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1 JOHDANTO

Arvioin tutkielmassani transsendentaalista argumenttia moraalista skeptisismiä vastaan, 

joka yhdistetään ranskalaisen filosofin Emmanuel Levinasin (1906—1995) filosofiaan. 

Moraaliskeptikon kysymyksen esittäminen ja sen vastauksen punnitseminen ovat tärkeitä 

tutkimuskohteita, koska ne auttavat paljastamaan niitä tekijöitä, joiden varaan perus-

tamme moraalisen auktoriteetin esimerkiksi olla varastamatta toiselta. Transsendentaa-

lien argumenttien edustajat etiikan alalla pyrkivät usein osoittamaan moraalisen skepti-

sismin virheelliseksi kannaksi (Stern 2006, 182). Tämä pyritään niissä tekemään trans-

sendentaalisten perusteiden avulla. Transsendentaalissa argumentissa moraalista skepti-

sismiä vastaan voidaan esimerkiksi asettaa välttämättömiä ehtoja toimijuudelle, joihin 

skeptikko välttämättä sitoutuu epäilyssään. Näin pyritään osoittamaan skeptikon kysy-

myksenasettelu virheelliseksi. Tämä tapahtuu osoittamalla, että hän toimii ristiriitaisesti 

kyseenalaistaessaan normit, joihin hän välttämättä toiminnassaan sitoutuu.  

 

Keskityn tutkielmassani erityisesti Emmanuel Levinasin vuonna 1961 julkaistuun teok-

seen Totaliteetti ja Äärettömyys (Totalité et Infini: essai sur l'extériorité 1961), jota voi-

daan pitää hänen ensimmäisenä filosofisena pääteoksenaan (Pönni 1996, 10). Kyseisessä 

teoksessa Levinas esittää näkemyksensä etiikasta ensimmäisenä filosofiana. Omaperäistä 

tälle näkemykselle on se, että häntä edeltäneessä traditiossa, Aristoteleesta lähtien, meta-

fysiikka on useimmiten nähty ensimmäisenä filosofiana. Levinasin etiikkaa on tutkittu 

myös aikaisemmin mahdollisena vastauksena moraaliseen skeptisismiin. Tarkastelen eri-

tyisesti Diana Perpichin (2008) luentaa teoksessa The Ethics of Emmanuel Levinas. Ro-

bert Stern muodostaa Perpichin luennan pohjalta transsendentaalin argumentin, jota hän 

arvioi teoksesta Transcendental inquiry (Kim & Hoeltzel 2016) löytyvässä osiossa 9: Ot-

hers as the Ground of our Existence - Levinas, Løgstrup, and Transcendental Arguments 

in Ethics. Tutkielmassani pyrin arvioimaan sitä, onko näiden luentojen pohjalta Em-

manuel Levinasin filosofiasta muodostettu transsendentaalinen argumentti pätevä vastaus 

moraalisen skeptikon asettamaan haasteeseen. 

 

Levinas aloittaa Totaliteetti ja Äärettömyys -teoksen lauseella moraalisen skeptisismin 

voittamisen suuresta merkityksestä, joten on selvää, että teema on ollut keskeisellä tapaa 

läsnä hänen filosofiansa taustalla. Tämä moraalin alkuperän epäilyä koskeva teema on 
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myös otettu huomioon Levinasia käsittelevässä kirjallisuudessa (kts. Perpich 2008; Stern 

2016). Tutkielmassani pyrin tarkastelemaan kysymystä siitä, onko Levinasin teoksesta 

Totaliteetti ja Äärettömyys (Totalité et Infini: essai sur l'extériorité 1961) luettavissa 

transsendentaalista argumenttia moraalista skeptisismiä vastaan. Lisäksi vastaan siihen, 

että jos teoksesta on luettavissa transsendentaalinen argumentti, onko tämä argumentti 

pätevä. 

 

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: Ensinnäkin pyrin määrittelemään tutkimusky-

symyksen vastaamisen kannalta tärkeimmät käsitteet, jotka ovat keskeisiä Levinasin fi-

losofian ymmärtämisen kannalta. Tämän jälkeen selvennän sitä, mitä hän tarkoittaa väit-

teellä, jonka mukaan etiikka on ensimmäistä filosofiaa. Kolmanneksi määrittelen trans-

sendentaalisen argumentin, jota arvioidaan tutkielmassa moraalista skeptisismiä vastaan 

esitettynä. Tämän pohjalta arvioin sen yhteyttä metaetiikkaan sekä Barry Stroudin (1968) 

esittämään transsendentaaleihin argumentteihin kohdistuneeseen kritiikkiin. Näitä näke-

myksiä tarkastelen Levinasin omaperäisen etiikan määritelmän valossa. Neljänneksi esi-

tän Diane Perpichin luennan Levinasin etiikasta, jossa hän argumentoi Levinasin filoso-

fian tarjoavan normatiivisuuden ilman normeja (Perpich 2008, 127). Viidenneksi pyrin 

arvioimaan Levinasin filosofian normatiivista luentaa tarkemmin siitä näkökulmasta, jota 

myös Robert Stern (2016) tarkastelee, onko Levinasin tuotannosta luettavissa transsen-

dentaalista argumenttia moraalista skeptisismiä vastaan. Tähän kysymykseen vastatak-

seni tarkastelen Diane Perpichin esittämää luentaa Levinasista. Luen Perpichin argument-

tia Robert Sterniä mukaillen transsendentaalisena argumenttina egoistista moraalista 

skeptisismiä vastaan ja esitän keskeisen kritiikin, jota tähän näkemykseen on kohdistunut. 

Viimeisenä muodostan tarkasteluni pohjalta johtopäätöksen siitä, onko Levinasin teok-

sesta luettavissa selkeää perusteltua transsendentaalista argumenttia moraalista skeptisis-

miä vastaan. Tämän pohjalta arvioin keskeistä kysymystä siitä, kuinka pätevä argumentti 

on, ja mitä sen avulla on mahdollista saavuttaa. 
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2  LEVINASIN ETIIKKA 

Levinasin etiikkaa voidaan pitää omaperäisenä uutena lähestymistapana etiikkaan, jolloin 

se eroaa siitä, mitä voidaan pitää perinteisenä etiikkana. Levinasin hanketta on kuvattu 

muun muassa eettisyyden etiikkana, joka ei pyri määrittelemään moraalia, vaan tutkimaan 

eettisen suhteen olemusta. Tässä tilanteessa lain muodostaminen olisi itseään vastaan. 

Levinas ei näin ollen muodosta filosofiassaan normatiivisia väitelauseita tai ohjenuoria, 

joita puolustaa, kuten esimerkiksi Kant tekee. Toisaalta esimerkiksi Zygmunt Bauman 

kuvaa hänen hankettaan fenomenologiseksi tai eksistentiaaliseksi kuvaukseksi ensisijai-

sista ja perustavanlaatuisista inhimillisen olemassaolon piirteistä (Perpich 2008, 7). Ky-

seessä on etiikan merkityksen uudelleenajattelu, jolloin se eroaa perinteisistä moraaliteo-

reettisista lähestymistavoista. Levinasin eettisen ajattelun omaperäisyyden vuoksi on tä-

män tutkielman kannalta tärkeää selventää ensin lyhyesti sitä, miten Levinasin etiikka 

eroaa perinteisistä normatiivisen etiikan lähestymistavoista, joita ovat esimerkiksi utilita-

rismi tai velvollisuusetiikka. Seuraavaksi selvennän väitettä siitä, mitä Levinas tarkoittaa 

esittäessään etiikan olevan ensimmäistä filosofiaa. Levinasin etiikka lähtee liikkeelle toi-

sesta. Levinasin filosofiassa toiseksi määrittyy yleensä jokin inhimillinen olento, jonka 

kasvokkain kohtaaminen herättää tuntemuksen vastata hänelle. Sekä Levinasin toisen että 

kasvojen määritelmää on tarkasteltu laajalti tutkimuskirjallisuudessa. Huomionarvoista 

on se, että toinen on enemmän kuin objekti. Toinen on jokin, joka asettaa kutsun lähteä 

mukaan diskurssiin hänen kanssaan sekä ottaa huomioon hänen vaatimuksensa.

2.1 Etiikka ensimmäisenä filosofiana 

Ensimmäisellä filosofialla tarkoitetaan perinteisesti metafysiikka. Tämä käsitys palautuu 

länsimaisen filosofian historian näkökulmasta jo Aristoteleen Metafysiikka -teokseen. 

Metafysiikka tarkoittaa etymologisesti fysiikan jälkeen olevaa (meta-, fysika). Perimmäi-

sen olevan tutkimuksen on usein hahmotettu olevan metafysiikkaa. Etiikka ensimmäisenä 

filosofiana tarkoittaa sitä, että etiikka on perustavimman olevan tutkimusta, jonka myötä 

kyseenalaistetaan perinteinen länsimaisen filosofian käsitys metafysiikasta perustavim-

man olevan tutkimuksena. Sen sijaan tässä näkemyksessä etiikasta ensimmäisenä filoso-

fiana sitoudutaan siihen, että etiikka on perustavanlaatuisin todellisuuden tutkimuksen 

osa-alue. Sosiaaliset suhteet ovat perustavilta ominaisuuksiltaan eettisiä. Lisäksi ne ovat 
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keskeinen ehto merkitykselliselle olemassaololle. (Morgan 2011, 238.) Levinas pyrkii 

poistamaan perinteisen metafysiikan etiikasta. Hänen mukaansa inhimillisen olemassa-

olon tarkastelun tulee lähteä etiikasta, joka perustuu vain itseensä.  

Metafyysinen tutkimus perimmäisen fundamentaalin löytämiseksi tarkoittaa sen paljas-

tamista, mikä on inhimilliselle olemassaololle kaikista perustavinta. Levinasille tämä in-

himillisen olemassaolon pohjalta löytyvä perusta on etiikkaa. Etiikan ensisijaisuus tar-

koittaa sitä, että se ei perustu mihinkään muuhun. Se on itsensä perusta. (Morgan 2011, 

4.) Näin ollen keskeisenä erona perinteiseen moraaliteoreettiseen keskusteluun eettistä 

suhdetta toiseen ei palauteta mihinkään muuhun kuin etiikkaan itseensä. Etiikka ei ole 

palautettavissa mihinkään, vaan se on Levinasin mukaan perustavin inhimillisen olemas-

saolon osa-alue. 

Theodore De Boer (1986) esittää artikkelissaan An ethical transcendental philosophy 

väitteen sen puolesta, että Levinas integroi fenomenologisen ontologian dialogiseen ajat-

teluun. Vain metafysiikka etiikkana voi De Boerin (1986, 83—84) mukaan taata perustan 

tälle. Levinasin väitteellä etiikan itsenäisyydestä ja perimmäisyydestä on radikaaleja seu-

rauksia. Omaperäistä hänen näkemykselleen on tapa, jolla tätä kautta lähestytään uudesta 

näkökulmasta sitä, miten on mahdollista perustella sitova moraalinen auktoriteetti toimia 

oikein, joka rakentuu toisen kohtaamisen kautta. Auktoriteetin määritelmä tässä yhtey-

dessä on normatiivinen voima, joka oikeuttaa asian X tekemisen. 

Eettisen suhteen perusta on Levinasille siinä, kuinka kaksi ainutkertaista yksilöä kohtaa-

vat toisensa kasvotusten. Rationalististen tai naturalististen moraaliteorioiden kohdalla 

yleinen minuus otetaan lähtökohdaksi etiikalle. Levinasin aloituspisteen puolestaan voi-

daan ajatella olevan suhde kahden ainutkertaisen yksilön välillä. Sekä Kant että Levinas 

korostavat eettisyyden keskeisyyttä inhimilliselle olemassaololle (Morgan 2011, 62). 

Kantille metafysiikka on epistemologiaa, joka luo pohjan hänen etiikalleen. Levinasille 

puolestaan metafysiikka on etiikkaa, joka ei perustu mihinkään muuhun. Seurauksena on 

omaperäinen ja uusi tapa käsittää se, mitä tarkoitetaan etiikalla. 
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2.2 Vastuullisuus 

Vastuullisuus on hyvin kiistelty käsite. Tämän tutkielman kannalta vastuullisuus on kes-

keinen erityisesti sen kannalta, että Levinasille se linkittyy moraalisesti oikein toimimisen 

oikeuttamiseen. Toisen kohtaaminen tuo mukaan järjellisyyden vaatimuksen, joka perus-

tuu äärettömään vastuullisuuteen. Tämän vuoksi pyrin seuraavaksi esittämään Levinasin 

vastuullisuuskäsitteelle keskeiset piirteet. Keskityn määritelmässäni erityisesti tutkielman 

kannalta keskeisiin kysymyksiin, missä tilanteissa olemme moraalisesti vastuullisia, sekä 

siihen, seuraako tästä normatiivista sisältöä, jonka mukaisesti meidän tulisi toimia. 

Levinas määrittelee kokemuksen toisesta erityislaatuiseksi. Tilanne, jossa toinen haastaa 

oman vapauden, on yhteismitaton käsitteellisten viitekehysten kanssa. Kokemus toisesta 

ei rakennu oman vapauden kautta, vaan vastuullisuudesta toista kohtaan. (Levinas 1996, 

100—101.) Tästä seuraa, että minän suhde toiseen, joka on Levinasin etiikan lähtökohta, 

on jo alkuperältään vastuullinen. 

Arkikielessä vastuullisuus yhdistetään useimmiten subjektin vastuullisuuteen hänen 

omista teoistaan. Tämä käsitys liittää vastuullisuuden omasta tahdosta tehtyyn toimintaan 

sekä siihen, että jokainen on vastuullinen omista tahdonalaisista teoistaan. Tämä perin-

teinen käsitys rajoittaa vastuun yksilön tahdonalaiseen toimintaan, johon hän on kyke-

nevä. (Perpich 2008, 81—82.) Tähän käsitykseen nojaten yksilöä ei voi pitää vastuulli-

sena jostain, mitä hän ei itse tehnyt. Levinasille vastuullisuudessa on kyse perustavanlaa-

tuisemmasta kokemuksesta, johon liittyy erityisenä piirteenä se, että yksilö on aina val-

miiksi vastuullinen. 

Levinasin käsitys vastuullisuudesta eroaa perinteisestä vastuullisuuskäsityksestä ainakin 

siten, että vastuullisuuden keskeiset elementit Levinasille ovat vastuullisuuden äärettö-

myys, kiistämättömyys sekä asymmetrisyys. Levinas käsittää vastuullisuuden äärettö-

mäksi. Näin ollen se ylittää jaon tahdollisen ja tahdottoman toiminnan välillä. (Perpich 

2008, 82.) Kiistämättömyys liittyy siihen, että yksilö on aina jo valmiiksi vastuullinen. 

Vastuullisuutta ei ole mahdollista kadottaa yksilön harteilta. Kolmas keskeinen elementti 

Levinasille on vastuullisuuden asymmetrisyys. Vastuu on Levinasille asymmetrinen suh-

teessa toiseen ja se kuuluu vain minäsubjektille. Eettisen suhteen asymmetrisyys tarkoit-
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taa sitä, että eettinen suhde vaatii meitä tekemään äärettömän vaativia tekoja toisen puo-

lesta. Yksilö on ensisijaisesti vastuussa toisesta. Näin ollen yksilö ei ole vastuullinen it-

seään kohtaan samalla tavalla kuin toista kohtaan. Asymmetrisyys kumpuaa vastuullisuu-

desta toista kohtaan, jolloin yksilö on enemmän vastuussa toisesta kuin itsestään. 

Diane Perpich esittää Levinasin vastuullisuuskäsitteen pohjalta kolme teesiä. Perpich pyr-

kii niiden avulla argumentoimaan sen puolesta, että Levinasin ei tulisi nähdä hylkäävän 

perinteistä vastuullisuuskäsitettä kokonaisuudessaan. Perinteisen vastuullisuuskäsitteen 

ja Levinasin vastaavan välillä on hänen mukaansa selkeä linkki. Levinas tarjoaa vastuul-

lisuuskäsitteen avulla uuden käsityksen eettisestä voimasta, joka vaikuttaa yksilöön ja si-

too hänen moraalista toimintaansa ilman fyysistä voimaa. (Perpich 2008, 79—80.) 

Ensimmäisen teesinsä Perpich nimeää inversioteesiksi, jonka kautta hän esittää Levinasin 

kääntävän perinteisen edellä esitetyn vastuullisuuskäsityksen keskeiset piirteet, mutta Le-

vinas kuitenkin kykenee säilyttämään vastuullisuuden jonakin, joka sitoo yksilön ilman 

fyysistä voimaa. Aiemmin esitetyt Levinasin vastuullisuuskäsityksen keskeiset elementit 

nousevat siis esiin sen seurauksena. Näin ollen Levinasin vastuullisuuskäsitys säilyttää 

auktoriteetin yksilöön, vaikka se poikkeaa voimakkaasti perinteisestä käsityksestä. (Per-

pich 2008, 79.) Eettinen voima piilee kasvotusten toisen kohtaamisessa, joka syntyy vas-

tuullisuudesta toista kohtaan. Yksilö punnitsee eettisten dilemmojen edessä vaihtoehtoja 

toisen esittämien vaatimusten tai itsekkäiden syiden pohjalta toimimisen välillä. 

Toisen teesin nimeää Perpich epäonnistumishypoteesiksi sen vuoksi, että Levinasille ky-

symys siitä, voidaanko skeptiseen ääneen, joka esiintyy Totaliteetti ja Äärettömyys -te-

oksen alussa, vastata varmuudella. Levinas ei ajattelussaan sitoudu ratkaisemaan kysy-

mystä, voidaanko skeptikon kysymykseen vastata täydellä varmuudella. Toisaalta Per-

pichin näkemyksen mukaan Levinasin teksti ei kuitenkaan hylkää pyrkimystä eettiseen 

varmuuteen. Selkeää kantaa Levinasin filosofiasta ei ole luettavissa. Perpich esittää ku-

vaavasti Levinasin tekstin väreilevän eettisen elämän perustan mahdottomuuden ja toi-

saalta toisen kohtaamisen kautta syntyvän eettisen vaatimuksen sitovuuden välillä. (Per-

pich 2008, 80.) Taustalla on alati läsnä pyrkimys turvata eettisyyden sitovuus perusta-

matta sitä epämääräisesti luontoon tai virheelliseen transsendenssiin, joka perustuu yli-

määräiseen oletukseen maailmasta maailman takana. 
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Perpichin kolmas teesi on erityisen keskeinen tutkielman kannalta. Sen mukaan skeptikon 

vaatimusta ei tulla ikinä täyttämään täysin. Kolmannen teesin seurauksena Perpichin mu-

kaan vaatimus etiikalle on ainoa positiivinen sisältö, joka etiikalle voidaan antaa (Perpich 

2008, 81). Eettisyys ei tarkoita moraalisen varmuuden saavuttamista, vaan sitä, että yksi-

löt eivät ikinä lakkaa vaatimasta sitä. Perpichin mukaan Totaliteetti ja Äärettömyys -te-

oksessa oli varmempi sävy löytää toisen kohtaamisesta eettiseen toimintaan ohjaava te-

kijä, kun taas Levinasin myöhemmässä teoksessa Toisin kuin Oleminen (Autrement 

qu'être ou au-delà de l'essence, alkuperäinen julkaisuvuosi 1974) puhutaan jäljistä, harha-

askelista ja arvoituksellisesta transsendentistä, jonka epämääräisyyksiä ei ole mahdollista 

ratkaista täysin (Perpich 2008, 81). Eettisyys tarkoittaa vaatimusta vastata toisen asetta-

maan vaatimukseen, ei lopullisen varmuuden omaksumista. Ego ei vaadi oikeudenmu-

kaisuutta itselleen vaan toiselle. Vastuullisuudessa kyseessä ei ole vastavuoroinen suhde, 

jossa hyvään vastataan hyvällä, vaan asymmetrinen suhde. (Perpich 2008, 81.) 

Kun Levinas käyttää käsitettä vastuullisuus teoksessa Totaliteetti ja Äärettömyys, se 

muistuttaa lisäksi ideaa moraalisesta omatunnosta. Perpichin mukaan tämä tarkoittaa sitä, 

että mitä paremmin ymmärrän oman elämäni yhteyttä toisen elämään, niin sitä raskaam-

min tunnen oman vastuuni suhteessa muihin (Perpich 2008, 88). Omatunto edellyttää toi-

sen tilanteen tiedostamista. Se ei tarkoita sitä, että yksilö tuntisi heidän tilanteensa tai 

tietäisi, mikä heille olisi parasta, vaan sitä, että yksilö tiedostaa heidän tarpeensa vastaan-

ottaa apua (Perpich 2008, 89). Perpich kehittelee tätä ideaa omantunnon fenomenologi-

asta sitä kautta, mitä paremmin henkilö täyttää vastuunsa, sitä vastuullisemmaksi hän tu-

lee. Vaatimusten täyttäminen lisää henkilöön kohdistuvien vaatimusten määrää. Voidaan 

myös nähdä se, että epäoikeudenmukaisuuden lisääntynyt tiedostaminen kasvattaa oman-

tunnon tuskaa. Tieto ilmenee yksilölle omantunnon kautta riittämättömyyden tunteena. 

Ääretön vastuullisuus rakentuu siis moraalisen omantunnon muodossa sen sijaan, että se 

ilmenisi vaatimuksena suorittaa ääretön määrä palveluksia. (Perpich 2008, 89.) 

Levinas esittää, että omantunnon omaaminen tarkoittaa mahdottomuutta olla välinpitä-

mätön toista kohtaan. Niin kuin Perpich toteaa, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jär-

jelliset syyt olisivat epäoleellisia oikein toimimisen kannalta. (Perpich 2008, 89.) Järjel-

liset syyt eivät kuitenkaan määritä sitä, onko yksilö vastuullinen toista kohtaan, mikäli 

vastuullisuus käsitetään Levinasin näkemyksen kautta äärettömän vaativaksi. Vastuulli-

suus on silloin aina läsnä reflektiivisen yksilön sosiaalisessa olemassaolossa. Se ilmenee 



10 
 

eräänlaisena painona, jota ei ole mahdollista kadottaa yksilön harteilta järjellisten perus-

teiden kautta niin kuin se voitaisiin voimakkaammin oikeudellisissa tahdonalaisuutta pai-

nottavassa käsityksissä vastuusta. Järjelliset syyt toimivat edelleen kuitenkin selityksenä, 

mutta niitä edeltävä vastuullisuus tekee niistä vaadittavia. Vastuullisuus siis edeltää niitä. 

Tämä voidaan yhdistää selkeästi aiemmin esittämääni Levinasin ajatukseen etiikan ensi-

sijaisuudesta. Moraalisen omantunnon voidaan nähdä käytännössä tarkoittavan sen omaa-

van yksilön kyvyttömyyttä kääntää selkäänsä toisen kärsimykselle (Perpich 2008, 90). 

Ääretön vastuu on näin ollen yhteydessä yksilön moraaliseen omaantuntoon. 

Levinasille eettinen suhde toiseen mahdollistaa subjektin teoreettisen suhteen objektei-

hin. Teoria nousee esiin vasta siinä vaiheessa, kun toinen vaatii perusteluita. Reflektio on 

keskeisesti intersubjektiivista. (Perpich 2008, 91.) Toinen haastaa ja vaatii kriittistä ref-

lektiota sekä oikeutusta väitteille. Toiselle oman toiminnan oikeuttaminen, kun toinen 

vaatii perusteita, synnyttää kriittisyyden. Ilman intersubjektiivisuutta minän esittämät 

väitteet olisivat täysin mielivaltaisia, jolloin maailmassa ei olisi välttämättä pysyvyyttä. 

Toisen kohtaaminen asettaa kutsun lähteä mukaan järjelliseen diskurssiin, jossa peruste-

luita vaaditaan molemmin puolin (Perpich 2008, 93). Eettinen suhde toiseen on ehto jär-

jellisyydelle ja samalla vaatimus elää järjellisellä tavalla. Eettinen suhde on esitettävissä 

vain suhteena subjektin ja kohteen välillä. Vain minäsubjekti voi esittää itselleen vaati-

muksen olla vastuullinen. Levinasin vastuullisuuskäsitystä on kritisoitu siitä, että se laa-

jenee epämääräiseksi. Tämä johtaa siihen, että siitä tulee kaikessa laajuudessaan epätäs-

mällinen ja sitä kautta ongelmallinen. Tämän tutkielman puitteissa en keskity sen tarkem-

min vastuullisuuden määrittelemisen yksityiskohtaisuuksiin tai siihen kohdistuneeseen 

kritiikin arvioimiseen. Toinen kohtaamisen pohjalta esiin nousevan vastuullisuuden 

kautta kuitenkin hahmottuvat Levinasin eettisen ajattelun lähtökohdat. 
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3 TRANSSENDENTAALISET ARGUMENTIT 

Seuraavaksi perustelen sen, miksi Levinas ja transsendentaaliset argumentit sopivat yh-

teen. Levinasin filosofisen tekstin taustalla on selkeä huoli moraalisten arvojen olemas-

saolosta, vaikka hän ei pyri omissa teksteissään esittämään suoraa vastausta skeptikolle. 

Skeptikon haasteeseen vastaaminen on kuitenkin perusteltu tutkimuskohde, joka on tässä 

tutkielmassa tarkastelun kohteena. Kyseisen teeman tarkastelemisen kautta on mahdol-

lista tuoda esiin perusteita sille, miten normatiivisuus toimii Levinasin ajattelussa. Skep-

tikon kysymykseen voidaan pyrkiä vastaamaan transsendentaalisen argumentin avulla. 

Skeptikkoa vastaan kohdennetut transsendentaaliset argumentit lähtevät usein liikkeelle 

skeptikon omista premisseistä. Niiden kautta pyritään osoittamaan, että skeptikon omat 

premissit ovat ristiriitaisia hänen esittämäänsä epäilyyn nähden. Näin hyödynnettynä 

transsendentaalisen argumentin ensimmäisen premissin on oltava väite, jota ei ole mah-

dollista kyseenalaistaa skeptikon toimesta. Tämä tarkoittaa, että skeptikon esittämään 

väitteeseen sisältyy välttämättä lisäehto, josta lähdetään liikkeelle. Tämän vuoksi niiden 

hyödyntäminen skeptikon väitteen kumoamiseen on perusteltua. 

Kaikki ehtoihin vetoavat argumentit eivät kuitenkaan ole transsendentaalisia argument-

teja. Esimerkiksi seuraavassa argumentissa, jossa todetaan empiirisesti pallon olemassa-

olo, ei eksplisiittisesti tuoda julki sitä, että apinalla on myös käsi. 

(1) Apinalla on kädessään pallo. 

(2) Apinalla on pallo. 

Jos skeptikko tai kuka tahansa muu esittäisi tämän päättelyketjun ja samalla kiistäisi api-

nan käden olemassaolon, niin hänelle voitaisiin osoittaa, että premissin (1) ehtona on se, 

että apinalla on myös käsi. Näin ollen päättelykokonaisuuden esittänyt taho, skeptikko, ei 

voisi esittää epäilyä sitä kohtaan, onko apinalla kättä, vaan sen esittäminen olisi ristirii-

dassa hänen oman väitteensä kanssa. Edelleen on kuitenkin todettava, että esimerkissä ei 

vedota mihinkään kokemuksen ylittäviin ehtoihin, joten kyseessä ei ole vielä transsen-

dentaalinen argumentti.  
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Kokemuksen ylittäviin ehtoihin on vedottava silloin, jos argumentin tavoitteena on esittää 

johtopäätös, joka ei ole empiirisesti todennettavissa. Keskustelu sitä koskien, mikä laske-

taan empiiriseksi faktaksi, on hyvin laaja ja kiistelyn alainen. Oman tutkimuskentän avaa 

lisäksi se, voidaanko empiirisistä faktoista johtaa moraalisia faktoja. Tässä tutkielmassani 

olen kuitenkin rajannut tarkastelun koskemaan antiskeptisiä argumentteja. Siihen kysy-

mykseen, kuinka suuri tai pieni empiirinen komponentti transsendentaaleihin argument-

teihin jää, on hankala vastata tarkkarajaisesti. En näe tavoiteltavana pyrkimyksenä rajata 

kaikkea empiiristä lähestyvää ulos transsendentaalien argumenttien piiristä. Keskeistä on 

kuitenkin sen huomioiminen, että transsendentaaleissa argumenteissa pyritään todenta-

maan tai puolustamaan empiirisesti saavuttamattomissa olevia väitteitä.  

Transsendentaalisissa argumenteissa vedotaan johonkin, jota ei ole mahdollista todentaa 

empiirisesti. Immanuel Kant hyödynsi synteettistä a priori tietoa määrittäessään tiedon ja 

kokemuksen mahdollistavia ehtoja. Kokemuksen ylittäviin käsitteisiin vetoamisen päte-

vyys on hyvin kiistanalaista. Kritiikkiä on syytä kohdistaa erityisesti siihen, mihin koke-

muksen ylittävät käsitteet perustuvat. Tämän vuoksi transsendentaaleja väitteitä esitettä-

essä on tärkeää huomioida niihin kohdistettu kritiikki. Transsendentaalisten argumenttien 

voidaan havaita todentavan tai puolustavan väitteitä koskien joko uskomusjärjestelmien 

välisiä sisäisiä yhteyksiä tai asiaintilojen vastaavuutta todellisuuden kanssa. Väitteet to-

dellisuutta koskien ovat selkeästi sitovampia ja näin ollen vaikeammin perusteltavia. 

Tämä johtuu siitä, että niissä väitetään suoraan asioita, realistisesti sitoutuen, maailmaa 

koskien. Uskomusjärjestelmiä koskevien käsitteellistysten puolestaan voidaan nähdä ole-

van lievempiä sen vuoksi, että niissä ei sitouduta suoraan väitteeseen kohteen olemassa-

oloa todellisuudessa koskien. Tiivistetysti määriteltynä transsendentaalisissa argumen-

teissa ensinnäkin lähdetään määrittelemään jonkin toteutumiseen vaadittavia välttämättö-

miä ehtoja. Toiseksi siinä vedotaan jonkin kokemuksen ylittävän käsitteellistämiseen.  

Skeptikkoa vastaan kohdistetussa transsendentaalisessa argumentissa lähdetään liikkeelle 

siitä, mitä skeptikko ei voi kieltää. Esimerkiksi kokemuksesta voidaan lähteä johtamaan 

sen mahdollistavia olosuhteita tai ehtoja. Transsendentaalilla viitataan johonkin koke-

muksen ylittävään, joten empiirisesti perusteltu argumentti ei ole transsendentaalinen. 

Ensin voidaan esittää skeptikolle hyväksyttävä määritelmä siitä, kuinka jokin kokemus 
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muotoutuu. Tämän jälkeen esitetään välttämätön kokemuksen ylittävä ehto sille, että ko-

kemus on mahdollinen. Näin transsendentaaliset argumentit paljastavat tai vahvistavat 

asioita ympäröivästä maailmasta.  

Väitettä P voidaan puolustaa transsendentaalisten perusteiden avulla seuraavalla tavalla. 

Esimerkiksi osoittamalla, että P:n totuus on välttämätön looginen ehto väitteen Q toteu-

tumisen mahdollisuudelle. Väitteen Q puolestaan osoitetaan olevan jotain, mitä skeptikko 

ei kykene kyseenalaistamaan. Skeptikko ei kykene kyseenalaistamaan Q:n toteutumista, 

koska hän omassa väitteessään, usein julkilausumattomasti, sitoutuu siihen. Näin ollen 

sen kyseenalaistaminen veisi pohjan skeptikon omalta väitteeltä ja osoittaisi sen olevan 

sisäisesti ristiriitainen. (Brune, Stern & Werner 2017, 1.) 

Kun käytän tutkielmassani käsitettä transsendentaalinen argumentti, niin viittaan edellä 

mainitun laajan määritelmän täyttäviin päättelykokonaisuuksiin. Transsendentaalisia ar-

gumentteja on mahdollista eritellä vielä tarkemmin. Lukuisten erilaisten versioiden avulla 

niiden käyttötarkoitusta voidaan laajentaa erilaisiin tieto-opillisiin tai metafyysisiin kon-

teksteihin (Brune, Stern & Werner 2017, 1). Tämän tutkielman puitteissa olen rajannut 

argumentin tarkastelun metaetiikan alalle. 

 

3.1 Transsendentaaleihin argumentteihin kohdistunut kritiikki 

Seuraavaksi esitän lyhyesti Barry Stroudin (2002) transsendentaalisiin argumentteihin 

kohdistuneen keskeisen kritiikin, joka on hyvin merkittävä, kun tarkastellaan näiden ar-

gumenttien tarjoamia mahdollisuuksia. Stroud (2002) esittää alunperin vuonna 1968 jul-

kaistussa klassikoksi muodostuneessa artikkelissaan Transcendental Arguments tunnetun 

ongelmallisuuden, jonka transsendentaaliset argumentit kohtaavat skeptisismiä vastaan 

esitettyinä. 

Artikkelin alussa esitetään perinteinen tieto-opillisen skeptisismin ongelma. Stroudin 

esittämässä esimerkissä perinteinen tieto-opillinen skeptikko kykenee aina epäilemään 

oikeutusta sille, onko pöydällä näyttäytyvä tomaatti todellinen vai esimerkiksi hallusinaa-

tion seurauksena syntynyt vaikutelma. Pyrkimyksessä todistaa se, että havainnoitsija ei 
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hallusinoi, skeptikko kykenee esittämään uuden kyseenalaistavan kysymyksen, joten hä-

nelle on mahdotonta vastata suoraan. (Stroud 2002, 10.) Yleinen tapa tämän ongelman 

ratkaisemiseksi on määritellä jonkin asian olevan empiirinen fakta. Skeptikko voi kuiten-

kin edelleen kyseenalaistaa perusteet, joilla tämä empiirinen fakta on muodostettu, koska 

ne eivät ole skeptikon näkökulmasta riittävän luotettavia. Ongelma empiirisiin faktoihin 

vetoamisessa on se, että jos uskomusten muodostamisessa oikeutus tulee kokemuksen 

sisältä käsin, silloin skeptikon vakuuttaminen on hyvin vaikeaa. 

Transsendentaalisissa argumenteissa tätä ongelmaa pyritään lähestymään eri näkökul-

masta. Niiden on tarkoitus osoittaa skeptikon epäily sisäisesti ristiriitaiseksi, jolloin nii-

den avulla on kenties mahdollista vastata skeptikolle. Tämä tapahtuu transsendentaali-

sissa argumenteissa siten, että niissä pyritään osoittamaan, että tietyt käsitteet ovat vält-

tämättömiä ajattelulle tai kokemukselle. Tähän liittyen skeptikon epäilylle on annettava 

arvoa, jotta voidaan nähdä mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena pyrkiä vastaamaan hä-

nelle (Stroud 2002, 10—11). Yksi mahdollinen vastalause skeptikolle on yksinkertaisesti 

pitää hänen kysymystään mielettömänä. 

Tämän vaihtoehdon Stroudin mukaan valitsee esimerkiksi Carnap. Carnap tekee erottelun 

tavallisiin, sisäisiin, empiirisiin kysymyksiin, jotka ovat tietyn viitekehyksen sisäisiä. Li-

säksi on kysymyksiä tätä viitekehystä koskien, jotka ovat ulkoisia kysymyksiä. Sisäisiin 

kysymyksiin on Carnapin mukaan olemassa objektiivisesti oikeita vastauksia, joihin voi-

daan päästä empiiristen väitteiden avulla. Kun taas ulkoisiin kysymyksiin ei ole hänen 

mukaansa mahdollista vastata objektiivisesti oikein. Vastaukset ulkoisiin kysymyksiin 

viitekehystä koskien perustuvat konventioon, jonka hyväksymme. Stroud nimeää tämän 

vaihtoehdon konventionalistiseksi näkökulmaksi. (Stroud 2002, 11.) 

Pätevä transsendentaalinen argumentti todistaisi tämän konventionalistisen linjan virheel-

liseksi näkemykseksi. Onnistuneen transsendentaalisen argumentin avulla olisi mahdol-

lista osoittaa, että tietyt käsitteet ovat välttämättömiä kokemukselle tai ajattelulle. Pätevä 

transsendentaalinen argumentti osoittaisi lisäksi virheelliseksi sen, että paras tapa perus-

tella ajattelu on käytännöllisyyden kautta. Toisaalta se osoittaisi myös, että skeptikon ky-

symykseen ei tule pyrkiä vastaamaan empiiristen todistusten avulla. (Stroud 2002, 12.) 
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Menestyksekkään antiskeptisen argumentin on oltava täysin yleinen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että on kyettävä huomioimaan kaikki mahdolliset olosuhteet (Stroud 2002, 20). Kantin 

ajatuksena oli se, että transsendentaalisten argumenttien avulla on mahdollista vastata 

tieto-opillisen oikeutuksen ongelmaan. Tähän ongelmaan vastaamalla olisi mahdollista 

esittää, että joillain käsitteillä on täysin pätevästi perusteltu olemassaolo, jota ei olisi mah-

dollista epäillä skeptikon toimesta. Kant pyrki hyödyntämään omassa filosofiassaan 

transsendentaalista argumenttia osoittaakseen ulkoisen maailman olemassaolon vetoa-

malla ajattelun ja kokemuksen välttämättömiin ehtoihin. (Stroud 2002, 25.) 

Artikkelissaan Stroud (2002) keskittyy analysoimaan Strawsonin Individuals (1959) es-

seessä kehittämää transsendentaalista argumenttia. Stroudin Strawsoniin kohdistaman 

kritiikin esittäminen on oleellista myös tämän tutkielman kannalta, koska se pätee ylei-

sesti transsendentaalisiin argumentteihin. Stroud päätyy siihen, että Strawsonin argu-

mentti nojaa verifikaatioperiaatteeseen, jossa sitoudutaan ongelmalliseen ennakko-ole-

tukseen. Tähän oletukseen nojaten voimme joissain tapauksissa tietää välttämättömien 

ehtojen täyttymisestä. Tästä seuraa se, että joko objektit jatkavat olemassaoloaan havain-

nosta riippumatta tai ne eivät. Verifikaatioperiaatteeseen nojaamalla voimme siis luottaa 

siihen, että objektien olemassaolo jatkuu havainnoijasta riippumatta. (Stroud 2002, 15—

16.) Transsendentaalisten argumenttien selkeä tavoite on osoittaa se, että voimme päte-

västi todeta objektien jatkavan olemassaoloaan havainnoijasta riippumatta, jolloin skep-

tikon kanta on todistettu virheelliseksi. Ongelma, jonka Stroud nostaa esiin, on kuitenkin 

se, että tämän päämäärän saavuttamiseksi joudumme nojaamaan jonkinasteiseen idealis-

miin, jolloin tämä idealismi itsessään on mahdollista haastaa skeptikon toimesta. Mikäli 

onnistutaan todistamaan se, että objektit jatkavat olemassaoloaan havainnoitsijasta riip-

pumatta, kyetään osoittamaan tieto-opillinen skeptisismi virheelliseksi kannaksi. Ongel-

mallista on kuitenkin se, että kyseisen argumentin voimakkuus skeptisismiä vastaan pe-

rustuu verifikaatioperiaatteeseen sitoutumiseen. Stroudin kritiikki osoittaa, että transsen-

dentaaliset argumentit, tieto-opillista skeptisismiä vastaan hyödynnettyinä, vaativat kau-

empaa vetoamusta verifikationismiin tai idealismiin, jotka ovat molemmat positioita, 

joita skeptikko voi perustellusti vastustaa. Näiden positioiden hyväksyminen puolestaan 

tekee transsendentaalisen argumentin tarpeettomaksi, sillä näkemysten omaksuminen it-

sessään riittää skeptisismin kumoamiseen (Stern 2017, 12). Näin ollen transsendentaaliset 

argumentit epäonnistuisivat vastaamaan tieto-opillisen oikeuttamisen ongelmaan siinä 
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mielessä, että niiden esittäjä sitoutuu ajattelussaan jonkinasteiseen idealismiin, jota on 

mahdollista epäillä ja kyseenalaistaa. 

Antirealistiset tai idealistiset kannat ovat yleisempiä etiikan kuin epistemologian osa-alu-

eella (Stern 2017, 16). Sternin näkemyksen mukaan tästä johtuen transsendentaaliset ar-

gumentit ovat suuremmalla todennäköisyydellä menestyksekkäämpiä käytännöllisen fi-

losofian alalla. Stern esittää kaksi mahdollista ratkaisua Stroudin kritiikkiin. Ensimmäi-

nen vaihtoehtona on omaksua hillitympi transsendentaalinen argumentti. Toisena vaihto-

ehtona on keskittyä käytännön tapaukseen, jolloin antirealismin eri muodot ovat hyväk-

syttävämpiä näkökulmia. Joka tapauksessa, kun esitetään transsendentaalisia argument-

teja, on tärkeää huomioida Stroudin esittämä kritiikki ja sen asettamat rajoitukset siitä 

riippumatta, mikä on kyseisen argumentin tavoite. 

 

3.2 Moraaliskeptisismin eri muodot 

Transsendentaalisia argumentteja on metaetiikan alalla hyödynnetty erityisesti moraalis-

keptisismin eri muotoja vastaan argumentoimiseen. Seuraavaksi määrittelen tarkemmin 

moraaliskeptisismin. Tämän jälkeen arvioin erästä transsendentaalista argumenttia, joka 

palautuu Levinasin etiikkaan, vastauksena moraaliskeptikolle. 

Moraalinen skeptisismi on filosofinen kanta, jossa kyseenalaistetaan moraaliväittämien 

sitovuus sitä kautta, että ne eivät viittaa maailmassa oleviin tosiasioihin. Näkemys haastaa 

moraalisesti oikein toimimisen oikeutuksen. Oikeutus näyttäytyy skeptikolle riittämättö-

mänä. Jyrkässä moraaliskeptisismissä moraaliset syyt eivät velvoita yksilöä toimimaan 

oikein. 

Moraaliskeptisismi on sateenvarjokäsite, joka kattaa lukuisia yksityiskohdiltaan hyvin 

erilaisia kantoja. Skeptisismiä on monia eri lajeja, jolloin on keskeistä hahmottaa yksi-

tyiskohtaisesti skeptikon epäilyn laatu. Tutkielman kannalta keskeistä on hahmottaa, se 

mihin skeptisismin lajiin Levinasin filosofiasta mahdollisesti luettavissa oleva transsen-

dentaalinen argumentti pyrkii vastaamaan. Tarkastellessaan tätä teemaa Stern (2016) esit-

tää kolme eri skeptisismin lajia. Sterniä motivoiva syy tähän on selventää kysymystä siitä, 
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mihin skeptisismin muotoon Levinas pyrkii vastaamaan Diane Perpichin (2008) kehittä-

män argumentin pohjalta. 

Ensimmäinen skeptisismin muoto, jonka Stern (2016, 185) määrittelee, on egoistinen 

skeptisismi. Tälle egoistiselle skeptikolle vain se, mikä hyödyttää häntä itseään on järke-

vää tehdä. Näin ollen toimintaa motivoivat syyt eivät ole moraalisia, vaan itsekkäitä pe-

rusteita. Tämänkaltainen skeptikko on tyytyväinen vasta, jos moraalisuuden näytetään 

olevan hänen intressiensä mukaista, jolloin hän mukautuu moraalisuuteen, mutta ei vie-

läkään toimi moraalisesti, koska hänen toimintansa perusteena eivät ole vieläkään moraa-

liset syyt. (Stern 2016, 185.) 

Toinen Sternin esittämä skeptisismin muoto on ei-egoistinen kumoava skeptisismi, johon 

liittyy näkemys siitä, että vallitseva moraalisysteemi ja siihen liittyvät näkemykset ovat 

perusteettomia. Ei-egoistinen skeptikko saattaa hyväksyä, että on olemassa muitakin kuin 

itsekkäitä syitä toimia, mutta kyseenalaistaa kuitenkin moraalin sitovuuden siinä muo-

dossa, jossa se yksilölle ilmenee. Näkemys yhdistyy muun muassa Nietzscheen, joka 

pyrki vakuuttamaan lukijansa näkemään moraalisuuden uudessa valossa. Näiden moraa-

lisysteemien epäilijöiden näkemysten tavoitteena on horjuttaa perusteeton luottamus nii-

hin. (Stern 2016, 185—186.) 

Kolmantena skeptisismin muotona Stern esittää metafyysisen skeptisismin. Tämän näke-

myksen mukaisesti, kun puhumme etiikasta, niin osallistumme hankkeeseen, jolta puut-

tuu vankka ja perusteltu pohja. Radikaali väite tältä kannalta olisi, että etiikassa ei ole 

järkeä. Näkemys lähenee jyrkimmissä muodoissaan relativismia ja nihilismiä. (Stern 

2016, 186—187.) Stern ei väitä näiden kolmen lajin kattavan kaikkia erilaisia skeptisis-

min muotoja, mutta auttavan näiden kolmen selkeästi toisistaan erotettavissa olevien 

skeptisismin muotojen hahmottamisessa (Stern 2016, 187). Moraaliskeptikon asettaman 

haasteen tarkasteleminen on mielekästä erityisesti sen vuoksi, että se paljastaa meille piir-

teitä siitä, miten normatiivisuus toimii ajattelussa. Seuraavaksi lähden tarkastelemaan 

sitä, kuinka moraalisen skeptikon asettama haaste on luettavissa Levinasin filosofian 

taustalta. Diane Perpich on tarkastellut kyseistä teemaa muodostamalla Levinasin filoso-

fian pohjalta antiskeptisen argumentin. Tätä kautta voimme paremmin hahmottaa, kuinka 

normatiivisuus toimii hänen filosofiassaan.  
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4 DIANE PERPICHIN ESITTÄMÄ LEVINASILAI-

NEN ARGUMENTTI 

Diane Perpich (2008, 125) puolustaa teoksessaan The ethics of Emmanuel Levinas näke-

mystä, jonka mukaan Levinasin ajattelu tarjoaa meille kuvauksen normatiivisuudesta. 

Tämä linkittyy läheisesti Perpichin keskeiseen väitteeseen, joka on seuraavanlainen: Per-

pichin mukaan Levinasin etiikasta on luettavissa “normatiivisuus ilman normeja” (Per-

pich 2008, 126). 

Perpich väittää, että vastuullisuus Levinasin sille antamassa merkityksessä asettaa yksi-

lölle vaatimuksen perustella hänen näkemyksensä toisen edessä (Perpich 2008, 126). Etii-

kan positiivinen sisältö tarkoittaa tämän pohjalta ainoastaan sitä, että yksilön on oikeutet-

tava oma toimintansa toiselle. Se tarkoittaa vastausta äärettömän toisen asettamaan vaa-

timukseen perustella itsensä hänelle. Perpich pyrkii osoittamaan, miksi tämä vaatimus 

vastuullisuuteen ei ole vapaaehtoista, vaan sitovaa. Tästä näkemyksestä seuraa väite, 

jonka mukaan Levinasin filosofia tarjoaa normatiivisuuden ilman normeja (Perpich 2008, 

126). 

Perpichin esitystapa eroaa tyyliltään Levinasin tavasta esittää hänen ajatuksensa. Tästä 

huolimatta Perpich pyrkii seuraamaan sisällöllisesti läheisesti Levinasin ajatuksenkulkua. 

Nähdäkseni hän onnistuu tässä johdonmukaisuudessa hänen tulkinnassaan. Levinasin 

etiikan pyrkimyksenä ei ole selvästikään tarjota algoritmia tai sääntöä, jota vasten testata 

ja arvioida tiettyjä väitteitä (Levinas 1996, 216). Määrätyt käyttäytymisen normit raken-

tuvat aina tietyissä omalaatuisissa historiallisissa konteksteissa sekä kulttuuriympäris-

tössä. Ne ovat yksilöiden vaatimuksia konkreettisissa yhteisöissä. Ne tulee ottaa tosis-

saan, mutta levinasilainen näkemys hylkää sen idean, että niiden kaltaisia normeja olisi 

mahdollista kehittää universaalisti ja ahistoriallisesti päteviksi pelkästään toisen kasvo-

tusten kohtaamisen suhteen pohjalta. Perpichin mukaan se, miten Levinas vastaa skepti-

kolle auttaa meitä näkemään, miten normatiivisuus toimii Levinasin ajattelussa (Perpich 

2008, 127). Tämän tutkielman kannalta kysymys on keskeinen samasta syystä. 
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Perpichin mukaan Levinas väittää eettisen suhteen edeltävän järjen syntymistä sekä var-

haisessa että myöhäisessä ajattelussaan. Järjellä Levinas tarkoittaa mahdollisuutta kriitti-

seen reflektioon. Subjektiivisuus rakentuu vuorovaikutuksessa ympäröivien sosiaalisten 

suhteiden kanssa. Rationaalisuus sekä subjektiivisuus ovat Levinasille selvästi sosiaali-

suuden seurauksia. (Perpich 2008, 134.) Syytä ei silloin ole löydettävissä niistä itsestään. 

Tähän perustuu myös etiikan itsenäisyys, joka johtaa perinteisten moraaliteoreettisten lä-

hestymistapojen uudelleenajattelemiseen. Tässä vaiheessa Perpichin esittämästä muotoi-

lusta on selvästi havaittavissa transsendentaalisen argumentin vivahteita siinä, miten hän 

esittää eettisen suhteen olevan välttämätön ehto subjektiivisuudelle. 

Arvottaminen vaatii ja ilmentää sitä, että yksilö on jo valmiiksi reflektiivisesti maailmassa 

(Perpich 2008, 131). Maailmassa subjektina oleminen voidaan ymmärtää sillä tavalla 

kuin Martin Heidegger selventää sitä omassa filosofiassaan. Yksilö on upotettuna kontin-

gentteihin suhteisiin, joista joihinkin hän kykenee vaikuttamaan, kun taas toisiin hän ei 

kykene vaikuttamaan. Levinasille maailmassa oleminen edellyttää toisen, joka on avan-

nut maailman subjektille. Toinen on maailmassa subjektin lisäksi. Maailman avautumi-

nen subjektille toisen kautta tarkoittaa kyvykkyyttä reflektioon. Ilman toista ei siis ole 

maailmaa tai egoa, joka voisi kantaa kokemuksia maailmassa. Jos sitoudutaan siihen, että 

toinen on välttämätön ehto subjektiivisuudelle, niin eettinen suhde edeltää mahdollisuutta 

järkeen, kun järki määritellään kykynä, joka mahdollistaa kriittisen reflektion. Järki näin 

ollen avaa subjektille mahdollisuuden kriittiseen reflektioon. (Perpich 2008, 134.) Sekä 

järjellisyys että subjektiivisuus ovat Levinasille sosiaalisen kanssaelämisen tuotoksia, 

koska ne mahdollistuvat vasta muiden kautta. 

Tämän pohjalta Perpich (2008, 134) tiivistää oman argumenttinsa: 

“(1) Jonkin asian arvona pitäminen edellyttää maailman, jossa arvostettu 

asia on jo merkityksellinen tai ymmärrettävä. Näin ollen arvokkaana pitä-

minen tarkoittaa sitä, että olen jo reflektiivisesti maailmassa. (2) Reflektii-

visesti maailmassa oleminen on sosiaalisen suhteen lopputulos, joka tarkoit-

taa sitä, että suhde toiseen konstituoi kyvyn pitää jotain arvokkaana. (3) 

Näin ollen toinen ei ole vain jotain, jota voin arvostaa tai epäonnistua pitä-

mään arvossa. Ilman toista ei ole maailmaa ja merkityksellistä arvona pitä-

mistä.” (Perpich 2008, 134.) 
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Edeltäneen päättelykokonaisuuden pohjalta Perpich päätyy siihen, että skeptikon esittämä 

kysymys siitä, millä ehdoilla hän tai kuka tahansa muu on velvoitettu arvostamaan toisen 

esittämiä vaatimuksia, tulee aina liian myöhään. Skeptikon kysymys olettaa virheellisesti, 

että toinen on objekti maailmassa, vaikka suhde toiseen on ehto sille, että yksilöllä on 

maailma, josta on löydettävissä arvoja. Jos yksilö kykenee pitämään jotain arvokkaana, 

hän on jo reflektiivisesti maailmassa ja suhteessa toiseen. Kun skeptikko esittää moraali-

sia syitä epäilevän kysymyksen, hän on jo upottanut itsensä monimutkaiseen arviointi-

prosessiin. Skeptikon syiden kysyminen osoittaa jo huolta toisesta. Se on merkki siitä, 

että yksilö on jo ottanut huomioon toisen kutsun. Yksilö punnitsee jo toisen asettamia 

vaatimuksia. Näin ollen hän on tunnustanut eettisen suhteen olemassaolon. Skeptikon ky-

symyksillä on merkitystä vain silloin, jos toinen on jo olettanut, että ego on kiinnostunut 

vain itsestään ja on huolissaan vain itsestään. Vaihtoehtoisesti subjektille, jonka subjek-

tiviteetti muovautuu vastauksena toiselle, nämä kysymykset tulevat liian myöhään ollak-

seen päteviä haasteita. (Perpich 2008, 134—135.) 

Reflektioon kykeneminen tarkoittaa lisäksi alttiutta olla kykenevä vaatimaan oikeutusta 

toiminnalleen toiselta. Tämä kutsuu yksilön äärettömään vastuullisuuteen toista kohtaan. 

Perpich kuvaa tätä sitä kautta, että subjektiivisuus nousee esiin akkusatiivissa ennen no-

minatiivin statuksen saavuttamista. (Perpich 2008, 141.) Tämä kuvaava vertaus viittaa 

siihen, kuinka akkusatiivi tarkoittaa tekemisen kohdetta. Nominatiivi puolestaan viittaa 

tekijään, jolloin subjektiivisuus nousee esiin vasta toisen subjektin ilmenemisen myötä. 

Totaliteetti ja Äärettömyys -teos johdattelee lukijan huomioimaan sen, että toisen kasvot 

asettavat yksilölle kutsun kyseenalaistaa hänen eettinen egoisminsa. Seurauksena Levinas 

tuo esille sen, että etiikka ei voi rakentua täysin egokeskeiseen lähestymistapaan, joka 

olettaa jokaisen muun yksilön olevan identtinen muiden ajattelevien yksilön kanssa. 

Skeptikon kysymys on eettisen elämään voimaan saattava. Levinasin ajattelu ei anna sel-

keää ohjenuoraa, mutta kertoo sen, miksi emme voi olla välinpitämättömiä kiistojen suh-

teen. Normit voidaan kyseenalaistaa, mutta niiden olemassaoloa ei voida kyseenalaistaa. 

Perpichin argumentti nojaa siihen, kun skeptikko esittää kysymyksen, miksi olla moraa-

linen, hän vaatii syitä toimia tietyllä tapaa sen sijaan, että hän kyseenalaistaisi eettisen 

elämän. Skeptikko oikeastaan osallistuu eettiseen elämään vaatiessaan toiselta perusteita. 

(Perpich 2008, 145.) 
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Perpich kehittelee omassa luennassaan tämän ajatuksen kautta omaa argumenttiaan pi-

demmälle. Kuten myös Stern huomauttaa, Perpichin argumentissa on monia transsenden-

taalisen argumentin piirteitä, jotka esiintuomalla sitä voidaan analysoida uudesta näkö-

kulmasta. Robert Stern esittää Perpichin muotoilun pohjalta transsendentaalin argumen-

tin. Seuraavaksi esitän tämän Sternin argumentin ja arvioin sitä. 
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5 ROBERT STERNIN ARGUMENTTI 

Stern (2016) muotoilee artikkelissaan Perpichin argumentin kahdella eri tavalla, jotka 

kohtaavat samankaltaisia ongelmallisuuksia. Ensin esitän nämä muotoilut sekä arvioin 

sitä, ovatko ne päteviä. Toiseksi esitän Sternin kritiikin ja sen seuraukset. Lopuksi pyrin 

arvioimaan sitä, mihin suuntaan Perpichin luentaa on mielekästä kehittää Sternin kritiikin 

pohjalta. 

Perpich ei käytä omassa artikkelissaan kertaakaan käsitettä transsendentaalinen argu-

mentti, joka on puolestaan keskeinen Sternin analyysissä. Vaikka Perpich ei itse nimeä 

käyttämäänsä argumenttia transsendentaaliseksi, niin siinä on selkeästi havaittavissa 

transsendentaalisille argumenteille ominaisia piirteitä. Näin ollen Perpichin argumentin 

analysoiminen nimenomaan transsendentaalisena argumenttia, kuten Stern tekee, tarjoaa 

yksityiskohtaisia oivalluksia sekä paljastaa siihen sisältyviä ongelmallisuuksia erinomai-

sella tavalla. Sternin mukaan Perpich näkee Levinasin vastaavan aiemmin esitetyistä 

skeptisismin muodoista egoistiseen moraaliskeptisismiin (Stern 2016, 188). 

Transsendentaalisen argumentin voisi muotoilla karkeasti seuraavalla tavalla: Mitä vaa-

ditaan, jotta voidaan pitää jotain asiaa arvokkaana? Arvottamiseen vaaditaan toinen, 

koska vain silloin reflektio mahdollistuu egolle. Toinen on näin ollen välttämätön ehto 

eettiselle toiminnalle. Tässä muodossa väite on kuitenkin laaja ja epäeksakti, joten se vaa-

tii yksityiskohtaisempaa analyysiä ollakseen filosofisesti mielenkiintoinen. 

Kuten Stern (2016, 189) osoittaa, Perpichin argumentilla on selkeästi transsendentaalinen 

sävy erityisesti kahdessa väitteessä, jotka hän esittää. Ensimmäisenä jonkin arvokkaana 

pitäminen vaatii reflektiivisen prosessin läpikäymistä. Toiseksi toisen ja minän välillä on 

konstitutiivinen suhde. Näiden väitelauseiden tarkoituksena on esittää, että toinen on vält-

tämätön ehto subjektin mahdollisuudelle reflektiokykyyn. Näissä väitelauseissa on trans-

sendentaalisille argumenteille ominainen muoto, koska toinen on välttämätön ehto toisen 

toteutumisen mahdollisuudelle. Ensimmäisessä väitelauseessa reflektio on välttämätöntä 

arvokkaana pitämiselle. Toisessa väitelauseessa intersubjektiivisuus on välttämätön ehto 

minuudelle. Näin ollen kuten Stern oikeutetusti esittää, voidaan huomata näiden väittei-

den olevan transsendentaalisia. Niin on myös tapa, jolla Perpich esittää ne skeptikkoa 
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vastaan (Stern 2016, 189.) Toista väitelausetta on tosin mahdollista pitää myös empiiri-

senä väitteenä. 

Stern (2016, 190) toteaa Perpichin ajattelevan, että tämä levinasilainen argumentti osoit-

taa, että skeptikon, ollakseen subjekti lainkaan, on oltava jo upotettuna sosiaaliseen suh-

teeseen toisen kanssa. Näin ollen tämän sosiaalisen suhteen kyseenalaistaminen skepti-

kon toimesta tapahtuu liian myöhään. 

Ensimmäinen heikompi täsmällinen muotoilu, jonka Stern (2016, 191) antaa Perpichin 

argumentille, on seuraavanlainen: 

“1. Sen kysyminen, “miksi ottaa toiset huomioon?” tarkoittaa osallistumista 

kriittiseen reflektioon. 2. Kriittiseen reflektioon osallistuminen implikoi 

subjektina olemista. 3. Subjektina oleminen tarkoittaa välttämättä sitä, että 

subjekti ottaa välttämättä toiset huomioon. 4. Joten sen kysyminen, “miksi 

ottaa toiset huomioon?” tarkoittaa sitä, että olen jo ottanut heidät huomioon. 

5. Näin ollen sen kysyminen, “miksi ottaa toiset huomioon?” on performa-

tiivisesti ristiriitaista.” (Stern 2016, 191.) 

Stern kyseenalaistaa kolmannen premissin kautta argumentin vahvuuden. Hän huomaut-

taa siitä, että skeptikko haluaa tietää sen, onko teko oikein. Skeptikon näkökulmasta sen 

hyväksyminen, että hänen on otettava toinen huomioon ei ratkaise hänen huoltaan sen 

suhteen, onko toiminta oikeutettavissa moraalisista syistä vai ei. (Stern 2016, 193.) 

Skeptikko voi myös nähdä, että tämä antaa hänelle vain egoistisen syyn olla kiinnostunut 

muista. Jos skeptikko lakkaisi olemasta, mikäli hän ei huomioisi toisia subjekteja, niin 

tietenkin skeptikolla on egoistinen syy osoittaa mielenkiintoa toisia kohtaan. Tämä ei kui-

tenkaan tyydytä moraalin puolustajaa, koska kyseessä ei ole moraalinen syy, vaan ei-mo-

raalinen ja egoistinen syy. 

Skeptikko voi myöntyä kolmanteen premissiin, että ollakseen subjekti lainkaan, hänen on 

oltava huolissaan muista. Skeptikko haluaa kuitenkin tietää sen, onko tämä oikein tai pe-

rusteltua. Hän haluaa oikeutuksen sille, että hänen tulisi toimia oikein. Moraalin mukai-

sesti oikein toimimisen oikeutukseen ei ole riittäviä perusteita, vaikka todistetaan, että 
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skeptikko joutuu välttämättä ottamaan toiset subjektit huomioon toiminnassaan. Tämä 

johtuu siitä, että väite ei vielä perustele sitä, miksi yksilö on moraalisesti velvollinen toi-

mimaan tällä tavalla. Näin ollen transsendentaalisen argumentin lukeminen tähän tapaan 

suorana vastauksena ei riitä todistamaan ei riitä vakuuttamaan egoistista moraaliskeptik-

koa. 

Stern (2016, 195) esittää toisen vahvemman muotoilun argumentista: 

“1. Sen kysyminen, “miksi ottaa toiset huomioon?” tarkoittaa osallistumista 

kriittiseen reflektioon. 2. Kriittiseen reflektioon osallistuminen implikoi 

subjektina olemista. 3. Subjektina oleminen tarkoittaa välttämättä sitä, että 

on eettisessä ja sosiaalisessa suhteessa toiseen. 4. Sosiaalisessa suhteessa 

toisten kanssa oleminen tarkoittaa sitä, että on välttämätöntä pitää heitä jol-

lain tapaa arvokkaana. 5. Subjektin on pidettävä heitä arvokkaina. 6. Näin 

ollen toisten huomioon ottaminen on perusteltua.” (Stern 2016, 195.) 

Vahvempi muotoilu nojaa siihen, että sen pohjalta voidaan osoittaa, että toisen huomioon 

otamminen on perusteltua, jolloin skeptikolla on perusteltu syy toimia moraalisesti. Tä-

hän muotoiluun nojaten sosiaalisessa suhteessa oleminen merkitsee sitä, että pitää toista 

arvokkaana. Kiistanalaiseksi jää kuitenkin edelleen se, riittääkö tämä vakuuttamaan 

egoistisen moraaliskeptikon siitä, että hänen toimintaansa ohjaavat nimenomaan moraa-

liset syyt. 

Suoran vastauksen muotoilu egoistiselle moraaliskeptikolle näin ollen kohtaa vakavia on-

gelmallisuuksia. Vaihtoehtoisena lähestymistapana on näyttää tiettyjä fundamentaaleja 

väärinymmärryksiä, jotka kuuluvat moraalisen skeptisismiin. Sternin mukaan tässä roo-

lissa hyödynnettynä transsendentaaliset selvennykset ovat menestyksekkäämpiä kuin 

suorat transsendentaaliset argumentit (Stern 2016, 200). 

Jonkin ehdon välttämättömäksi osoittaminen ei siis riitä egoistisen moraaliskeptikon va-

kuuttamiseen siitä, että hänen tulisi toimia moraalisista syistä. Positiivisen sisällön anta-

minen etiikalle vaatii enemmän perusteita. Ymmärtämällä eettisyyden välttämättömiä eh-

toja voimme kuitenkin päästä paremmin käsiksi niihin muihin osatekijöihin, jotka lopulta 
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johtavat arvojen muodostamiseen vaadituissa olosuhteissa. Sternin mukaan parempi vas-

taus egoistiselle skeptikolle on siis näyttää hänelle epäsuorasti, että on muitakin syitä toi-

mia kuin omien intressien mukaisesti. Väite, joka on linjassa Perpichin argumentin 

kanssa, on se, että Levinasin ajattelua soveltamalla on mahdollista todistaa se, että kukaan 

ei voi välttää kuulemasta toisen kutsua eettiseen toimintaan, joka konstituoi meidät sub-

jekteina. 

Jos hylkäämme vaatimuksen toimia epäitsekkäästi, kadotamme lisäksi kaiken sen tunnis-

tamisen, mitä muut ovat mahdollistaneet meille (Stern 2016, 204). Hallitsevan suvereenin 

itsessään näkevä yksilö saattaa kadottaa muut huomioonottavan ulottuvuuden toiminnas-

taan. Näin hänellä on mahdollisuus perustella omaa toimintaansa täysin itsekkäiden kei-

nojen kautta kokematta tekevänsä mitään lainkaan väärin. Arvokkaana pitämiseen vaadi-

taan toinen, koska vain silloin reflektio mahdollistuu subjektille. Toinen on näin ollen 

välttämätön ehto jonkin asian arvokkaana pitämiselle. Vaikka tässä muodossa väite on 

laaja ja epäeksakti, se avaa oman mielenkiintoisen väylän jatkotutkimukselle. Lisäksi 

vaihtoehtoinen tutkimisen arvoinen väylä on sen tarkasteleminen, mikä saa yksilön si-

vuuttamaan muut omassa toiminnassaan. Stern kuvaa tätä harhaksi, jossa yksilö näkee 

itsensä määräävänä suvereenina (Stern 2016, 204). Suvereeni itsensä luonut yksilö saattaa 

kadottaa muut huomioonottavan ulottuvuuden toiminnastaan. Tätä kautta hänellä on mah-

dollisuus perustella omaa toimintaansa itselleen täysin itsekkäiden keinojen kautta koke-

matta tekevänsä mitään lainkaan väärin. Jos hylkäämme vaatimuksen toimia epäitsek-

käästi, hylkäämme sen tunnistamisen, mitä kaikkea muut ovat mahdollistaneet meille 

(Stern 2016, 204). 

Stroudin esittämä kritiikki on edelleen ajankohtainen. Transsendentaaliset argumentit 

etiikassa tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia lähestyä kysymyksiä uusista rikastavista 

näkökulmista. Väitteiden täsmällinen analysointi on tärkeää sekä teoreettisten että käy-

tännöllisten näkökulmien selventämisen ja yhteensovittamisen kannalta. Analyysi on tär-

keää myös sen selvittämisen kannalta, mihin näkökulmiin sitoutuu joko eksplisiittisesti 

tai implisiittisesti esittäessään väitteitä, jotka vetoavat transsendentaaleihin perusteisiin. 
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6 PÄÄTÄNTÖ 

Levinasin eettisen argumentin lukeminen tyypillisenä transsendentaalisena argumenttina 

johtaa sitoumuksiin, joita skeptikon ei ole välttämätöntä hyväksyä hänen omilla ehdoil-

laan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että eettisiä transsendentaalisia argumentteja ei kan-

nattaisi pyrkiä lukemaan Levinasin teoksista tai pyrkiä hyödyntämään niitä etiikassa, 

koska on selvää, että kun vastaamme käytännöllisiin kysymyksiin ja ongelmiin, niin muo-

dostamme normatiivisia väitteitä. Perpichin argumentti Sternin esittämässä transsenden-

taalisen argumentin muodossa, jonka olen esittänyt tutkielmassani, ei riitä vakuuttamaan 

egoistista moraaliskeptikkoa siitä, että toisella on legitiimi moraalisin perustein sitova 

auktoriteetti subjektia kohtaan. Suoran todistuksen esittäminen, joka pakottaisi skeptikon 

toimimaan epäitsekkäästi epäonnistuu. Sen sijaan lievemmät transsendentaalisiin perus-

teihin vetoavat oivallukset onnistuvat paremmin epäsuorasti osoittamaan, että yksilöillä 

on syitä ottaa toiset huomioon. Näin ollen nähdään, että jonkinlainen skeptisyys sekä 

omia että muiden eettisiä kantoja kohtaan on välttämätöntä, jotta meidän on mahdollista 

elää eettisesti nojaten järjellisiin perusteisiin. Luennan pohjalta on nähdäkseni mahdol-

lista kehittää uutta lukutapaa ja samalla tuoda Levinasin filosofiaa lähemmäs käytännöl-

lisempää etiikkaa. Levinas käsittelee omassa filosofiassaan metaeettisiä kysymyksiä, jo-

ten sillan rakentaminen normatiiviseen etiikkaan vaatii soveltamista. Levinasin ajattelun 

pelkistäminen transsendentaaliseen tai empiiriseen luentaan johtaa väistämättä ongel-

miin, koska hän ei valitse niistä kumpaakaan. Näin ollen nähdäkseni filosofisesti mielen-

kiintoisen luennan on uskallettava tarkastella Levinasin filosofiaa ilman liian tarkkara-

jaista sitoutumista edellä mainittuihin kategorioihin. 

Erityisen suurena ansiona Levinasin etiikassa korostuu se, että hänen ajattelunsa ei vää-

ristä partikulaaria yksilöä nojaamalla johonkin yleiseen ideaalityyppin yksilöstä, joka 

ajattelee identtisesti kokevan subjektin kanssa. Tätä kautta Levinas onnistuu säilyttämään 

jokaisen tilanteen ja yksilön omintakeisuuden tarkastelun keskiössä. Se kuinka paljon an-

namme positiivista sisältöä etiikalle, on keskeinen kysymys, joka Levinasilta itseltään jää 

avoimeksi. Avoimeksi jää myös se, onko tähän kysymykseen mahdollista antaa lopullista 

vastausta. On kuitenkin selvää, että Totaliteetti ja Äärettömyys -teoksen keskeinen tavoite 
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ei ole muodostaa lopullista argumenttia moraalista skeptisismiä vastaan. Ennemmin nä-

kisin, että tavoitteena on saada lukija huomaamaan erilaisten teoreettisten lähestymista-

pojen ongelmallinen oletus siitä, että kaikki yksilöt ovat identtisiä subjekteja. Totaliteetti 

ja Äärettömyys -teoksen kantava juoni on paremmin hahmotettavissa vastauksena ego-

keskeisen filosofian ongelmiin. Tämän pohjalta Levinasin etiikka näyttäytyy uuden vaih-

toehtoisen lähestymistavan kehittelynä sen sijaan, että tavoitteena olisi suoran vastauksen 

antaminen moraaliskeptikolle, jonka vakuuttaminen ei ole Levinasin ensisijainen tavoite.  
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