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I	  Fenomenologian	  tehtävänasetus	  	  
Edmund	  Husserlin	  klassinen	  fenomenologia	  on	  filosofinen	  !ede.	  
•Tutkimusken<ä	  ja	  -‐kohde:	  puhdas	  !etoisuus(elämä),	  Detoiset	  kokemukset	  ja	  
Dedostetut	  ilmiöt	  

	  Tietoisuus	  ≈	  mieltä	  tuo<ava	  ja	  merkitystä	  jäsentävä	  toimintamme	  
•Tehtävä:	  Detoisuuden	  ja	  kokemuksen	  rakenteiden	  puhdas	  kuvaus	  
	  
•Tietoisuuden	  rakenteita	  ovat	  mm.	  kohteellisuus,	  ajallisuus,	  havainnon	  
perspekDivisyys,	  havaintokentän	  teema–horisonI-‐rakenne	  (Gestalt)...	  
•Kuvauksen	  puhtaus:	  fenomenologin	  on	  puhdiste<ava	  kuvauksensa	  kaikista	  
oletuksista,	  jotka	  koskevat	  kokijaa	  ja	  kohde<a;	  molemmat	  on	  kuva<ava	  täsmälleen	  
niin	  kuin	  ne	  ilmenevät	  kokemuksessa 	   	   	  FENOMENOLOGINEN	  REDUKTIO	  

	  mm.	  perinteiset,	  hyödylliset	  ja	  DeteellisesD	  hallitsevat	  oletukset	  
	  =>	  kaikki	  kokemus	  on	  fenomenologille	  yhtä	  arvokasta	  

	  
•Menetelmät:	  redukDo(t)	  ja	  kuvaavien	  käsi<eiden	  muovaaminen	  
	  



I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  
Esimerkkejä	  kokemustyypeistä	  

MuisDhäiriöisen	  kokemus	  (Lisa	  Käll)	  
Kuvaus	  on	  puhdiste<ava	  mm.	  filosofisista,	  psykologisista	  ja	  lääkeDeteellisistä	  

oletuksista,	  jotka	  koskevat	  minuuden	  kehi<ymistä	  ja	  pysyvyy<ä	  
	  
Skitsofreenikon	  kokemus	  (Louis	  A.	  Sass,	  Josef	  Parnas)	  
Kuvaus	  on	  puhdiste<ava	  mm.	  perinteisistä	  filosofisista,	  uskonnollisista	  ja	  

psykoDeteellisistä	  oletuksista,	  jotka	  koskevat	  minuuden	  rakenteita,	  
kehi<ymistä	  ja	  pysyvyy<ä	  

	  
AnorekDkon	  kokemus	  (Dorotheé	  Legrand)	  
Kuvaus	  on	  puhdiste<ava	  mm.	  lääkeDeteellisistä	  ja	  sosiaaliDeteellisistä	  kehon	  

määreistä	  
	  
AuDsDn	  kokemus	  (Dan	  Zahavin	  ja	  Thomas	  Fuchsin	  ryhmät)	  



I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  

Tärkeimpiä	  klassikoita	  

	  
Edmund	  Husserl	  
•Ideen	  zu	  einer	  reinen	  Phänomenologie	  und	  phänomenologischen	  
Philosophie,	  Zweites	  Buch	  (1912–1928,	  1952)	  [merk.	  seur.	  IdII]	  
•Die	  Krisis	  der	  europäischen	  Wissenscha>en…	  (1936–1937,	  1954),	  
suom.	  Eurooppalaisten	  Aeteiden	  kriisi	  ja	  transsendentaalinen	  
fenomenologia	  
	  
Maurice	  Merleau-‐Ponty	  
•Phénoménogie	  de	  la	  percepAon	  (1945),	  suom.	  “Esipuhe”	  
	  



I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  
Tietoisuuden	  intenDonaalisuus	  

	  

•Tietoisuuden	  intenDonaalisuus	  eli	  kohteellisuus	  (suuntautuneisuus):	  jokainen	  Detoinen	  kokemus	  
suuntautuu	  johonkin	  kohteeseen	  ja	  jokaisessa	  kokemuksessa	  jotakin	  ilmenee	  jollekin	  (kokija)	  
•Fenomenologia	  on	  tämän	  vuoksi	  korrelaa!otutkimusta:	  kokemus	  suuntautuu	  kokevasta	  
kohteeseen	  ja	  kokemuksessa	  kohde	  ilmenee	  kokevalle.	  Tehtävänä	  on	  kuvata	  kokijan	  ja	  kohteen	  
vastaavuudet.	  

	   	   	  subjek!n	  ja	  objekDn	  ero<ama<omuus	  eli	  
	   	   	  keskinäinen	  riippuvaisuus	  

	  
•Kohteellisen	  Detoisuuden	  edellytykset:	  esi-‐Detoiset	  ja	  “Dedostama<omat”	  kokemuksen	  
kerrokset	  ja	  vaiheet	  
	  
Kohdentamisen	  eli	  	  
suuntautumisen	  
kolme	  päätyyppiä 	   	  !edollinen	   	   	  käytännöllinen 	   	  arvo0ava	  
	  
ó kohteiden	  tyypit	   	   	  oleva	   	   	   	  päämäärät 	   	  arvot	  
ó	  ”Dedostamaton”	   	   	  aisAmukset 	   	  vaistot 	   	   	  halut	  

	  perusta	  



	  
Tiedostama<oman	  käsite:	  ”Dedostamaton”	  on	  kokemuselämän	  ei-‐
kohteellinen	  osa	  tai	  kerros,	  joko	  marginaalinen	  tai	  “pei<ynyt”	  (Husserl	  
IdeenII,	  Krisis)	  

	  kokemuksen	  horisontaalisuus	  (Gestalt-‐rakenne)	  
	  <=	  William	  Jamesin	  fringe-‐käsite	  (Priciples	  of	  Psychology	  1890)	  

	  
=>	  ”Tiedostamaton”	  voidaan	  tuoda	  Detoisuuteen	  
=>	  erilainen	  käsite	  kuin	  psykoanalyyInen	  Dedostama<oman	  käsite?	  
=>	  mielenkiintoisia	  yhdistämisyrityksiä:	  trauma-‐Detoisuuden	  erityinen	  
rakenne	  (mm.	  Rudolf	  Bernet,	  Thomas	  Fuchs,	  Yasuhiko	  Murakami)	  

	  



I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  
VieIelämä	  ja	  traumaDetoisuus	  

	  
Rudof	  	  Bernet:	  “The	  unconscious	  between	  representaDons	  and	  drive:	  Freud,	  Husserl,	  and	  Schopenhauer”,	  teoksessa	  The	  Truthful	  
and	  the	  Good:	  Essays	  in	  Honor	  of	  Robert	  Sokolowski,	  toim.	  John	  J.	  Drummond	  ja	  James	  G.	  Hart,	  Dordrecht,	  Lontoo,	  Boston:	  Kluwer	  
Academic	  Publishers,	  1996,	  s.	  81–95.	  
-‐-‐-‐	  “Zur	  Phänomenologie	  von	  Trieb	  und	  Lust	  bei	  Husserl”,	  teoksessa	  Interdisziplinäre	  PerspekAven	  der	  Phänomenologie:	  Neue	  
Felder	  der	  KooperaAon:	  CogniAve	  Science,	  Neurowissenscha>en,	  Psyhologie,	  Soziologie,	  PoliAkwissenscha>	  und	  
Religionswissenscha>,	  toim.	  Dieter	  Lohmar	  ja	  Dirk	  Fonfara,	  2006,	  Dordrect:	  Springer,	  s.	  ,	  38–53.	  
	  
Natalie	  Depraz:	  “Pulsion,	  insDnct,	  désir:	  Que	  signifie	  Trieb	  zhez	  Husserl?	  –	  A	  l’épreuve	  des	  perspecDves	  Freud,	  Merleau-‐Ponty,	  
Jonas	  et	  Scheler”,	  Alter	  Revue	  de	  Phénoménologie,	  9	  vuosikerta,	  2001,	  s.	  113–125.	  	  
	  
Louis	  Sass:	  HermeneuAcs	  and	  Psychological	  Theory:	  InterpreAve	  Approaches	  to	  Personality,	  Psychopathology	  and	  Psychotherapy.	  
ed.	  with	  S.	  Messer	  &	  R.	  Woolfolk.	  New	  Brunswick,	  NJ:	  Rutgers	  University	  Press.	  1988.	  
	  
Yasuhiko	  Murakami:	  “Emme	  Aenneet	  mitä	  meille	  tapahtui	  –	  näkökulma	  todellisuuden	  fenomenologiaan”,	  Aede	  &	  edistys,	  34.	  
vuosikerta,	  2.	  numero,	  2009,	  s.	  97–113.	  

	  (Kimura	  tradiDon)	  
	  
Nicholas	  Smith:	  Towards	  a	  Phenomenology	  of	  Repression	  –	  A	  Husserlian	  Reply	  to	  the	  Freudian	  Challenge,	  Stockholm:	  Acta	  
UniversitaDs	  Stockholmiensis,	  2010.	  
	  
Dorothée	  Legrand	  ja	  Dylan	  Trigg	  (toim.):	  Unconsciousness	  Between	  Phenomenology	  and	  Psychoanalysis,	  Dordrecht:	  Springer,	  
2014.	  



I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  

	  
	  
Suomessa	  psykologiaDeteiden	  ja	  fenomenologis-‐
eksistenDalisDsen	  filosofian	  yhteyksiä	  ovat	  kartoi<aneet	  mm.	  
•Lauri	  Rauhala	  
•	  Johannes	  Lehtonen	  
•	  Jussi	  Kotkavirta	  
•	  Joona	  Taipale	  

	  



Suomenkielistä	  tutkimuskirjallisuu<a	  

Heinämaa,	  Sara	  1996:	  Ele,	  tyyli	  ja	  sukupuoli:	  Beauvoirin	  ja	  Merleau-‐Pontyn	  ruumiinfenomenologia	  ja	  sen	  merkitys	  sukupuolikysymykselle,	  
Helsinki:	  Gaudeamus.	  
	  
-‐-‐-‐	  2000:	  Ihmetys	  ja	  rakkaus:	  esseitä	  ruumiin	  ja	  sukupuolen	  fenomenologiasta,	  Helsinki:	  Nemo.	  
	  
-‐-‐-‐	  2009:	  ”Sairaus	  ja	  sen	  ymmärtäminen:	  ruumiinvammojen	  ja	  mielenhäiriöiden	  tutkimus	  Merleau-‐Pontyn	  havainnon	  fenomenologiassa”,	  
Aede	  &	  edistys,	  34.	  vuosikerta,	  3.	  numero,	  s.	  194–203.	  
	  
Heinämaa	  Sara	  ja	  Joona	  Taipale	  2007:	  ”MoDvaaDot	  ja	  kausaaDot	  ruumiinliikkeiden	  selityksinä:	  Edmund	  Husserlin	  analyysi”,	  teoksessa	  Syy,	  
toim.	  Heta	  Gylling,	  Ilkka	  Niiniluoto	  ja	  Risto	  Vilkko,	  Helsinki:	  Gaudeamus,	  s.	  351–367.	  
	  
MieInen,	  Timo,	  Simo	  Pulkkinen	  ja	  Joona	  Taipale	  (toim.)	  2010:	  Fenomenologian	  ydinkysymyksiä,	  Gaudeamus	  2010.	  
	  
Taipale,	  Joona	  2006:	  ”IdenDteeDn	  fenomenologiaa:	  Husserl	  ja	  Merleau-‐Ponty	  persoonan	  yhtenäisyydestä,	  Ajatus,	  63.	  vuosikerta,	  s.	  161–186.	  	  
	  
-‐-‐-‐	  2012:	  “IntersubjekDivisen	  maailman	  konsDtuuDosta”,	  teoksessa	  Maailma,	  toim.	  Jussi	  Kotkavirta,	  Olli-‐Pekka	  Moisio,	  Sami	  Pihlström	  ja	  
Henna	  Seinälä,	  Jyväskylä:	  SoPh.	  
	  
Waldenfels,	  Bernhard	  2004:	  ”Itseyden	  ja	  toiseuden	  ruumiillinen	  kokemus”,	  suom.	  Sara	  Heinämaa	  ja	  Joona	  Taipale,	  Ajatus,	  s.	  144–166.	  
	  
Zahavi,	  Dan	  2004:	  ”Aika	  ja	  Detoisuus	  Bernau-‐käsikirjoituksissa”,	  suom.	  Sara	  Heinämaa	  ja	  Joona	  Taipale,	  Ajatus,	  s.	  113–143.	  



Klassikoita	  suomen	  kielellä	  

	  
	  
Husserl,	  Edmund	  1995:	  Fenomenologian	  idea:	  viisi	  luentoa,	  suom.	  Juha	  Himanka,	  Janita	  Hämäläinen	  ja	  Hannu	  
Sivenius,	  Helsinki:	  Loki-‐kirjat.	  Alkuteos	  1973.	  
	  
-‐-‐-‐	  2007:	  Geometrian	  alkuperä,	  suom.	  Kaisa	  HeinlahD	  ja	  Tuukka	  Perhoniemi,	  Eurooppalaisen	  filosofian	  seura,	  
Tampere.	  	  

-‐-‐-‐	  2010:	  Uudistuminen	  ja	  ihmisyys,	  toim.	  Sara	  Heinämaa,	  suom.	  Simo	  Pulkkinen,	  Timo	  MieInen	  ja	  Joona	  
Taipale,	  Helsinki:	  Tutkijalii<o.	  Alkuteos	  1922–1924	  sekä	  1935.	  

-‐-‐-‐	  2012:	  Eurooppalaisten	  Aeteiden	  kriisi	  ja	  transsendentaalinen	  fenomenologia,	  suom.	  Markku	  LehDnen,	  
Helsinki:	  Gaudemus.	  Alkuteos	  1954.	  
	  
Merleau-‐Ponty,	  Maurcie	  2012:	  Filosofisia	  kirjoituksia,	  suom.	  Miika	  Luoto	  ja	  Tarja	  Roinila,	  Helsinki:	  Nemo.	  



I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  
Havaintokentän	  teema–horisonI-‐rakenne	  

Havainnon	  teemana	  olevan	  varsinaisen	  kohteen	  
lisäksi	  havaintoken<ä	  sisältää	  marginaalisia	  eli	  
horisontaalisia	  kohteita,	  siinä	  ilmenee	  kaikenlaista	  
muuta,	  joka	  ei	  ole	  tämänhetkisen	  mielenkiintomme	  
temaaIsena	  kohteena	  mu<a	  voi	  aina	  tulla	  
kohteeksi.	  
	   	  ulkoinen	  horisonI:	  muu	  havai<ava	  
	   	  sisäinen	  horisonI:	  havaintoa	  informoivat	  muut	  (aikaisemmat)	  kokemukset	  	  





I	  Fenomenologian	  (jatk.)	  
Tietoisuuden	  perustava	  ajallisuus	  

	  
Kokemuksellisen	  ajan	  kaksi	  rakenne<a	  
	  
A.	  Kokemuksellisen	  ajan	  jatkumo:	  aika	  ei	  ole	  pisteiden	  ketju,	  
vaan	  jokainen	  nykyhetki	  avautuu	  kahteen	  ”suuntaan”,	  
menneeseen	  ja	  tulevaan:	  

	   	  retenDo–nykyisyys–protenDo-‐rakenne	  
	   	  melodia-‐esimerkki	  
	   	  ”viimeinen	  hetki”	  on	  abstrakDo	  

	  
B.	  Kokemuksen	  ajallinen	  kerrostuminen	  ja	  merkitysten	  
sedimentaaDo	  







II Kaksi hallitsevaa asennetta maailmaan – 
naturalistinen ja personalistinen 

 
Husserl erottaa käsitteellisesti kaksi 

hallitsevaa asennetta maailmaan ja 
tutkii näiden suhteita: 

 
•  Personalistinen (henkilöivä, ihmistieteellinen) 
•  Naturalistinen (luonnontieteellinen) 

 



II Kaksi (jatk.) 
Asenteen käsite: kokonaisvaltainen intentionaalinen suhde	  

 
Husserl kehittää asenteen (Einstellung) käsitettä kuvatakseen 
kokonaisvaltaisia tulkinnallisia suhteitamme maailmaan ja sen 
olioihin. Maailma on loputtoman monien erilaisten olioiden 
kokonaisuus, ja tämä rikkaus voidaan jäsentää eri tavoin. 
 
Asenteen käsite 
•on metodologinen, ei psykologinen (esim. asennoitumistapa) 
•tarkoittaa tiedollista suhdettamme kohteeseen, jäsennystämme ja 
tulkintaamme sen olemisen tavasta 
•viime kädessä kokonaisvaltainen ontologinen suhde maailmaan ja 
sen sisältämiin olioihin ja seikkoihin – myös psykologisiin 
seikkoihin: sisältää ns. perustava olemisasetuksen ( ≈ oletuksen 
olevan perusluonteesta). 



II Kaksi (jatk.)	  

 Nämä asenteet 
 •ovat kokonaisvaltaisia ja kattavat siis koko 
maailman 
 •käsittävät kohteensa – mm. ihmisen ja elävän 
luonnon – toisistaan poikkeavilla tavoilla erilaisista 
olemisasetuksistaan käsin. 

 
Seuraa kysymys asenteiden keskinäisestä suhteesta: 

ovatko ko. asenteet toisistaan riippumattomat vai 
edellyttääkö yksi toista, edellyttääkö henkilöivä 
asenne luonnontieteellistä asennetta vai 
edellyttääkö luonnontieteellinen asenne päinvastoin 
henkilöivää asennetta? 



II Kaksi (jatk.) 
(1) Naturalistinen asenne	  

•Oleva on perusluonteeltaan materiaalista ja fysikaalista, so. fysiikan ja 
luonnontieteiden kohde. 

ó  Fysiikka ja objektiiviset luonnontieteet paljastavat perustavan olemisen 
tason, joka on 
    laskettavissa (määrälliset l. kvantitatiiviset erot) 
    mitattavissa 
    kausaalisuhteiden verkko. 

=> Kaikki ei-fyysinen, henkinen ja laadullinen on epifenomenaalista eli 
toissijaista ilman vaikutuskykyä. 

• Ihminen käsitetään kaksiosaiseksi psyko-fyysinen systeemiksi, jossa vain 
fyysisellä on vaikutuksia eli kausaalisesta voimaa. 

• Psyykkinen, mm. tunteet ja tiedot, ovat ontologisesti ja kausaalisesti 
toissijaisia (fyysisten tapahtumien ja prosessien kausaalisia 
seuraamuksia). 



II Kaksi (jatk.) 
Organismi naturalistisessa asenteessa 

 
Mm. luonnontieteellisen tutkimuksen kohteena 
• Mitattavissa 
• Laskennallisesti esitettävissä 
• Erotettu (abstrahoitu) kaikesta subjektiivisesta, ts. kaikesta joka 
viittaa subjekteihin, yksilöllisiin ja yhteisöllisiin, mm. ns. 
sekundaarisista kvaliteetit (väri, lämpö), perspektiivit… 



II Kaksi (jatk.) 
Psyykkinen naturalistisessa asenteessa 

•  psyykkiset tilat ja prosessit käsitetään fyysisen 
todellisuuden osiksi, tasoiksi, sivutuotteiksi tai 
monimutkaisesti järjestyneen aineen 
epifenomenaalisiksi tai emergeinteiksi 
ominaisuuksiksi 

•  psyykkisellä ei ole riippumatonta olemista eikä 
suoraa ”vaikutusta” materiaaliseen perustaan 



II Kaksi (jatk.) 
(2) Personalistinen asenne	  

• Oleva on perusluonteelta merkityksellistä eli merkityssuhteiden 
jäsentämää, so. ihmis- ja kulttuuritieteiden kohde. 

ó  Ihmistieteet tai arkikokemus paljastaa olevan perustavan tason. 
Perustavia olioita ovat siksi käyttöesineet, materiaalit, aistimellinen 
luonto ja henkilöt (eivät atomit, mustat aukot, yhteiskuntaluokat tms.). 

=> Kaikki puhtaasti fyysinen kuuluu yhden merkityksellisen jäsennyksen 
alaan, ja tämä alan muodostuminen edellyttää monimutkaisia 
merkitystä tuottavia toimintoja ja käytäntöjä. 

Inhimillisen toiminnalla (ja eläinten käyttäytymisellä) on motivaatiota eli 
sellaisia syitä ja perusteita, jotka ilmenevät ihmiselle tai eläimelle 
itselleen ja jotka tekevät toiminnan (käyttäytymisen) ymmärrettäväksi. 

 
Ihminen on merkityksellisesti jäsentynyt ilmauksellinen kokonaisuus. 



II Kaksi (jatk.) 
Oliot personalistisessa asenteessa 

 
 
 
”Arkielämässä emme ole lainkaan tekemisissä [luonnontieteiden 
tutkimien] luonnonolioiden kanssa. Ne seikat, joita kutsumme 
olioksi, ovat maalauksia, veistoksia, puutarhoja, taloja, pöytiä, 
vaatteita, työvälineitä jne. Nämä ovat erilaisia arvo-objekteja, 
käyttö-objekteja ja käytännöllisiä objekteja. Ne eivät ole 
luonnontieteiden kohteita” (Husserl IdII 27). 



II Kaksi (jatk.) 
Henkilö ja henkilön ruumis 

 
”Se intuitiivinen ykseys, joka ilmenee, kun käsitämme 
ihmisen henkilönä (esimerkiksi silloin, kun puhumme 
henkilölle tai kun kuuntelemme hänen puhettaan, 
työskentelemme hänen kanssaan, tarkastelemme hänen 
tekemisiään) on “ilmauksen” ja “ilmaistun” välinen 
ykseys. Ruumis–henki-ykseys ei ole ainoa tällainen 
ykseys” (Husserl IdII 236). 
 



II Kaksi (jatk.) 
Ruumis tietoisuuselämän ilmauksena	  

	  
	  
Ihmisen (ja eläimen) ruumis jäsentyy personalistisessa 
asenteessa ilmaukseksi. 
 
 
Huomaa ilmaussuhteen osien erottamattomuus: osat ovat 
sisäisessä riippuvaisuussuhteessa toisiinsa ja ympäristöönsä. 
Osia ei voi erottaa eikä korvata toisilla muuttamatta 
kokonaisuutta. 
 
Ilmaisullinen ele ei ole kaksiosainen seikka, ei psykofyysinen 
realiteetti. 



	  	  
 ”Persoonien maailmassa (tai, kuten sanomme, hengen 
maailmassa, joka muodostaa ihmistieteiden alueen) 
ihminen on hengen ilmauksena annetun elävän ruumiin ja 
ruumiissa ilmaistun hengen ykseys” (Husserl IdII 325). 

 ”Mutta jos omaksun ihmistieteiden asenteen, jossa toiset 
henget asetetaan temaattisesti henkinä (…), niin silloin 
materiaalinen ruumis, kuten kaikki muukin joka ei ole 
henkeä, on osa ympäröivää olioiden maailmaa; se on olio, 
jolla on henkinen merkitys, olio, joka toimii henkisen 
olennon – persoonan ja hänen henkisen aktiivisuutensa –
ilmauksena, välineenä ja niin edelleen” (Husserl IdII 204). 



II Kaksi (jatk.) 
Fenomenologinen asenne 

 
Reflektiivinen fenomenologinen asenne: sallii muiden asenteiden 
erottamisen, kuvaamisen ja analyysin sekä niiden keskinäisten 
riippuvuussuhteiden tutkimisen 
	  
Fenomenologinen asenne merkitsee kaikkien niiden 
olemisasetusten keskeyttämistä, jotka ovat muiden asenteiden 
perustana 

  so. maailma-asetuksen keskeytys (Aufhebung der Generalthesis der Welt) 
  väliaikainen metodinen askel 
  muita termejä: sulkeistus, pidättäytyminen, epokhe 

 
Kysymys naturalistisen ja personalistisen asenteen keskinäisistä 
suhteista 
Husserlin argumentti: naturalistinen asenne edellyttää 
personalistista mutta personalistinen ei edellytä naturalistista; 
personalistinen asenne on ensisijainen ja itsenäinen.	  
 
• a	  



II Kaksi (jatk.) 
Husserlin argumentti 

•  Pääidea: luonnontieteellinen asenne ei ole itseriittoinen. Se tulee 
mahdolliseksi henkilöiden ja välineiden maailmassa. 
  Kukaan ei voi kokonaan välttää nojaamasta henkilöivään asenteeseen ja sen kohteisiin 
  Sen sijaan luonnontieteellinen elämä ei ole välttämätöntä vaan ainoastaan mahdollisuus 

•  Myös luonnontieteilijän täytyy sitoutua arkimaailman kohteisiin 
suorittaakseen luonnontieteellisen tehtävänsä: välineet ja toiset 
henkilöt 

 Esimerkiksi myös fyysikko elää “maailmassa, jossa hän näkee mittausvälineensä, kuulee ajan lyönnit 
[kellon tikityksen, sydämen iskut], arvioi nähtävissä olevia suureita jne. – maailma johon hän lisäksi 
tietää kuuluvansa kaikkine aktiviteetteineen ja teoreettisine intresseineen” (Krisis). 

•  Luonnontieteilijä toimii henkilöiden ja välineiden maailmassa, 
hän edellyttää välttämättä tämän maailman kohteet 
suorittaessaan tieteellisiä tehtäviään. 

 mittalaitteet ja kommunikaatiovälineet 
 toiset tieteentekijät ja tiedeyhteisö 

•  Kun filosofi absolutisoi luonnontieteellisen asenteen, hän 
unohtaa tai kieltää tämän riippuvuuden ja pyrkii konstruoimaan 
henkilöt ja välineet luonnontieteen kohteista käsin (esim. 
behaviorismi, komputationalismi). 



EI: luonnontieteellisen asenteen kritiikki 

•  Husserl ei torju eikä kritisoi naturalistista asennetta 
•  Päinvastoin hän painottaa, että jokainen meistä kykenee omaksumaan 

tämän asenteen toisiin ihmisiin sekä itseensä 
 Esim. Kun leikkaan veitsellä sormeeni haavan, voin tarkastella haavasta valuvia 
elinnesteitä puhtaan kausaalis-funktionaalisesti 

•  Lisäksi tiettyjen elintärkeiden, elämää ylläpitävien tehtävien 
hoitaminen, esimerkiksi kirurgin työ, edellyttää kykyä pysytellä tässä 
asenteessa 

•  KYSE ON ABSOLUTISMIN KRITIIKISTÄ 
 Sen sijaan Husserl kritisoi vahvasti kaikkea filosofiaa, joka absolutisoi 
 tämän asenteen 

  Absolutisointi: luonnontieteellinen asenne oletetaan ainoaksi mahdolliseksi 
 asenteeksi tai asenteeksi, joka antaa oikeutuksensa ja perustansa itselleen 



 
“Lähemmässä tarkastelussa käy vieläpä ilmi (…) 
että naturalistinen asenne on itse asiassa alisteinen 
henkilöivälle asenteelle, ja että se saavuttaa 
tietynlaisen riippumattomuuden ainoastaan 
abstraktion kautta, tai paremmin sanottuna tietyn 
unohduksen kautta, jossa henkilö unohtaa itsensä  
– ja näin naturalistinen asenne etenee 
epäoikeutetusti absolutisoimaan maailmansa, ts. 
luonnon” (Husserl IdII).  



	  
III Kehollisuuden analyysi 

Havainnon perustavuus  
	  	  

 
 
Analyysin lähtökohtana on argumentti havainnon perustavuudesta 
•kaikki maailmaa, sen sisältämiä olioita ja tapahtumia koskeva 
kokemus edellyttää havaintokokemusta 
•havainto puolestaan edellyttää kehollisuutta: havaintoelinten ja 
koko kehon aistimellisuutta ja tahdonalaista liikettä. 



III Kehollisuuden (jatk.) 
Oman kehon marginaalinen ilmeneminen havainnossa 

 
Varsinaisen kohteen – esimerkiksi pöydällä lepäävien saksien 
– lisäksi havaintokokemuksessa on aina annettuna 
havaitsijan oma keho, aistielin tai aistielimiä. 
Nämä ilmenevät aistimellisesti (tunto- ja liikeaisti). 
Oma keho ei yleensä ole huomion kohteena vaan on läsnä 
vain “marginaalisesti”. 

 Esim. Katson teitä ja näen teidät mutta näkökenttäni “reunoilla” ilmenee oman kehoni osia, 
silmäkulmat, nenänpää, kädet… 

 Lisäksi omat silmäni ilmenevät minulle liike- ja asentoaistimusten kautta (kinestesia ja 
proprioseptio). 

 
Voimme aina siirtää huomion omaan kehoomme ja ottaa sen 
varsinaisen tarkastelevan havainnon kohteeksi (kehon 
tematisointi eli objektivointi). 





III Kehollisuuden (jatk.) 
Oman kehon poikkeuksellisuus 

	  
Kun pitäydymme naturalistisessa asenteessa, niin joudumme 
toteamaan, että oma keho on hyvin poikkeuksellinen kappale, 
toisenlainen kuin kaikki muut: se ilmenee... 
(i) ...kaiken muun havaittavan ohessa, emme voi päästä siitä eroon niin 
kuin voimme päästä eroon kaikista muista havaittavista seikoista (se 
on jopa muusta eroon pääsemisen edellytys) 
(ii) ...aina vain osittain (tietyt ”puolet” ovat aina peittyneinä) 
(iii) ...aina samasta perspektiivistä (emme voi kiertää kehomme ympäri 
emmekä käännellä sitä käsissämme). 
 
Naturalistinen jäsennys ei kykene kuvaamaan oman kehon 
ilmenemistapaa positiivisin termein vaan ainoastaan negaation kautta. 
Tarvitaan toinen jäsennys.	  





“Voin vapaasti muuttaa asemaani suhteessa kaikkiin muihin 
olioihin, (…) mutta en voi loitota omasta ruumiistani enkä 
loitontaa sitä itsestäni, ja niinpä oman ruumiin ilmenemisen 
moninaisuus on erityisellä tavalla rajallista: voin nähdä 
ruumiini tietyt osat vain perspektiivisesti lyhentyneinä, ja 
toiset osat (esim. pää) ovat kokonaan näkymättömissä. Sama 
ruumis, joka palvelee minua kaikessa havainnossa, kieltäytyy 
tulemasta havaituksi ja on huomattavan epätäydellisesti 
muodostunut olio” (Husserl IdII). 
	  





Oman kehon kolmiosainen jäsennys 
•  Tahdon väline (Organ, Medium) 
•  Havainnon lähtöpiste (Nullpunkt) 
•  Aistimellisuuden kenttä 

Tuntoaistimukset 
Liikeaistimukset 

Oma keho on maailman tavoittamisen edellytys 



III Kehollisuuden (jatk.) 
Kehon käytännölliset ja vitaaliset merkitykset 

	  
 
Keholla ja sen eri osilla on erilaisia 
käytännöllisiä ja vitaalisia merkityksiä ja 
arvoja. 





III Kehollisuuden (jatk.) 
Argumentti oman kehon ensisijaisuudesta 

	  
Myös toiset kokijat – ihmiset ja eläimet – ja heidän kehonsa 
ilmenevät meille oman havaitsevan kehomme “kautta”, sen 
“välityksellä”. 
 
Ne ilmenevät toisen tietoisuuselämän ilmauksina. 
 
Vain sellaisella tietoisuudella, jolla on oma keho, voi olla 
kokemuksia toisista henkilöistä ja toisista aistivista kehoista 
– ihmisistä ja elämistä (sekä keijuista, haltijoista, haamuista, 
ym.). Tällaisia eivät ole esim. 

  Jumala 
  enkelit 
  Descartesin ajatteleva minä (ego cogito) 



III	  Sukupuolisuus	  
kehollisuuden	  ulo<uvuutena	  

	  
Sex/gender-‐paradigma	  
	  
Nykyistä	  ihmisDeteellistä	  ja	  yhteiskuntaDeteellistä	  keskustelua	  hallitsee	  
biologisen	  sukupuolen	  (sex)	  ja	  sosiaalisen	  sukupuolen	  (gender)	  välinen	  
käsi<eellinen	  ero<elu.	  
	  
Biologinen	  sukupuoli:	  fysiologiset,	  geneeIset,	  hormonaaliset	  ja	  anatomiset	  
rakenteet	  ja	  prosessit	  
Sosiaalinen	  sukupuoli:	  psyykkiset	  piirteet	  ja	  sosiaali-‐historialliset	  suhteet	  
	  
Sex/gender-‐paradigma	  jäsentää	  ihmisen	  kaksijakoiseksi	  psykofyysiseksi	  
ilmiöksi.	  



III	  Sukupuolisuus	  (jatk.)	  
Robert	  Stoller	  

	  
Thus,	  with	  few	  excepDons,	  there	  are	  two	  sexes,	  male	  and	  female.	  To	  
determine	  sex,	  one	  has	  to	  assay	  the	  following	  physical	  condiDons:	  
chromosomes,	  external	  genitalia,	  internal	  genitalia	  (e.g.,	  uterus,	  
prostate),	  gonads,	  hormonal	  states,	  and	  secondary	  sex	  characterisDcs.	  
(It	  seems	  likely	  that	  in	  the	  future	  another	  criterion	  will	  be	  added:	  brain	  
system).	  One’s	  sex	  then	  is	  determined	  by	  an	  algebraic	  sum	  of	  these	  
qualiDes,	  and,	  as	  is	  obvious,	  most	  of	  the	  people	  fall	  under	  one	  of	  the	  
two	  separate	  bell	  curves	  (…)	  Gender	  is	  a	  term	  that	  has	  psychological	  
and	  cultural	  rather	  than	  biological	  connotaDons.	  If	  the	  proper	  terms	  of	  
sex	  are	  “male”	  and	  “female,”	  then	  the	  corresponding	  terms	  for	  gender	  
are	  “masculine”	  and	  “feminine”;	  these	  la<er	  being	  quite	  independent	  
of	  (biological)	  sex	  (Stoller	  1974	  9).	  
	  



III	  Sukupuolisuus	  (jatk.)	  
	  

	  
	  
Fenomenologinen	  jäsennys	  on	  kriiInen	  
vaihtoehto	  sex/gender-‐paradigmalle.	  Sukupuoli	  
ei	  sen	  mukaan	  ole	  kaksitasoinen	  psykofyysinen	  
ilmiö,	  vaan	  ilmaisullisen	  kehon	  
kokonaisvaltainen	  muoto.	  


