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1 Mitä filosofia on?
Vastaus pääotsikkomme kysymykseen riippuu totta 
kai osittain siitä, miten käsitämme filosofian ja lap-
set. Filosofia, siinä missä uskonto ja tiedekin, on mo-
nia asioita monille ihmisille. Se on yhtaikaa (joskaan 
ei kaikille siitä osallisille) akateemista ammattilai-
suutta, amatöörin harrastusta ja tietynlaista asennoi-
tumista. Selitän vähän, mitä oikein tarkoitan, tarjoa-
malla kuusi erilaista vastausta kysymykseen ”Mitä 
filosofia on?”

Ensinnäkin kaikkein yleisimmillään filosofia on 
olemassa asenteena, jota voi kuvata aidoksi hämmäs-
tyksen tunnoksi. Melkeinpä mikä tahansa asia tai 
tapahtuma voi kirvoittaa ihmetystä, mutta hämmäs-
tely suuntautuu aina kohti merkitystä siinä mielessä, 
että meitä alkaa askarruttaa, mitä asia tai tapahtuma 
tarkoittaa, mitä se merkitsee meille. Filosofinen häm-
mästys on intensiivisempää kuin joutava uteliaisuus. 
Se on kumma yhdistelmä kiihkeyttä ja levottomuutta. 
Kuvaan kuuluu kaipausta: suuremman merkityksen 
kaipuuta, suuremman tarkoittaessa tässä merkityk-
sessä selkeämmän, laajemman tai syvemmän. Täl-
lainen merkityksellisyyden kaipaaminen heijastuu 
sanassa ”filosofia”, jonka voi kääntää kreikasta suo-
rimmin ”viisaudenrakkaudeksi” (unohtamatta rak-
kauden eroottisia juonteita). Filosofiaa eräänlaisena 
rakkautena – kokemuksena merkityksen ikävöin-
nistä – ei voi noin vain panna päälle tai päältä pois, 
mutta me voimme vaalia omaa vastaanottavaisuut-
tamme sille.

Toiseksi ja jo rajatummin filosofia on ala, jolla 
tutkaillaan iäisten kysymysten perhettä: ”Mitä on 
oikeudenmukaisuus?”, ”Mitä on rakkaus?”, ”Miten 
voin olla varma siitä, mitä tiedän?”, ”Mikä teko on 
oikein?” ja ”Mikä on todellista?” Tämä filosofiakäsi-
tys seuraa aivan luontevasti ensinnä mainitsemas-
tamme, jos otamme huomioon, että näitä kysymyk-
siä voi kuvata kysymyksiksi perimmäisistä merki-
tyksistä. Filosofit eivät ole yksituumaisia siitä, onko 
olemassa joitakin lopullisia kriteerejä siitä, minkä 
tulisi olla merkityksellistä ihmisille. Käy kuitenkin 
päinsä yleistää, että useimmille ihmisille tietyt kysy-
mykset ovat muita merkittävämpiä. Pidän hyvin 
hyödyllisenä ystävieni Ann Sharpin and Laurance 
Splitterin luonnehdintaa: useimmat filosofiset kysy-
mykset lähestyvät ideoita, jotka huolettavat meitä 
keskeisesti (pikemmin kuin etäisesti) elämässä, jotka 
ovat yhteisiä (pikemmin kuin idiosynkraattisia) in-
himillisessä kokemuksessa ja asemaltaan kiistettävissä 

(pikemmin kuin lukkoon lyötyjä tai ennalta järjes-
tettyjä)41.

Kolmanneksi: filosofia on käytännön laji – tut-
kailumenetelmä kuvaamani kaltaisille sisällöille. 
Mikä tuo metodi on tai mikä sen pitäisi olla, on it-
sessään kiisteltävissä oleva filosofinen kysymys. Itse 
asiassa kiinnostus menetelmiin – oman tutkailu-
tavan itsensä tutkaileminen – on leimannut filoso-
fiaa alun alkaen.

Kuvaan tässä aivan lyhyesti filosofisen tutkailun 
metodia, jota harjoitetaan lapsille tarkoitetussa filo-
sofiassa. Menetelmällä on kognitiivisia ja sosiaalisia 
ulottuvuuksia. ”Kognitiivinen” viittaa ajattelemi-
seen, vaikka monet meistä uskovatkin, että ajatte-
luun osallistuu koko keho, ja ajattelu on niin sosiaa-
lista kuin yksilöllistäkin toimintaa. Filosofiaan on 
aina kuulunut hyvän ajattelemisen etsintä: ”hyvän” 
ei tarvitse tietynlaisten kysymysten kanssa kamp-
pailtaessa tarkoittaa muuta kuin tehokasta. Emme 
ehkä ikinä keksi sellaista ajatussiirtojen, -taitojen ja 
-valmiuksien joukkoa, joka prikulleen vastaisi To-
tuuden, Luonnon tai ihmismielen ääriviivoja. Mutta 
meidän tulisi huomata, että on kehittynyt sellaisia 
auttavia ajatusvälineitä, joilla voimme yrittää tulla 
mielekkäästi toimeen erilaatuisten kokemusten kans - 
sa. Tätä tarkoitusta varten ”filosofiaa lapsille” -oh-
jaajat näyttävät esimerkkiä useanlaisista hyvän ajat-
telemisen strategioista, laittavat oppilaat harjoittele-
maan hyviä ajattelusiirtoja ja pohtimaan sitä, mitä 
merkitsee hyvä ajatteleminen vaihtelevissa asiayhteyk-
sissä. Ja me pyrimme arvottamaan filosofista ajatte-
luamme emme niinkään logiikan standardien vaan 
tutkailun tulosten perusteella: auttoivatko ne ajatte-
lemisen lajit, joihin paneuduimme, meitä koosta-
maan merkitystä – tyydyttämään filosofista kaipuu-
tamme?

Filosofisen tutkailun sosiaalinen ulottuvuus on 
juonnettavissa Sokrateen dialogikäytännöistä tai yh-
dysvaltalaisen filosofin Charles Peircen sittemmin 
esittämästä huomautuksesta: filosofia kukoistaa tie-
tynlaisessa ympäristössä, jota hän kutsui (ja jota me 
lapsille tarkoitetun filosofian piirissä yhä kutsumme) 
”tutkailuyhteisöksi”. Tutkailuyhteisön jäsenet työs-
kentelevät yhdessä edistääkseen kollektiivisesti ajat-
teluaan yhteisesti huolettavien tai kiinnostavien asioit-
ten äärellä: huolekkaasti he puntaroivat, haastavat ja 
rakentavat toistensa ideoitten ja perusteitten varassa. 
Tutkailuyhteisö mahdollistaa Peircen ’itseäänkorjaa-

ovatko filosofia ja lapset hyväksi toinen toisilleen?
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vuudeksi’ nimittämän ilmiön kaksi lajia. Yksilöt oi-
kovat itse itseään, kun he korvaavat erinäisiä aiem-
min hellimiään ajatuksia tai arvoja toisilla, jotka  
he ovat tutkailun vastavuoroisuudessa havainneet 
asiaankuuluvammiksi (merkitsevämmiksi). Itsensä 
oikaiseminen on sitä, että rakentelemme uusiksi 
omia käsitteellisiä, moraalisia tai esteettisiä arvostel-
miamme, eikä suinkaan niiden ojennukseen laitta-
mista ulkoisella auktoriteetilla. Yhteisötkin korjaa-
vat itse itseään, kun ne rakentelevat uudestaan jaet-
tua ymmärrystään (tietoaan) ja arvojaan, joista voi 
tulla yhteistoiminnan perustoja.

Filosofian historia on enemmän tai vähemmän 
koonnosta miehistä ja naisista, joita on elähdyttänyt 
kiivas ihmetys ja kiinnostus tutkailla heille perim-
mäisiä kysymyksiä. Neljäs vastaus kysymykseen 
”Mitä filosofia on?” kuuluukin: filosofia on maail-
mankirjallisuuden luokka, johon varastoituvat täl-
laisen tutkailun vuosisadat. Yliopistollisessa filoso-
fiassa ajattelemme joskus filosofiaa ajattelijain ja kir-
joittajain kaanonina (eräät heistä olivat, älköön se 
unohtuko, myös sotureita ja rakastajia, insinöörejä ja 
runoilijoita, naistenmiehiä, juoppoja, natseja ja so-
siopaatteja). Ammattifilosofien kesken käydään kui-
tenkin varsin paljon kiistaa siitä, ketkä ja mitkä tä-
hän ihanteelliseen kokoelmaan kuuluvat, ja onpa kaa-
nonin kiistaton ydinkin häkellyttävän moninainen.

Jäljellä olevat kaksi vastausta kysymykseen ”Mitä 
filosofia on?” vievät erilaisiin filosofian käytännön 
tapahtumapaikkoihin. Viidenneksi: filosofia on ole-
massa akateemisena oppialana, yliopistollisen pereh-
tyneisyyden alana, ammattikirjallisuuden lajina ja 
sangen ulossulkevana tutkijayhteisönä. Oppialan 
tarkoitusperiin kuuluu vaalia filosofista kaanonia, 
ylläpitää ja parantaa filosofisen tutkailun menetel-
mää ja harjoittaa ankarasti filosofiaa itseään eli ta-
voitella perimmäisimmin merkitseviä kysymyksiä.

Kuudenneksi: ammattifilosofian ulkopuolella fi-
losofia on kuitenkin olemassa amatöörin harrastuk-
sena, jaettuna innostuksena, miljoonien yksilöiden 
ja ryhmien vapaa-ajanvietteenä. Maailmalla on lu-
kemattomia filosofialle omistautuneita epämuodolli-
sia ruohonjuuritason lukukerhoja, keskustelupiirejä 
ja Sokrates-kahviloita42. Vieläkin epämuodollisem-
min filosofia tapahtuu ystävien ja perheen kesken, 
illallispöydissä, tavernoissa ja matkaa taitettaessa. Ja 
tottahan filosofia on myös jotain sellaista, jota puu-
haamme yksinäisyydessä: metsässä, nojatuolissa ja 
kylpyammeessa. Ei-ammattilaiset eivät yleensä ole tu-
tustuneet järin vahvasti kaanoniin, eivätkä he pysty 
täysipainoisesti hyödyntämään siihen kuuluvaa am-
mattimaista kirjallisuutta. Mutta jos ei-ammattilai-
set aidosti kysyvät perimmäisiä merkityksiä, jos he 
pystyvät tutkailemaan niitä huolellisesti jonkinmoi-

sesta menetelmällisyydestä kiinni pitäen, ja ennen 
kaikkea jos he kuuluvat johonkin filosofiseen yhtei-
söön, joka huomioi oman käytäntönsä sääntelyn, 
silloin nämäkin tutkailut ovat aitoja filosofian esiin-
tymiä. Niissä löydetään takuulla tuon tuostakin yh-
dessä haviteltuja merkityksiä. Sama pätee totta kai 
niin lapsiin ja nuoriin kuin aikuisiinkin.

2 Ovatko filosofia ja lapset  
hyväksi toinen toisilleen?
Väite, jonka mukaan filosofia on hyväksi lapsille ja 
nuorille, näyttää uskalletulta, jos sen oletetaan va-
raavan teleologiseen käsitykseen lapsista eli selityk-
seen siitä, mitä heistä on määrä tulla, mitä heiltä nyt 
puuttuu ja mikä edesauttaa heidän kasvamistaan oi-
keaan suuntaan. Itse en totta puhuen käsitteellistä 
lapsia tai lapsuutta tähän tapaan. Väitän, että filoso-
fia on hyväksi lapsille juuri sillä tavoin kuin se on 
hyväksi aikuisillekin eli toisin sanoen: filosofian ih-
misille tarjoamat edut (ja uhat) pätevät niin lapsiin 
kuin aikuisiinkin. Tuon sanottuani aion kuitenkin 
keskittyä lapsiin, jotta huomautukseni soveltuisivat 
helpommin kasvatuksellisiin yhteyksiin.

Aivan yksinkertaisesti sanottuna tavat, joilla us-
kon filosofian olevan hyväksi lapsille, vastaavat yllä 
antamaani reseptiä filosofian käytännöstä. Ensinnä-
kin filosofiaan perehtyminen ja sen harjoittaminen 
tarjoavat koulintaa hyvän ajattelemisen, keskustele-
misen ja arvostelukyvyn käyttämisen vakiomuotoi-
hin, samoin kuin johdatuksen jatkuvaan tutkailuun 
näiden luonteesta. Pidämmepä noita muotoja kult-
tuurierot ylittävinä ja historian läpäisevinä totuuk-
sina tai emme, havaitsemme ne mitä hyödyllisim-
miksi ja siinä suhteessa tietämisen arvoisiksi. Kuten 
useimmiten käy työkalujen kanssa, me hankimme 
taidon niiden käyttämiseen vain käytännössä, enkä 
minä tunne filosofian harjoittamista parempaa ajat-
telukäytäntöä.

Toiseksi: kuvailemani filosofia tarjoaa lapsille ko-
kemuksen kollektiivisesta tutkailusta, jossa jaetaan 
tutkailuvastuu vertaisten muodostaman ryhmän 
kanssa, luotetaan toinen toisiinsa tutkailun integri-
teetin ylläpitämiseksi, luodaan yhteisöön älyllistä 
turvallisuutta useitten näkökulmien tutkimiseksi, 
harjoitetaan demokraattista vuorovaikutusta ja ra-
kennetaan ryhmätoiminnan mahdollistavaa yhteistä 
ymmärrystä ja jaettua kiinnostusta. Lasten kulttuu-
ristamisella tällaiseen sosiaaliseen toimintaan on sy-
välliset poliittiset seuraamuksensa.

Kolmanneksi filosofia suo lapsille tilaisuuden ta-
voitella itse merkitystä ja siten kokea ja tyydyttää 
tuota erityistä merkityksellisyyden kaipuuta. Lapset, 
kuten aikuisetkin, ovat alttiita vaikutelmille. Tämä 
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herättää huolen siitä, että lasten altistaminen logii-
kalle ja filosofien (tai opettajien tai tovereittensa) 
ideoille johtaa heitä omimaan mieluumminkin tois-
ten ihmisten merkityksiä kuin koostamaan omiaan. 
Näitä huolia ei pidä vähätellä, mutta niiden vasta-
painona on huoli siitä, että jääminen paitsi historial-
lista ideain dialogia ja monipuolisia ajatusvälineitä 
jättää lapset vähemmän kyvykkäiksi käsittelemään 
omaan mielekkyyden ikäväänsä.

Kuten kaikki preskriptiiviset määritelmät, mi-
nunkin esittämäni määritelmä filosofisesta tutkai-
lusta pitää sisällään kahtalaisen vaaran olla liian ka-
pea (sulkee ulkopuolelleen muut legitiimit menetel-
mät) ja liian lavea (sulkee sisäänsä illegitiimejä me-
netelmiä). Luvallisten metodien erottamisessa luvat-
tomista kysytään, mitä me oikein arvostamme filo-
sofian käytännössä. Itse en kuulu kolmen arvosta-
mani asian kohdalla relativisteihin, joten en pe-
räänny väitteestäni, että ne ovat hyväksi lapsille. 
Katson, että toimissamme lasten kanssa emme voi 
olla arvoneutraaleja: emme voi välttää sellaista kans-
sakäymistä, jossa asetamme heidän hartioilleen joi-
takin omia arvojamme niin, etteivät he pysty niiden 
alta livahtamaan. Tämän vuoksi olemme lapsil-
lemme sen velkaa, että kasvatamme heitä mahdolli-
simman huolekkaasti. Olemme heille velkaa sen, 
että me tuomme heidän tietoonsa hyvää (esimerkiksi 
terveellistä, rauhallista, oikeudenmukaista ja kau-
nista) elämää varten kehittämämme tavoitteet ja 
keinot, vaikka meidän tuleekin odottaa, että he ra-
kentelevat nuo päämäärät ja välineet uudestaan oman 
kokemuksensa valossa. Tässä suhteessa kasvatus on 
aina eräänlaista muokkaamista, mutta se voi olla va-
pauttavaa muovaamista, jossa lapsillemme avautuu 
useita heidän tiedollista, tunteellista ja seurallista 
älyään avittavia mahdollisuuksia. Tämän saa aikaan 
filosofian käytäntö.

Lopuksi: filosofia tarvitsee lapsia itseäänkorjaa-
vuuden tähden. Filosofian käytäntö ja sisältö ovat 

kyllin kallisarvoisia, jotta meidän pitää yrittää suo-
jella ja vaalia niitä, mutta samalla meidän tulee olla 
riittävän vapaamielisiä, jotta sallimme niiden muut-
tua ja kasvaa, ja me tarvitsemme lapsia kummassa-
kin pyrinnössä. Esitän vain kolme tapaa, jolla lapset 
ovat hyväksi filosofialle. Ensiksikin filosofia yksin-
kertaisesti tarvitsee hyviä harjoittajiaan, ja lapsista 
on hyvin usein ensiluokkaisiksi osallistujiksi filoso-
fiaan. Tätä empiiristä väitettä tukee kasvava joukko 
alan tutkimuksia. Toiseksi: sikäli kuin filosofiaan 
kuuluu merkityksen koostamista yhteisestä ja kes-
keisestä inhimillisestä kokemuksesta, ja kun kerran 
kokemuksemme on niin pitkälti kokemusta elämästä 
lasten kanssa, olisi vastuutonta meiltä tutkailla tuon 
kokemuksen merkityksellisyyttä sisällyttämättä mu-
kaan lasten näkökulmia: heidän huomaamiaan yksi-
tyiskohtia, heidän kokemiaan vääryyksiä, heidän 
tuntemiaan mielikuvituksellisia mahdollisuuksia. 
Jos torjumme heidän panoksensa tutkailuumme, so-
vellamme kerta kaikkiaan kehnoa filosofista meto-
dia. Kolmanneksi rohkenen yleistää: lapset ovat yli-
summaan aikuisia aristelemattomampia filosofiseen 
ihmettelyyn, sillä ehkäpä he ovat verraten sosiaalis-
tumattomia. Oli miten oli, olen itse todennut, että 
kun aikuiset harjoittavat filosofiaa lasten kanssa, he 
osaavat joskus sytyttää uudelleen omankin kum-
mastelun tajunsa.

Itseäänkorjaavuuden käsite vihjaa, että mielek-
käimmät filosofiset arvostelmamme ovat ehdollisia 
ja kumottavissa. Me tarvitsemme lapsia ja nuoria 
filosofoimaan kanssamme, auttamaan meitä ei vain 
rakentamaan filosofisia käsitteitä, vaan hahmottele-
maan uudesti, miten ylimalkaan käsitämme filoso-
fian ja sen tarkoituksen. Näissä tutkailuissa aikuiset 
ja lapset eivät aina pysty tavoittamaan toinen tois-
tensa näkemyksiä, mutta toisinaan tähän kyetään, ja 
silloin saavutetaan filosofisen toiminnan olennainen 
ulottuvuus.


