla tavalla ei unifikation-liikkeessä edel
lytetä eikä sitä niin ollen siinä myöskään ta
voitella. Eihän edes fysiikassa ole vain yhtä 
ainoata teoriaa, vaan suuri joukko erilaisia 
seli tysyri ty ksiä. 

Mitään selvää vastausta siihen, mitä psy
kologian yhtenäistäminen sitten olisi, ei uni
fikation-liikkeen symposiumeissa ole kuiten
kaan kyetty hahmottamaan. Vaikutelmaksi 
jää, että niissä etsitään puutteellisesti analy
soidusta ihmiskäsityksestä seuraten - tavoit
telijaansa aina pakenevaa - teoreettista fik
tiota, jolla tuskin on mitään periaatteellisia
kaan mahdollisuuksia realisoitua. Psykologian 
yhtenäistämishaaveitahan ylläpitänee pää
asiallisesti sellainen monistinen ihmiskäsitys, 
jonka mukaan ihmisen olemassaolo on ym
märrettävissä vain aineellisuuden tai orgaa
nisen tapahtumisen pohjalta. Psykologisen 
tutkimuksen yhtenäisyys tässä katsannossa 
merkitsisi kaiketi lähinnä sitä, että myös 
psyykkinen ja henkinen redusoitaisiin orgaa
nisen tapahtumisen problematiikkaan. Kai
kessa ehdottomuudessaan tällaista näkemystä 
ei kuitenkaan voida pitää empiirisen ihmis
tutkimuksen riittävästi selvitettynä perustana. 

Eräiden tutkijoiden, kuten Sigmund Kochin 
mielestä unifikation-liikkeen tavoitteet voi
vat parhaimmillaan suuntautua sitä kehitys
vaihetta kohti, jossa vallitsi psykologisten tut
kimusalojen sisäinen koherenssi ( coherence). 
Tämä tarkoittanee sitä, että psykologiatie
teen piiriin kuuluvien tutkimusalojen loogis
ten suhteiden tulisi olla hyvin analysoituja ja 
empunsesti hallitsevan yksinkertaisia sekä 
selviä. Tällöin kävisi mahdolliseksi soveltaa 
koko psykologian alueella eräitä yhteisiä pe
ruskäsitteitä. 
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Tulkitsen tässä Kochia siten, että hän suo
sittelee epämääräisen yhtenäistämisoh jelman 
sijasta sellaista psykologian eheyttämistä, joka 
perustuu ihmisestä seuraavien tutkimustehtä
vien uusjakoon. Kun ihmistutkimuksessa teh
tävät jaetaan problematiikkatyyppien edel
lyttämällä tavalla, voivat eri ihmistieteissä 
käytettävät käsitteet olla niin 'yhtenäistäviä' 
tai 'eriyttäviä' kuin se on loogisesti mahdol
lista ja oikeutettua. Psykologian edellytyksiin 
olla ihmistutkimuksessa nykyisin vallitsevan 
tehtävänjaon puitteissa koherentti tiede, 
Koch suhtautuu jyrkän kielteisesti. Tutkimus
tyyppien potpuria ei voida yhtenäistää esim. 
vain joidenkin tutkimusekonomisten yksin
kertaistamisvaatimusten yllyköimänä. 

On helppo yhtyä Kochin näkemyksen pää
linjaan. Yhtenäisyyden väkinäisen tavoittelun 
sijasta meidän olisi nykyvaiheessa ensisijaisesti 
koetettava selkeyttää psykologian asemaa 
yleensä ihmistutkimuksen kokonaisuuden 
puitteissa. Mitään aitoa yhtenäisyyttä tai 
eheyttä tuskin saavutetaan psykologian koh
dallakaan muutoin kuin lähtemällä ihmisen 
ongelman kokonaisuuden analyysista ja ky
symällä, mikä siitä aidosti jäsentyy psykolo
gian omaksi tutkimusalaksi sekä, miten näin 
rajautuvia ilmiöitä voidaan adekvaatisti tut
kia. Problematiikkatyyppien suuntaaman teh
täväjaon pohjalta edeten saadut tutkimus
tulokset liittyvät sitten toisiinsa siten kuin tie
don aineiston loogiset suhteet edellyttävät. 
Näin käy jonkin ihmistieteen omassa piirissä 
ja myös ihmistieteiden välisissä suhteissa 
yleensä. Mitään erityistä yhtenäistämisohjel
maa, joka tuodaan esim. psykologiaan ihmi
sen ongelman ulkopuolelta vaikkapa jonkin 
luonnontieteellis-skientistisen metodologian 
tai reduktionististen periaatteiden sanelema
na, ei ta1vita. 

Tässä vaiheessa on mahdollista ennustaa 
psykologialle kahdentyyppistä kehityslinjaa. 
Ensimmäinen olisi se, että psykologian ny
kyinen tila jatkuu tai sen piiriin sisällytettä
vien tutkimusalojen lukumäärä yhä vain li
sääntyy. Tällä linjalla kehittyvässä psykolo
giassa hyvin erilaiset tutkimusalat, kuten 
esim. käyttäytymisen, toiminnan, ympäristön 
ja aivoston tutkimukset sekä toisaalta inhi
millisen kokemuksen tutkimus vain kootaan 
ilman problematiikan analyysia yhteisen psy
kologia-nimikkeen avulla jonkinlaiseksi ihmis
tu tkimuksen ryhmäksi. Seurauksena olisi jos
sain mielessä samantapainen tilanne, joka nyt 



18 

vallitsee lääketieteessä. Siellähän on olemassa 
suuri joukko suhteellisen itsenäisiä tutkimus
aloja. 

Vaikka lääketieteen sisäisiä suhteitakaan ei 
ole riittävästi analysoitu, vallitsee siellä kui
tenkin tämän tieteen pitkän historian vakiin
nuttama verrattain selvä työnjako tutkimus
alojen välillä. Kilpailuasenteet lääketieteen 
haarautumien välillä eivät ole kovin merkit
täviä. Siellä ei myöskään esiintyne vaatimuk
sia, että jokin tutkimusala kuten sydänsai
rauksien tutkimus pitäisi redusoida toiseen 
tutkimusalaan, esim. silmäsairauksien tutki
mukseen tai gynekologiaan. Lääketieteen 
haarautumia yhdistää kokonaisnäkemys ih
misestä eräänä orgaanisen elämän monimut
kaiseksi kehittyneenä muotona ja eettinen 
motivaatio edistää tämän kokonaisuuden hy
vinvointia myös jonkin osafunktion korjaami
sen avulla. Lääketieteenkin piirissä perinnäis
tä sisäisen koherenttisuuden rauhaa ovat vii
me aikoina alkaneet järkyttää psykiatria ja 
ns. psykosomatiikka. 

Tilanne sellaisessa psykologiassa, johon 
summittaisesti yhdistetään mm. puheena ol
leita tutkimusaloja, on melkoisesti toisenlai
nen kuin perinteisessä lääketieteessä. Mitään 
koherenttia tiedettä Kochin tarkoittamassa 
mielessä ei tällöin synny. Eräät mainituista 
tutkimusaloista käsittelevät niin erityyppistä 
problematiikkaa (josta jatkossa enemmän), 
ettei ole minkäänlaista mahdollisuutta saa
vuttaa tutkimusalojen keskinäistä koherenttia 
suhdetta vain niiden summatiivisen yhteen
saattamisen avulla. Epäiltävää myös on, voi
taisiinko näin psykologiaksi nimitettyjen tut
kimusalojen pohjalta kehittää sellaista suh
teellisen itsenäistä, yhtenäistä ja erittäin vai
kutusvaltaista ammatillista sovellutusta kuin 
lääketieteellisessä praksiksessa. Jos esim. ai
votutkimuksen pohjalta yritettäisiin kehitellä 
sovellutusta, jouduttaisiin kil pail usuh teeseen 
lääketieteen kanssa. Ei liene vaikeata arvata 
kumpi tämän kilpailun häviäisi. Lääketieteen 
antamaan esikuvaan vetoaminen psykologian 
kehityslinjoja kaavailtaessa ei ole avuksi, kos
ka sielläkin on jouduttu sisäisiin koherentti
suuspulmiin heti kun psyykkisen tutkimus on 
muodostunut erääksi osatehtäväksi. 

Toinen kenties todennäköisempi ja ainakin 
toivottavampi kehityslinja olisi se, että psyko
logiasta karsiutuisi pois tutkimusaloja, jotka 
luontevammin liittyvät toisiin ihmistutkimuk
sen lajien ryhmittelyihin. Tällöin psykologian 

tutkimusala kapeutuisi, mutta samalla sen 
asema ihmistutkimuksen muotona täsmen
tyisi, koska sille muodostuisi yhtenäinen prob
lematiikka, josta taas seuraisi suurempi käsit
teellinen selkeys. Psykologian - enemmän 
kuin lääketieteenkään - ei tarvitse· kantaa 
vastuuta koko inhimillisen problematiikan 
selvittelystä. On todennäköistä, että psyko
logia saavutttaisi suurempaa luottamusta ja 
arvonantoa tieteenä, jos siinä pystytään ra
jaamaan tutkimusala nykyistä täsmällisem
min. Tällöin olisi mahdollista puhua yksiköl
lisesti psykologiatieteestä eikä monikollisesti 
psykologiatieteistä. 

Ihmisen kokonaisuus ja 
ihmistiedon yhtenäisyys 

Eriytyneet ihmistieteet tuottavat tietoa aina 
vain ihmisen olemassaolon eri muodoissa to
dettavista osafunktioista siitä huolimatta, että 
ihminen on kokonaisuus. Mikään empiirinen 
tiede ei voi tutkia ihmistä kokonaisuutena 
yhdentyyppisten metodisten järjestelyjen va
rassa. Näiden eriytyneiden ihmistieteiden 
tuottamien tiedollisten ainesten koordinoimi
sesta ihmistiedon kokonaisuudeksi voitaisiin 
ehkä käyttää nimitystä unifikation-toiminta, 
mutta $e on silloin käsitettävä tutkimustyyp
pien erilaisuuden hyväksymisen pohjalta ete
neväksi yhteyksien etsinnäksi eikä ongelmien 
ja metodien samaistamisliikkeeksi. Tällainen 
tiedonalojen ja tiedon ainesten koordinointi 
on tietenkin erittäin ongelmallinen tehtävä. 
Tämän esityksen puitteissa siihen ei ole mah
dollista yksityiskohtaisemmin puuttua. To
dettakoon vain, että se tuskin onnistuu ilman 
filosofisesti analysoitua mallia ihmisen ko
konaisuudesta. 

Tutkimuksen yhtenäisyyden ja tiedon 
eheyden idea toteutuisi tässä katsannossa psy
kologian kohdaltakin periaatteessa vasta sit
ten, kun tämän tutkimusalan tuottamia tie
dollisia aineksia suhteutetaan ihmistiedon ko
konaisuuden palapeliin. Psykologisen tiedon 
luonne ja paikka löytyisivät tällöin kokonais
selvityksen tarpeista käsin. Tällä kehityslin
jalla edettäessä on vain varmistuttava siitä, 
että psykologia todella voi täyttää jonkin sel
laisen tiedollisen aukon, jota muut ihmistä 
tutkivat tieteet eivät täytä. Päällekkäisyyk
siin ja tieteiden välisiin kilpailuihin meillä 
ei ole varaa silloin, kun jatkuvasti on valkoi
sia läiskiä ihmistietomme karttaluonnoksessa. 



Psykologian osuudesta ihmistutkimuksessa 

Luonnosteltaessa sellaista ihmistutkimuk
sessa esiintyvien tehtävien uusjakoa, jossa psy
kologian osuus selkiytyisi, on lähdettävä ky
symyksestä, miten jo ihmisen olemassaolosta 
seuraava jäsentyneisyys rajaa ja suuntaa tut
kivaa toimintaa. Ihmisen olemassaolon pri
maarinen jäsentyneisyys on Jumalan ratkaisu 
siitä, mitä ihminen on oleva. Empiirisen tut
kimuksen asiana ei ole yrittää kumota sitä, 
vaan sen on nöyrästi alistuttava ja mukaudut
tava siihen. Tämä merkitsee sitä, että empii
rinen ihmistutkimus ei saa mielivaltaisesti 
typistää ihmistä esim. hyväksymällä vain tie
tyt asiat ihmisessä tutkimisen arvoisiksi tai 
yrittämällä redusoida jokin olemassaolon as
pekti toiseksi, vaan ihmistä on tutkittava hä
nestä mitään olennaista hävittämättä. 

Kiinnitän tässä huomiota siihen psykolo
giankin kannalta fundamentaaliseen tehtä
väjakoon, joka seuraa ihmisen olemismuo
doista. Eräissä ihmisen ongelman filosofisissa 
analyyseissa katsotaan, että ihminen todellis
tuu reaaliseksi kokonaisuudeksi seuraavissa 
olemisen muodoissa: 

tajunnallisuus (psyykkis-henkinen olemas
saolo) 
kehollisuus (olemassaolo orgaanisena ta
pah tumisena) 
situationaalisuus (olemassaolo suhteina 
todellisuuteen) 

Järjellisyytemme vaatii, että sen olennon, 
jota kutsumme ihmiseksi, on todellistuttava 
ainakin na1ssa olemisen perusmuodoissa. 
Tämä käy ilmeiseksi, jos yritämme koetteeksi 
vuorotellen kieltää kunkin olemismuodon 
edellyttämän reaalisuuden ja väittää, ettei 
ihmisellä tarvitse olla tajuntaa, kehoa tai mi
tään suhdetta maailmaan. Hypoteettinen ole
tuksemme osoittautui tässä ajatuskokeessam
me silloin varmasti mielettömäksi. 

Nämä todetut olemismuodot merkitsevät 
sitten empiiriselle ihmistutkimukselle edellä 
jo puheena ollutta problematiikan tyyppija
koa. Jokaisen olemismuodon piirissä esiinty
vien ilmiöiden tutkimus edellyttää omia kä
sitejärjestelmiään eli tieteitään. Tähän pe
rustuu monitieteisyys ihmistutkimuksessa. 

Tarkasteltakoon nyt hieman yksityiskohtai
semmin psykologian kannalta olennaista ih
misen tajunnallista olemismuotoa ja sen pii
rissä esiintyviä psyykkis-henkisiä ilmiöitä. Tä
män olemismuodon puitteissa esiintyvä reaa-
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linen tapahtuminen on kokemusta. Inhimilli
sen kokemuksen kokonaisuudesta käytetään 
tavallisesti ihmistutkimuksessa terminologise
na lyhenteenä nimitystä tajunta. Tajunnan 
olemus eli perusluonne on mielellisyyttä. 
Kaikki mitä siinä tapahtuu on mielen (saks. 
Sinn, engl. sense, kreik. noema) ilmenemistä 
ja omalakista organisoitumista eritasoisiksi 
mer ki tyssuh teiksi. 

Tajunta ei ole ihmisessä mikään itsenäinen 
substanssi, instanssi tai erillinen osa. Sen ole
massaolo edellyttää myös toiset edellä maini
tut olemismuodot. Sillä on kuitenkin kokonai
suuden piirissä omalaatuisen merkittävä 
funktionsa ja asemansa. Tajunnassa suoritet
tujen ratkaisujen ja valintojen avulla voi
daan varsin pitkälle suunnata sekä säädellä 
sitä, mitä tapahtuminen toisten olemismuo
tojen puitteissa on. Tajunnallinen kokemus
han saa sisältöaineksensa pääasiallisesti ihmi
sen situaatiosta eli elämäntilanteesta. Kään
teisesti situaation rakennetekijät modifioitu
vat kokemuksen niille antamien merkitysten 
johdosta. Situaatioon voidaan myös valita 
uusia rakennetekijöitä kokemuksen suuntaa
malla tavalla. Siten vallitsee jatkuva vuoro
vaikutus tajunnan ja situaation välillä. Ta
junta on myös kehon orgaanisten prosessien 
avulla. Koska jokainen kokemus on orgaani
nen tila, on kokemus aina modifioimassa sitä, 
millaista orgaaninen tapahtuminen on. 

Tajunta toimii ihmisen kokonaisuudessa 
eräänlaisena seismografina, jossa merkitys
kokemuksiksi muotoutuneina heijastuu tois
ten olemismuotojen puitteissa esiintyvä elä
mänlaatu, so. hyvinvointi tai häiriintyneisyys. 
Tätä merkityssuhteiksi tiivistynyttä heijastu
maa kokonaistilasta ihmistutkija käyttää hy
väkseen kysyessään: "miten voitte, mikä teitä 
vaivaa, mitkä ovat ongelmanne jne." 

Kun ihminen suunnittelee toimintaansa tai 
käyttäytymistään elämäntilanteessaan taikka 
tarkastelee elintoimintojensa tapahtumista 
omassa kehossaan, on se sitä, että hän operoi 
tajunnassaan tietyillä merkityselementeillä ja 
muodostaa niiden avulla käsityksiä mainituis
ta ilmiöistä sekä asioista. Arkikokemuksen va
paassa miellejuoksussa ihminen ei läheskään 
aina tietoisesti ohjaa tätä prosessia. Mielle
sarjat organisoituvat tällöin spontaanisti eri
laisiksi merkityssuhteiksi ja niiden muodos
tamiksi verkostoiksi. Tieteellistä tutkimusta 
tehdessään ihminen koettaa kehitellä mah
dollisimman täsmällisiä käsitteitä ja käsitesys-
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teemejä, JOissa hänen tietonsa ilmiöistä saa 
lopullisen muotonsa. 

Ihmisellä on aina tajunnassaan erilaisia kä
sityksiä joko omasta tai toisten käyttäytymi
sestä, toiminnasta ja orgaanisesta tapahtumi
sesta. Ne voivat olla tietoa tämän käsitteen 
suppeassa mielessä, myös erilaista arkiajatte
lua, suunnitelmia, toiveita, neuroottisia pel
koja, psykoottisia harhoja jne. Kaikille on 
yhteistä se, että niissä todellisuuden ilmiöt 
ja asiantilat koetaan jonkinlaisina merkitys
kokemuksina. Jos sitten herätetään psykologi
nen kysymys, miten ko. käsitykset käyttäyty
misestä, toiminnasta tai orgaanisesta tapahtu
misesta - aivoprosessit mukaan lukien -
ovat organisoituneet, on siinä kyseessä täysin 
erilainen tutkimustehtävä, kuin se, jossa sel
vitetään käyttäytymistä, toimintaa tai arvo
tapahtumista niiden omissa realisoitumismuo
doissaan. Toisin sanoen käyttäytymisen, toi
minnan tai orgaanisen tapahtumisen tutki
mus ei vastaa kysymykseen, miten tieto, neu
roottiset käsitykset, psykoottiset harhat jne., 
näistä ilmiöistä ovat organisoituneet. 

Tässä on mielestäni tarkastelujemme kan
nalta asian ydin. Niin kauan kuin psykolo
gian osa-aloina ovat loogisesti samanarvoisina 
yhtäältä käyttäytymisen, toiminnan ja aivojen 
tutkimus sekä toisaalta sen tutkimus, miten 
käsitykset näistä ilmiöistä organisoituvat, ei 
mitään kaikkiin näihin tutkimustehtäviin so
veltuvaa yhdentyyppistä käsitteistöä voi olla. 
Sen koherenttisuuden, josta Koch puhuu, 
saavuttaminen tältä pohjalta on mahdotto
muus. Yritykset puhua jostakin ilmiöstä ku
ten käyttäytymisestä ja tämän käyttäytymi
sen tietämisestä yhteisten sekakäsitteiden 
avulla eivät voi onnistua. Käyttäytymisen 
ajattelu ei ole enää käyttäytymistä. 

Koherenttisuus, so. loogisesti selkeät suhteet 
edellä mainittujen tutkimusalojen välillä, voi
daan saavuttaa vain siten, että tietämisen -
tai väljemmin ilmaisten kokemuksen - tutki
mus erotetaan selvästi omaksi tutkimusalak
seen. Tätä kokemuksen tutkimusta olisi sitten 
aiheellista kutsua psykologiaksi. Käyttäyty
misen tutkimus voitaisiin tässä katsannossa 
nimetä erilaisiksi käyttäytymistieteiksi ja ai
votutkimus eri tavoin differentioiduiksi neu
rotieteiksi. Näissä ajatuskuluissa on vain vi
kana se, että kenelläkään yksityisellä tutki
jalla ei ole voimaa sanella näitä ohjeita tai 
eriäviä mielipiteitään psykologian harjoitta
misen pöytä- tai ohjekirjaan. Ainakaan tällä 

sanelulla ei ole kovin suurta merkitystä, sillä 
tieteiden kehitykseen vaikuttavat muutkin te
kijät kuin pelkkä rationaalisuus. 
Uusien tutkimusvirtausten sanoma 

Ne uudet tutkimusvirtaukset, joihin alussa 
viitattiin, näyttäisivät täyttävän psykologian 
koherenttisuudelle tämän tarkastelun valossa 
asetettavat vaatimukset. Näissä tu tkimusvir
tauksissahan on kyseessä juuri inhimillisen ko
kemuksen selvitysyritykset. 

Niiden ilmaantuminen ja niiden saavutta
ma suosio meidän aikanamme ei voine olla 
mikään sattuma tai asia, johon olisi varaa 
suhtautua tieteellisyyden varjolla ylimielisesti. 
Niissä voi olla kanavoitumassa etsinnäksi jo
takin hyvin aitoa inhimillistä orientoitumista. 
Ainakin ne ovat nähtävissä selvänä pettymyk
sen ilmaisuna akateemiselle psykologialle, 
joka on osoittautunut verrattain kyvyttömäk
si tuomaan valaisua ihmisen tajunnalliseen 
olemassaolon sellaisiin keskeisiin ilmiöihin, 
jotka ihmiset kokevat arvokkaiksi ja henki
syytensä viljelyn kannalta olennaisiksi. 

Nykypsykologian taholta voidaan tietenkin 
huomauttaa, että psykologiassa on ennen 
kaikkea huolehdittava sen tieteellisyydestä. 
Tätä tähdennettäessä tietyn tyyppinen tie
teellisyys saa kuitenkin helposti itseisarvon, 
joka voi muodostua kehityksen jarruksi. Voi
daan aiheellisesti kysyä, onko psykologiassa 
nykyisin yleisesti hellitty tiedekäsitys sen ar
voinen, että sen puolustamiseksi kannattaa 
linnottautua omaan norsunluutorniinsa. 

Tieteen tehtävänä on tehdä ilmiöitä käsi
tettäväksi ja kehittää mahdollisuuksia vai
kuttaa niiden kulkuun. Se taas voidaan saa
vuttaa hyvin monin eri tavoin. Ihminen on 
ainutlaatuinen tutkimuskohde maailmassa ja 
siksi hänen tutkimuksessaan voidaan ja tulee
kin soveltaa toisenlaista tiedekäsitystä kuin 
luonnontieteissä. Ihminenhän on myös tietoa 
luonnosta tekevä järjestelmä. Tietoa tekevää 
järjestelmää ei voida ainakaan lopullisesti 
tutkia samalla tavalla ja samoin käsittein 
kuin sitä objektia, jota tämä järjestelmä tut
kii. 

Uusia tutkimusvirtauksia tuskin voidaan 
syrjiä edes tieteellisyyden itsepuolustuksesta 
käsin. Ottamalla asiallisen tarkastelun piiriin 
näitä usein kuohuvilta protestiliikkeiltä vai
kuttavia virtauksia saadaan aikaan niiden 
tarpeellinen kontrolli ja ohjaus. Tämä on 
myös olennainen osa tutkijavastuuta ja sus 
ns. tieteellisyyttä. D 
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Leo Sell 

MAAILMA IHMISESSÄ - IHMINEN MAAILMASSA: 
PSYKOJÄRJESTELMÄJA LUOVUUS 

Luonnontieteellisen tutkimusotteen valossa 
on kiinnitetty huomiota vain ihmisen käyt
täytymisen syy- ja seuraussuhteiden lasketta
vuuteen, ikäänkuin kyseessä olisi vain tahdo
ton biljardipallo. Tyypillistä tälle positivisti
selle traditiolle on ollutkin ihmisen itseystie
don, subjektiivisuuden, intersubjektiivisuu
den,, merkityksellisyyden, refleksiivisyyden 
sekä arvojen, historiallisuuden ja luovuuden 
laiminlyönti. Ihminen on nähty vain moni
mutkaisena koneena. Tutkimus on ollut skien
tististä ja mekanistista. Näin on yleensä me
netetty inhimilliset elämänyhteydet. Kirjalli
suudessa, taiteessa ja kansan suussa sen sijaan 
on aina säilynyt oma elämänläheinen kielen
sä - ja siihen on pyritty myös eräissä uusissa 
kriittisen ja radikaalin psykologian kehyksissä, 
joita voitaisiin yhdistävästi luonnehtia feno
menoligisiksi suuntauksiksi. 

Kysymys onkin siitä, mitä erityispiirteitä 
ihmisellä on tutkimuskohteena. On selvää, 
että joitakin ja ehkäpä sangen lukuisiakin eri
tyisongelmia voidaan ratkoa positivistisella lä
hestymistavalla, mutta se ei yllä edellä luette
lonomaisesti mainituille alueille. Nykyisin on 
alettu kysyä, mitä seuraa siitä, jos minulla 
on tällainen tai tuollainen käsitys tieteen har
joittamisesta. Aivan ilmeisesti tieteenharjoitta
jan apriorinen käsitys ohjaa tulkintojen teke
mistä. Yhteiskuntatieteissä tähän näkemyk
seen vielä liittyy ihmiskäsitys. 

Pitkään oletettiin, että on vain yksi tapa 
harjoittaa tiedettä - positivistinen. Tutkija 
tekee objektiivisia havaintoja ja päätelmiä 
meistä riippumattomasta empiirisestä todelli
suudesta neutraalilla tieteen kielellä. Näin 
absolutistisesti voitanee sangen pitkälle edetä 
puhtaissa luonnontieteissä, mutta ihmisen 
kanssa on asianlaita toisin. 60-luvulla T. 
Kuhn esitti, että jopa luonnontieteiden har
joittaminen on aina sidoksissa niihin paradig
moihin eli taustaoletuksiin, joita tutkijalla on. 
Ei ole vain yhtä oikeata tiedettä vaan useita 
erilaisia tieteellisinä puolusteltavia näkemyk
siä. Kuhnin käsitys johtaa helposti relatiivi
seen maailmankuvaan, jossa todellisuuden 
laatu riippuu aina valitusta näkökulmasta. 

Myös hiukkasfysiikassa on nykyisin päädytty 
käsitykseen, että maailmankaikkeus muistut
taa yhä enemmän ajatusta itseään. 

Ihmistutkimuksen relatiivisuus on paljas
tanut, että on olemassa useampia kuin yksi 
tapa olla empiirinen. Onko tämä sitten riit
tävä korjaus aikaisempaan absoluuttisuus- ja 
objektiivisuusvaatimukseen? Voitaisiin näh
dä, että relatiivisuus yhtä lailla voi johtaa ih
mistutkimuksessa umpikujiin. Miten ylipää
tänsä saatetaan etsiä mitään yleisempiä tie
teellisiä lakeja, jos kerran voidaan aina esit
tää ja puolustella oikeina jopa täysin vas
takkaisia käsityksiä. Edelleen voi olla kiperä 
paikka väittää kaikkia arvoja täysin suhteelli
siksi - kuten sosiologisesti kuvailevassa tie
teessä on usein tehty. Mm. ihmisen moraali
nen tunto on katsottu vain oppimisen seu
raukseksi tai puhe siitä on tyystin lopetettu. 
Toisaalta myöskään ne arvot, jotka ohjaavat 
tutkimuksen tekemistä eivät liene yhdenteke
viä tulosten kannalta. 

Ihmiskäsitykseen tavallaan sisältyy jo se 
lähtökohta ja kokeilumenetelmä, jolla ihmis
tä kuvataan. Relativistinen ihmiskäsitys ei se
kään tarjoa kyllin vankkaa lähtökohtaa per
soonallisuustieteelle. Sikäli kun ihmistieteissä 
tapahtuu uusi näkemysten ja ihmiskäsityksen 
murros, se voisi ilmaantua jopa tässä goethe
läisessä hengessä: "Ihminen tuntee itsensä 
vain sikäli kun hän tuntee maailman, josta 
hän tulee tietoiseksi itsessään, samoin kuin it
sestään maailmassa." Nykyisin sanotta1s11n, 
että ihmisen maailmasuhde on ennen kaik
kea polaarinen. 

Kaisa Puhakka ( 1977) on myös tehnyt 
eron absolutismiin, relativismiin ja polaris
miin. Näyttää siltä, että inhimillisten elämän
yhteyksien persoonatieteellinen tutkimusote 
edellyttäisi juuri polaarista vuorovaikutus
analyysia. Sekä maailma, yhteisö, perhe että 
ihminen, kokija ja tulkki ovat molemmin
suuntaisesti muuttavan jännitteen alaisina. 
Maailma tapahtuu ihmisessä samanaikaisesti 
kuin ihminen maailmassa. Objekti ja subjekti 
eivät eroitu toisistaan selvärajaisesti. Sisäis
tyminen ja ulkoistuminen ovat yksi jatkumo. 
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Perusrealiteetti on minän ja maailman vasta
vuoroinen suhde. 

Psykojärjestelmä 

Psykojärjestelmäksi olen kutsunut ihmisen 
ja kulttuurin välistä molemminsuuntaisten 
muutosten vuorovaikutusta. Ihmistä ei voi ot
taa tutkittavaksi erilleen tästä elinyhteyksien 
verkostosta katkomatta olennaisia yhteyksiä 
ja siteitä. Sitä vastoin tulisi lähtökohtana 
selvittää sellaisen totaalisen vuorovaikutuk
sen yleisiä ominaisuuksia, jossa pyritään il
miöiden kokonaisvaltaiseen analyysiin niiden 
luonnollisessa ympäristössä. Tällöin jo luon
nollisesti edellytetään, että ihminen voi täl
laisia selvityksiä itseystietonsa varassa tehdä. 
Psykojärjestelmää luonnehditaan tässä yhtey
dessä kolmikantaisena tai kolmikerroksisena. 
Jokainen kuvattava kerros muodostaa oman 
suhteellisen itsenäisen elämänpiirinsä, jossa 
minä ja maailma kohtaavat toisensa molem
minpuolisen läpäisevyyden yhdistäminä. Näitä 
kerroksia kutsutaan säilyttäväksi (homeostaat
tiseksi), muuttavaksi ( transistaattiseksi) ja 
eheyttäväksi (integratiiviseksi). Kerrokset ku
vaavat mainitun kohtaamisen eri tasoja kol
mena olennaisesti erilaisena mahdollisuustila
na. Ne eivät ole vain psyyken sisäisiä tiloja 
vaan myös interrelatiivisia ja intersubjektii
v1sia. 

Säilyttävä kerros voidaan nähdä uloim
pana maailmasuhteen muotona, joka tulee 
ensin kohdattavaksi. Kaikilla inhimillisen ole
massaolon tasoilla tapahtuu tällöin pyrki
mystä tasapainoon. Orgaanisella alueella eli
mistömme kemia pyrkii säilyttämään elintoi
mintojemme edellyttämät fysiokemialliset ti
lat. Mutta myöskin aistien kautta saapuva 
informaatio on kognitiivisten tasapainolakien 
alaista. Ihmisen on tarpeen havaita erityisesti 
sellaista tapahtumista, millä on merkitystä 
säilymisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan 
kannalta. Yhteiskunnalliselle tasolle tämä 
pyrkimys heijastuu yhdenmukaistumisena ja 
yhteisten tavoitteiden asettamisena, jotta yh
teisöt saavuttaisivat tasapainon erisuuntaisten 
toimintojen välillä. Tämä maailmasuhteen 
uloin kerros on paljossa materialistinen. 

Muuttava kerros ilmenee seuraavaksi. Sii
nä toisin kuin edellisessä kerroksessa minän 
ja maailman suhde rakentuu muutoksen va
raan. Yleensä varaa muutoksiin on vasta kun 

tietty materiaalinen elinbalanssi on jo saa
vutettu. Muuttava kerros heijastaa ihmista
junnan syvempiä ominaisuuksia ja ennen 
kaikkea eläytymiskykyä. Siinä aineksena ovat 
havainnoista edelleen yleistyneet mielikuvat 
yhtäällä ja ymmärryksen sekä tunne-eläyty
misen sisäiset virikkeet toisaalla. Yhteiskun
nallisella tasolla ilmenee näin ollen myös 
mahdollisuus muutoksiin. Ihmiset voivat yh
distellä sellaisiakin aineksia keskenään, joita 
ei voida välittömästi tässä ja nyt aistia, mutta 
jotka tarjoavat yhteiselämälle uusia muotoja, 
esimerkkinä taide. Ihmisellä on mahdollisuus 
luoviin uudelleen eläytymisiin ja uusiin näkö
kulmiin. 

Viimein eheyttävä psykososiaalinen ydin
kerros merkitsee samana säilymisen ja luovan 
muuttumisen asemasta eheytymistä ja kasvua 
perusinhimillisten arvojen suunnassa. Kult
tuuri ja yhteisöt ilmentävät arvomaailmanaan 
sekä totuudellisia, esteettisiä että eettisiä ylä
rakenteita. Olennaista on, että ihminen 
ikäänkuin löytää itsestään ja kontakteistaan 
ihmisiin ja muihin realiteetteihin nämä ar
vot omina elämänoivalluksinaan - että ne 
voivat eheyttää juuri häntä. Silloin ne eivät 
ole vain teoreettisia maksimeja. Luovassa ta
pauksessa yksilö voi jopa uudistaa kulttuurin
sa arvoja ollessaan niiden uudelleen arvos
taja ja määrittäjä. Myös tietoisuus vastuusta 
ja velvollisuudesta sitä kohtaan, mikä kaut
tamme tapahtuu maailmalle, korostuu tässä 
vaiheessa. 

Maailmassa olemisen kolme 
determinanttia ja luovuus 

Edellä luettelomaisesti kuvatut kolme mi
nän ja maailman kohtaamisen tasoa ja ker
rosta otaksutaan tässä eräiksi mahdollisiksi ih
miskeskeisen psykologian lähtökohdiksi. Ole
tetaan myös, että luovuuden psykologia voisi 
tukeutua niihin. Psykojärjestelmän vuorovai
kutussuhteen tasot määrittävät edelleen psy
kologisen kuvailukielen päädeterminantit. 
Säilyttävässä periferiassa painottuu havaitse
vuus, muuttavassa keskikerroksessa näkemyk
sellisyys ja eheyttävässä ytimessä uskomuksel
lisuus. 

Havaitsevuudella voidaan ymmärtää aisti
misen ja sitä koordinoivan havaitsevasti rekis
teröivän ajattelun yhteistoimintaa. Tähän 
diskriminaatioiden oppimiseen samankaltais-



ten ja erilaisten ulkoisten objektien välillä 
liittyy ihmisellä erityisesti kielen käyttö ja 
symbolien muodostus. Hieman yksinkertais
taen voisi väittää myöskin, että havaitsevasti 
suuntautuva ajattelu ollessaan diskriminatii
vista on myös älyllis-analyyttista. Se merkit
see, että se on esineellistävää ja teknistä. Tä
hän esineellistämiseen ohjaavat havaitsemista 
nähtävästi materiaaliset motiivit, jotka pri
maarisina merkitsevät perustarpeita ja se
kundaarisina yhteisöllisiä välineoppimisen ja 
hyötyajattelun muotoja. Voisi edelleen otak
sua, että materialismi ideologiana ja positi
vismi sen epistemologiana ovat rakentuneet 
havaitsevuuskehyksen varaan. Tiede merkit
see tällöin vain aistihavaintojen rationalisoin
tia. 

Näkemyksellisyydessä lähtökohtana ei ole 
enää esineellistäminen ja analyyttisesti maail
maa osittava kielipeli vaan jonkinlainen ko
konaisvaltainen ja elämyksellisesti hahmotta
va kokemistapa. Siinä pääosa on intuitiivi
sella ja tulkitsevalla ajattelulla. Ihmisen tie
toisuus voi hetkittäin vapautua välittömän 
nykyhetken kahleista sidoksena konkreettiseen 
tilaan ja aikaan. On mahdollista menneen 
varassa ennakoida tulevaa eli suuntautua tu
levaisuuteen jokaisena nyt-hetkenä. Mieliku
vat yhdistelevät havainnollisesti etäisiäkin 
mielteitä ja elämyksiä toisiinsa. Usein täl
laista ajattelua on kutsuttu luovaksi ajatte
luksi. Sille tyypillistä on muutos ja uusien yh
distelmien konstruointi. Näkemyksellisyydessä 
kukin ihminen rakentaa maailmaa oman elä
mänoivalluksensa johdattelemana. Motiivit 
tälle jäsentelylle ovat siten ymmärrykselliset. 
Luovaa ti�teen tekemistä voitaisiin myös 
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luonnehtia näistä lähtökohdista tavallista 
harhattomampana näkemyksellisyytenä, jolla 
kuitenkin on oma mielikuvallinen ja mieli
kuvituksellinen syntyperustansa. Fenomeno
logiset lähestymistavat ovat tulkinneet näitä 
lähtökohtia. 

Uskomuksellisuus syntyy lopulta havaitse
vuuden ja näkemyksellisyyden jatkeeksi -
joskin itsenäiseksi sellaiseksi. Kun ihminen 
havaitsevuudessa rekisteröi ulkoisia tapahtu
mia ja näkemyksellisyydessä tulkitsee niitä 
oman ymmärryksensä perspektiivistä, niin us
komuksellisuudessa hän koettelee kokemuk
sensa pitävyyttä, sen totuudellista, esteettistä 
ja eettistä arvorelevanssia. Kyseistä toimintaa 
voisi kutsua arvostavaksi ajatteluksi. Näin ol
len havaintoja testataan ja näkemyksiä koe
tellaan. Tässä mielessä havaitsevuus, näke
myksellisyys ja uskomuksellisuus ovat teoista 
erottumattomia. Kaikki kolme kerrosta ovat 
keskenään ja suhteessa maailmaan jatkuvassa 
dialektisessa kehässä, joka projisoituu toimin
noiksi. 

Henkilön omaamien uskomusten ja maail
masta tavattujen realiteettien välille voi syn
tyä ristiriitoja. Luovassa tapauksessa ne ovat 
pontimena muutokselle ja uusille arvostuk
sille ja teoille. Uskomuksellisuus ja arvot ovat 
näet ilmeisesti saman asian kaksi puolta. Mi
hin ihminen uskoo, siitä tulee hänelle arvo 
ja toteuttamisen vaade. Epäluovassa tapauk
sessa jo omatut arvot dogmatisoituvat ja kan
gistavat sekä näkemykset että havaitsemisen 
sovinnaisiin uomiin. Luovassa tapauksessa 
sen sijaan voidaan luonnehtia vallitsevan jat
kuvan uudelleen arvostumisen. Kaikki selviöt 
voivat järkkyä ja ihminen elää jatkuvasti ää-
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rettömyyden kynnyksellä kasvaen ja uudis
tuen. Uskomuksellisuutta motivoivat näin ol
len ensisijaisesti kasvutarpeet. 

Edellä kehiteltyjä rakenteita voidaan nyt 
kuvata seuraavanlaisella kaaviolla (kaavio 1), 
jossa kokoavina termeinä ovat lisäksi itse
reflektio (muuta tietoisuutta heijastava jär
ki) ja suuntautuminen motivaatioperustana. 
Toiminnalliset projektiot ilmentävät kaikilla 
psykojärjestelmän tasoilla ulkoistettuina te
koina. 

Esille tuodut psykojärjestelmän komponen
tit muodostavat nyt viisitahoisen kuvion (ku
vio 1), jonka kärkinä ne voidaan keskinäi
sessä vuorovaikutuksessaan kuvata. 

Luovuuden osuus pohjautuu näkemykselli
syyden sallimiin muutoksiin uusina todellisuu
den jäsentelymahdollisuuksina. Luovaa näke
mysmuutosta voisi kutsua käänteeksi. Kyse ei 
ole niinkään aivan uusien asioiden ja ilmiöi
den oivaltamisesta kuin vanhojen ainesten 
näkemisestä uudesta suunnasta ja uudessa 
valossa. Luova käänne paljastaessaan uusia 
yhteyksiä myös laajentaa aikaisempaa käsi
tystä. Käänteelle on lisäksi tyypillistä, että 
se edellyttää tiettyä jännitteisyyttä ja koke
muksen spontaania intensiteettiä, jotta älylli
nen kuperkeikka voisi syntyä. Vitsillä, maa
lauksella ja luovalla tieteellisellä oivalluksella 
voi olla sama yleinen rakenne vaikka älyllisyys 
niissä painottuukin eri tavoin. 

Luova näkemyksellisyys on uudistusroolis
saan läheisessä yhteydessä sekä havaitsevuus
että uskomustasolle. Luova havaitseminen 
avaa myös uusia tapoja hahmottaa todelli
suus. Samoin se edellyttää ennen kaikkea uu
distumiskykyisyyttä uskomustasolla. Kaikki 
minkä ihminen avoimesti kohtaa voi muuttaa 
häntä. Vanha buddhalainen viisaus sanoo
kin: "Ei ole mitään mihin voisit tarttua 
ei ulko- eikä sisäpuollellasi." D 

Seppälä ... 
kuuntelemaan toisia. 

Virastossa on meneillään tärkeä ja vaikea 
nimitysprosessi, joka ei varsinaisesti koske 
häntä. Yllättäen "suuri poliittinen johtaja", 
jota hän ei ollut koskaan ennen tavannut, 
kutsuu hänet luokseen ja kysyy hänen mieli
pidettään ehdokkaista. Hän on jännittynyt, 
hänen kainalonsa hikoavat, hän haluaa olla 
vilpitön ja antaa totuudenmukaisen kuvan 
hakijoista. Kun hän kuvaa erästä ystäväänsä, 
hän tulee ilmaisseeksi tästä mitättömän ne
gatiivisen piirteen. Johtaja tarttuu siihen, ja 
hän selittää innokkaasti, kunnes huomaa, että 
hän par'aikaa parjaa ystäväänsä. Hän yrittää 
oikaista ystävästään luomaansa kuvaa, mutta 
johtaja lopettaa keskustelun, kiittää saamis
taan mielenkiintoisista tiedoista ja saattaa hä
net ovelle. 

Virkamies oli tapauksesta tyrmistynyt. Hän 
arvosteli itseään siitä, että hän jännitti ja me
netti sillä tavalla harkintakykynsä. Ystävää 
ei valita virkaan. Hän ei kehtaa tunnustaa 
tälle tekoaan. Tämän tapahtuman jälkeen 
hän oli pitkän aikaa masentunut, kunnes hä
nelle vähitellen selvisi, että hän on saman
lainen kupla elämänmeressä kuin toisetkin. 
Hän oppi tunnustamaan piilevän turhamai
suutensa ja itsekkyytensä sekä hyväksymään 
ne, kuten samat piirteet toisissakin ihmisissä. 
Hänen mielensä ei ollut enää sitoutunut 
omaaan itseensä eikä mihinkään muuhun
kaan, vaaan hän oli vapautunut henkisistä 
kahleista. Hän seurasi sivustakatsojana hy
myillen elämää, auttoi itseään ja muita, jos 
siihen tarjoutui tilaisuus, mutta vetäytyi pois, 
kun häntä ei tarvittu. 
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Pauli Kallio 

SPIRAALI LUONNON TUOTTAMA ALKUMUOTO JA 
IHMISEN "JALOSTAMA" VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 

Kun verrataan spiraalin ja ympyrän koko
naisvaikutusta, on todettava, että spiraali on 
enemmän alkukantainen, keskeneräinen, dy
naaminen ja "eteenpäin ryntäävä" ympyrään 
verrattuna, joka on kaavan mukainen, staat
tinen ja lopullisesti valmis. Spiraalin määri
telmä on jätettävä melko väljäksi, että siihen 
voitaisiin sisällyttää kaikki spiraalin muodot: 
spiraali on jatkuva käyrä, joka kiertää keski
pisteen ympäri siten, että alku ja loppu ei
vät kohtaa toisiaan. 

Yksinkertaisin spiraali on ns. Arkhimedeen 
tasaspiraali (kuvio 1). Toinen spiraali tyyppi 
on avautuva 1. logaritminen spiraali (kuvio 
2), ja kolmas on tasaspiraaliin pohjautuva 
kolmiulotteinen kierre jousi (kuvio 3). 

Kreikkalainen matemaatikko Arkhimedes 
(v. 287-212 eKr.) esitti tasaisesti laajene
van spiraalin periaatteet seuraavasti: tasa
spiraali syntyy, kun piste vakionopeudella liik
kuu pitkin suoraa, joka samanaikaisesti vakio
kulman nopeudella ( w ) kiertää pistettä. Ta
saspiraali on luonteeltaan staattinen ja rau
hallinen. Rakenteeltaan se voi olla tiheä tai 
harva, mutta äärimmäisessä tapauksessa niin 
tiheä, ettei siinä voi erottaa kuin yhden ym
pyräviivan. 

Kolmiulotteisesta jousipiraalista 1. kierre
jousesta voidaan käytännön esimerkkeinä 
mainita kierrejousivaaka, aaltoliikettä ha
vainnollistava spiraalijousi, iskunvaimentajat, 
monet palauttajajouset jne. 

Toinen kreikkalainen matemaatikko Euk
leides (n. 330-275 eKr.) määritteli avautu
van 1. logaritmisen spiraalin matemaattisesti 
siten, että "kultaiseen suhteeseen" perustuva 
ja neliöitä tangeerava diagramma osoittautuu 
logaritmiseksi spiraaliksi, joka äärettömiin 
jatkettuna avautuu suoraksi. 

Spiraali on kaikkina aikoina herättänyt 
mielenkiintoa. Erikoisesti logaritminen spi
raali on ollut suurimman mielenkiinnon koh
teena. 

Avautuvan l. logaritmisen spiraalin tut
kimustuloksista voidaan mainita seuraavaa: 

Alustus Kriittisessä korkeakoulussa 18. 4. 79 

1) Se leikkaa kaikki säteensä samassa kul
massa: on tasakulmainen. 

2) Sen kaari kasvaa muuttamatta muo
toaan. [Jacob Bernoulli, matemaatikko, 
( 1645-1705): "Muuttuessani tulen aina sa
maksi."] 

3) Sen vektorisäteen pituus kasvaa geo
metrisesti, kun taas kulma, jonka se muodos
taa alkuasemaansa nähden, kasvaa aritmeet
tisesti. 

4) Vektorisäde tulee kerrotuksi jokaisen 
kierroksen neljänneksen yhteydessä "kultai
sella suhteella" ( 1.618). 

5) Se voidaan piirtää "kultaiseen suora
kulmioon". 

6) Se on yhteneväinen evoluuttansa kans-
sa. 

7) Se esiintyy luonnon muotona kaikkialla. 
Avautuvan spiraalin kuviteltu liike suun

tautuu toisaalta pieneen äärettömään, mikro
kosmokseen, ja toisaalta suureen äärettö
mään,, makrokosmokseen. Näin avautuva 
spiraali on dynaamisen suoran ja staattisen 
ympyrän välimuoto, jonka alkupää jatket
tuna lähenee ympyrää ja loppupää teoriassa 
yhtyy suoraan. 

Spiraali on maailmankaikkeudessa erään
lainen aikamitta, sillä syntyvä taivaankappale 
on alkuvaiheessaan ja kuoleva taivaankap
pale loppuvaiheessaan spiraalin muotoinen. 
Meidän Linnunradassamme ja muissa galak
seissa syntyy jatkuvasti uusia tähtiä. Tähtitie
teilijät arvelevat, että galaksien spiraalihaa
roissa kehittyy uusia aurinkokuntia. Meidän 
aurinkokuntamme sijaitsee ikänsä perusteella 
ilmeisesti jonkin spiraalihaaran sisäreunassa, 
josta on noin 25000 valovutta Linnunradan 
keskustaan. 

Oman planeettamme Maan kehitysvaiheita 
ajan alusta, noin 5 miljardin vuoden takaa 
nykyaikaan, on havainnollistettu eräänlaisen 
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spiraalikellon avulla, jossa tasapriraalin sisin 
osa kuvaa BIG BANGia, alkuräjähdystä ja 
spiraalin tasaisesti laajentuvalle kaarelle on 
sijoitettu kehityksen eri vaiheet. Maailman
kaikkeuden eri kehitysvaiheet voidaan ku
vata ajan alusta kosmiseen loppuun, Alfasta 
Omegaan, kärkeen päättyvän "suppilospiraa
lin" avulla. 

Samat lait, jotka hallitsevat avaruutta, 
makrokosmosta, määräävät myös hiukkas
ten maailmaa, mikrokosmosta. Tiedemiehet 
ovat todenneet, että symmetrian vuoksi täy
tyy luonnossa olla materian vastakohtana an
timateriaa. Kokeellisesti on todistettu, että 
antimateriaytimen varaus on vastakkainen 
verrattuna materiaytimeen ja ydintä kiertä
vät elektronit ovat myös vastakkaismerkkiset. 
Kaikkien alkuainehiukkasten, protonien, 
elektronien, positronien, mesonien, fotonien, 
neutronien ja neutriinojen, vastakkainen va
raus on todistettu ja näin myös vastakkaiset 
kiertoradat. Joka tapauksessa hiukkaset kier
tävät vastakkaisia spiraaliratoja materian ja 
antimaterian maailmoissa. "Kaikki virtaa" 
(kuviot 4-5). 

Spiraalirakenne esiintyy elävässä luonnossa 
erittäin monimuotoisena. Eri kasvien kukka
lehtien vasen- ja oikeakierteisyydestä voidaan 
esittää monia esimerkkejä: Daalian kukkaleh
det ovat sijoittuneet kukinnossa vasen- ja oi
keakätisiin spiraalikaariin. Voikukan kukka
martoon ovat emit sijoittuneet myös vasta
kierteisesti. Samoin männyn ja kuusen kä
vyissä nähdään vasen- ja oikeakätinen suomu
jen kiinnitys. Tämä vasen- ja oikeakierteisyys 
noudattaa ns. Fibonaccin (v. 1 170- 1250) 
sarjaa: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2 1, 34, 55, 89, 144 
jne., jossa kaksi edellistä lukua yhteenlasket
tuna muodostaa kolmannen. Sarjan lukujen 
suhde perustuu "kultaiseen suhteeseen", josta 
seuraa, että kukkalehtien vastakkaisspiraalit 
ovat logaritmisia. Kasvien muissa osissa on 
paljon spiraalirakenteita, vaikkakin osa esim. 
kukkalehtien kiinnityksessä noudattaa tasaspi
raalin kaavaa. Mutta paljon pohdintaa on 
esim. aiheuttanut hongan kiertyminen. Kun 
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"jättiläiset ovat kuolleet", surettaa kasvaako 
uusia jättiläisiä! 

Eläinkunnassa vallitsee myös "kultainen 
suhde" kaikkialla, mutta erikoisesti alempien 
organismien joukossa tavataan paljon "spi
raaliulkomuotoja". Useat simpukkalajit ovat 
vasen- ja oikeakierteisiä. Tutkimalla esim. 
ammoniittien kierteisyyden suhdetta on voitu 
määritellä suhteellinen lämpötila, joka on 
vallinnut satoja tuhansia vuosia sitten simpu
kan eläessä. Kauneimpana simpukkana pide
tään helmivenettä (Nautilus pompilus) 
(kuvio 6), joka ei kuitenkaan ole simpukka, 
vaan kuuluu mustekalojen lajiin. Nautilus on 
lajinsa viimeinen, sellainen harvinaisuus, jota 
logaritmisen helmiäiskuoren vuoksi kerätään 
koristeiksi. Myös meduusat, kotilot, etanat ja 
pesusienet ovat rakenteeltaan spiraaleja. 
Logaritminen spiraali esiintyy usein luonnossa 
pareina, oikeana ja vasempana, kuten eläin
ten sarvet ja syöksyhampaat, tai ylä- ja ala
puolena, kuten lintujen nokassa. Eläinten 
liikkeet noudattavat usein spiraaleja, esim. 
porotokka kiertyy suuntaa muuttaessaan spi
raaliksi. 

Myös ihmisen kehon mittasuhteet perus
tuvat "kultaisen suhteen kaavaan". Nämä 
suhteet on havainnollistanut arkkitehti Le 
Corbusier (v. 1887- 1965), joka on antanut 
systeemilleen nimen Modulor, jonka suhteet 
noudattavat tarkalleen avautuvan 1. logarit
misen spiraalin suhteita. Useat ihmisruumiin 
rakenteet ovat muodoltaan spiraaleja, kuten 
esim. sydänlihakset, aivot, hermosäikeet, sisä
korvan näkinkierä, pään koko ja suhteet, kas
vojen muoto, suun ja aistinten sijainti, jotka 
noudattavat "kultaista suhdetta". Hiuskiha
rat ja pyörtyväiset on luonto tuottanut, mutta 
palmikot ja nutturat määräytyvät muodin 
oikkujen mukaan. Myos spiraalisormenjäljet 
muodostavat yhden ryhmän sormenjälkien 
moninaisuudessa. Ennen kaikkea biologisessa 
mielessä elämää ylläpitävä DNA-rihma on 
spiraalirakenteinen ihme: jokaisessa solussa 
on kromosoomin (0,2 mm) sisällä noin 2 m:n 
pituinen spiraalirihma. 

Varsinaiset luonnonvoimat, jotka ovat ko
konaisuudessaan dynaamisia, alati liikkeellä 
olevia tai liikkeeseen valmistuvia, muistutta-



vat latautumis- tai purkautumisvaiheessaan 
ulkoiselta olemukseltaan avautuvaa spiraalia. 
Vesispiraalit, ilmaspiraalit tai hiekkaspiraa
lit (kuvio 7) esiintyvät mahtavina luonnon
voimien välineinä. Mikä valtava voima sisäl
tyykään aaltoihin ja rannan tyrskyihin? 
Myöskin jokainen vesipisara, joka kohtaa es
teen, muuttaa muotonsa kaksoisspiraaliks� 
j oonilaisen kapi teelin malliin (kuvio 8) . 
Trombit, tornadot, termiikit, Karman pyör
teet jne. ovat valtavia ilmaspiraaleja. Mah
tavia, kallioon vedenvoimalla porautuneita 
spiraaleja ovat hiidenkirnut (Suomessa As
kolassa ja Rovaniemellä). 

Vastaavasti mikromaailmassa saadaan syn
krotronilla aikaan säteilyä varatusta elektro
nista ( e-), jolloin säteily muodostuu avautu
vaksi spiraaliksi magneettisessa kentässä taus
tasäteilyn vaikutuksesta. Myös kemiallisissa 
reaktioissa on havaittu spiraalikuplia, joko 
kaarevia tai kuusikulmaisia. Prosessilla näyt
tää olevan jonkinlainen aikataulukin: erääs
sä kokeessa jokainen ehjä spiraali kiertyi 
kierroksen minuutissa. 

Sitten ne "suuren spiraalimassan", ihmisen, 
tuottamat spiraalit! Ilmeisesti ei kannattaisi 
luetella eri sektoreja lainkaan, sillä luonto 
on spiraalitehdas: spiraalit tuottavat spiraa
leja! Ihminen on aina tuottanut ja käyttä
nyt spiraaliesineitä. Usein työnteko noudattaa 
- spiraaliketjua: ihminen-raajojen liikkeet 
- työkalu-työkalun rata-työntulos. Esi-isil-
lämme oli paljon kierrettyä käyttömateriaa
lia, kuten monet vitsakset, puomilenkit, vit
sas- ja hamppuköydet, päre- ja tuohityöt, 
villa- ja pellavalangat, kudonnaiset jne. 
Käyttöön tulivat myös useat alkeelliset kierto
koneet, kuten tahko, käsinkivet, hevoskierto 
sekä "tuuli- ja vesikierrot". Koneellistuminen 
merkitsi yksitoikkoisen, edestakaisen työradan 
muuttumista dynaamiseksi spiraaliradaksi. 

Alkeelliset rakennukset, esim. eskimojen 
iglut, ovat spiraalirakenteisia. Työ aloitetaan 
spiraalikiertona ja ylin lumilohkare laskeaan 
ulkoapäin kuin "viimeisenä naulana" sito
maan koko spiraalikupua. Kokonainen iglu
kyläkin rakennetaan spriraalipohjakaavan 
mukaan. Yleensä spiraalirakenteet ovat luon
toa lähellä, mutta sivistyskansat käyttävät 
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niitä usein rakennuksissa osaratkaisuina, jos
kus kokonaisratkaisuina, esim. konsolit, pyl
väät, kierreportaat, kupolit, tornit, monet ko
risteet sekä spiraaliasemakaavat, simpukka
talot, taidemuseot (Solomon C. Guggenheim 
:tvluseo New Yorkissa), pysäköinti-, ja tavara
talot jne. 

Myös kuvataiteissa on spiraaliaihe ollut 
sangen keskeinen muoto. "Juokseva koira", 
vastakkaisspiraali, nelinkertainen spiraali ja 
kukka-aiheet esiintyvät Kreetan taiteessa jo 
5000 vuotta eKr. Ornamenti noudattelevat 
kahta linjaa: vanhempi on torsio !. kiertymi
nen ja nuorempi rotaatio!. pyöriminen. Drei
ja, ikivanha "ruukkusorvi'', on edelleenkin 
käytössä ruukkuja valmistettaessa. Sekä kiina
laisessa ja intiaanitaiteessa että muinaissuo
malaisessa taiteessa on spiraaliaiheissa paljon 
yhtäläisyyttä. 

Mutta mistä sitten johtuu, että ihmiset 
ovat ympyrähurmiossa kehdosta hautaan 
saakka? Oikeastaan ennen syntymää lasta 
heijataan äidin kohdussa. Kehdossa heijaa
minen on luonnollinen jatko edelliselle. Sitten 
pikkulapsi itse pitää huolen heijaamisesta 
hyssytellen ja huojutellen itseään. "Kuperkei
kat", "häränpyllyt", "kärrynpyörät" sekä" vie
teri n vetämiset" on luonnollista jatkoa kai
kelle edelliselle. On sanottu, että jatkuva pyö
riminen tuottaa lapselle nk. korvalabyrintti
huimauksia, jotka tuntuvat mieluisilta. Mutta 
erikoisen suurta huvia tuottavat lapsille mo
net pyöritettävät leikkikalut (hyrrät, van
teet, keinut, pyörät) sekä nuorisolle että ai
kuisille tanssin pyörteet Minean tanssista suo
malaiseen rytkypolkkaan. Ympyrähurmio tu
lee esiin vaativana voimistelussa ja urheilussa, 
joissa tapahtuu spiraalin maksimointia: yhä 
useampia kierroksia, kierteitä, voltteja, keri
misiä ja piruetteja. Miten sykähdyttävää oli 
nähdä taitoluisteluohjelmassa "täysvoltti ke
rien taaksepäin", tai Biellman-piruetti tai 
Ticknerin "kuolemanspiraali" tai sensaatio
mainen 4-kertainen Lutz! Ne tuottivat täy
dellisen spiraali-ympyrähurmion. 

Kaiken huippuna spiraali vaikuttaa myös 
syvähenkisellä tasolla. Kun spiraali esiintyy 
kaikkialla luonnossa, mystikot pitävät sitä 
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Alli Kantola 

PERUSKOULUN OPETTAJA KOULUORGANISAATIOSSA 

Omaa työtään voi arvioida todellisena vas
ta kun näkee sen osana laajempaa toiminta
yhteisöä. 

Paitsi filosofista, psykologista ja yhteis
kunnallista tietämystä ja havaintokykyä opet
tajalla on oltava jonkin verran kokonaistietä
mystä oman työsektorinsa ulkopuolella ole
vista koulutuksen osa-alueista ja kehitysnä
kemyksistä. Piirtäessäni tässä esityksessä ku
vaa peruskoulunopettajan työstä nojaan mie
lipiteitäni jossain määrin äsken ilmestynee
seen ammattikasvatushallituksen yli-insinöö
rin Olli Rädyn kirjaan "Työ ja ammatillinen 
koulutus" (W + G). 

Millaisen ihmisen opettaja haluaa tulevaan 
työelämään kasvattaa? En tarkoituksellisesti 
puhu puitteista, jotka luovat kasvattamisen 
mahdollisuudet, koska ymmärtääkseni puit
teet luodaan sen mukaan, mikä nähdään tar
peelliseksi. Paljon maksanut koululaitoksem
me on luotu sen mukaan, mikä käsitys luojilla 
on opetustapahtumasta. Onko opettajilla 
mahdollisuus toteuttaa opetuksen ja kasva
tuksen tavoitteita suurissa kouluyksiköissä ja 
suurissa opetusryhmissä, joissa on mahdoton 
tuntea oppilasta, sen jätän lukijan pohditta
vaksi. 

Ohitan siis virkavallan vaikutuksen koulu
elämään ja keskityn vain opettajan merki
tykseen opetustapahtumassa. Väitän, että 
merkityksellisempää kuin opetussuunnitelman 
tavoitteet on lapselle opetustapahtumassa se, 
millainen on opettajan oma henkilökohtai
nen ihmiskäsitys ja hänen tapansa toimia 
kasvatustavoitteen saavuttamiseksi. Tiedon 
ojentaa opettaja lapselle kasvatuksen alus
talla. Tapa, millä opettaja tiedon antaa, on 
itseisarvo, se on kasvatusta, opettajan per
soonan siirtämistä oppilaalle. Opettaja on 
itse opetusväline. 

Että koululaitoksen ja opettajan työn mer
kitystä ei ole ymmärretty näkyy opettajien 
palkkauksessa. Opettajan työ on työtä 24 
tuntia vuorokaudessa, se on jatkuvaa ympä
ristön havainnointia ja itsensä kehittämistä. 
Pelkäänpä että opettajista kaikki eivät ole 
itsekään tiedostaneet tehtävänsä erikoislaatua, 
miten muuten on selitettävä, että he palkka-

taistelussa käyttävät samoja perusteluja kuin 
muutkin ammattijärjestöt. 

Opettajan työn ymmärtäminen vaatii kä
sitystä yhteiskunnan toimivuoden edellytyk
sistä, yhteisöllisen ajattelukyvyn, toimintaval
miuden ja yhteisvaltuullisuuden merkitykses
tä ihmiselle. 

Oppimisinnostus ja oikean opetustilantee
seen sopivan menettelytavan käyttö ovat op
pimisen edellytykset. Niiden olemassaolon 
edellytyksenä taas ovat opettajan tilannetaju, 
empatiakyky ja opettajan ja oppilaan välinen 
oikea vuorovaikutussuhde. Pitkäkään teoreet
tinen koulutus eivät takaa opettajan selviä
mistä työssään ilman näitä. On vaikeaa mää
ritellä opettajan status, koska siihen vaikutta
vat muutkin tekijät kuin koulutuksen taso. 
Opettajan itsensä on oltava tietoinen työnsä 
erikoislaadusta ennenkuin se kirkastuu muille. 

Opettaja on - ja hänen on saatava olla -
mitä suurimmassa määrin itsenäinen työs
sään. Mitä parempi taito hänellä on ratkaista 
tilanteet tarkoituksenmukaisesti, sitä parem
min hän työssään onnistuu. Vaistonvaraista 
tilannetajua ja suorastaan virtuoosimaista ih
missuhdetajua ja ryhmäohjausta tarvitaan 
erityisesti alkuopetuksessa, mutta tuskin vä
hemmillä vaatimuksilla selviää murrosikäis
ten opettaja. Opettajan vastuu on suuri eikä 
liene liikaa, vaikka koko monimutkaiseksi 
rakentunut koulubyrokratia tekee kaikkensa 
toimiakseen opettajan auttamiseksi. Siis aut
tamiseksi. Opettaja sijoittuu työhierarkiassa 
ylimmäksi. 

Työn opettaminen 

Ihminen ilmaisee itseään työllään. Toimin
nassaan ihminen oppii tuntemaan itseään. 
Työn teon opettaminen on koulun keskeinen 
tehtävä. Kun pakko työntekoon on hävinnyt, 
työn opettamiselle on löydettävä uusi luonne. 

Että tätä luonnetta ei ole löydetty, ilmenee 
teollistuneessa yhteiskunnassa työmotivaation 
puuttumisena, työn laadun huononemisena, 
poissaoloina ja työsuhteiden kestoajan lyhen
tymisenä, kuten Olli Räty kirjassaan toteaa. 

Räty määrittelee kirjassaan työn seuraa
vasti: 1. Työ on toimintaa fyysisen tai henki-



sen tuloksen saavuttamiseksi. (Tällöin itse 
työ, toiminta on jo välitön tuotto.) 2. Työ on 
ihmisen ruumiillista tai henkistä toimintaa, 
jonka tavoitteena on lähinnä tuoton tai tulon 
hankkiminen. (Taloustieteellisessä määritte
lyssä siis vasta palkka on välillinen tuotos.) 

Näkisin, että opettajan ja kasvattajan on 
etsittävä työn määritelmää kolmannesta nä
kökulmasta: Työ on ympäristön muokkaa
mista yhteistyössä toisten kanssa. Millaisen 
jäljen minä jätän ympäristööni? 

Yhteistyöhön opettaminen 

Ensi näkemältä tämä määritelmä sulkee 
pois sellaiset yksilölliset toiminnot kuin kir
joittaminen, säveltäminen, kankaan kutomi
nen jne. Näinhän ei ole, vaan kaikessa työssä, 
myös itsekasvatuksessa, ihminen muokkaa ym
päristönsä kuvaa. Elämä on yksi kokonaisuus, 
johon kukin yksilö kuuluu. 

Kun lapsi opetetaan siihen, että hän on 
tärkeä osa yhteisöään, että se, mitä hän 
ajattelee, sanoo, tekee, on yhteisön kannalta 
tärkeää, hänelle kehittyy vastuu omista toi
minnoistaan ja itsensä kehittämisestä. "Olen 
ryhmi;i.ä varten ja ryhmä kannustaa minua 
,kehittämään ominaisuuksiani mahdollisim7 
man pitkälle." 

Yksilön ominaisuuksien kehittäminen ryh
mää apuna käyttäen vaatii opettajalta ky
kyä nähdä lapsi ja nuori kokonaisena persoo
nallisuutena, monenlaisten mahdollisuuksien 
kimppuna. Opettajalla on myös oltava vaisto 
siirtää tämä näkemyksensä ryhmään niin että 
ryhmä oppii arvostamaan jäsentensä erilai
suutta yhteisenä rikkautena. Tämä edellyttää 
kykyä irrottautua perinteisestä tavasta nähdä 
lapsi numeroarvostelun siivilöimässä valossa. 

Kuitenkin oppimishalukkuuden syntymisen 
edellytys on kuvaamani empaattinen ja lap
sen kokonaispersoonallisuuden huomioon ot
tava tasa-arvoisesti vuorovaikutuksellinen oh
jaus. 

Ymmärtääkseni tähän pyrkii myös SAK 
vuoden -71 periaateohjelmassaan, josta Olli 
Räty lainaa kirjaansa kohdan: " ... Yhteis
kunnan tarjoamilla koulutus- ja kulttuuri
palveluksilla on turvattava jokaiselle oikeus 
henkisesti rikkaaseen elämään." 

Rikkaasti voi elää vain ihminen, joka ky
kenee käyttämään kaikkia olemuksensa posi
tiivisia puolia ympäristönsä hyväksi, vapau
tuneesti ja elämänsä tarkoituksen tuntien. 
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Itsetuntemuksella vahvaan minä-kuvaan 

"Ammatin valinta on persoonallisuuden 
ilmaus ... Ammatinvalinta heijastaa henki
lön motivaatiota, tietoa, persoonallisuutta ja 
kykyä. Ammatit edustavat elämäntapaa, elä
mänympäristöä pikemminkin kuin joukkoa 
erillisiä työsuorituksia ja taitoja." 

Näin lainaa Olli Räty ammatinvalinnan
oh jaustoimiston muistiota. 

Mitä varhaisemmin nuori joutuu valitse
maan ammatin ja sen vaatiman koulutusoh
jelman itselleen, sitä tärkeämpää on ohjata 
nuorta kehittämällä hänen itsetuntemustaan 
ryhmässä sekä erilaisissa toiminnoissa. Ope
tukselle tämä asettaa uudet vaatimukset: 
keskeiselle sijalle kohoavat kouluyhteisön ih
missuhteet ja työskentelytavat. 

Opetuksessa oppimisinnostuksen synnyttä
minen on keskeinen asia. Olli Räty luettelee 
kirjassaan Galbraithin esittämät työmotivaa
tion synnyttäjät: pakko, raha, samaistuminen 
työjärjestelmään sekä työn käyttäminen 
omien henkilökohtaisten päämäärien hy
väksi. Näistä ei synny koulumotivaatio, joka 
voi nähdäkseni syntyä vain tyytyväisyydestä, 
joka kasvavalle ihmiselle tulee itsensä tunte
misesta, taitojen ja kykyjen - mitä ne sitten 
ovatkin - löytämisestä toiminnan avulla. 

Tähän tarvitaan ryhmää. Minä-tunne syn
tyy ryhmän avulla. Yksilöiden välisen kilpai
lun tilalle on luotava ryhmävastuu. Ryhmä 
on ohjattava käyttämään positiivisesti yksilöi
den ominaisuuksia hyväkseen. Näin luokasta 
muodostuu pienoisyhteiskunta, jossa opetel
laan asennetta: "Minä olen tärkeä ryhmälle 
ja ryhmä kannustaa ja auttaa minua." 

Toisen huomioon ottaminen ja ilmaisu 

Valmiudet ryhmävastuulle luodaan perus
koulussa. Vaikka ohjaus aloitetaan ensimmäi
sestä koulupäivästä, aikaa ei tähän perustan 
luomiseen ole liikaa. 

Olli Räty kirjoittaa ihmisen laajenevasta 
työroolista. Ihmisellä on oltava uskaliaisuutta 
siirtyä uuteen ammattiin, hänellä on oltava 
kriittisyyttä suhtautua räjähdyksenomaisesti 
leviävään tiedonvälitykseen. Kaikki nämä 
vaativat ihmiseltä itsenäisyyttä ja voimaa, 
vahvaksi kehittynyttä minä-kuvaa. 

Olli Räty on huolissaan joidenkin amma
tillisesta koulutuksesta vastaavien toimikun
tien penseästä suhtautumisesta mm. kuva- ja 
ympäristötietoon. Näen lapsen ja nuoren il
maisutaidon kehittämisen hyvin tärkeänä 
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juuri minä-kuvaa vahvistettaessa. Jotain on 
vialla silloin, kun tuleva yhteiskuntasuunnit
telija kokee vasta yliopisto-opiskelussa puhe
ilmaisutaidon kurssilla nautinnon itsensä il
maisemisesta. "Ensimmäisen kerran kahteen
kymmeneen vuoteen ilmaisen itseäni vapau
tuneesti ! Kiitos!" 

Ryhmässä toimiminen vaatii kykyä il
maista itseään. Tasa-arvoiseen vuorovaiku
tukseen kuuluvat toisen kuuntelu ja itsensä 
vapautunut ilmaisu. Jotta nämä todella opit
taisiin, se vaatii opettajalta asettautumista 
ryhmään samanaikaisesti sekä ryhmänjohta
jana että tasa-arvoisena vuorovaikutukseen 
osallistujana. Opettajan on osattava kuun
nella ja ilmaista itseään sekä toisia ryhmäs
sä. Juuri hän luo ryhmään vapautuneen, 
turvallisen ilmapiirin omalla olemuksellaan. 
Kauan opettajana olleena tiedän että tämä 
vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä, päivit
täistä uudelleen aloittamista. 

Koko opettajan työ on jatkuvaa itsensä 
kehittämistä, ympäröivän yhteiskunnan jat
kuvaa seurantaa, työssään alati valppaana 
oloa, monimutkaisten ihmissuhdetilanteiden 
havainnoimista ja nopeaa ratkaisun tekemis
tä. Se, mitä vaistomaisesti teet nyt, vaikuttaa 
ratkaisevasti kehittyvän ihmispersoonallisuu
den kautta kymmeniä vuosia tulevaisuudessa. 
Asenteet, jotka peruskoulunopettaja luo nuo
rille heistä itsestään ja ympäröivästä yhteis
kunnasta, ovat hyvin usein lopullisia. Vasta 
näiden tosiasioiden myöntämisen jälkeen voi
daan keskustella opettajan asemasta yhteis
kunnassa. 

Myös keskiasteen koulutuksessa painopiste 
siirtyy kasvatukseen. Yksilöllistävien n1eto
dien ja ryhmätoiminnan hyväksikäyttö on 
nähty tarpeelliseksi nuorten oppilasryhmien 
ohjauksessa. Tiettyä linjakkuutta ja tietoista 
ohjaustapojen jatkuvuutta tulisi olla perus
koulun ja keskiasteen opettajien työskente
lyssä. 

Joukkotiedotuksen lisäännyttyä koulun 
merkitys ja luonne muuttuu. Opetustyön on 
painotuttava entistä enemmän kasvatukseen, 
tiedon jäsentämiseen ja arvostuksiin. Kou
lun on valmennettava ihmistä orientoitumaan 
uuteen maailmankuvaan, ymmärtämään mitä 
on olla ihmisenä tällä maapallolla. 

Yhdessäolemisen ja yhteisvastuun taitojen 
löytäminen ja siirtäminen tulevalle sukupol
velle saattaa olla ratkaisevaa koko olemassa
olollemme ei vain kansakuntana vaan ihmis-

kuntana. Tästä kasvatuksen näkökulmasta tu
lisi lähteä rakentamaan uutta opettajan työn 
kuvaa. Opetustehtävän laajuuden ja syvyy
den havaitseminen luo uudenlaisen pohjan 
opettajan työn arvostamiselle. D 

Kallio ... 
ylösnousemuksen symbolina, koska se on alati 
uudistuva, elävä ja ei-rationaalinen. On sa
nottu, että spiraali on menon ja paluun 
symboli (kuvio 9): ulospäin suuntautuva, 
keskipakoinen liike symbolisoi Absoluutin luo
misliikettä, joka vie luodut elämään, kun taas 
paluuliike, keskihakuinen, edustaa luotujen 
palautumista jälleen Absoluutin luo takaisin. 
Jos elämä on muodoltaan kuin "ajan läpi 
kulkeva polku'', joka ei voi palata takaisin 
samaan kohtaan, on reitin oltava spiraali. 
Alkukantaisissa uskonnoissa on spiraali ollut 
korkeimman hengellisen toiminnon symbo
li: meidän esi-isillämme maailman muna 
(kuvio 10), Dogon neekereillä spiraalimuna 
(kuvio 11), taolaisilla mandala Jin ja J ang 
(kuvio 12), meksikkolaisilla sulitettu käärme
spiraali, egyptiläisillä spiraalikuorinen kova
kuoriainen (Kaptah) jne. Labyrinttimystee
rio (kuvio 13), johon liittyvät jollain tavalla 
mm. Suomessa esiintyvät jatulintarhat, ilmen
tää salaisuuksiaan spiraalin avulla. Myös 
Raamatun maininnat "taivaista ja taivasten 
taivaista" kätkevät itseensä spiraalisymbolii
kan. 

Yleensä ihmisen havainnot suosivat yksin
kertaisia muotovalioita, kuten neliöitä, tasa
sivuisia kolmioita ja ympyröitä. Mutta risti
riitatilanteissa reaktio ikään kuin sarjan läpi 
kuljettuaan ei pysähdykään, vaan staattinen 
ympyrä muuttuu dynaamiseksi, ympyrä "rat
kee saumoistaan'', reaktio "lyö yli laidan" ja 
spiraalitendenssi tulee hahmottamisessa ku
vaan. Tämä prosessi tulee esiin kyllästymis
kokeessa esim. nelikulmion piirtäjällä: kirje
kuorien muoto muuntuu lopuksi spiraaliksi. 
Vaikka "pyöreätä neliötä ei ole", on se jo
tenkin olemassa kuten Bertrand Russell ar
velee. Ikuinen hahmottumisprosessi jatkuu 
maailmankaikkeudessa, kun osaset tiivisty
vät kokonaisspiraaleiksi, taivaankappaleiksi, 
jotka jälleen hajoavat osasiksi avaruuteen. 
Eikö tähän voi huudahtaa: "Oi, iäisyys, mä 
pelkään pituuttasi!" 
Kirjallisuutta: 
Kallio, Pauli, Psyykkinen kyllästyminen, 1961, 

JKK:n julkaisuja n:o XXIII. 
Kallio, Pauli, Spiraali - ympyrä, 1977, Hyvinkää. 



KIRJOJA 

Valkoinen rotu - musta historia 

Rolf Edberg: Kirjeitä K.olumbukselle. WSOY/ 
Taskutieto 1978. 

Mottona ovat T. S. Eliotin säkeet 

Ei hyvää matkaa 
vaan matkaan, matkamies! 

Niin lähti Kolumbus matkaan, pakonomaisen 
vietin ajamana. Siitä aukeni eurooppalaisen maa
ilmanvalloituksen väylä. Näistä sankariteoista ja 
rohkeudesta olemme lukeneet innostavia kirjoja, 
dokumentin tapaisia sekä inkkareita. 

Ja kuinka toisenlaista todellisuus onkaan ollut: 
alistamista, ryöstämistä, raakaa murhaamista. Iki
vanhat kulttuurit olemme tuhonneet, vieraiden 
mantereiden luonnonkin olemme häikäilemättä 
riistäneet. Intiaani ymmärsi luontoa syvällisesti. 
Etevä valkoinen rotu, joka ihmisistä ensimmäise
nä keksi pitää hirviä, puita ja pilviä sieluttomina, 
kadotti samalla ensimmäisenä yhteyden luontoon 
ja yksinkertaisen viisauden. 

Sioux-intiaanien kielellä valkoinen mies 
was'iclm = "se joka vie kaiken". Taistelukeinona 
valkoiset kaatoivat persikkapuut, surmasivat puh
velilau.mat mätänemään. 

Riipaisevinta on, etä tuhotyömme jatkuu. Jopa 
ilmakehä on saastumassa ja valtameri, viimeinen 
turva ja elinehto, on kuolemassa. Nykyinen suku
polvi ulosmittaa häikäilemättä tulevien elämän 
edellytykset. Varmaan edelliset polvet olisivat glo
baalisesti tehneet sen saman, mutta heillä ei ollut 
riittävää tekniikkaa. Nyt on. 

Heitettäköön vaarallinen radioaktiivinen jäte 
vuorten onkaloihin. Seuraavien 800 sukupolven 
huoleksi jää vartioida, ettei maa rakoile ja jos 
jäte sieltä leviää, keksiköön äkkiä keinot tai kuol
koon ... 

Pahinta on, että asenteet muuttuvat hitaasti, 
vaikka on tavaton ajan puute. Usko jatkuvan kas
vun teollisuusyhteiskuntaan on nyt kehityksen pa
hin jarru. Valtaenemmistö uskoo yhä, että saavu
tamme paremman elintason ryöväämällä ympä
röivää luontoa. 

Hieman raskaan alun jälkeen Edberg ottaa lu
kijan mukaan 150 sivun ajaksi. Totta kyllä, on
han noista ekologisista asioista ja huolista kirjoi
tettu. Meillä on todella hyvää kotimaistakin kir
jallisuutta. Päätä rupeaa särkemään, jos kaiken 
lukee. Mutta tässä on vedetty suuria linjoja, us
kottavasti ja historiaan paneutuen. 

Hirvittävän tärkeä kirja, paino kaikilla kolmella 
sanalla - siinä tiivistetty arviointi. Hirvittäviä 
asioita, tärkeä sanoma, kirja humanistin tyylikkyy
dellä. 

Elävän luonnon ehtoja on pakko kuunnella. 
Muuten teemme hitaan, (aluksi) huomaamatto
man itsemurhan. Kirjan luettuaan tajuaa jälleen, 
kuinka elintärkeää olisi tuntea biologiaa, ekologiaa. 
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Sen rinnalla kaikki taktinen päivänpolitiikka rii
toineen on sanasotaa hiekkalaatikolla. Ja esimer
kiksi koko lääketiede hienoine yksittäissaavutuksi
neen jää ihmisen turvaajana merkitykseltään kauas 
jälkeen. 

Olisi kiireesti saatava asetus, että kuuden kuu
kauden kuluessa olisi tämä tai joku muu hyvä eko
loginen kirja velvollisuus lukea ainakin seuraa
vien: suunnittelijat, toimitusjohtajat, työmarkkina
johtajat, puoluesihteerit, ministerit, kansanedusta
jat, kunnanvaltuutetut. 

Kuka on Rolf Edberg? Hän on kirjailija, huma
nisti, tutkija, diplomaatti. Siinä sivussa hän on 
hallintomieskin, ainakin vielä hiljakkoin Verm
lannin läänin maaherra Karlstadissa. Hän on siis 
sitä Dag Hammarskjöldin sukua. Aikaisemmat kir
jat Siru Linnunrataa ja Puiden varjo ovat suo
mennoksina avanneet silmiä ja innostaneet monia 
uuden linjan kannattajaksi. 

Vermlannin maaherra ei ole mikään tshehovi
lainen virkamies, ei. Kuten jotkut suomalaiset vir
kamiehet hänkin on varmaan joutunut mielessään 
kamppailemaan siitä, mikä on todella tärkeää, mi
kä on asioiden oikea järjestys. Kehittynyt oma
tunto ei suinkaan tee elämää helpoksi. 

Leo Peltonen 

Heinilä ... 

tajien harjoitettuun talouspolitiikkaan koh
distaman kritiikin, näyttävät ajattelevan toi
sin ja uskovan enemmän puoluetotuuteen. 
Tämä luottamuspula tuskin pitkän päälle voi 
olla yhteiskuntamme ja sen yhteisten etujen 
mukaista. 

Eturistiriitojen repimä, puolueaitojen ja 
-ideologioiden karsinoima, ylipolitisoitunut 
yhteiskunta näyttää kehittyvän entistäkin 
epäviihtyisämmäksi, häiriöalttiimmaksi ja 
epäinhimillisemmäksi. Jos puolue johtoinen 
malli yhteisten asioitten hoitamiseksi ulote
taan kaikkiin yhteiskunnan laitoksiin ja työ
ja vapaa-ajan lähiyhteisöihin nykyisen kehi
tyssuunnan mukaisesti, seuraukset saattavat 
olla arvaamattoman tuhoisat. Tämäkö on 
politiikan tie? Politiikan tekijöillä ja puo
lueilla on vastuu myös yhteiskuntamme tule
vaisuudesta. 

Tarvitaanko sitoutumattomuutta? Onko 
sillä tulevaisuutta? Käsitykseni mukaan sitä 
tarvitaan ja sitä kipeämmin, mitä pidem
mälle yhteiskunnan politisoituminen kehittyy. 

Jos Dale Carnegie soveltaisi kirjansa oh
jeet "Miten saan ystäviä, menestystä, vaiku
tusvaltaa" maamme nykyhetken olosuhteisiin, 
hän antaisi neuvon: "Ota jäsenkirja". 'Oi
kean' puolueen valinta (kolmesta vaihtoeh
dosta!) ei ole kovin vaikea ratkaisu. D 



Irtonumero 7,50 mk 

syksy 1979 on alkanut 

Helsingin ohjelmat julkaistaan erillisinä tiedotuslehtisinä neljästi vuo

dessa. Ensimmäinen tiedotuslehtinen sisältää syys-lokakuun tilaisuuksien 

ohjelmat. Tiedotuslehtisen voi tilata syksystä 1979 vuoden 1980 loppuun 

maksamalla kuusi markkaa Kriittisen korkeakoulun postisiirtotilille 1683 

71-4. Tekstaa nimesi ja osoitteesi selvästi! Kannatusyhdistyksen jäsenet 

saavat tiedotuslehtisen maksutta. 

JYVÄSKYLÄN AVOIMEN KORKEAKOULUN osoite on Pasi Salmi

nen, Tyyppäläntie 6 D 31, 40250 Jyväskylä 25, puhelin 941 - 27 38 12. 

TAMPEREEN KRIITTISEN KORKEAKOULUN osoite on Pl 445, 

33101 Tampere 10 tai puhelimitse Erkki Flander 931 - 59 937, Mauri 

Oksi 931 - 35 813 tai -24 004, Raimo Puustinen 931 - 11 38 37. 

TURUN KRIITTISEN KORKEAKOULUN osoite on Merja Isotalo, 
Köydenpunojankatu 2 as. 3, 20300 Turku 30, puhelin 921 - 51 00 45. 

Eurytmiakoulu 

Eurytmia on uusi taideliikuntamuoto Suomessa. Kursseja sekä harrasta

jille että eurytmistin ammattiin aikoville. Tiedustelut puhelin 90 -

626 311 dipl.eurytmisti Margareta Habekost. 


