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Tässä  työssä  tarkastellaan  Stephen Toulminin  eettisiä  näkemyksiä  ja  pyritään  esittämään  'käytän-
nöllisen eettisen päättelyn puolustus' Toulminin keskeisten etiikkaa tarkastelevien teosten kautta.

Keskeisenä Toulminin eettistä  tuotantoa  leimaavana pyrkimyksenä voidaan nähdä hänen "elämän-
laajuinen"  tavoitteensa  löytää  keskitie  absolutismin  ja  relativismin  välillä.  Keskeinen  Toulminin 
teoksia luonnehtiva piirre on hänen jyrkkä vastustuksensa yhtä järjestelmää etuoikeutettuna pitävää 
intellektuaalista  näkemystä  kohtaan,  sekä  hänen  kielteinen  näkemyksensä  teoreettisen  (logiikkaan 
pohjautuvan) argumentaation mahdollisuuksista tosielämän tilanteissa.

Toulminin  mukaan,  niin  filosofiassa  kuin  tieteessäkin,  muut  vaihtoehdot  poissulkeva  loogisen 
systemaattisuuden  hallitseva  asema  on  ollut  tuhoisaa,  sekä  historialliselle  ymmärtämiselle,  että 
rationaaliselle  kritiikille.  Tämän  näkemyksen  tilalle  Toulmin  tarjoaa  näkemystä,  jossa 
rationaalisuuden  ideaaliksi  nousee  näkemys  ihmisen  kyvystä  muuttaa  käsitteitään  uusissa  ja 
muuttuvissa  tilanteissa.  Toulminin  moraalifilosofian  rationaliteetti  on  käytännöllinen  ja 
tapauskohtainen;  tässä  näkemyksessään  Toulmin  lähestyy  Aristoteleen  ajatusta  käytännöllisestä 
järjestä,  fronesiksesta.

Tarkasteltaessa eettisiä periaatteita ei Toulminin mukaan voida tukeutua sen paremmin absolutismiin 
kuin  relativismiinkaan.  Absolutismista  kumpuava  "teoreettinen  argumentti"  ei  pysty  tarjoamaan 
ratkaisuja jokapäiväisiin eettisiin ongelmiin. Tukeuduttaessa jäykästi universaaleihin ja absoluuttisiin 
moraaliperiaatteisiin  ajaudutaan  helposti  periaatteiden  tyranniaan.  Relativistinen  kanta  on  myös 
kestämätön;  jos  kaikki  käsitteet,  tulkinnat  ja  rationaaliset  standardit  ovat  paikallisia,  niin  millä 
perustalla voidaan tietyiltä  käsitteiltä vaatia  rationaalista auktoriteettia? Kumpikaan edellisistä - ei 
absolutismi  eikä  relativismi,  edellytä  käsitteiden  muutosta.  Toulminin  näkemyksen  mukaan 
(tieteellisten) käsitteiden muutos on evolutiivinen prosessi.

Toulminin mukaan 1900-luvun alun eettiset teoriat eivät anna arvoa eettiselle päättelylle. Toulmin 
kritisoi  tästä  näkökulmasta  Mooren,  Stevensonin  ja  Ayerin  eettisiä  teorioita  ja  esittää  oman, 
yhteisöllisen näkemyksensä, jonka mukaan eettiseen argumentaatioon kuuluu henkilökohtaisen tason 
lisäksi myös yhteisöllinen taso.

Toulminin  mukaan  eettisissä  ongelmatilanteissa  ratkaisut  voidaan  perustaa  kumuloituneeseen 
eettiseen kokemukseen perustuviin esimerkkitapauksiin. Eettisen päättelyn työkaluksi Toulmin esittää 
kasuistiseen menetelmään perustuvaa päättelyä. 

Poikkeukselliset  olosuhteet  huomioiva  käytännöllinen  eettinen  argumentti  on  parhaiten  kuvattu 
Toulminin  argumentaatiomallissa,  joka  parhaiten  tiivistää  Toulminin  näkemyksen  keskitienä 
absolutismin ja relativismin välillä. Eettinen argumentaatio edustaa omalla argumentaatiokentällään 
toimivaa käytäntöä.

Asiasanat:  Toulmin,  Moore,  Stevenson,  Ayer,  absolutismi,  relativismi,  käsitteiden  evolutiivinen 
muutos, kasuistiikka, argumentaatiomalli, argumentaatiokenttä
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1. JOHDANTO

Stephen  Edelson  Toulminin  (25.02.1922-04.12.2009)  eettisistä  näkemyksistä  on  vaikea 

muodostaa kokonaiskuvaa tutustumalla vain yhteen tai kahteen keskeiseen teokseen. Kukin 

Toulminin  teoksista  avaa  oman  näkökulmansa  pyrkimyksiin  löytää  perusteet  oikealle 

moraaliselle päättelylle ja toimii kuten palapelin palaset; vasta yhteen liitettyinä niistä pystyy 

hahmottamaan kokonaisuuden, joka muuten jäisi vajaaksi. 

Kaikkea  Toulminin  eettistä  tuotantoa  leimaa  hänen  teoksessa  Human  Understanding  –  

vol.  1  (1972) kristallisoima  ”elämänlaajuinen”  pyrkimys  löytää  keskitie  absolutismin  ja 

relativismin välillä.

Toulminin  näkemyksen  mukaan  absoluuttisen  näkemyksen  taustalla  on  ollut  pyrkimys 

palauttaa  inhimillisten  uskomusten  ja  käsitysten  moninaisuus  selkeästi  määriteltyihin 

'objektiivisiin'  periaatteisiin,  joiden  perustana  'absoluuttiset'  ja  'ajattomat'  totuudet  ovat. 

Pyrkimyksenä absolutismissa voidaan nähdä "oikean vastauksen" etsiminen ja näkemys siitä, 

että "oikea vastaus" tosiaan on löydettävissä. Absoluuttisen käsityksen kova ydin muodostuu 

Toulminin mukaan matematiikkaan pohjautuvan ja siitä käyttövoimansa saavan analyyttisen 

filosofian perinteen ympärille1. 

Relativistinen  näkökanta  hyväksyy  Toulminin  mukaan  uskomusten  ja  käsitysten 

moninaisuuden  ja  hylkää  vaatimuksen  käsitysten  universaalista  ja  objektiivisesta 

lähtökohdasta.  Toulminin  mukaan  relativistit  korostavat  liiaksi  historiallis-kulttuurista 

moninaisuutta ja näkevät rationaalisuuden ainoastaan paikallisena ja tilapäisenä käsitteenä ja 

hylkäävät  täten  mahdollisuuden  ajatuksesta  vertailla  puolueettomasti  eri  kulttuureja  ja 

aikakausia. 

Toulminin kritiikki kohdistuu selkeästi useassa hänen teoksessaan nimenomaan absoluuttista 

näkemystä ja siitä johdettua 'teoreettista argumenttia'2 kohtaan. Malliesimerkki teoreettisesta 

argumentista on syllogismi, jossa premissien ollessa tosia ja päättelyn ollessa pätevä, on myös 

1 "Their agenda now was, to find additional principles or premisses which would bring arguments from substantial  
fields  of  enquiry  -  scientific,  historical  or  ethical  -  up  to  the  mathematical  ideal.  The  alternative  course,  of  
challenging the formal ideal itself, seemed to them a betrayal of philosophy: abandoning all philosophical claims to  
'rational certainty', and opening the gates to sceptics" (Toulmin 1972, 19). 
2 Toulmin itse käyttää tästä kahta eri termiä: "analytical argument" ja "theoretical argument"
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johtopäätös  hyväksyttävä  todeksi.  Toulminin  mukaan  teoreettisen  argumentin  edustama, 

tilanteen mahdollisia  erikoispiirteitä  huomioimaton  päättelytyyppi  ei  ole  käyttökelpoinen 

arkipäivän  eettisissä  päättelytilanteissa.  Toulminin  kritiikki  kohdistuu  nimenomaan 

absoluuttisista periaatteista syllogistisesti johdettuihin väitteisiin, joita sitten joustamattomasti 

sovelletaan käytännön elämään. Esimerkiksi:

Kaikki tappaminen on väärin.

Abortti on tappamista.
-----------------------------------------
Abortti on väärin.

Lisäksi  jokapäiväiset  eettiset  valintatilanteet  ovat  usein  liian  monimutkaisia  ratkaistavaksi 

käyttäen yhtä absoluuttiseksi oletettua periaatetta.  Esimerkiksi: “On oikein palauttaa lainattu 

omaisuus”...”Jos lainaan naapuriltani kattilan, palautan sen kun en enää sitä tarvitse”...”Jos 

lainaan naapuriltani pistoolin, palautan se kun en enää sitä tarvitse...paitsi, jos naapurini uhkaa 

ampua  jonkun heti  kun hän saa  pistoolinsa  takaisin”  (Jonsen ja  Toulmin 1989,  323-324). 

Kyseiseen  tapaukseen  ei  voida  automaattisesti  soveltaa  yhtä  ainutta  absoluuttista 

moraaliperiaatetta.

Absoluuttiseksi oletetut moraaliset periaatteet johtavat helposti periaatteiden tyranniaan (The 

Tyranny of Principles),  jossa käytännön elämän moraaliset ongelmat pyritään ratkaisemaan 

vetoamalla  absoluuttisiksi  oletettuihin  moraaliperiaatteisiin.  Tietyt  tahot,  esimerkiksi 

uskonnolliset yhteisöt, voivat ehdollistaa innokkaimmat kannattajansa tukeutumaan jäykästi 

tiettyyn  eettiseen  positioon  ja  täten  estää  vaihtoehtoisten,  vaikkakin  kuinka  perusteltujen, 

toimintavaihtoehtojen  löytämisen.  Esimerkkinä  tästä  tositapaus  sairaalaelämästä: 

Muslimitaustainen naispuolinen vanhustenhuollon  sairaanhoitaja odotti  neuvottomana lähes 

kymmenen minuuttia potilashuoneen oven takana,  asiakkaan soitettua yöllä potilashuoneen 

hälytyskellolla  apua.  Toistuvien  hälytysten  paikalle  kiidättämän  vastaavan  hoitajan 

tiedustellessa, miksi hän ei ollut mennyt heti sisään ja auttanut hälytyksen tehnyttä potilasta, 

oli hänen vastauksensa "Olin yksin ja potilas oli mies".

Toulminin vastine teoreettiselle argumentille on jokaisen erillisen eettisen ongelmatapauksen 

ominaispiirteet  huomioiva ja  kerääntyneen eettisen kokemuksen huomioiva 'käytännöllinen 

argumentti'3. Toulminin mukaan kyseessä on "Älyllinen  konflikti kahden hyvin erityyppisen 

3 Toulmin itse käyttää tästä kahta eri termiä: "substantial argument" ja "practical argument". 
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eettisen näkemyksen välillä: Ensimmäisen, joka etsii ikuisia ja muuttumattomia periaatteita ja 

käytännön  sovellutuksia,  jotka  eivät  salli  poikkeuksia  tai  periaatteiden  asettamista 

paremmuusjärjestykseen;  ja  toisen,  joka kiinnittää  huomiota nimenomaan moraalitapausten 

yksityiskohtiin ja olosuhteisiin" (Jonsen ja Toulmin 1989, 2).

Vuosina 1950-1990 Toulmin kirjoitti viisi merkittävää teosta4, joiden yhtenä keskeisenä teema 

oli  käytännöllisen  argumentin  ylivertaisuuden  korostaminen  teoreettiseen  argumenttiin 

verrattuna  käytännön  eettisissä  päättelykonteksteissa.  Näissä  teoksissaan  Toulmin  pyrkii 

rakentamaan argumentaatiokäytäntöjä, jotka edustavat keskitietä relativismin ja absolutismin 

välillä.

Toulminin eettiset näkemykset voidaan jakaa metaeettisiin näkemyksiin ja ”käytännöllisiin” 

eli  eettisiä  päättelykäytäntöjä  tarkasteleviin  teoksiin.  Kyseinen  jaottelu  ei  ole  Toulminin 

itsensä  käyttämä;  kyseessä  on  kirjoittajan  oma  jako  kahteen  selkeään  kokonaisuuteen 

tutkielman rakenteen selkeyttämiseksi. 

Tutkielman  tavoitteena  on  esittää  Toulminin  käytännöllisen  eettisen  päättelyn  puolustus 

kyseisten  teosten  kautta.  Teoksia  ei  tarkastella  ilmestymisjärjestyksessä,  vaan  edellä 

mainittuun  metaeettinen/käytännöllinen  jaottelun  perusteella.  Lisäksi  esitetään  Toulminin 

ajatusten  taustaksi  hänen  näkemyksensä  absoluuttisesta  ja  relativistisesta  näkemyksestä  ja 

käsitteiden evolutiivisesta kehittymisestä.

Toulminin  metaeettisten  tarkastelujen  ytimen  muodostaa  hänen  etiikkaa  käsittelevä 

pääteoksensa  An Examination of the Place of Reason in Ethics  (1950). Toulminin mukaan 

1900-luvun alun eettisten teorioiden ongelmana oli se, ettei yksikään niistä antanut riittävää 

arvoa oikealle eettiselle päättelylle. Näitä 1900-luvun alun eettisiä teorioita Toulmin kutsuu 

nimellä  "traditionaaliset  eettiset  näkemykset".  Kyseisinä  näkemyksinä  Toulmin  kritisoi 

”objektiivista  näkemystä”  (Moore),  ”subjektiivista  näkemystä”  (Stevenson)  ja  ”säätelevää 

näkemystä5”  (Ayer).  Toulminin  mukaan  mikään  näistä  "traditionaalisista"  näkemyksistä  ei 

anna vastausta tähän hänen mielestään etiikan pääkysymykseen.

4 An Examination of the Place of Reason in Ethics (1950), The Uses of Argument (1958), Human Understanding –  
vol. 1 (1972), The Abuse of Casuistry (1988) ja Cosmopolis (1990).
5 Toulminin oma nimi tälle on ”Imperative Approach”
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Käytännöllisiä  eettisiä  päättelykäytäntöjä  Toulmin  tarkastelee  kahdessa  teoksessa: 

Teoksessaan  The  Abuse  of  Casuistry  (1988) Toulmin  tarkastelee  tapausetiikan 

mahdollisuuksia ja esittää näkemyksensä eettisten tyyppitapausten  (paradigm cases)  käytön 

mahdollisuuksista  eettisissä  kiistakysymyksissä.  Esimerkkeinä  tässä  osiossa  käytetään 

pääasiassa  lääketieteelliseen etiikkaan ja  hoitokäytäntöihin liittyviä  kysymyksiä.  Kuuluisan 

argumentaatiomallinsa  (Toulmin  model)  Toulmin esitti  teoksessaan  The Uses  of  Argument  

(1958). Toulmin  esittää  päättelymallin,  jolla  hänen  mukaansa  vältetään  absolutismi, 

kuitenkaan  sortumatta  relativismiin. Toulminin  argumentaatiomalli  on  sovellettavissa 

tarkasteltaessa myös eettistä päättelyä.

Englannissa  1922  syntynyt  Stephen  Toulmin  oli  laaja-alainen  tieteenfilosofi  ja 

luonnontieteilijä. Hän teki elämäntyönsä muun muassa luonnontieteilijänä (fyysikko), etiikan 

teoreetikkona, retoriikan teoreetikkona, kulttuurihistorioitsijana ja kognitiivisena psykologina. 

Laaja-alaisuutensa  vuoksi  Toulmin  pystyy  avaamaan  uusia,  eri  tieteiden  rajat  ylittäviä  ja 

kiinnostavia  näkökulmia;  erityisesti  historiallinen  perspektiivi  ja  luonnontieteellinen 

osaaminen yhdistettynä filosofiseen näkemykseen tekevät hänen lähestymistavastaan rikkaan 

ja mielenkiintoisen.

Toulminin varsin mittavasta tuotannosta mainittakoon teokset An Examination of the Place of  

Reason in Ethics  (1950), The Philosophy of Science  (1953), The Uses of Argument  (1958), 

Foresight  and  Understanding:  An  Enquiry  into  the  Aims  of  Science  (1961),  Human 

Understanding  –  vol.  1  (1972), Cosmopolis  (1990) ja Return  to  Reason  (2001). Lisäksi 

Toulmin  on  kirjoittanut  yhdessä  muiden  tekijöiden  kanssa  teoksia  muun  muassa 

Wittgensteinista  Wittgenstein in Vienna (1973), päättelystä  Introduction to Reasoning (1979) 

ja kasuistiikasta The Abuse of Casuistry (1988).

Vaikka Toulmin on yksi tieteellisissä julkaisuissa viitatuimmista filosofeista6, löytyy hänen 

tuotannostaan  englanniksi –  tai  suomeksi,  ainoastaan  yksi  laajempi  esitys;  Tore  Nilstunin 

6 Toulminin argumentaatiomallia käsittelevään artikkelikokoelmaan Ronald P. Loui on tehnyt yhteenvedon vuonna 
2004 eniten viitatuista tieteen- ja logiikan filosofeista; Toulmin on tässä 30 filosofin listassa sijalla 8. Louin oman 
luonnehdinnan mukaan: "By all accounts Stephen Edelson Toulmin has done things in an academic career that only  
few will do. He stands as an important twentieth century thinker, whether one thinks he is a logician, a philosopher  
of science, a rhetorician, a popular writer, or even a intellectual historian himself. His work reaches the most  
impropable corners of of the academic landscape... Meanwhile the depth of Toulmin's work has always been under  
suspicion, its technical importance questionable; and one can even quarrel whether there are predecents for his  
views. Toulmin is one of the scholars most in need of objective standards for placement in intellectual history" 
(Loui 2006, 31).
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väitöskirja Moral Reasoning. A Study in the Moral Philosophy of S.E.Toulmin vuodelta 1979. 

Eri tasoisia Toulminia käsitteleviä artikkeleita löytyy melko runsaasti; tosin suurin osa niistä 

on keskittynyt tarkastelemaan Toulminin argumentaatiomallia tai sen erilaisia sovellutuksia. 

Oma  Toulmin  harrastukseni  alkoi  ostettuani  Toulminin  ainoan  suomennetun  teoksen 

Kosmopolis (1990)  erään  kirjakaupan  alennusmyynnistä.  Teoksen  hieno  historiallinen 

perspektiivi ja kyky punoa laajasta poikkitieteellisestä aineistosta vahva näkemys tieteen ja 

humanismin yhdistämisestä, vaikuttivat erittäin kiinnostavilta. Lisäksi olin seurannut TV:stä 

90-luvun  alussa  Wim  Kayzerin  haastattelusarjaa  Huima  sattuma,  jossa  Toulmin  oli  yksi 

kuudesta  oman  alansa  huipputiedemiehestä,  jotka  pohtivat  ihmisen  arvoitusta  ja  paikkaa 

maailmankaikkeudessa.  Näiden  meriittien  rohkaisemana  hankin  Toulminin  

The Uses of Argument  (1958) teoksen, jossa esitetty Toulminin argumentaatiomalli ja ajatus 

argumentaatiokentistä vaikuttivat mielenkiintoisilta. Vähitellen ajatus laajemmasta, Toulminin 

eettisiä näkemyksiä valottavasta työstä, alkoi kiinnostaa. 

Toulminin näkemyksen taustavaikuttajina on ollut muun muassa Ludwig Wittgenstein, jonka 

oppilas Toulmin oli Wittgensteinin viimeisellä Cambridgen kaudella. Wittgensteinilta Toulmin 

kertoo perineensä ”tietynlaisen klassisen skeptismin”, jota kohti pyrkimistä Wittgenstein oli 

rohkaissut luennoillaan kahtena viimeisenä vuotenaan Cambridgessä (Olsen 1993, 6). Eräät 

tutkijat  ovat  löytäneet  yhtäläisyyksiä  Toulminin  argumentaatiokenttien  (kts.  4.7.)  sekä 

Wittgensteinin kielipelien välille7. 

Muina vaikuttajina Toulmin mainitsee R.G. Collingwoodin ”idealistisen” tieteenfilosofian ja 

tietoteorian.  Collingwoodin merkitys  alkoi  näkyä 50-luvulta  lähtien historiallisen aineiston 

merkityksen  tunnustamisena.  Collingwoodilta  Toulmin  sai  myös  käsityksen  historiallisesti 

muotoutuvista  käsitteellisistä esioletuksista  (conceptual presuppositions), jotka muokkaavat 

käsityksiä  siitä,  millaiseksi  ymmärrämme  maailman.  Rationaaliseen  argumentointiin  ja 

keskusteluun  tarvitaan  yksimielisyys  tietyistä  peruskäsitteistä.  Tieteen  merkittävimmät 

saavutukset  muuttavat  näitä  peruskäsitteitä  ja  niiden  muutosta  voidaan  tutkia  ainoastaan 

historiallisen tarkastelun avulla. (Toulmin 1961, 57-59) Toulminin mukaan hänen oli tehtävä 

synteesi omassa työssään Collingwoodin ja Wittgensteinin näkemyksistä, koska ”Wittgenstein 

oli sokea historian merkitykselle filosofiassa” (Toulmin  2003b, 201).

7 Vertaa muun muassa David M. Goddenin artikkeli "On Toulmin's fields and Wittgenstein's later views of logic"
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Edellä mainittujen lisäksi Toulmin nostaa haastattelussaan esille John Deweyn pragmatismin 

ja erityisesti teoksen Quest for Certainty (1929), jossa Dewey esittää kritiikkiä kartesiolaista 

traditiota  kohtaan.  Toulminin  mukaan  Dewey  ei  kuitenkaan  esitä  riittävää  historiallista 

näkemystä siitä miksi pyrkimyksellä varmuuteen oli oma houkutuksensa 1650-luvulta alkaen 

ja miksi siitä tuli modernia filosofiaa, modernia tiedettä ja modernia yhteiskuntaa muovaava 

ajattelumalli (Lifson 1997, 1).

Keskeinen  Toulminin  teoksia  luonnehtiva  piirre  on  hänen  jyrkkä  vastustuksensa  yhtä 

järjestelmää  etuoikeutettuna  pitävää  intellektuaalista  näkemystä  kohtaan,  sekä  hänen 

kielteinen  näkemyksensä  teoreettisen  (logiikkaan  pohjautuvan)  argumentaation 

mahdollisuuksista  tosielämän tilanteissa.  Vehkavaaran mukaan tämä kriittinen näkemys  on 

ollut  esteenä  sille,  ettei  Toulmin  ole  saanut  asemaa  yhtenä  maailmansotien  jälkeisen  ajan 

keskeisistä  filosofeista,  mittavasta  ja  omaperäisestä  tuotannostaan  huolimatta  (Vehkavaara 

1997, 42-43).

Toulminin mukaan, niin filosofiassa kuin tieteessäkin, muut vaihtoehdot poissulkeva loogisen 

systemaattisuuden hallitseva  asema on ollut  tuhoisaa,  sekä  historialliselle  ymmärtämiselle, 

että  rationaaliselle  kritiikille.  Tämän näkemyksen tilalle  Toulmin tarjoaa  näkemystä,  jossa 

rationaalisuuden ideaaliksi nousee näkemys ihmisen kyvystä muuttaa käsitteitään uusissa ja 

muuttuvissa tilanteissa. (Toulmin 1972, 82-85)8

Toulminin moraalifilosofian rationaliteetti on käytännöllinen ja tapauskohtainen (case ethics). 

Toulmin  lähestyy  Aristoteleen  ajatusta  käytännöllisestä  järjestä,  fronesiksesta.  Vaikka 

fysiikassa ja logiikassa teoreettinen tieto on mahdollista, niin erityisesti etiikka, retoriikka ja 

politiikka  olivat  Aristoteleelle  käytännöllisen  viisauden  alueella:  olisi  virhe  kohdella  niitä 

universaaleina ja abstrakteina tieteinä (Vehkavaara 1997, 45).

Käytännöllinen  järki  on  Aristoteleen  mukaan  oikean  periaatteen  löytämistä  käytännön 

tilanteissa  ja  moraalinen  päättely  perustuu  ennemmin  käytännöllisen  järjen  kuin  tiedon 

(episteme)  käyttöön. Oikean  toimintaperiaatteen  löytämiseen  uusissa  ja  muuttuvissa 

olosuhteissa ei voida noudattaa ennalta päätettyä kalkylointia; käytännöllinen päättely ei ole 

mekaaninen tapahtuma, vaan eettisissä ongelmatilanteissa on kyettävä päättelemään kuhunkin 

8 "Men demonstrate their rationality, not by ordering their concepts and beliefs in tidy formal structures, but by  
their prepardness to respond to novel situations with open minds - acknowledging the shortcomings of their former  
procedures and moving beyond them. Here again the key notions are 'adaptation' and 'demand', rather than 'form'  
and 'validity'" (Toulmin 1972, vii).
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tilanteeseen sopiva oikea toimintamalli. ”Tekoihin liittyvissä asioissa ei ole kiinteää mallia, 

kuten ei niissäkään asioissa, jotka ovat meille hyödyllisiä tai liittyvät terveyteen. Kun yleinen 

tarkastelu on tällaista, yksityisten tapausten tarkastelusta puuttuu vielä enemmän tarkkuutta. 

Sillä ne eivät lankea minkään määrätyn taidon tai ohjeiden alaisuuteen, vaan tekijän on aina 

itse  harkittava,  mikä  on  kussakin  tilanteessa  sopivaa,  kuten  tapahtuu  lääkintätaidossa  ja 

purjehdustaidossa” (Aristoteles 1981, 49).

Teoksessaan  Return to Reason  (2003) Toulmin muotoilee Aristoteleen näkemyksen hieman 

toisin  termein  puhuessaan  lääketieteen  etiikasta:  "Fysiikassa  ja  yhtä  lailla  Etiikassa,  ei 

yksittäisiä  tapauksia  kaikkine  yksityiskohtineen  voida  johtaa  universaaleista  ja  yleisistä 

teoreettisista  periaatteista.  Parhaimmillaan  teorioita  voidaan  vaatia  selittämään  niitä 

menetelmiä, joilla onnistumme toimimaan tietyissä tapauksissa. Teoria ei  ole perusta,  jolle 

voimme  turvallisesti  rakentaa  Käytännön;  paremminkin  se  on  tapa  liittää  yhteen  sisäiset 

näkemyksemme ja kokemuksemme käytännön lääkäreinä9".

Tämän työn keskeiset teesit/teemat ja näin ollen 'käytännöllisen eettisen päättelyn puolustus'  

voidaan tiivistää seuraavaan neljään kohtaan:

1.  Käsitteet,  myös eettiset,  kehittyvät  evolutiivisesti.  Absoluuttinen moraalinäkemys johtaa 

helposti periaatteiden tyranniaan.

Toulminin ajatuksia taustoittaa parhaiten hänen käsityksensä absoluuttisesta ja relativistisesta 

näkemyksestä,  joita hän tarkastelee käsitteiden muutoksen näkökulmasta teoksessa  Human 

Understanding  (1972).  Teoksesta  oli  ilmeisesti  suunniteltu  moniosaista,  sillä  ainoan 

valmistuneen, 520-sivuisen, ensimmäisen osan, alaotsikkona on  Part 1: The Collective Use  

and  Evolution  of  Concepts. Käsitteiden  muutosta  Toulmin  tarkastelee  kritisoimalla  muun 

muassa  Fregen  ja  Carnapin  edustamaa  absoluuttista  näkemystä  ja  R.G.  Collingwoodin 

edustamaa  relativistista  näkemystä.  Myös  Kuhnin  näkemys  (tieteellisten)  käsitteiden 

vallankumouksellisesta muutoksesta on Toulminin kritisoitavana. Absoluuttisen (ja käsitteiden 

muutosta  tarvitsemattoman)  ja  relativistisen  (tässä  tapauksessa  käsitteiden 

vallankumouksellinen  muutos)  näkemyksen  tilalle  Toulmin  esittää  evolutiivisen  teorian 

9 "In  Physics  as  much as  Ethics,  individual  cases  in  all  their  particularity  cannot  simply  be  "deduced  from"  
universal and general principles of a theorethical kind: at best, theories can be required to "make sense of" the ways  
in which we succeed in dealing with particular cases. Theory (so to speak) is not a foundation on which we safely  
can construct Practice; rather it is a way of bringing our external commitments into line with our experience as  
practitioners. This insight has influenced bioethical theory and the moral practice of clinical medicine only in the  
last thirty years or so" (Toulmin 2003b, 133).
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käsitteiden  muutoksesta  ajan  kuluessa.  Hänen  mukaansa  käsitteet  kaikilla  aloilla,  mukaan 

lukien  myös  eettiset  käsitteet,  ovat  evolutiivisessa  muutoksessa,  joka  koostuu  kahdesta 

prosessista:  innovaatiosta  ja  valinnasta.  Tätä  Toulminin  lähestymistapaa  tarkastellaan 

lähemmin luvussa 2. 

2. 1900-luvun alun eettiset teoriat eivät anna arvoa eettiselle päättelylle. Eettisellä päättelyllä 

on tiettyjä sille ominaisia ominaispiirteitä.

Keskeinen  ongelma  etiikassa  ei  ole  Toulminille  perinteinen  lähestymistapa:  "Mitä  eettiset 

käsitteet  tarkoittavat?",  vaan hän on kiinnostunut  nimenomaan kysymyksestä:  "Mitkä ovat 

hyviä eettisiä perusteluita?" (What are the good reasons in ethics?). Hänen mukaansa eettinen 

argumentaatioon liittyy tiettyjä ominaispiirteitä; henkilökohtaisen tason lisäksi siihen liittyy 

myös yhteisöllinen taso, yhteisön edustaman moraalisten maksiimien muodossa. Toulminin 

metaeettistä analyysiä valotetaan tarkemmin luvussa 3., jossa myös käydään tarkemmin läpi 

Toulminin kritisoimat "traditionaaliset" eettiset lähestymistavat.

3. Absolutismille tyypillinen teoreettinen argumentti ei ole riittävä ratkaisemaan arkipäivän 

eettisiä  ongelmia.  Epäselvissä  eettisissä  kysymyksissä  ratkaisut  voidaan  perustaa 

aikaisempaan kumuloituneeseen eettiseen kokemukseen perustuviin esimerkkitapauksiin.

Toulminin käytännöllistä eettistä näkemystä käsitellään luvussa 4.5., jossa käydään läpi hänen 

näkemyksensä  kasuistisesta  tapausetiikasta.  Analysoimalla  konkreettisia  eettisiä  tapauksia 

saadaan perusteita myöhemmälle eettiselle toiminalle. Tässä tulee ilmi Toulminin korostama 

käytännöllinen  viisaus  -  tarpeeksi  kokemusta  hankkinut  eettinen  toimija  pystyy  ottamaan 

tapauksen  ominaispiirteet  huomioon  ja  sopeuttamaan  toimintansa  tilanteen  vaatimusten 

mukaisesti. 

4.  Poikkeavat  olosuhteet  huomioiva  käytännöllinen  argumentti  on  sovellettavissa  myös 

eettiseen päättelyyn.

Toulminin  käytännöllinen  argumentti  on  parhaiten  esitetty  hänen argumentaatiomallissaan, 

jossa poikkeavat olosuhteet huomioimalla voidaan teoreettista argumenttia laajemmin ottaa 

huomioon  väitettä  tukevat  tai  mahdollisesti  sitä  rajoittavat  tekijät.  Toulminin 

argumentaatiomallin  lisäksi  hänen  näkemyksensä  argumentaatiokentistä  ovat  hänen 

pääasialliset  argumenttinsa  formaaliin  logiikkaan  perustuvan  päättelyn  rajoituksista 

käytännöllisessä eettisessä päättelyssä. Toulminin argumentaatiomalli ja argumentaatiokentän 
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käsite esitetään luvuissa 4.6. ja 4.7.

2. TOULMIN JA KÄSITTEIDEN MUUTOS

Teoksessaan Human Understanding (1972) Toulmin esittelee muun muassa Gottlob Fregen ja 

R.G.  Collingwoodin  vastapooleina  käsitteiden  muutoksen  ja  rationaalisuuden  ongelmaan. 

Frege  edustaa  absoluuttista  näkemystä  ja  Collingwood  ajautuu  väistämättä  relativismiin 

yrittäessään välttää absoluuttisten näkemyksen. Toulminin mukaan usko siihen, että ihmisen 

tietämystä  voitaisiin  ymmärtää  ja  hallita  tietyistä  joustamattomista  periaatteista  käsin,  on 

lähinnä filosofinen unelma.  

Toulminin itsensä tavoitteena on puolueettoman rationaalisen näkökulman (impartial rational  

standpoint) löytäminen;  keskitie  absoluuttisen  ja  relativistisen  kannan  välillä.  Eettisiä 

periaatteita  tarkastellessa  ei  voida  tukeutua  sen  paremmin  absolutismiin  kuin 

relativismiinkaan.  Absolutismista  kumpuava  "teoreettinen  argumentti"  ei  pysty  tarjoamaan 

ratkaisuja jokapäiväisiin eettisiin ongelmiin. Relativistinen kanta on kestämätön, koska siltä 

pohjalla muotoillut argumentit ovat niin epämääräisiä etteivät ne anna pohjaa erottaa hyvää 

argumenttia huonosta. 

2.1. Absoluuttinen näkemys

Teoksissaan  Human  Understanding  ja  Kosmopolis  Toulmin  esittää  oman  ja  varmasti 

subjektiivisen  tulkintansa  filosofian  historiasta  ja  käsityksensä  siitä,  miksi  absoluuttisesta 

näkemyksestä  tuli  hänen  mukaansa  1600-luvulta  alkaen  filosofian  valtavirtaa.  Tämän 

näkemyksen mukaan oletettiin olevan löydettävissä muuttumattomia periaatteita, joita voitiin 

soveltaa yhtä lailla luonnontieteisiin kuin filosofiaankin. 

Haettaessa  yleispätevää  ja  universaalia  tiedon  ideaalia  1600-luvulla,  hukattiin  Toulminin 

mukaan renessanssin filosofien konkreettiset ja käytännölliset kysymykset; rationaalisuudesta 

(rationality)  tuli  järkevyyden  (reasonableness)  kriteeri.  Toulminin  mukaan  renessanssiajan 

humanistiset  filosofit  muun  muassa  Montaigne  ja  Erasmus  Rotterdamilainen  edustivat 

nimenomaan  käytännöllistä  ja  moniarvoista  ”aristoteelista”  filosofiaa,  jonka  sallivuus 

hautautui käytännön elämälle vieraan ja jäykän "teoreettisen" näkemyksen alle 1600-luvulta 

alkaen.
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Teoksessaan Kosmopolis  (1990) Toulmin pitää tämän kehityksen alkuna Ranskan kuninkaan 

Henrik  IV:n  vuonna  1610  tapahtunutta  murhaa  –  tapahtumaa,  joka  lopetti  uskonnollisen 

suvaitsevuuden  kokeilun  Euroopassa.  Pian  seurannut  30-vuotinen  sota  (1618–1648)  ja 

aikakauden yleinen poliittinen epävarmuus loivat  historiallisen  kriisin,  johon rationalismin 

voitto 1600-luvulla ja sen esiin nostama varmuuden etsintä olivat vastauksia. 

Toulminin  mukaan  tämän  ajanjakson  voi  nähdä  taustana  myös  luonnontieteiden  ja 

humanististen tieteiden keskinäiselle ”ymmärtämättömyydelle”.  Hänen mukaansa Descartes 

taivutti  filosofi  kollegansa tuomitsemaan sisällöltään ja  kontekstiltaan rikkaat  tutkimusalat, 

kuten  etnografian,  historian  ja  runouden  ja  keskittymään  yksinomaan  abstrakteihin, 

dekontekstuaalisoituihin aloihin, kuten geometriaan, dynamiikkaan ja epistemologiaan. 

Näin Eurooppa valitsi moderniuden päämääräksi intellektuaalisen agendan, joka siirsi sivuun 

1500-luvun  humanistien  suvaitsevan,  skeptisen  asenteen  ja  keskittyi  uusiin  tavoitteisiin: 

matemaattiseen  eksaktiuteen  ja  kurinalaiseen  logiikkaan;  intellektuaaliseen  varmuuteen  ja 

moraalisen puhtauteen. 

”Jos vertaamme vuoden 1640 jälkeistä filosofian tutkimusagendaa vuosisataista aikaisempaan,  

huomaamme selviä  muutoksia.  Ennen  vuotta  1600  teoreettisia  tutkimuksia  tasapainottivat 

keskustelut konkreettisista, käytännöllisistä kysymyksistä, kuten täsmällisistä ehdoista, joiden 

vallitessa  yksinvaltiaan  on  moraalisesti  hyväksyttävää  aloittaa  sota  tai  alamaisen  surmata 

tyranni.  Sitä  vastoin  vuoden  1600  jälkeen  useimmat  filosofit  omistautuivat  abstrakteille, 

universaaleille  teorioille  ja  sulkivat  pohdintojensa  ulkopuolelle  konkreettisemmat 

kysymykset.  Oli  tapahtunut  selvä  muutos;  filosofiasta,  joka  tarkasteli  sekä  aikaan,  että 

paikkaan sidottua  toimintaa  ja  yleismaailmallisia  ajattomia  teorioita,  siirryttiin  filosofiaan, 

joka  hyväksyy  universaalit,  ajattomat  teoriat  oikean  filosofian  työjärjestyksen  ainoaksi 

agendaksi” (Toulmin 1998, 65).

Tämän näkökannan taustalla olivat Toulminin mukaan muun muassa Descartesin, Locken ja 

heidän lähimpien seuraajiensa yleisesti hyväksymät teesit (Toulmin 1972, 13-19):

1)  Luonnonjärjestys  on muuttumaton – sen olemus voidaan tavoittaa  ainoastaan ajattelun 

keinoin käyttämällä yleisiä ja muuttumattomia ajatteluperiaatteita. Filosofian tehtäväksi tuli 

löytää ja analysoida nämä muuttumattomat ihmisen ymmärryksen periaatteet. 
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2) Materia on elotonta ja sen olemukseen kuuluvat ainoastaan geometriset tai mekaaniset 

ominaisuudet. On olemassa materiasta erillinen tietoisuus/henki.

3)  Geometriset  totuudet  ovat  ehdottoman varmoja;  muiden totuuksien  arvoa on verrattava 

niihin.  Tavoitteena on löytää argumentteja,  jotka täyttäisivät  tämän matemaattisen ideaalin 

mallin. 

Näiden teesien perustalta saatiin luotua pohja rationaaliselle ”mekaaniselle” päättelylle, joka 

perustettiin formaaleihin, universaaleihin ja muuttumattomiin periaatteisiin. Edellä mainittu 

kolmas  teesi  viittaa  euklidisen  geometrian  totuuksiin;  kreikkalaiset  matemaatikot  löysivät 

absoluuttisten totuuksien lähteen geometriasta, Platonilla ajattomat totuudet ilmenivät ideoina.  

Keskiajalla  ajattomien  totuuksien  perusta  löytyi  Jumalasta.  Descartes  yhdisti  nämä  kaksi 

näkemystä; hänelle universaalin päättelyn totuudet olivat harmoniassa Jumalan totuuksien ja 

ihmismielen löytämien, selvästi ja tarkasti käsitettävien totuuksien kanssa. ”Niin Kantilla kuin 

Platonillakin  ajatusten  järkevyys  perustui  universaaleihin  a  priori periaatteisiin.  Näin 

johdettujen  järjestelmien  älyllinen  paremmuus  riippui  niiden  systemaattisuudesta  ja 

johdonmukaisuudesta” (Toulmin 1972, 46).

Toulminin  mukaan  edellisen  kaltainen  näkemys  johti  ”intellektuaaliseen  autoritarismiin”: 

Usko  universaalisti  päteviin  ja  intuitiivisesti  itsestään  selviin  periaatteisiin  rohkaisi 

intellektuaaliseen omahyväisyyteen ja ahdasmielisyyteen. 

Nämä  periaatteet  edustivat  luonnollista  ja  Jumalaista  järjestystä. Jopa  vapaamielisenä 

tunnettu Voltaire  totesi:  ”On vain yksi Moraali,  kuten on vain yksi Geometria” (Toulmin 

1972,  47).  Riippumatta  periaatteellisista  näkemyseroista  kyseisen  ajan  intellektuellit 

työskentelivät  samojen  yleisten  rajoitusten  puitteissa.  Totuusperiaatteiden  lähteestä 

riippumatta,  yhteistä  niille  kaikille  oli  muun  muassa,  niiden  pitäminen  tarkasteltavasta 

ajanjaksosta tai miljööstä riippumattomina. 

Toulminin  Kosmopolis  teoksen  suomennoksen  arvostelussa  professori  Raimo  Lehti  pitää 

tiettyjä  Toulminin  näkemyksiä  kyseenalaisena.  Hänen  mukaansa  Toulmin  ei  dokumentoi 

riittävästi keskeisiä väitteitään tai yleistyksiään. Lehden mukaan Toulmin asettaa Descartesin 

1600-luvun  älyllisen  elämän  keskiöön  ja  tekee  hänestä  ”kaikki  pahat  asiat  aikaansaaneen 

hahmon”, joka on yksin syypää edellä mainittuun tieteiden polarisaatioon. Lehden mukaan 

Toulminin  kritiikki  osuu  ”fundationaaliseen  tieteenfilosofiaan,  mutta  ei  muuhun”.  Lisäksi 
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Toulminin luoma kuva 1600-luvusta edustaa Toulminin mukaan ”vakiintunutta näkemystä”, 

mutta  Lehti  itse  näkee  kyseisten  ajatusten  lähtökohtana  Toulminin  1930-  ja  1940-luvulla 

oppimat käsitykset.  (Lehti, 1998)

Myös  Timo  Joutsivuon  ja  Heikki  Mikkelin  toimittamassa  Renessanssin  tiede teoksessa 

kritisoidaan Toulminin näkemystä  Kosmopoliksessa  liian yksipuoliseksi:  "Toulmin katselee 

renessanssifilosofiaa  omien  linssiensä  lävitse  ja  tulkitsee  tuon  ajan  skeptikoiden  ja 

klassikoiden  motiiveja  liian  ruusuisessa  valossa"..."Toulminin  esittämä  näkemys 

renessanssihumanistien  filosofiasta  oli  todellisuudessa  vain  pieni  osa  ajan  filosofian 

kokonaiskuvaa, johon mahtui yhtä lailla Toulminin parjaamia Descartesin kaltaisia abstrakteja 

ajattelijoitakin. Täten yhden aikakauden leimaaminen muutaman ajattelijan perusteella johtaa 

aina vääristymiin, jossa koko ajanjakson kokonaiskuva saa oudon ja ajalleen tuntemattoman 

ilmiasun" (Joutsivuo ja Mikkeli 2000, 407).

Esitetty kritiikki on varmasti perusteltua, mutta toisaalta  Kosmopolis  antaa mielenkiintoista 

historiallista perspektiiviä Toulminin näkemyksille. Toulminin muitakin töitä hieman rasittava 

"syyllisten etsintä" ja tietty "besserwisser asenne" on toki löydettävissä Kosmopoliksestakin. 

Edellä kuvattua rationalistista kehystä noudattelevat käsitykset nousivat uudelleen esille 1900-

luvun  alussa  muun  muassa  Fregellä  ja  Russellilla.  Niin  Fregelle10 kuin  Russellillekin 

(matemaattiset) käsitteet ja väitelauseet olivat perimmiltään ideaalisia ja ajattomia entiteettejä, 

jotka voidaan tavoittaa vain epätäydellisesti luonnollisen kielen muodossa. Näiden käsitteiden 

todellinen olemus voidaan paljastaa vain loogisin käsittein ja kalkyylein. Myöhempien aikojen  

filosofien  tehtäväksi  jätettiin  niiden  loogisten  menetelmien  kehittäminen,  joilla  voitiin 

laajentaa  näitä  aritmeettisia  käsitteitä,  ensin  koko  matematiikkaan  ja  myöhemmin 

luonnontieteen käsitteisiin ja jopa käytännön elämään. 

2.1.1. Absoluuttisen näkemyksen kritiikkiä

Yksi  koko  Toulminin  tuotannolle  leimaa  antavista  piirteistä  on  hänen  kritiikkinsä  muun 

muassa  Fregen,  Carnapin ja  Russellin  edustamaa absoluuttista  näkemystä  kohtaan.  Hänen 

kritiikkinsä ei kohdistu logiikkaan sinällään, vaan logiikasta johdetun teoreettisen argumentin 

10 Toulmin lainaa Fregen The Foundations in Arithmethic (1884) teosta:"If everything were in continual flux, and  
nothing maintained itself fixed for all time, there would no longer be any possibility of getting to know about the  
world, and everything would be plunged into confusion" (Toulmin 1972, 55).
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käyttämiseen käytännön eettisissä tilanteissa, joihin se on hänen mielestään kelpaamaton. 

Toulmin  kritisoi  loogisiin  suhteisiin  ja  systemaattisuuteen  perustuvaa  käsitteiden  ideaa  ja 

erityisesti sen soveltuvuutta arjen käytäntöihin. Ajatus universaalista ja ”puhtaasta” käsitteestä  

voi olla järkevä matematiikassa tai logiikassa, mutta se ei ole järkevä esimerkiksi fysiikassa ja 

poliittisessa  teoriassa,  jossa  uudet  käsitteet  korvaavat  toisensa  historian  kuluessa  teoriaan 

paremmin sopivilla käsitteillä.

Toulmin  lainaa  Fregeä,  jonka  mukaan  ”Usein  vasta  suunnattomien,  jopa  vuosisatoja 

kestäneiden, ponnistusten jälkeen, ihmiskunta on onnistunut saavuttamaan tiedon käsitteen se 

puhtaimmassa  muodossa  riisumalla  pois  kaiken  epäolennaisen,  joka  kätkee  sen  sielun 

katseelta” (Toulmin 1972, 56). Fregen yhtenä pyrkimyksenä oli paljastaa luvun perimmäinen 

käsite ja esittää se puhtaimmassa muodossaan. Projektin tuloksena oli Fregen Foundations in  

Artihmethic (1884). Fregen 1879 julkaisema Begriffsschrift yhdessä Russelin ja Whiteheadin 

vuosina  1910-13  julkaiseman  Principia Mathemathican kanssa  ovat  modernin  logiikan 

perusteoksia.

Kun tarkastellaan  esimerkiksi  luvun käsitettä  edellä  viitatun  kaltaisesti  'sen puhtaimmassa 

muodossa',  ei  Toulminin  mukaan  ole  järkevää  kysyä,  kuinka  lukukäsitteiden  käyttö  on 

kehittynyt  historiallisesti  tai  mitä  eroavuuksia  on  löydettävissä  eri  kulttuurien  käyttämistä 

laskentamenetelmistä. Jos tällaista analyysiä luvun käsitteestä 'sen puhtaimmassa muodossa' 

kuitenkin yritettäisiin, niin se olisi tehtävissä ainoastaan käyttäen logiikan instrumentteja ja 

nojautumalla yksinomaan aksiomaattisen järjestelmän tarkkoihin määritelmiin (Toulmin 1972, 

57).

Toulminin  mukaan  Fregen  metodi  keskittyi  yksinomaan  ideaalisten  loogisten  systeemien 

sisäiseen rakenteeseen ja käänsi huomion pois sekä käsitteiden muutoksen prosessista, että 

systeemin ulkopuolisista  käyttömahdollisuuksista.  Luonnontieteilijät  Newtonista  Einsteiniin 

ovat ymmärtäneet, että teoreettiset kehitelmät tulee voida todentaa käytännössä. 

Esimerkkinä  Toulmin  esittää  Rudolf  Carnapin  systeemin  induktiivisesta  logiikasta; 

järjestelmän  käyttökelpoisuutta  ei  selitetty  tosielämän  tieteellisillä  esimerkeillä,  vaan 

formaalin logiikan symboleilla, joiden relevanssi tieteen kieleen otaksuttiin itsestään selvänä, 

mutta sitä ei koskaan näytetty toteen. Kun systeemiä kritisoitiin siitä, ettei se soveltunut muun 

muassa fysiikan käyttöön, oli  Carnapin vastauksena,  ettei  esimerkiksi kvanttifysiikkaa oltu 
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koskaan laadittu formaalin logiikan tiukkojen sääntöjen mukaiseksi. (Toulmin 1972, 62)

Teoksessaan  Return  to  Reason  (2003) Toulmin  luonnehtii Fregen  ja  Russelin  pyrkimystä 

hyökätä luonnollista kieltä vastaan 'historialliseksi kuriositeetiksi' ja ihmettelee mitä heillä oli 

luonnollista  kieltä  vastaan.  Hänen  mukaansa  Frege  ja  Russell  pitivät  luonnollista  kieltä 

'hienona  vaatteena'  (fancy  dress),  joka  kätkee  sisäänsä  lauselmien  todellisen  'loogisen 

muodon'. Russell oli vielä 1950 kutsunut luonnollista kieltä vain "karkeaksi instrumentiksi, 

joka  ei  kykene  ilmaisemaan  Totuutta"  –  tämä  siksi,  että  siitä  puuttuu  'ikuisten  objektien' 

iättömyys.  (Toulmin  2003b,  68-69)  Kuitenkin  muutamat  loogikot  ja  matemaatikot  näkivät 

yhteyksiä  logiikan  ja  luonnollisella  kielellä  tapahtuvan  ajattelun  kesken.11 Carnap  oli  yksi 

johtavista loogikoista, joka näki tällaiset yhteydet “psykologisina”. 

Toulminin  mukaan  absolutismi  luonnollisesti  välttää  historiallisen  relativismin  ongelman 

rationaalisuudesta ainoastaan paikallisena ja tilapäisenä käsitteenä, mutta törmää sen sijaan 

historiallisen  relevanssin  ongelmaan  hylkäämällä  näkemyksen  käsitteiden  historiallisen 

muutoksen  mahdollisuudesta.  Toulminin  mukaan  ei  kuitenkaan  ole  löydettävissä  ihmistä 

ohjaavia  ikuisia  eettisiä  periaatteita,  jotka  olisivat  yleispäteviä  kaikissa  kulttuureissa  ja 

jokaisena aikakautena. 

Toulmin lainaa Kirkegaardin metaforaa, jonka mukaan: "Käsitteillä, samoin kuin yksilöillä, on 

oma  historiansa  ja  molemmat  ovat  yhtä  kykenemättömiä  säilymään  historian  hävityk-

sissä12".

Absoluuttisen näkemyksen mukaan eettisten maksiimien tulisi pohjautua yleiseen, abstraktiin 

eettiseen  "super-periaatteeseen13",  johon  voitaisiin  vedota,  mikäli  kyseinen  maksiimi 

kyseenalaistettaisiin.  Tämän  näkemyksen  mukaan  tietyt  moraaliuskomukset  olisivat 

11 ”A great many logicians and mathematicians, from Bernoulli through Boole and de Morgan to Keynes, Jeffereys  
and Ramsey, are none-the-less convicted of 'qualified psychologism'.  'Still  clinging to the belief that there must  
somehow be a close relation between logic and thinking, they say that logic is concerned with correct or rational  
thinking'”  (Toulmin 2003, 80).
12 "The belief that human knowledge should be governed by fixed principles may retain a certain attraction as a  
philosophical  dream;  but  when it  comes  to  understanding  and appraising  the  actual  basis  of  our  claims  and  
knowledge, that belief is no longer any help to us. In Kirkegaard's words, 'Concepts, like individuals, have their  
histories, and are just as incapable of withstanding the ravages of time as are individuals'" (Toulmin 1972, 51).
13 "As we saw at the outset, those who take a geometrical view of moral reasoning and put their faith in universal,  
eternal,  and unchallengeable  principles  believe  that  such  principles  will  provide  ”knock-down” arguments  for  
demolishing their opponents' positions and so settling all moral disputes. On the more general philosophical level,  
correspondingly, they assume that all of these principles can be deduced from some comprehensive superprinciple 
that captures all essentials of moral action and reflection in a single formula. So all ”demonstrative” model of  
practical moral reasoning leads naturally on to an ”axiomatic” view of theory in philosophical ethics" (Toulmin 
1989, 293).
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ainoastaan  niin  luotettavia  kuin  ne  periaatteet  joihin  ne  pohjautuisivat.  Toulmin  kysyykin 

millä perusteella voisimme uskoa, että kyseinen "super-periaate" olisi luotettava?14 

Filosofian historiasta löydetään useita näkemyksiä, joiden mukaan moraalikonfliktit voidaan 

ratkaista  vetoamalla  yhteen  absoluuttiseen  periaatteeseen.  Toulmin  viittaa  muun  muassa 

Millin  utilitaristiseen  periaatteeseen,  jonka  mukaan  tekojen  moraalin  perustaksi  oletetaan 

"hyödyn tai  suurimman onnellisuuden periaate",  sekä  Kantin "katogoriseen  imperatiiviin". 

Nämä  näkemykset  eivät  Toulminin  mukaan  ole  kuitenkaan  saavuttaneet  "yleistä 

hyväksyntää".  Juuri  seikka,  että  näiden  periaatteiden  oikeutuksesta  kiistellään,  osoittaa 

Toulminin  mukaan,  ettei  uskottavia  eettisiä  "super-periaatteita"  ole  kyetty  

luomaan.15

Toulminin mukaan uskonnot tarjoavat dogmaattisia eettisiä "super-periaatteita", mutta näiden 

periaatteiden perustelu  on uskonnon eikä  etiikan tehtävä.  Etiikassa  yhden moraalikriteerin 

kohottaminen  moraalin  perustaksi  kaventaa  eettisiä  valintamahdollisuuksia  ja  johtaa 

periaatteiden  tyranniaan,  jossa  muita  vaaditaan  tunnustamaan  ja  hyväksymään  kyseisen 

näkemyksen kannattajien eettiset periaatteet ja niistä johdetut käyttäytymissäännöt.

Toulminin mukaan tukeuduttaessa jäykästi tiettyyn eettiseen positioon, ajaudutaan eettisessä 

keskustelussa helposti umpikujaan, esimerkkinä mainittakoon vaikka katolisen kirkon kanta 

ehkäisyyn, jota  vastustamassa on erilaisesta  eettisestä  näkökannoista  perustelunsa  saava ja 

kulloisenkin tilanteen erityispiirteet huomioiva ehkäisyn sallimista tukeva kanta. 

Absoluuttisen näkemyksen mukaan ei voida myöskään hyväksyä kappaleessa 4.7. esiteltävää 

argumentaatiokentän  käsitettä.  Tämän  näkemyksen  mukaan  hyvän  argumentin  standardit 

14 "In Plato's eyes, the true Nature of the Good must appear as self-evident to perceptive philosophers as basic  
axioms of geometry; but today this kind of appeal to self-evidence - in ethics, of all fields - is no longer convincing"  
(Toulmin 1976, 128).
15 Tässä Toulmin esittää hieman kiistanalaisen näkemyksen, jonka mukaan moraalisen periaatteen oikeutus olisi 
riippuvainen sen tosiasiallisesta hyväksynnästä (konsensuksesta).  Toulminin lisäksi ainakin Stuart Hampshire torjuu 
eettisen  absolutismin  ja  hyökkää  erityisesti  utilitarismia  kohtaan  teoksessaan  Morality  and  Conflict  (1982). 
Hampshire antaa esimerkin eettisestä ongelmasta, jota ei voida ratkaista tukeutumalla yhteen moraaliperiaatteeseen.  
Hampshiren  esimerkki  on  maasta,  jonka vihollinen  on  valloittanut.  Nuoren  miehen on  tehtävä  päätös  liittyykö 
vastarintaliikkeeseen (eettinen periaate:  uskollisuus isänmaalle) vai jääkö kotiinsa perheensä ja  ystäviensä tueksi 
(eettinen periaate: uskollisuus läheisille). Esimerkiksi tässä tapauksessa ei voida noudattaa utilitaristista periaatetta 
(suurin  onnellisuus  tai  pienin  kärsimys  mahdollisimman  suurelle  joukolle),  koska  molempien  päätösten 
tulevaisuuden  seurausten  ennakointi  on  täysin  mahdotonta.  Päätös  on  tehtävissä  ainoastaan  toimijan  omista  
lähtökohdista ja/tai perustelemalla päätös esimerkiksi historiallisiin esimerkkeihin.

Myös ainakin Philippa Foot ja Bernard Williams jakavat näkemyksen, jonka mukaan absoluuttiset teoriat, joiden 
mukaan  on  olemassa  yksi  absoluuttinen  moraalinen  periaate  tai  näiden  periaatteiden  ryhmä,  joka  kykenisi 
ratkaisemaan kaikki moraaliset ongelmat, on väärä (DeCew 1990, 30).
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olisivat  samat  esimerkiksi  matematiikassa  ja  etiikassa.  Kuitenkin  etiikassa  perustellaan 

inhimillistä  toimintaa  eikä  teoreemoja;  eettisten  päätösten  taustalla  ei  voi  olla  samoja 

päättelysääntöjä  kuten  esimerkiksi  logiikassa.  Myös  eettisissä  ongelmissa  usein  ilmenevä 

varmuuden  aste  ei  ole  usein  tyyppiä  "välttämättä  oikein/väärin",  vaan  pikemminkin 

"mahdollisesti oikein/väärin". Kysymykseen eettisten ongelmien varmuuden asteesta palataan 

tässä työssä myöhemmin Toulminin argumentaatiomallin yhteydessä.

2.2. Relativistinen näkemys 

Toulmin  ei  tee  tarkempaa  historiallista  analyysiä  relativistisesta  näkemyksestä  tai  sen 

kehityksestä. Teoksessaan Human Understanding Toulmin antaa vain yhden "antropologisen" 

esimerkin; tällä tapahtumalla on hänen mielestään ollut tärkeä historiallinen merkitys. 

Hänen  mukaansa  relativismin  merkkipaaluna  voidaan  pitää  pitää  kapteeni  Cookin 

maihinnousua  Tahitille  13.4.176916.  Cook  oli  lähetetty  Tahitille  seuraamaan  planeetta 

Venuksen  kulkua  auringon  ohi  ja  tekemään  mittauksia,  joita  tarvittiin  maan  etäisyyden 

laskemiseen  auringosta.  Cook  ja  miehistö  olivat  tyrmistyneitä  tahitilaisten  vapaista 

seksuaalista suhteista, mutta ennen kaikkea ehdottomasta tabu kiellosta, joka kielsi miehiä ja 

naisia aterioimasta yhdessä.  

Cookin ja miehistön raportit alkoivat murentaa eurooppalaisten uskoa absoluuttiseen luonnon 

järjestykseen  moraalikysymyksissä.  Huomattiin,  että  ihmiset  eri  kulttuureissa  ja  eri 

aikakausina  noudattavat  erilaisia  tapoja  ja  moraalikoodeja.  Uusien  kulttuurien  paremman 

tuntemisen  myötä  1700-luvulla  alettiin  ymmärtää,  etteivät  kaikkia  kulttuureja  ja  ihmisiä 

sitenkään sido universaalit  moraalisäännökset,  lait  ja sosiaaliset  sitoumukset,  vaan ne ovat 

riippuvaisia esimerkiksi ajankohdasta ja kulttuurillisista ja tieteellisistä käsitteistä. 17

Toulminin  mukaan  tähän  relativismin  kutsuun  vastasivat  muutamat  ”idealistiset  filosofit”, 

jotka  esittivät,  että  kaikki  ihmiset  ajatusrakennelmat  matemaattiset,  fysikaaliset,  eettiset  ja 

16 "Certain dates in human history acquire a retrospective significance that one could have recognized at the time.  
Looking back from a later age, we see in them the point at which some new factor, influence, or idea entered -  
imperceptibly but irreversibly - into the course of historical development. A seed was planted in men's minds or  
affairs, whose growth we can trace from beginnings which were too slight to recognize. One such date is 13th of  
April 1769" (Toulmin 1972, 41).
17 "Cook's voyage was planned to establish finally the eternal structure of God's Creation; instead, its outcome was  
to concentrate attention on variety and apparent inconsistency of men's moralities, cultures, and ideas. From this  
point on, it became progressively more difficult to square men's factual knowledge about the theories and practices  
of  their fellow humans with accepted views about the impartial  standpoint  from which rational judgement and  
appraisal were to be conducted" (Toulmin 1972, 42).
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teologiset  ovat  vain  vallitsevan  historiallisen  käsityksen  tuotosta  pikemminkin  kuin 

universaalin ja pätevän ”puhtaan järjen” ominaisuuksia (Toulmin 1972, 49). 

Etiikassa  absoluuttisten  auktoriteettien  hylkääminen  johti  useiden  moraaliauktoriteettien 

ilmaantumiseen.  Oikean  ja  väärän  käsitteet  nähtiin  riippuviksi  kulttuurista  ja  kyseisen 

kulttuurin  hyväksymästä  arvojen  konsensuksesta.  Toulminin  mukaan  eksistentialistit 

pirstaloivat  eettisiä  valintoja  yhä  enemmän  vaatimalla  yksilön  moraalisille  valinnoille 

etuoikeutta,  riippumatta  yhteisön  vallitsevasta  moraalikoodistosta.  Tämän  näkemyksen 

mukaan  jokainen  laatii  oman  moraalinsa,  oman  luonteensa,  kykyjensä  ja  vallitsevien 

tapahtumien pohjalta.

2.2.1. Relativistisen näkemyksen kritiikkiä

Relativismin edustajana Toulmin esittelee R.G. Collingwoodin ja hänen teoksensa  Essay on 

Metaphysics  (1940),  eikä  tarkastele  relativismia  laajemmalti,  muutamaa  viittausta  lukuun 

ottamatta. 

Collingwood  hylkää  yleisen  näkemyksen  aksiomaattisesta  järjestelmästä  käsitystemme 

perustana.  Collingwoodin  käsityksen mukaan  aksiomaattinen  järjestelmä  toimii  ainoastaan 

puhtaassa matematiikassa, jonka peruskäsitteet on täysin selvästi määritelty. Collingwoodin 

mukaan  käsityksemme  eivät  ole  aksiomaattisia  järjestelmiä,  vaan  muodostavat  toisen 

tyyppisen hierarkkisen järjestelmän. 

Collingwoodin  mukaan  käsityksemme muodostavat  käsitteellisten  esioletusten  (conceptual  

presuppositions)  järjestelmän,  jossa  käsitteet  ja  kysymykset  ovat  sidoksissa,  ylä  –  ja 

alapuolelleen, niiden välissä olevien relatiivisten esioletusten (relative presuppositions) kautta. 

Järjestelmän pohjalla on joukko absoluuttisia esioletuksia  (absolute presuppositions), joihin 

kaikki  käsitteet  perustuvat.  Siten,  esimerkiksi  käsitys  optisesta  dispersiosta,  edellyttää 

käsitettä aallonpituudesta (relatiivinen esioletus), jonka tekee mahdolliseksi valonsäteen käsite 

(absoluuttinen esioletus). (Toulmin 1972, 70-71)

Collingwoodin mukaan on ensisijaisen tärkeää ymmärtää ero absoluuttisten ja  relatiivisten 

esioletusten välillä: absoluuttisten esioletusten hylkääminen tarkoittaa koko kyseessä olevan 

ajatusrakennelman  luhistumista.  Kaikilla  aloilla  käsitteelliset  muutokset  heijastavat 

käsitesysteemin esioletuksia;  jokainen tieteenala  kehittyy toisiaan seuraavina historiallisina 
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jaksoina,  joille  on  ominaista  erilaiset  käsitteet,  kysymykset  ja  oletukset.  Näin  syntyy 

historiallisessa jatkumossa toisiaan seuraavien (esi)oletusten hierarkia.

Toulmin kritisoi absoluuttisten esioletusten ja relatiivisten esioletusten eroa: on vaikea nähdä, 

millä tasolla esioletukset lakkaavat olemasta ”relatiivisia”, niitä jotka ovat riippuvaisia toisista 

laajemmista  periaatteista  ja  millä  tasolla  niistä  tulee  riippumattomia  ”absoluuttisia” 

esioletuksia.  Tietyssä  mielessä  Collingwoodin  absoluuttiset  esioletukset  vastaavat  Fregen 

ideaalisia ja puhtaita käsitteitä.

Samoin kuin Fregellä myös Collinwoodilla on vaikeuksia selittää käsitteiden muutosta. Siinä 

missä Frege hylkää historiallisen tarkastelun ”ainoastaan empiirisenä”, ei Collingwood anna 

selkeää  vastausta  itse  asettamaansa  kysymykseen:  “Missä  tilanteissa  ja  millä  tavoilla 

peruskäsitteemme tai absoluuttiset esioletuksemme korvautuvat joillain toisilla käsitteillä tai 

oletuksilla?” (Toulmin 1972, 98-99). 

Collingwoodin  mukaan  historiallisilla  ajanjaksoilla  on  kullakin  omat  absoluuttiset  ja 

relatiiviset oletusjärjestelmänsä ja nämä ajanjaksot seuraavat toisiaan: ”Yksi jakso muuttuu 

toiseksi, koska ensimmäinen jakso on epätasapainossa ja sisältää jo muutoksen siemeniä. Sen 

rakenne ei ole levossa,  vaan se on koko ajan jännityksessä18.” Collingwoodin mukaan nämä 

muutokset eivät ole “väkivaltaisia tai vallankumouksellisia”. 

Toulminin mukaan Collingwood ei kuitenkaan pysty selittämään absoluuttisten esioletusten 

muutosten mekanismia järkevästi. Avoimeksi jää kysymys: ”Muutammeko esioletuksiamme 

toisiksi,  siksi  että  meillä  on  siihen  perusteluita  vai  tiettyjen  tapahtumien  pakottamina?” 

(Toulmin  1972,  76).  Collingwood  yrittää  kiertää  absoluuttisten  esioletuksen  muuttumisen 

ongelman  esittämällä,  että  ihmiset  eivät  ole  yleensä  tietoisia  absoluuttisten  esioletustensa 

muutoksista,  eivätkä  nämä muutokset  voi  olla  rationaalisen  valinnan tulosta.  Collingwood 

viittaa edellä  mainittuihin ”jännitteisiin” esioletusten muutosten taustalla:  kun järjestelmän 

jännite kasvaa liian suureksi, se romahtaa ja on korvattavissa uudella.

Toulmin ei pidä Collingwoodin selitystä uskottavana: Jos absoluuttiset esioletukset olisivat 

vertailtavissa toisiinsa rationaalisesti eri aikakausina, niin tämän vertailun pohjaksi tulisi ottaa 

vieläkin perustavammat käsitteet. Näin absoluuttiset esioletukset eivät olisikaan absoluuttisia, 

18 ”One phase changes into another because the first phase was in unstable equilibrium and had in itself the seeds  
of change, and indeed of that change. Its fabric was not at rest; it was allways under stress” Collingwood toteaa  
lisäksi: ”Where there is no strain there is no history” (Collingwood 1998, 74-75).
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vaan relativistisia.

Toulmin  pitää  luonnollisesti  relativistista  näkemystä  ongelmallisena:  Jos  kaikki  käsitteet, 

tulkinnat  ja  rationaaliset  standardit  etiikassa,  luonnontieteissä ja  jopa matematiikassa,  ovat 

pelkästään historiallis-kulttuurisia muuttujia, niin millä perustalla voidaan tietyiltä käsitteiltä 

vaatia rationaalista auktoriteettia? Jos noudatetaan maksiimia: "Kun olet Roomassa, tee kuten 

roomalaiset tekevät", niin kadotetaan objektiivinen näkemys oikeasta ja väärästä, kauniista ja 

rumasta - käsityksemme perustana on ainoastaan se keitä olemme ja missä satumme olemaan. 

Toulminin  mukaan  vaatimus  puolueettoman  rationaalisen  näkökannan  (impartial  rational  

standpoint) löytämisessä on tässä tilanteessa "kiireellinen ja oikeutettu".

Teoksessaan  Human  Understanding  Toulmin  tarkastelee käsitteiden  muuttumisen 

problematiikkaa  myös  kuhnilaisesta  näkökulmasta.  Toulminin  mukaan  Kuhnin 

ydinkysymykset voidaan jo löytää, tosin eri termein, Collingwoodin ajattelusta; esimerkiksi 

Kuhnin paradigman käsite vastaa Toulminin mukaan Collingwoodin käsitettä absoluuttisista 

esioletuksista. Kuhnin  The Structure of the Scientific Revolutions  (1962) pyrki vastaamaan 

kysymykseen  mikä  Collingwoodilta  jäi  auki,  toisin  sanoen  selittämään  käsitteidemme 

muutosten mekanismia.

Kuhnin vastaus käsitteiden muutokseen oli tieteellinen vallankumous, joka on Kuhnin mukaan 

seurausta tieteen ajautumisesta  kriisiin ja hallitsevan paradigman haastamisesta. Paradigman 

vaihdos johtaa myös kielelliseen ja käsitteelliseen eroon uuden ja vanhan paradigman välillä, 

jopa siinä määrin etteivät uuden ja vanhan paradigman kannattajat välttämättä löydä yhteistä 

termistöä  teoreettiseen  keskusteluun.  Kuhn  itse  toteaa:  ”Tieteellisestä  vallankumouksesta 

syntyvä  normaalitieteen  perinne  ei  ole  vain  yhteen  sopimaton,  vaan  itse  asiassa  myös 

yhteismitaton sitä edeltäneen perinteen kanssa” (Kuhn 1994, 115). 

Toulminin  mielestä  juuri  tämä  näkemys  johtaa  vastaaviin  ongelmiin  kuin  Collingwoodin 

relativismi:  rationaalisuus  on  paikallinen  ja  tilapäinen  käsite  ilman  mahdollisuutta 

puolueettomaan vertailuun eri aikakausina ja erilaisissa ympäristöissä. 

Toulminin  mielestä  Kuhnin  väittämistä  jyrkistä  vallankumouksista  ei  ole  esimerkkejä,  tai 

Kuhn  ei  niitä  ainakaan  pysty  uskottavasti  esittämään.  Kuhnin  esimerkki  Newtonilaisen 

fysiikan muuttumisesta Einsteinilaiseksi näkemykseksi ei täytä näitä jyrkkiä vallankumouksen 

ehtoja. Kuhnin mukaan tieteellisen vallankumouksen jälkeen puhutaan ”eri kieltä” kuin ennen 
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vallankumousta,  eikä  ole  yhteismitallisia  menetelmiä,  joilla  voisi  mitata  ennen 

vallankumousta ja sen jälkeen tehtyjä tuloksia. 

Toulminin  mukaan  muutokset  järjestäytyneissä  tieteissä,  esimerkiksi  fysiikassa,  vaativat 

pitkäaikaista  tiedeyhteisön  sisällä  tapahtuvaa  keskustelua  ennen  kuin  muutokset  ollaan 

valmiita ottamaan hyväksytyksi osaksi kyseisen tieteen näkemystä. Toulminin mukaan termit 

”paradigma”  ja  ”vallankumous”  olisi  nähtävä  erillisinä.  Toulmin  pitää  jopa  termin 

”vallankumous” käyttämistä tässä yhteydessä retorisena liioitteluna. (Toulmin 1972, 103)

Kuhnin termi ”paradigma” on Toulminin mukaan itse asiassa peräisin 1700-luvun termistä 

termistä ”paradeigmata”.  Termin  loi  Göttingenin  luonnonhistorian  professori  Georg 

Christoph  Lichtenberg,  jonka  mukaan  selittäessämme  monimutkaista  fysikaalista  ilmiötä 

vertaamme sitä johonkin jo hyväksyttyyn selitysmalliin eli paradigmaan. Myöhemmin termiä 

käytti muun muassa Ludwig Wittgenstein, joka selitti  termillä ajatustemme taustalla olevia 

filosofisia malleja ja stereotypioita. Näissä yhteyksissä käsitykseen paradigman vaihdoksesta 

ei  liittynyt  mitään  Kuhnin  siihen  liittämää  epäjatkuvuutta  tai  vallankumouksellisuutta. 

(Toulmin 1972, 106-107)

Edellä  esitetty  absolutismin  ja  relativismin  tarkastelu  ja  kritiikki  on  ollut  tärkeää 

taustoittamaan Toulminin ajatuksia. Keskeinen ja toistuva teema useissa Toulminin teoksissa 

on  hänen  vastustuksensa  ”loogisen  systemaattisuuden  hallitsevaa  asemaa”  kohtaan  ja 

erityisesti  formaalin  logiikan  rajoitetuista  käyttömahdollisuuksista  käytännön  (eettisissä) 

päättelykonteksteissa.  Toulminin  kritiikki  kohdistuu  voimakkaammin  nimenomaan 

absolutismia kuin relativismia kohtaan.

Toulminin tapa tarkastella relativismia "järjestelmänä" saattaa myös tuntua oudolta.  Hän ei 

tarkastele  lainkaan  varsinaisia  relativismin  moderneja  klassikoita,  kuten  esimerkiksi 

Westermarckia,  Williamsia  tai  Harmania,  vaan  pyrkii  osoittamaan  R.G.  Collingwoodin 

järjestelmän olevan relativistinen. Samalla kriteereillä hän voi kritisoida relativistiseksi myös 

Kuhnin näkemyksiä tieteellisten käsitteiden revolutiivisesta muutoksesta. Syynä tähän on se, 

että  näin  Toulmin  voi  antaa  mielestään  osuvamman  kuvauksen  käsitteiden  muutoksen 

prosessista.
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2.2.2. Eettisten käsitteiden muutos

Kumpikaan  edellä  esitetyistä  näkemyksistä  ei  tarvitse  käsitteiden  muutoksen  prosessia: 

Absolutismissa  käsitteiden  muutosta  ei  tarvita,  relativismissa  käsitteet  ovat  ainoastaan 

paikallisia ja tilapäisiä. On kuitenkin selvää, että eettisissä käsitteissä tapahtuu muutoksia ajan 

kuluessa. 

Toulmin ei hyväksy näkemystä tieteellisten käsitteiden vallankumouksellisesta muuttumisesta. 

Keskeistä  Toulminin  käsitteiden  evolutiivisessa  mallissa  on  näkemys  siitä  että  tietomme 

koostuu  ennemminkin  löyhemmistä  käsitteellisistä  populaatioista  (conceptual  populations)  

kuin  tiukan  systemaattisista  tiedollisista  järjestelmistä.  Nämä  käsitejoukot  ovat  jatkuvassa 

muutoksessa.  Käsitteelliset  populaatiot  koostuvat  muun  muassa  varsinaisista  käsitteistä, 

menetelmistä, ongelmista ja tavoitteista ja tieteenalalla käytetystä kielestä.

Tämä kaikkia käsitteitä koskeva jatkuva muutos on Toulminin mukaan evolutiivinen prosessi. 

Tässä tarkastelussa etiikka käsitetään myöskin tieteeksi, sillä Toulmin ei hyväksy maksiimia, 

jonka  mukaan  etiikka  ei  olisi  tieteenala.  Toulmin  kuitenkin  myöntää,  että  eettisen 

päätöksenteon henkilökohtainen luonne tekee siitä poikkeustapauksen. 

Vaikka eettisiä kysymyksiä ei voidakaan hänen mukaansa käsitellä yhtä suoraviivaisesti kuin 

luonnontieteellisiä käsitteitä, niitä voidaan kuitenkin tarvittaessa kategorisoida samoin kuin 

käsitteitä muissakin tieteissä19. Erityisesti eettisten käsitteiden muutoksessa ei voida missään 

tapauksessa  soveltaa  käsitteiden vallankumouksellisen muuttumisen näkemystä;  jos  etiikka 

käsitetään tässä mielessä tieteeksi, niin olisi vaikea kuvitella mitään "eettistä vallankumousta" 

tai edes eettisen paradigman totaalista vaihdosta.

Käsitejoukkojen  kehitykseen  vaikuttaa  kaksi  prosessia,  joita  Toulmin  kutsuu  nimillä 

innovatiiviset tekijät  (innovative factors) sekä valintatekijät  (selective factors). Innovatiiviset 

tekijät vaikuttavat käsitejoukon sisällä tapahtuvaan variaatioon ja valintatekijät muokkaavat 

käsitteitä säilyttämällä tiettyjä, elinvoimaisimpia, käsitevariaatioita. (Toulmin 1972, 133-134)

19 "For, while it may be impossible to abstract and isolate particular types of ethical issues as completely as we can  
do those of natural sciences - so there is no question of ethical issues being in general disciplinable - we can none of  
the less differentiate between the various different points of view from which ethical problems can be approached,  
and the classes consideration that are relevant to each such point of view; certain of these will turn out to be more  
nearly 'disciplinable' than others" (Toulmin 1972, 406). 
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Innovaatioita  tapahtuu  kun tietyn  tieteenalan  ammattilaiset  alkavat  tarkastella  käsityksiään 

aiemmasta  näkökulmasta  eroavalla  tavalla.  Näistä  uusista  innovatiivisista  käsityksistä 

väitellään ja niitä kilpailutetaan tieteellisellä ”kilpa-areenoilla” (at the forums of competition). 

Ilman  näitä  ”kilpa-areenoja”  ei  käsitteitä  voida  kilpailuttaa  niiden  heikkouksien  tai 

vahvuuksien  paljastamiseksi.  Koko  ajan  uusia  käsityksiä  kritisoidaan  ja  jotkut  niistä 

saavuttavat hyväksytyn aseman tieteenalalla. Jos tieteenalalla ilmenee kiistakysymyksiä, niin 

jatkoon  valitaan  ne  käsitteet,  jotka  parhaiten  sopivat  kunkin  ajanjakson  (historiallisen  tai 

kulttuurisen) ”älylliseen ympäristöön”.

Nämä  hyväksytyt  selitysmallit  (intellectual  policies)  muodostavat  sen  taustan,  jota  vasten 

kyseisen  tieteenalan  tieteenharjoittajat  vertaavat  teorioitaan.  Nämä  selitysmallit  muuttuvat 

myöskin  ajan  kuluessa;  selitysmallien  oikeutusta  testataan  jatkuvasti  tieteenharjoittajien 

testatessa olettamuksiaan kyseistä selitysmallia vastaan.20

Toulmin  tarkastelee  tieteellisten  käsitteiden  valintaa  kahdesta  näkökulmasta:  toisaalta 

tieteenalan omasta näkökulmasta, joka sisältää yhteisölliset traditiot, menetelmät ja tekniikat, 

joilla ongelmatilanteita ratkaistaan (sisällölliset tekijät). Toinen näkökulma on ammatillinen, 

joka sisältää ne instituutiot, roolit ja ihmiset,  joiden tehtävänä on parantaa proseduureja  ja 

tekniikoita  (institutionaaliset  tekijät).  Toulminin mukaan tiede on jatkuvaa,  koska joko sen 

sisältö tai instituutiot säilyvät toisen muuttuessa.

Käsitteiden  kehittymisen  evolutiivinen  malli  on  Toulminin  mukaan  sovellettavissa  myös 

etiikkaan. Toulmin viittaa Glanville Williamsin teokseen "The Sanctity of Life" (1958), jossa 

"...esitetään kuinka paljon voidaan oppia eettisistä kysymyksistä tarkastelemalla niitä tapoja 

joilla  eettisiä  kysymyksiä on käsitelty  lainkäytössä eri  miljöissä ja  eri  aikoina?" (Toulmin 

1972, 407). 

Lainkäytön  (jurisprudence) käyttäminen  analogiana  on  Toulminille  ilmeisen  tärkeässä 

roolissa.  Toulmin  näkee  lainkäytön  keskitienä  absolutismin  ja  relativismin  välillä.  Ei  ole 

olemassa  absoluuttisia  ja  pysyviä  lainkäytöllisiä  periaatteita,  eikä  Toulminin  mukaan 

juridiselle  relativismille  ole  perusteita,  koska uusia  tapauksia  voidaan verrata  aiempiin  tai 

esimerkiksi muissa maissa esiintyneisiin vastaaviin tapauksiin. Ajateltaessa yhteiskunnallisen 

20 "Two authoratitive scientists may propose different strategic directions for the readings of historical experience,  
and of the current problem-situation. These proposals may not, as they stand, entail any true empirical propositions,  
or establish any well-founded concepts. Yet the intellectual policies which they respectively propose may, none the  
less, prove objectively sound or insound, fruithful or unfruitful, by making it possible, in due course, to recognize  
and establish new and more powerful sets of concepts and explanatory procedures. Initially, the two proposals may  
be the products of individual judgement, but we shall decide which of them was "better judged", in retrospect, not by  
personal considerations, but in the light of their actual practical sequals" (Toulmin 1972, 244). 
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tason eettisten käsitteiden muutosta, esimerkiksi suhdetta kuolematuomioon, niin lainkäyttöä 

säätelevät elimet voisivat olla Toulminin mainitsemia "kilpa-areenoita". Luonnollisesti etiikan 

akateemisessa  keskustelussa  normaalit  akateemiset  keskustelufoorumit  toimivat  kyseisinä 

"kilpa-areenoina".

Toulminin teoria käsitteiden evolutiivisen kehittymisen prosessista ei ole saavuttanut yleistä 

hyväksyntää. Muun muassa Richard Blackwell pitää Toulminin neo-darwinistista näkemystä 

käsitteiden  kehittymisestä  epäselvästi  kuvattuna  (Blackwell  1973,  63).  Michael  Bradien 

mukaan  Toulmin  itse  puolusti  malliaan  käsitteiden  evolutiivisesta  kehittymisestä  ainakin 

vuoteen 1981 saakka. Bradie toteaa lisäksi, että  Human Understanding  oli trilogian 1. osa, 

josta kaksi muuta eivät ilmestyneet (Bradie 1986, 408). Näin jää epäselväksi olisiko Toulmin 

kyennyt täsmentämään näkemyksiään trilogian muissa osissa.

Evolutiiviselle  käsitteiden kehittymisen prosessille  löytyy myös puolustajia.  Muun muassa 

teoksessa  Issues  in  Evolutionary  Epistemology  (1989)  Kai  Hahlweg  ja  C.A.Hooker 

puolustavat Toulminin näkemystä, mutta toteavat että Toulminilta jää auki monia keskeisiä 

teemoja; he viittaavat myös  Human Understanding  trilogian keskeneräisyyteen (Halweg ja 

Hooker 1989, 39-40).

Toulmin  ei  suinkaan  ole  ollut  ainoa  tieteenfilosofi,  joka  on  esittänyt  näkemyksiä  tieteen 

evolutiivisesta  kehityksestä.  Teoksessaan  Evoluutio  ja  ihmisluonto  (2009)  Ylikoski  ja 

Kokkonen  mainitsevat  Toulminin  ohella  Karl  Popperin,  Donald  Campbellin  ja  erityisesti 

David  Hullin,  jonka  teoriaa  tieteen  evolutiivisesta  kehittymisestä  he  pitävät  tähänastisista 

kehittyneimpänä (Ylikoski ja Kokkonen 2009, 293).

Toulminille eettisten käsitteiden kehittyminen on nimenomaan yhteisöllistä, eikä hän edes pyri  

valottamaan mahdollista henkilökohtaisen tason eettisten käsitteiden muuttumisen prosessia. 

Hän  toteaa  ainoastaan,  että  ongelmatapauksissa  voidaan  vedota  yhteisöön  tai 

henkilökohtaiseen  kokemusvarastoon  kertyneisiin  esimerkkitapauksiin.  Yhteisöllinen 

lähestymistapa eettisten käsitteiden kehittymiseen löytyy Toulminin teoksesta An Examination 

of the Place of Reason in Ethics ja sitä tarkastellaan kappaleessa 3.5.

Toulmin  tapa  nähdä  käsitteiden  muutos  ja  kehittyminen  yhteisöllisenä  prosessina

tulee  myös  ilmi  hänen  käsityksessään  eettisten  ongelmien  ratkaisemisessa,  jossa 
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henkilökohtaisen  tason  lisäksi  taustalla  vaikuttaa  myös  yhteisöllinen  taso,  joka  määrittää 

kyseisen kulttuurin "eettisen tyylin". Nämä "eettiset tyylit" kehittyvät ja muuttuvat historian 

saatossa, esimerkkinä suhtautuminen kidukseen keskiajalla ja nykyisin.

Nämä tyylit heijastuvat yhteisöjen eettisinä maksiimeina, joihin voidaan ongelmatilanteissa 

vedota,  mikäli  ongelmatilanne  on  ristiriidaton  tai  tapaukseen  ei  liity  poikkeuksellisia 

olosuhteita.  Toulminin  näkemystä  etiikan  yhteisöllisyydestä  tarkastellaan  seuraavassa 

kappaleessa ja eettisiin maksiimeihin ja tyyppitapauksiin vetoamista kappaleessa 4.

3. TOULMIN JA METAETIIKKA

3.1. Taustaa Toulminin metaetiikalle

An  Examination  of  the  the Place  of  Reason  in  Ethics  (1950)  oli  Stephen  Toulminin 

väitöskirjatyö, jonka hän teki opiskellessaan King’s Collegessa Cambridgessa. Tällä teoksella 

Toulmin avasi  uuden  The Good-Reasons21 lähestymisen metaetiikkaan:  tämän näkemyksen 

mukaan  eettinen  toiminta  on  oikeutettua,  jos  toimijalle  on  hyvä  perustelu  toiminnalleen. 

Hänen  näkemyksensä  mukaan  etiikka  on  tässä  suhteessa  rinnastettavissa  tieteeseen; 

molemmissa johtopäätöksiin voidaan päätyä käyttämällä "oikeita" perusteluita. 

Toulminin  mielestä  etiikka  ajautui  teoreettisille  harhapoluille  Sidgwickin  teoksen  The 

Methods of Ethics  (1874) myötä – Sidgwickin jälkeen useimmat englanninkieliset filosofit 

lähestyivät etiikkaa teoreettisena tieteenä ja unohtivat Aristoteleen korostaman käytännöllisen 

lähestymisen:”Sigwickin  jälkeen  moraalifilosofit  siirsivät  fokuksensa  käytännön  elämän 

kysymyksistä kohti yhä abstraktimpaa eettistä ja ’metaeettistä’ teoriaa” (Jonsen ja Toulmin 

1989, 12).

Toulminin mukaan 1900-luvun alun eettisten teorioiden ongelmana oli se, ettei yksikään niistä 

antanut riittävää arvoa oikealle eettiselle päättelylle. Muutamat positivistit (esimerkiksi Ayer 

21 "In American and British metaethics, an approach that tries to establish the validity or objectivity of moral  
judgements  by  examining  the  modes  of  reasoning  used  to  support  them.  The  approach  first  appeared  in  An 
Examination of the Place of Reason in Ethics  (1950) by Stephen Toulmin, a British philosopher of science and  
ethicist". http://www.britannica.com/EBchecked/topic/238738/good-reasons-theory
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ja Russell) eivät antaneet arvoa etiikalle edes filosofian osana22. Toulmin haluaa luoda uuden 

näkökulman  tähän  ongelmaan  ja  täten  ”välttyä  joutumasta  aiempien  eettisten  teorioiden 

harhapoluille.”

Toulmin  ottaa  tarkasteltavakseen  etiikan  tehtävän  (the  function  of  ethics) ja  pyrkii 

tarkastelemaan  mitä  osaa  eettiset  arvostelmat  ja  käsitteet  näyttelevät  jokapäiväisessä 

elämässämme.

An Examination of the Place of Reason in Ethics vuoden 1986 laitokseen Toulmin on laatinut 

uuden  esipuheen,  jossa  hän  nostaa  esiin  1960-  ja  70-luvuilla  tapahtuneen  käänteen 

käytännönläheisempään  etiikkaan  erityisesti  lääketieteessä  sekä  myös  kasuistisen  etiikan 

merkityksen kasvun23. 

Hän haluaa nostaa esille myös kolme historiallista näkökantaa:

1.  Teos  kirjoitettiin  analyyttisen  logiikan  murrosaikana,  jolloin  kiinnostus  oli  siirtymässä 

"logiikasta ja kielestä" kohti "käsitteitä ja käytännöllisiä proseduureja". 

Ensimmäisellä termiparilla Toulmin viittaa Bertrand Russellin ja G.E. Mooren pyrkimyksiin 

selkeyttää filosofian kieltä ja termistöä ja "poistaa aluskasvillisuus, joka esti näkemästä tietä 

totuuteen".  Russellin  pyrkimyksenä  oli  redusoida  matematiikan  perusteet  aksiomaattisiksi 

väitelauseiksi  ja  kehittää  'keinotekoinen  kieli';  projektin  tulokset  julkaistiin  teoksessa 

Principia Mathematica.  Mooren pyrkimyksinä oli selkeyttää huonosti muotoiltuja filosofisia 

ilmauksia ja siten selkeyttää filosofista keskustelua.

Tämä  analyyttisen  filosofian  perinne  oli  vallitsevana  Englannissa  koko  1930-luvun,  aina 

vuoteen 1945 saakka, jolloin Wittgensteinin innoittamina alettiin kiinnittää huomiota näiden 

"välttämättömien" totuuksien perusoletuksiin24. Perustotuuksien korostamisesta alettiin siirtyä 

kohti  diskursiivista,  merkitystä  korostavaa  näkemystä,  jossa  kielen  asema  ja  merkitys  oli 

22 Lainaus Russellin teoksesta An Outline of Philosophy: ”Ethics is traditionally a department of philosophy, and  
that is my reason for discussing it. I hardly think myself that it ought to be included in the domain of philosophy...”  
(Nilstun 1979, 140).
23 "Just as the work of the analytical moral philosophers threatened to run into the sand, Medicine came along and  
saved  the  life  of  ethics.  So  today  few moral  philosophers  either dismiss  substantive  judgements  as  expressing  
personal  attitudes,  irrelevant  to properly "logical"  concerns of  philosophy,  or  refuse  to  discuss  the substantive  
differences between practical cases of different kinds.  After being set  aside for a century,  the methods of "case  
morality" are coming back into fashion" (Toulmin 1986, xii)
24 "Instead of  taking philosophical analysis as defining a self-subsistent world of  necessary relations to which  
philosophical reflection gave one access, it  was now recognized that shared concepts, meanings and utterances  
("lanquage games") are embedded in, and depend for a sense on, the larger, more-than-liquistic world of human  
activities, purposes and procedures ("forms of life") (Toulmin 1986, xiii).
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keskiössä.  Toulminin  mukaan  hän  ainoastaan  viitasi  kohti  "kielipelien"  tematiikkaa  ja 

tarkasteli eettisen päättelyn ominaisluonnetta ja yhteisöllisiä eettisiä argumentteja (kts. 3.5).

2. Kyseenalaistamalla universaalien moraalisääntöjen olemassaolon, ennakoi An Examination 

of the Place of Reason in Ethics Toulminin mukaan implisiittisesti tulevaisuutta ja kasuistisen 

etiikan  uutta  kukoistusta,  joka  hänen  mukaansa  on  nykyisin  nähtävissä  erityisesti 

lääketieteellisessä etiikassa.

Toulminin mukaan hän ei ole pyrkinyt tarkastelemaan etiikkaa perinteisin lähestymistavoin 

määrittelemällä eettisiä käsitteitä, esimerkiksi: "Mitä on hyvyys?" tai esittämällä maksiimeja 

universaaleina  ratkaisuina  eettisiin  kiistakysymyksiin.  Toulminin  mukaan  teos "asetti  rajat 

eettisen teorian laajuudelle"  (...placed limits to the scope of ethical theory)  (Toulmin 1986, 

xv).

Toulmin kritisoikin "traditionaalisia" eettisiä lähestymistapoja, mutta siitä näkökulmasta, ettei 

yksikään niistä hänen mielestään tarjoa riittävää selitystä sille,  mikä on päättelyn merkitys 

etiikassa. Toulminin pyrkimyksenä on nimenomaan osoittaa, että oikea eettinen päättely on 

mahdollista. Aiemmat eettiset teoriat eivät suinkaan kiistäneet eettisen päättelyn oikeutusta 

sinänsä, mutta oikea eettinen päättely ei ollut millään tavalla keskiössä kyseisissä teorioissa.

Toulminin mukaan eettinen päättely ei voi perustua universaaleihin periaatteisiin25. Toulmin 

itse  näkee  An  Examination  of  the Place  of  Reason  in  Ethics  teoksen siirtymänä  kohti 

Aristoleen phronesista ja tätä kautta kohti tapausetiikkaa. 

Toulmin  vertaa  jälleen  lainsäädäntöä  etiikkaan ja  toteaa  pitävänsä  outona,  että  19.  ja  20. 

vuosisadan moraalifilosofit pyrkivät kehittämään universaaleja ja historiaa huomioimattomia 

eettisiä  teorioita,  vaikka  vastapoolina  olisi  ollut  tarkasteltavissa  historiallisen  muutoksen 

huomioiva ja pragmaattinen, "a priori systemaattisuuden hylännyt" länsimainen lainsäädäntö 

(Toulmin 1986, xvi). 

25 "The assumption that moral claims of all kinds spring from a single, all-embracing principle need be no more  
plausible than assumption that legal doctrines of all kinds - whether in tort or contract, agency or personal status,  
international or criminal, admiralty or testamentary law - are just so many parallel deductions from a common set  
of jurisprudential axioms. In either law or morality, the philosopher's task is not to find an underlying principle that  
binds  all  obligations  and  claims  together:  rather,  it  is  to  develop  a  sufficiently  varied  taxonomy  of  cases,  
circumstances, and considerations, allowing for (and doing justice to) the difference between them" (Toulmin 1986, 
xv).
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3. Toulmin käsittelee teoksessaan "rajoittavia kysymyksiä" (limiting questions); toisin sanoen 

eettisiä  kysymyksiä,  joihin  ei  voida  antaa  perusteltuja  vastauksia  (kts.  3.6),  esimerkiksi: 

"Miksi  pitäisi  tehdä  sitä,  mikä  on  oikein?".  Jos  ymmärrän  Toulminia  oikein,  niin  hän on 

käsitellyt  rajoittavia  kysymyksiä  ainoastaan  tilannesidonnaisesti,  ottamatta  huomioon 

vastaavan  tyyppisten  käsitteiden  sisällön  mahdollista  ajallista  muutosta26. Tässä  teoksensa 

johdannon  viimeisessä  "historiallisessa  näkökannassa"  Toulmin  toteaa  löytäneensä 

näkemyksen historialliseen muutokseen vasta Collingwoodin kautta (Toulmin 1986, xvii).

Toulminin  mukaan  eettiset  keskustelut  ovat  yleensä  sekavampia  ja  sisältävät  erilaisempia 

argumentteja kuin muuntyyppiset keskustelut. Erityisesti, jos keskustelu ”kriisiytyy”, kasvaa 

argumenttien lukumäärä helposti, mutta ei välttämättä enää niiden laatu. Kuinka sitten voisi 

olla mahdollista erottaa huomioitavat argumentit niistä, jotka tulisi kokonaan hylätä? Mitkä 

eettiset  perusteet  ovat  hyviä  perusteita?  Voiko päättelyyn luottaa  eettisessä  keskustelussa? 

Lyhyesti: Mikä on päättelyn merkitys etiikassa? Nämä ovat Toulminin mukaan kysymyksiä, 

joihin hän pyrkii  löytämään vastauksia,  mutta  ”ei  lisäämällä  eettisten kirjoitelmien tulvaa, 

vaan koettamalla rakentaa tätä tulvaa kontrolloivan padon“ (Toulmin 1953, 3). 

Toulmin  kritisoi  ”traditionaalista”  eettistä  metodia,  joka  pyrkii  määrittelemään  eettiset 

käsitteet,  esimerkiksi:  ”Mitä  on  hyvyys?”  ”Mitä  on  oikeus?”.  Näihin  kysymyksiin  löytyy 

runsaasti  erilaisia  näkemyksiä,  alkaen Platonista,  Spinozaan,  aina G.  E Mooren  Principia  

Ethicaan ja  siitä  eteenpäin.  Toulminin mukaan traditionaalinen  moraalifilosofia  ei  kiinnitä 

riittävästi  huomiota konkreettisten kysymysten pohdintaan – hänelle tärkeää moraalissa on 

ennen kaikkea se kuinka ihmisen tulisi toimia käytännön tilanteissa. 

Toulmin  listaa  kolme  moraalifilosofian  teoriaa,  jotka  ovat  pohjana  tarkemmille  ja 

monimutkaisimmille analyyseille. Toulmin tarkastelee jokaista kolmea lähestymistapaa siitä 

näkökulmasta,  pystyykö  mikään  näistä  kolmesta  näkemyksestä  erottamaan  hyvää  eettistä 

26 Selvyyden vuoksi koko kyseistä asiaa käsittelevä kappale: "That development, too, is one I could not foresee in  
the late 1940s, and it reflects a shift in philosophy as well as theology. As term "paralogistic" indicates, the notion of  
limiting questions had a source in Kant as filtered through Wittgenstein, and was an attempt to locate the boundary  
between the meaningful and the meaningless, the functional and nonfunctional use of terms in any field of discourse.  
This was one of the goals of Sprachkritik in Wittgenstein, and in Mauthier before him. Both writers formed their  
views before 1914. They hoped to map this boundary here and now, for the purpose of intellectual sanitation; and  
neither man asked whether its location may not itself be a historical variable. By the mid-1980s that possibility is  
one that we all take seriously. Seeing what statements and questions  make sense  in the context of any practical  
enterprise requires us to reflect on that enterprise's  current  "lanquage games" and "forms of life". It did not suit  
Wittgenstein's  purpose  to  explore  the  historical  changes  in  human  practices  and  procedures  -  let  alone  the  
implication that the questions and statements that were meaningful or nonsensical at one time might change places -  
so that the meaningful  statements were deprived of sense by historical changes in our intellectual or practical  
procedures, while meaningless ones acquired a sense they never had before" (Toulmin 1986, xvii).
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päättelyä huonosta. 

1) Objektiivinen näkemys: Hyvän käsitteellä viitataan johonkin ominaisuuteen27. 

2) Subjektiivinen näkemys: Kuvaillaan omia tai jonkun viiteryhmän tuntemuksia28. 

Esimerkiksi: On oikein olla isänmaallinen.

3) Säätelevä näkemys: Ei kumpaakaan edellisistä: Eettiset käsitteet ovat suostutteluun 

käytettäviä pseudo-käsitteitä29.

Ensimmäisen lähestymisen edustajana on G.E. Moore ja erityisesti  Principia Ethica  (1903), 

toisen  edustajana  on  C.L.  Stevensonin  Ethics  and Language  (1944)  ja  kolmatta  edustaa  

A.J. Ayerin  Language, Truth and Logic  (1936). Vaikka sekä Stevenson että Ayer edustavat 

molemmat, Ayer ainakin osin, emotivistista näkemystä, erottaa Toulmin kuitenkin kummatkin 

oman tarkastelunsa alaiseksi. Nämä teokset esitellään tässä työssä samassa järjestyksessä kuin 

Toulmin niitä käsittelee, eikä historiallisessa järjestyksessä.

Toulmin nostaa keskiöön oikean eettisen päättelyn ja toteaa yksiselitteisesti,  etteivät edellä 

mainitut kolme lähestymistapaa tarjoa riittävää selitystä sille mitä on oikea eettinen päättely; 

ne eivät hänen mukaansa yksinkertaisesti kuvaa tätä prosessia oikealla tavalla.

Toulminin An Examination of the Place of Reason in Ethics  teoksen kritiikissä John Rawls 

pitää “absurdina”, että edellä  mainitut  kolme tekijää on valittu edustamaan traditionaalista 

moraalifilosofiaa.  Hänen mukaansa  laajempi  tarkastelu  olisi  ollut  paikallaan  ja  Toulminin 

olisi  tullut tarkastella myös muiden eettistä päättelyä pohtineitten filosofien, muun muassa 

Sidgwickin, tuotantoa (Rawls 1951, 579). Toisaalta, Toulmin erottaa kuitenkin kolme erilaista 

”traditionaalista  näkemystä”,  joita  hän  tarkastelee  peruskysymyksensä  näkökulmasta. 

Toulmin on ollut uranuurtaja näkemyksessä, jonka mukaan eettinen toiminta on oikeutettua, 

jos  toimijalla  on  hyvä  perustelu  toiminnalleen.  Aiemmat  analyyttiseen  perinteeseen 

nojautuneet näkemykset eivät tarkastelleet eettisiä kysymyksiä tästä näkökulmasta.

27 To call anything 'good' or 'right' is to attribute to it a property of some kind or other
28 To call anything 'good' or 'right' is to report on one’s own feelings, or the feelings of some group with which one  
is associated
29 To call anything 'good' or 'right' is neither of these alternatives, ethical concepts being mere pseudo-concepts  
used for persuasion  (Toulmin 1953, 25-27).  
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Ohessa esitetään selvyyden vuoksi lyhyesti näiden kolmen lähestymistavan keskeinen sisältö. 

Toulmin esittää teoksessaan ainoastaan lyhyen kritiikin kuhunkin ja ilmeisesti olettaa kunkin 

lähestymistavan olevan entuudestaan tuttu.

3.2. Objektiivinen näkemys - G.E. Moore 

G.E. Moore (1873–1958) kirjoitti  kaksi teosta etiikasta:  Principia Ethica (1903) ja  Ethics  

(1912). Tässä tarkastellaan lähes yksinomaan Principian keskeistä sisältöä. 

Mooren mukaan monet eettistä ja filosofista keskustelua yleensäkin leimaavista ristiriidoista 

ja vaikeuksista johtuvat siitä, että filosofit pyrkivät vastaamaan kysymyksiin ilman että ottavat 

selvää täsmällisesti mihin kysymykseen heidän tulisi vastata. 

Mooren haluaa erottaa tosistaan kolme kysymystä:

1) Kuinka hyvä voidaan määritellä? (mikä on hyvän luonne ?) 

2) Mitä on hyvä itsessään – mikä on hyvän itseisarvo (intrinsic value) ?)

3) Millaisia tekoja meidän tulisi tehdä?

Mooren mukaan ensimmäisen kysymyksen vastaus on tärkein: “Ellei ensimmäistä kysymystä 

täysin  ymmärretä  ja  sen  oikeaa  vastausta  tunnisteta,  on  etiikka  täysin  hyödytöntä 

systemaattisena  tieteenä”  (Moore  1954,  5).  Tähän  kysymykseen  hän  uskoo  antavansa 

vastauksen joka on erilainen kuin tähän saakka yleisesti filosofiassa esitetty.

Moore  haluaa  korjata  hyvän  käsitteen  määrittelyn  eettisessä  keskustelussa,  julkaisemalla 

eettisen, tieteeseen perustuvan  ”Prolegomenan”.  Hänen tarkoituksena on ”paljastaa eettisen 

päättelyn  perusperiaatteet  ja  näiden  periaatteiden  perusta  ennemmin  kuin  tehdä  päätelmiä 

niiden käytöstä”30  

3.2.1. Moore ja hyvän käsite

Lyhyesti Mooren näkemys hyvästä on, että se on maailman olioilla ja tapahtumilla oleva ei-

naturalistinen,  määrittelemätön,  mutta  objektiivinen  ominaisuus. Mooren  mukaan 

30 ”I have endeavored to discover what are the fundamental principles of ethical reasoning; and the establishment  
of these principles rather than of any conclusions which may be attained to their use” (Moore 1954, ix).  
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naturalistiset  ominaisuudet  ovat  tutkittavissa  empiirisesti,  esimerkiksi  luonnontieteissä  tai 

psykologiassa, ei-naturalistisia taas ei voida empiirisesti tutkia. 

Hyvän  käsite  on  Moorella  transendentti;  se  ei  ole  havaittavissa  aisteilla,  mutta  on 

käsitettävissä  a priori.31 ”Jos  minulta  kysytään:  ’Mitä  on hyvä?’ on vastaukseni:  'hyvä on 

hyvää, siinä kaikki'. Jos minulta taas kysytään: ’Kuinka hyvän voi määritellä?', niin vastaan, 

ettei sitä voida määritellä ja siinä kaikki mitä minulla on siitä sanomista” (Moore 1954, 6).

Hyvän  määrittelemättömyyttä  Moore  perustelee  vertauksella,  jossa  hyvä  rinnastetaan 

keltaisuuteen: ’Hyvä’ on yksinkertainen käsite, samoin kuten ’keltaisuus’ on yksinkertainen 

käsite;  keltaisuutta  ei  voida  selittää,  jollekin joka  ei  sitä  ole  kokenut,  ei  myöskään voida 

selittää mitä hyvä on” (Moore 1954, 7). Hyvä ei myös koostu osista, jotka muodostaisivat 

kokonaisuuden;  se  on  siis  myös  jakamaton.  Mooren  esimerkki  keltaisuuden  ja  hyvyyden 

vertaamisesta keskenään ei ole ongelmaton: keltaisuuden voi nähdä, mutta hyvyyttä ei voi 

aistia; se on tunnettava intuitiivisesti.

Tarkasteltaessa hyvän käsitettä adjektiivina, sitä voidaan tarkastellaan itsessään adjektiivina, 

tai  ’hyvä’  voidaan  liittää  yhteen  muiden  adjektiivien,  kuten  esimerkiksi  ’mielihyvä’  ja 

’älykkyys’ kanssa.  Voidaan sanoa,  sekä  mielihyvän  ja  älykkyyden olevan hyviä.  ”...  tosia 

väittämiä  kuten  ’älykkyys  on  hyvää’  ...  voidaan  löytää;  ellei  voitaisi,  niin  hyvän 

määritteleminen olisi mahdotonta. Uskon, että yksilöity hyvä voidaan määritellä, mutta hyvää 

yleensä ei voida” (Moore 1954, 9).

Mooren mukaan, ne kaikki asiat, jotka ovat hyviä, ovat myös jotain muuta. Etiikan tehtävänä 

on hänen mukaansa löytää ne muut ominaisuudet, jotka liittyvät niihin asioihin, jotka ovat 

sinällään  hyviä  (Moore  1954,  10). Mooren  mukaan  syyllistytään  naturalistiseen 

virhepäätelmään  (naturalistic  fallacy),  jos  yritetään  palauttaa  moraalinen  ei-naturalistinen 

hyvä  johonkin  luonnolliseen,  maailmassa  empiirisesti  mitattavissa  olevaan,  naturalistiseen 

ominaisuuteen. 

Naturalistinen virhepäätelmä on poikinut lukemattomasti tulkintoja ja keskustelua siitä, onko 

sellaista edes olemassa. Myös Mooren omat tulkinnat siitä näyttäisivät olevan ristiriitaisia: 

Moore  ei  ilmeisesti  huomannut  tuottaneensa  erilaisia  tulkintoja  virhepäätelmästä.  Muun 

31 ”It is not goodness, but only the things or qualities, which are good, which can exist in time – can have duration,  
and begin and cease to exist- can be objects of perception” (Moore 1954, 111).



                                                                31

muassa Rohartyn on listannut kaksitoista erilaista muotoilua naturalistiselle virhepäätelmälle, 

joita Moore käyttää Principia Ethicassa. (Rohartyn 1987, 20-22)

Mooren  mukaan  yritys  määrittää  moraalinen  hyvä  kaatuu  aina  avoimen  kysymyksen 

argumenttiin. Tämä Mooren avoimen kysymyksen argumentti antoi vakavan iskun eettiselle 

naturalismille.  Mooren  mukaan,  jos  teemme normatiivisen  päätelmän,  esimerkiksi:  ”X  on 

hyvää”,  voimme  aina  perustellusti  kysyä:  ”Onko  X  hyvää?”  riippumatta  siitä  mikä 

naturalistinen ominaisuus  X:llä  on.  Kysymys:  ”Onko X hyvää?” on avoin – eikä suljettu, 

kuten tyypin: ”Onko naimaton mies poikamies?” (kyllä/ei tyyppinen) kysymys.

Moore  pyrkii  osoittamaan,  että  jos  hyvä  on  identtinen  jonkin  luonnollisen  ominaisuuden 

kanssa, niin syntyy tautologia. Jos hyvä = nautinto, niin voidaan muodostaa kysymys: "onko 

x, joka on nautinto, myös nautinto", koska hyvä voidaan korvata nautinnolla jos ne kerran 

ovat identtisiä. Tätä ei ole Mooren mukaan mielekästä kysyä, vaan kyseessä on tautologia. 

Eettinen naturalismi on tältä pohjalta kestämätön kanta. 

Eettisten ja naturalististen ominaisuuksien suhteen voidaan ottaa kolme kantaa:

a) ne ovat täysin riippumattomia tosistaan

b) ne  ovat  jollain  tavoin  yhteydessä  toisiinsa,  mutta  edellisiä  ei  voida  tyhjentävästi 

palauttaa jälkimmäisiin määritelmien avulla

c) edelliset palautuvat täysin jälkimmäisiin

Näistä viimeinen vaihtoehto edustaa eettistä naturalismia, jonka Moore hylkää. Moore edustaa 

kantaa  b),  jota  kutsutaan  supervenienssiksi:  eettiset  ominaisuudet  tulevat  muiden 

ominaisuuksien ”päälle”.

Jos sanotaan, että teko A on hyvä, mutta teko B ei ole, tulisi pystyä erottamaan jokin muukin 

ero näiden tekojen välille. Jos ei kyetä sanomaan, minkä naturalistisen ominaisuuden suhteen 

A ja B eroavat tosistaan, ei voida myöskään perustellusti erottaa tekojen moraalista arvoa. 

Samoin,  jos  väitetään,  että  teko A on  hyvä,  niin  tulisi  pystyä  perustelemaan  se  jotenkin, 

esimerkiksi ”se tuotti iloa”.

Tällaisten eettisten  ja  naturalististen  ominaisuuksien keskinäinen riippuvuus ei  osoita,  että 

edelliset palautuisivat jälkimmäisiin, vaan sen, ettei niitä voida irrottaa toisistaan. (Pietarinen-

Poutanen 1998, 13) 
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Mooren  argumentin  keskeinen  sanoma  voidaan  tiivistäen  sanoa,  ettei  moraalikäsitteiden 

sisältöä ole mahdollista palauttaa jäännöksettä naturalistisiin ominaisuuksiin.

3.2.2. Hyvän itseisarvosta

Hyvyys, tieto, ystävyys, kauneus ja mielihyvä ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat itsessään 

hyviä.  Kuitenkaan  mikään  näistä  ei  ole  sama kuin  ”hyvä  itsessään”.  Hyvällä  on  Mooren 

mukaan  itseisarvoa  (intrinsic  value). ”Hyvän  itsessään”  käsite  on  ei-naturalistinen  ja  

ei-analysoitavissa;  sillä  on  arvoa  sinällään  ja  se  voidaan  käsittää  vain  a  priori. Hyvän 

käsitteestä  määrittelemättömänä  (indefinable)  Moore  antaa  tunnustuksen  opettajalleen 

Sidgwickille, joka ”on selvästi tunnistanut ja määrittänyt tämän seikan” (Moore 1954, 17).

Itseisarvoltaan hyvät asiat ovat Mooren mukaan jaettavissa kahteen ryhmään (Lindblom 1945, 

167): 

1) niihin, jotka kokonaisina ovat itseisarvoisesti hyviä, vaikka sisältävätkin joitain osia, jotka 

eivät sitä ole.32 

2) niihin, jotka eivät koostu osista, tai jos koostuvat, niin koostuvat osista, jotka ovat itsessään 

hyviä.33 Tähän toiseen ryhmään kuuluvia voidaan kutsua universaaliksi hyväksi tai hyväksi 

joka on olemassa itsessään.

Moore puhuu orgaanisista kokonaisuuksista (organic whole); ne ovat kokonaisuuksia, joiden 

jokainen  osa  säilyttää  itseisarvonsa.  Kokonaisuuden  ja  sen  osien  välillä  ei  tarvitse  olla 

myöskään mitään kausaalista suhdetta. Mooren mukaan yksi etiikan päätehtäviä on vertailla 

erilaisten hyvien suhteellisia arvoja  (relative values of various goods). Jos otaksutaan,  että 

eettinen hyvä on jaettavissa osiin, joista sen kokonaisuus muodostuu, tehdään virhepäätelmä. 

(Moore 1954, 36)

Moore erottaa tosistaan vielä sekoittumattoman hyvän (unmixed good), toisin sanoen hyvän, 

joka ei sisällä mitään pahaa (esimerkiksi kauneus) ja sekoittuneen hyvän (mixed good), johon 

on sekoittunut jotain huonoa. Esimerkiksi rikollisen pahuus ja ansaitun rangaistuksen tuska on 

kuitenkin  kokonaisuutena  itsessään  hyvä.  On  siis  olemassa  runsaasti  itsessään  hyviä  (tai 

32 Those which,  while  as  wholes  they  are  intrisincally  good,  nevertheless  contain  some  parts  which  are  not  
instrisically good.
33 Those, which either have no parts at all, or, if they have  any, have none but what are themselves intrisincally  
good. And we may thus, if we please, confine the terms ’ultimate good’ or ‘good for their own sakes’ to things which  
belong to the second of these two classes.
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pahoja asioita), jotkut näistä ovat sekoittumattomia ja jotkut sekoittuneita.

3.2.3. Toulmin ja objektiivinen näkemys

Toulminin mukaan Mooren edustama objektiivinen näkemys hyvästä on yksi vanhimmista ja 

tunnetuimmista eettisistä doktriineista.  Toulminin mukaan lause 'tämä toiminta on oikein', ei 

kuvaa  teon  ’oikeaa’ ominaisuutta,  vaan  sitä  tosiseikkaa,  että  kyseisellä  teolla  on  hyvät 

perusteet.  ”Jos  kysyn  kahdelta  henkilöltä,  mikä  toiminta  on  oikein,  en  kysynyt  heiltä 

ominaisuudesta – halusin tietää oliko heillä perusteluita valita yksi toimintamalli toisen sijaan. 

On yhtä oikein väittää, että ’teko N on oikein’, kuin esittää vastaväite ’ei N vaan M’.

Virhepäätelmä, johon usein syyllistytään, on siinä, että jos predikaatti X liitetään johonkin, 

jonka joku toinen kieltää, niin he eivät voisi olla erimielisiä, ellei X:llä olisi jokin ominaisuus. 

Eettisissä  kiistoissa  on  kysymys  niistä  perusteista,  joiden pohjalta  valitaan  yksi  tai  toinen 

toiminta (Toulmin 1953, 28). 

Toulmin  haluaa  täsmentää  ominaisuuden  käsitettä  ja  erottaa  toisistaan  kolme  ominaisuus-

tyyppiä (Toulmin 1953, 9-18):

1) Yksinkertaiset ominaisuudet (simple qualities): Esimerkiksi värit; ominaisuudet, jotka ovat 

suoraan aistittavissa,  mutta ovat ”analysoimattomia”, toisin sanoen, niitä ei  voi määritellä, 

ilman  että  mainitaan  kyseinen  ominaisuus  itse.  Esimerkiksi  punaisuus  voidaan  selittää 

ainoastaan näyttämällä punainen objekti.

2) Monimutkaiset ominaisuudet (complex qualities): ovat myös suoraan havaittavissa, mutta 

niiden varmistamiseen vaaditaan tietty proseduuri. Esimerkkinä Toulmin käyttää 259-sivuista 

tahoista  kappaletta:  voidaan nähdä,  että  kyseessä on monitahoinen kappale,  mutta  tahojen 

lukumäärän täsmällinen varmistaminen vaatii niiden erikseen laskemista.

1.  ja  2.  tapaukset  käsittävät  ne  ominaisuudet,  joiden  kanssa  olemme  tekemisessä  yleensä 

arkielämässä.  Näiden  lisäksi  Toulmin  esittää  vielä  kolmannen  ominaisuusluokan,  jonka 

edustajia  ei  havaita  sellaisenaan  lainkaan,  vaan  niiden  oikea  olemus  ymmärretään  muun 

tiedon valossa:

3)  Tieteelliset  ominaisuudet  (scientific  qualities): perustuvat  tieteelliseen  tietoon,  eivätkä 

välttämättä esimerkiksi empiriaan. Esimerkiksi auringon paistaessa sumun läpi se voi näyttää 
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punaiselta.  Jos  esitetään  väittämä:  ”Aurinko  on  keltainen”,  ei  viitata  lainkaan  kyseisellä 

hetkellä  havaittavaan  auringon  väriin,  vaan  tieteelliseen  tietoon  muun  muassa  valon 

aallonpituuksista, jonka pohjalta voidaan sanoa, että auringon valo on keltaista.

Jos väitetään, että esimerkiksi hyvyys on hyvien asioiden ominaisuus, sen täytyy olla jotain 

edellä kuvatuista: suoraan havaittavissa/analysoimaton, suoraan havaittavissa/ analysoitavissa 

tai  ei-havaittavissa/selitettävissä  muulla  tiedolla.  Jatkossa  Toulmin  tarkastelee  tarkemmin 

tapauksia  1.  ja  2.  ja  listaa  ne  syyt,  jotka  voivat  aiheuttaa  kiistaa  suoraan  havaittavista 

ominaisuuksista (1. ja 2. edellä)   (Toulmin 1953, 17):

i) huijaus  (deception):  Nimetään  tahallisesti  (esimerkiksi  ulkomaalaiselle)  tietty 

ominaisuus väärällä nimellä

ii) orgaaninen vamma: esimerkiksi värisokeus

iii) mittausvirhe

iv) kielelliset erot

a) kielessä

b) murteessa

c) rajatapausten  nimeämisessä:  esimerkiksi  joku  voi  pitää  lukua  viisi  suurena, 

joku pienenä

d) monimutkaisten ominaisuuksien kielellisessä määrittelyssä

Jos esitetään väittämä ”X:llä on ominaisuus Y”, ja puhutaan havaittavista ominaisuuksista, on 

helppo todeta onko asia todella näin. Jos asiasta syntyy kiistaa, niin kiistan lähteet voidaan 

löytää yllä olevasta listauksesta. Tämä ei kuitenkaan päde eettisiin väitteisiin, jotka eivät ole 

samanlaisia, johtuen siitä, ettei eettisillä arvoilla ole havaittavia ominaisuuksia.

Toulmin ei itse asiassa ole kiinnostunut hyvän luonteesta sinällään, vaan hän on kiinnostunut 

niistä perusteista, jotka johtavat tiettyyn eettiseen positioon. Oletetaan, että joku sanoo: ”O on 

X” ja toinen sanoo ”O ei ole X” ja annetaan X:lle ominaisuus ”punainen”. Mielipiteet ovat 

selvästi ristiriitaisia ja kun tarkastellaan mikä niille on yhteistä, voidaan huomata, että sen on 

”punaisen ominaisuus”.

Jos  korvataan  X  termillä  ”hyvä”  ja  tarkastellaan  mikä  väittämille  on  yhteistä,  niin  olisi 

houkuttelevaa sanoa, että se on ominaisuus ”hyvä”. Kuitenkaan Toulminin mukaan ”hyvä” ei 

ole ominaisuus: ”Jos kysyn henkilöiltä, minkä vuoksi he valitsivat toisen vaihtoehdon toisen 
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asemasta, en itse asiassa halunnut tietää mitään ominaisuudesta, vaan niistä perusteista, miksi 

he päätyivät valitsemaansa vaihtoehtoon” (Toulmin 1953, 28).

Erottelu arvojen ja ominaisuuksien kesken on Toulminin mielestä keskeistä. Hänen mukaansa 

objektiivisen  näkemyksen  kannattajien  mielestä  eettisiä  päätelmiä  ei  voida  pitää 

yhteensopimattomina,  ellei  niissä  molemmissa  ole  jotain  ominaisuutta,  johon  molemmat 

vetoavat. Jos kuitenkin erilaiset näkökannat todetaan yhteensopimattomiksi, niin todetaan että 

esimerkiksi hyvyys on kyseiset näkökannat erottelevat ominaisuus. (Toulmin 1953, 42)

”Jos tiedämme kaikki tarvittavat tosiasiat,  ei  (kielellisiä eroavuuksia lukuun ottamatta) ole 

erilaisia mielipiteitä siitä,  mitkä asiat ovat X ja mitkä eivät X, jos X on jokin ominaisuus 

(punaisuus, neliö, 259-tahoinen). Jos X on eettinen termi (’hyvä’ tai ’oikein’), ei asiasta ole 

yhtä yksiselitteistä varmuutta” (Toulmin 1953, 21). 

Eettiset  käsitteet  ovat  laajempia  kuin  suppeat  ominaisuuskäsitteet.  Toulminin  mukaan 

objektiivinen näkemys puoltaa Humen näkemystä, jonka mukaan eettisiä näkemyseroja ei voi 

olla täysin informoitujen henkilöiden välillä (between fully-informed people)34.

3.3. Subjektiivinen näkemys – C.L. Stevenson 

Emotivismi  pyrki  selvittämään  moraalilauseiden  todellisen  merkityksen:  Ayerin  ja 

Stevensonin edustaman emotivistisen kannan mukaan moraalisilla  väitteillä ei  tarvitsekaan 

olla  kognitiivista  merkitystä  tai  kognitiivista  tiedollista  funktiota:  moraalisten  väitteiden 

tarkoitus on ilmaista tunteita ja asenteita. Emotivismi edustaa filosofisesti ei-kognitivismia: ei 

ole menetelmää, jolla eettisten lauseiden totuutta voidaan tutkia.

Stevensonin pyrkimyksenä oli selvittää eettisten termien, kuten esimerkiksi 'hyvä' merkitystä 

ja luonnehtia niitä menetelmiä, joilla eettisiä päätelmiä voidaan tehdä tai tukea. Kuitenkaan 

Stevenson ei antanut tarkempia ohjeita siitä, millainen käyttäytyminen on itsessään oikeaa tai 

väärää.  Stevensonin lähestymistapa ei  ollut  normatiivista,  vaan metaeettistä:  Stevenson oli 

kiinnostunut  ensisijaisesti  moraalikäsitteiden  ja  päätelmien  merkityksestä  sekä  näiden 

merkitysten perustelemisesta. 

34 Toulmin lainaa Humen teosta  An Enquiry concerning the Principles of Morals  (p.272): "The notion of morals  
implies some sentiment common to all mankind, which recommends the same object to general approbation, and  
makes every man, agree in the same opinion or decision concerning it". Toulminin mukaan tämä oletus ainoastaan 
korostaa eroa "hyvän" ja jo aiemmin esitettyjen ominaisuuksien välillä.  Toulminin mukaan ei  ole tarpeen tehdä 
vastaavaa oletusta kun puhutaan yksinkertaisista ominaisuuksista, esimerkiksi punaisuudesta. 
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3.3.1. Stevenson - ”merkityksen” käsitteestä

Stevenson  viittaa  Odgenin  ja  Richardsin  teokseen  The  Meaning  of  Meaning  (1923) 

erottaessaan merkityksen viittauksena itse  kohteen ominaisuuksiin  ja  toisaalta merkityksen 

määrittelemisen merkkiä käyttävien henkilöiden psykologisten reaktioiden kautta. Stevenson 

pitää  jälkimmäistä  itselleen  käyttökelpoisempana  vaihtoehtona,  mutta  myöntää  ettei 

merkityksen psykologinen tulkinta ole suinkaan selvä. (Stevenson 1958, 42)

Satriksen  mukaan  Stevensonin  pyrkimyksenä  ei  ole  ollut  analysoida  ”merkitystä” 

tyhjentävästi,  vaan  pikemminkin  Stevenson  on  pyrkinyt  osoittamaan  tiettyjä  psykologisia 

seikkoja,  jotka liittyvät kielen  käyttämiseen. Näin Stevensonin määritelmä ”emotivistisesta 

merkityksestä”  on  pakostakin  summittainen.  (Satris  1987,  73-74) Stevenson  itse  kutsuu 

merkitysteoriaansa pragmaattiseksi (Ethics and Language luku 3: Some Pragmatic Aspects of  

Meaning). MacIntyren  mukaan  ”emotivismi  ei  siis  näytäkään  olevan  merkitysteoria  vaan 

pikemminkin pätevä ilmausten käyttöä koskeva teoria” (MacIntryre 2004, 36).

Merkityksen  psykologiseen  tulkintaan  vaikuttavat  muun  muassa  termien  merkitykset  ja 

merkin käyttöön liittyvät mielentilat, joiden tulisi pysyä vakioina, jotta niistä voitaisiin sanoa 

jotain  yleispätevää.  Välttääkseen  tämän  ongelman  Stevenson  ottaa  käyttöönsä 

”dispositionaalisuuden” käsitteen35 

Dispositionaaliseen  ominaisuuteen  kuuluvat  tekijät:  ”stimulus”,  ”reaktio”,  ”läsnä  olevat 

olosuhteet” ja ”pysyvät olosuhteet”. Stimulus aiheuttaa tietyn reaktion tiettyjen läsnä olevien 

sekä pysyvien olosuhteiden vallitessa.  Läsnä olevat olosuhteet  voivat  vaihdella  ja  muuttaa 

disposition reaktion ilmenemistä tai estää reaktiota ilmenemästä lainkaan. Merkin merkitys 

kuulijan kannalta on merkin dispositionaalinen ominaisuus, jossa reaktio – vaihdellen läsnä 

olevien olosuhteiden myötä – koostuu kuulijan psykologisista prosesseista ja jossa stimulus on 

merkin kuuleminen. (Piiroinen 2001, 12)

Jotta dispositiota voitaisiin kutsua merkitykselliseksi, täytyy kuulijoiden kyetä ymmärtämään 

välitetty  viesti.  Stevenson  ei  kuitenkaan  puutu  tarkemmin  mahdollisuuteen,  että  yksilöt 

tulkitsisivat (eettisiä) termejä omista lähtökohdistaan, vaan näyttää otaksuvan että termeillä on 

35 “The  word  ”disposition”  (or  ”power”  or  ”potentiality”  or  ”latent  ability”  or  ”causal  characteristic”  or  
”tendency” etc.) is useful when dealing with complicated causal situations where some specified sort of event is a  
function of many variables” (Stevenson  1958, 46).



                                                                37

aina  sama  merkitys  kaikille  kuulijoille.  Sekä  emotiivinen,  että  kuvaileva  merkitys,  ovat 

vuorovaikutuksessa  toistensa  kanssa.  Stevenson  käyttää  esimerkkiä  sanasta  ”demokratia”, 

joka  saa  kiittävän  emotiivisen  merkityksen  siitä  syystä,  että  suurimmalle  osalle 

(amerikkalaista)  sanan  deskriptiivinen  merkitys  viittaa  johonkin  sellaiseen,  mitä 

amerikkalaiset ihmiset suosivat. (Stevenson 1958, 71-72)

3.3.2. Eettisten kiistojen luonteesta

Stevenson  erottaa  kahdentyyppisiä  erimielisyyksiä:  erimielisyydet  uskomuksissa  ja 

erimielisyydet  asenteissa.  Hänen  mukaansa  uskomukset  koskevat  tosiasioita  tai  niiden 

selityksiä;  asenteet  taas  liittyvät  siihen  suositaanko  vai  vastustetaanko  tiettyä  asiaa 

(esimerkiksi  lakialoite  parveketupakoinnista:  A  ja  B  voivat  olla  yhtä  mieltä  siitä,  että 

tupakointi  on  terveydelle  haitallista,  mutta  toinen voi  suhtautua  positiivisesti  parvekkeella 

tupakointiin toinen ei). 

Asenteilla ja uskomuksilla on kausaalisuhde. Asenteet vaikuttavat uskomuksiin ja päinvastoin: 

uusi  uskomus  esimerkiksi  passiivisen  tupakoinnin  vaarallisuudesta  voi  johtaa  uuteen 

asenteeseen. Asenteet ovat kuitenkin perustavampia; ne määrittävät mitkä uskomukset ovat 

relevantteja  kiistan  kannalta;  kiistan  päättymisen  kriteerinä  on  asenteiden  yhteneväisyys. 

Vaikka  meillä  olisi  samanlaiset  uskomukset  tupakoinnista  ja  parvekkeista,  voi  meillä  olla 

erilainen suhtautuminen tupakoinnin sallimiseen parvekkeilla. 

Moraalikeskustelun  ilmauksille  on  ominaista  dynaamisuus  tai  ”magneettisuus”; 

moraaliväitteet  eivät  ole  pelkästään  toteavia  tai  kuvailevia,  vaan  niihin  liittyy  pyrkimys 

vaikuttaa toiseen tai mahdollisesti puhujaan itseensä. Artikkelissaan The Emotive Meaning of  

Ethical  Terms  (1937)  Stevenson  toteaa  yksiselitteisesti,  etteivät  eettiset  väitelauseet  ole 

yksinomaan kuvailevia, vaikka niissä on myöskin kuvaileva elementti. Niiden tarkoituksena ei 

ole kuvailla tosiasioita, vaan vaikuttaa. (Stevenson 1937, 18)

Tämän  vaikuttamisen  Stevenson nimeää  ”emotiiviseksi  merkitykseksi”  (emotive  meaning)  

erotuksena ”kuvailevasta merkityksestä” (descriptive meaning).  Emotiivinen merkitys liittyy 

asenteisiin  ja  kuvaileva  merkitys  uskomuksiin:  ”Sanan  emotiivinen  merkitys  liittyy  sillä 

olevaan voimaan… aikaan saada tai suoraan ilmaista asenteita erotuksena niiden kuvailusta” 

(Stevenson 1958, 3). 
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3.3.3. Stevensonin kaksi analyysimallia

Osoittaakseen,  että  moraalisissa  päättelyissä  on  mukana  sekä  kuvaileva,  että  emotiivinen 

elementti,  Stevenson esittää kaksi  analyysimallia.  Näistä  ensimmäinen on laajennus hänen 

“perusmallistaan”, jossa arvostelma ”Tämä on hyvä” = ”Hyväksyn tämän, tee itse samoin”. 

Tässä esimerkissä kuvaileva elementti (deskriptio puhujan omasta asenteesta) on ”hyväksyn 

tämän”  ja  emotiivinen  elementti  (kuulijan  asenteisiin  vaikuttava  imperatiivi)  ”tee  itse 

samoin”. 

Ensimmäisessä analyysimallissaan Stevenson tunnustaa perusmallin imperatiiviosan olevan 

liian  karkea  väline  kuvaamaan  ’hyvän’  emotiivista  merkitystä.  Ensimmäisessä 

analyysimallissa  ’hyvän’  emotiivinen  merkitys  ei  olekaan  imperatiivi,  vaan  Stevenson 

luonnehtii sitä voimaksi, joka herättää tai suoraan ilmaisee tunteita. ’Hyvä’ toimii Stevensonin 

mukaan  näin  emotiivisesti,  se  pyrkii  herättämään  myönteisyyttä  kuulijoissa,  myös  ei-

moraalisen ’hyvän’ ollessa kyseessä.  Stevenson ei  kuitenkaan esitä  varsinaista tyhjentävää 

määritelmää ’hyvälle'. (Piiroinen 2001, 17)

MacIntyren mukaan Stevenson ymmärsi, että ei ole yhtä tehokasta sanoa: ”en hyväksy tuota, 

älä  siis  sinäkään”,  kuin sanoa:  ”tuo  on väärin”.  Jälkimmäiseen ilmaisutapaan liittyy jokin 

sellainen arvovalta, joka edelliseltä puuttuu. Ilmaisun ”tuo on väärin” käyttö edellyttää, että 

vedotaan johonkin objektiiviseen ja puolueettomaan mittapuuhun tavalla, jota subjektiivisella 

ilmauksella ”en hyväksy tuota,  älä siis  sinäkään”,  ei  ole  mahdollista tavoittaa.  (MacIntyre 

2004, 38)

Stevensonin mukaan ensimmäinen analyysimalli on kuitenkin tarkoituksella valittu siten, että 

”hyväksyn  X:n”  deskriptiivinen  merkitys  on  yksinkertainen  ja  rajaa  deskriptiivisen 

merkityksen  puhujan  omiin  asenteisiin.  Vasta  toisessa  analyysimallissa  Stevenson  tarjoaa 

muitakin mahdollisia deskriptiivisiä merkityksiä eettisille termeille. (Stevenson 1958, 89)

Toinen  analyysimalli  on  muotoa:  ”Tämä  on  hyvä”,  ja  omaa  merkityksen  ’tällä  on 

ominaisuuksia  tai  suhteita  X,Y,Z…’ paitsi,  että  ’hyvä’ omaa  lisäksi  kiittävän  emotiivisen 

merkityksen,  joka  ilmaisee  puhujan  hyväksynnän  ja  on  taipuvainen  herättämään  kuulijan 

hyväksynnän”  (Stevenson  1958,  207).  Ero  ensimmäiseen  malliin  löytyy  toisen  mallin 

tarjoamasta  suuremmasta  erilaisten  deskriptiivisten  merkitysten  valikoimasta.  Esimerkiksi 

väite: ”Tämä on hyvä asunto”, voi tarkoittaa että asunto on edullinen, hyvä sijainniltaan ja 
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valoisa. Jonkun toisen mielestä väite voi  tarkoittaa, että asunto on tilava, yhdessä tasossa ja 

varustettu  koneellisella  ilmastoinnilla.  Eettinen  väittely on tällaisessa  tapauksessa  väittelyä 

termien sisällöstä.

Toisesta  mallistaan  Stevenson  johtaa  ”suostuttelu  määritelmän”  (persuasive  definition) – 

kyseessä  on  retorinen  suostuttelumuoto,  jonka  Pietarinen  ja  Poutanen  määrittelevät 

seuraavasti:  ”M  on  käsitteen  K  suostuttelumääritelmä  =  M  antaa  käsitteelle  K  sellaisen 

deskriptiivisen  sisällön,  että  väite,  johon  käsite  sisältyy,  herättää  kuulijassa  asenteen” 

(Pietarinen-Poutanen 1998, 59). 

Käsitteelle, jonka merkityssisältö on epämääräinen pyritään antamaan 'syvällinen merkitys', 

esimerkkeinä voidaan mainita 'todellinen demokratia' ja 'aito rakkaus'. Kuulijaa vakuutetaan 

liittämällä  esimerkiksi  termit  'todellinen'  ja  'aito'  puhujan  haluamaan  merkitykseen,  koska 

muun muassa näillä termeillä on voimakas suostutteleva vaikutus.

3.3.4. Stevenson ja eettisten arvostelmien perusteleminen

Stevensonin mukaan on mahdollista perustella eettisiä arvostelmia ja eettisistä arvostelmista 

on  mahdollista  väitellä36.  Yksi  Stevensonin  keskeisistä  teemoista  on  eettisten  päätelmien 

tekeminen, kyseenalaistaminen ja puolustus. 

Eettisiä  arvostelmia  puolustetaan  perusteluilla  (reasons),  joiden  tehtävänä  on  ”tukea 

arvostelmaa siten kuin käskyjä perustelemaan annetut syyt tukevat imperatiiveja” (Stevenson 

1958,  113).  Se,  onko perusteluilla  merkitystä,  riippuu luonnollisesti  siitä,  uskooko kuulija 

esitetyt perustelut ja jos uskoo, onko sillä merkitystä hänen asenteisiinsa? 

Stevensonin  suhtautuu  varauksin  formaalin  logiikan  käyttämiseen  eettisten  arvostelmien 

pätevyyden arvioinnissa. Luonnollisesti, jos väitteen esittäjä esittää kaksi ristiriitaista eettistä 

arvostelmaa,  tulee  hänen  luopua  toisesta  arvostelmastaan.  Logiikka  ei  kuitenkaan  pysty 

kertomaan  kummasta  tulisi  luopua.  On mahdollista  rakentaa  eettinen  syllogismi,  jossa  on 

eettiset  premissit  ja  eettinen  johtopäätös.  Pelkkä  logiikka  ei  kuitenkaan  riitä  takaamaan 

premissien  oikeellisuutta.  Formaali  logiikka  voi  taata  välttämättömät  ehdot  eettisten 

36 ”Professor Moore expressed himself by saying that, if a certain view were true ’ there is absolutely no such thing  
as a difference of opinion upon moral questions’. Stevenson seeks to show that, although the only concepts to be  
analyzing moral judgements are of the kind commonly used relativist or subjectivist analyses, there can still  be  
differences of opinion, and where there are not differences of opinion there can be differences which looks very much  
like differences of opinion, which Stevenson calls differences of ‘attitude’” (Duncan-Jones 1945, 362).
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arvostelmien rationaaliselle hyväksymiselle, mutta se ei voi taata riittäviä ehtoja. (Stevenson 

1958, 135)

Sen lisäksi,  että moraaliväitteet ovat johdonmukaisia, täytyy niiden myös olla kattavasti ja 

luotettavasti perusteltuja, sekä tietysti paikkaansa pitäviä. Pietarisen ja Poutasen mukaan mitä 

enemmän  paikkansa  pitäviä  perusteluja  pystytään  esittämään,  sen  vakuuttavammaksi 

moraaliväite saadaan. Pietanen ja Poutanen kutsuvat tätä menetelmää nimellä ”rationaalinen 

psykologinen menetelmä”  (Pietarinen-Poutanen 1998, 60). Stevensonin mukaan on ilmeistä, 

ettei kattavaa kaikkia ihmisiä kaikissa olosuhteissa vakuuttavaa metodia voida löytää. Vaikka 

syyt  ja  perusteet  olisivat  todistettuja  tai  tehty  uskottaviksi,  on  empiirisen  perusteen 

todistaminen eri asia kuin sen hyväksyminen käytännössä. Eettisissä arvostelmissa on aina 

viime kädessä kysymys asenteista. (Stevenson 1958, 135-136)

Luonnollisesti  edellisessä  kappaleessa  esitettyä  suostuttelumenetelmää  voidaan  käyttää 

tietyissä  tilanteissa.  Stevenson  mainitsee  muun  muassa  tilanteet,  joissa  kuulija  ei  suostu 

kuuntelemaan ”järkipuhetta” tai kuulijalla on taipumusta  asioiden liialliseen pohtimiseen tai 

arvostelma  koskee  lähitulevaisuutta.  Tällöin  päätös  asiasta  on  tehtävä  nopeasti,  jolloin 

retoriikalla voi vauhdittaa eettistä päätöksen tekoa. (Stevenson 1958, 156-157)

3.3.5. Toulmin ja subjektiivinen näkemys

Kuten edellä esitettiin, Toulmin haluaa erottaa molemmat emotivistiset kannat, Stevensonin ja 

Ayerin  näkemykset,  toisistaan.  Toulminin  tulkitsee  Stevensonin  näkemystä  jostain  syystä 

hieman yksioikoisesti. Toulminin mukaan subjektiivisessa näkemyksessä kuvaillaan omia tai 

jonkun  viiteryhmän  tuntemuksia  haluttaessa  ilmaista,  että  joku  on  hyvää  tai  oikein, 

esimerkiksi:  ”On  oikein  olla  uskollinen”. Toulmin  jättää  jostain  syystä,  sitä  tarkemmin 

erittelemättä, suostuttelu näkökulman Stevensonin käsittelyn ulkopuolelle ja palaa siihen vasta 

Ayerin yhteydessä.

Toulminin  mukaan  yksinkertaisemmassa  muodossaan  subjektiivisella  näkemyksellä  on 

muutamia perustavanlaatuisia heikkouksia. ”Jos subjektiivinen näkemys olisi oikein, ei mitään  

olisi  lisättävissä,  jos  kaksi  ihmistä  esittäisi  arvostelmia  jonkun  objektin  tai  teon  arvosta” 

(Toulmin 1953,  29).  Toulminin  mukaan ratkaiseva  heikkous  on  asenteen  käsite  (tai  millä 

käsitteellä kuvataankaan ”tuntemuksia”); asenteet ovat subjektiivisia, eivätkä voi täten antaa 

perustetta oikealle eettiselle päättelylle.
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Toulminin  mukaan eettiset  käsitteet  eivät  voi  olla  subjektiivisia  relaatioita,  joissa  henkilöt 

tulkitsevat eettisiä kysymyksiä omista lähtökohdistaan. Jos näin olisi, niin päädyttäisiin selviin 

paradokseihin: ”Jos kysyn kahdelta ihmiseltä: ’Onko tämä teko oikein?’, voi toinen vastata 

myöntävästi ja toinen kieltävästi. Molemmat eivät voi olla oikeassa, koska jos he olisivat, olisi  

minun  moraalinen  velvollisuuteni  tehdä  loogisesti  mahdottomuus  –  tehdä  kaksi  toisensa 

poissulkevaa tekoa” (Toulmin 1953, 32).

Toulminin mukaan mikään subjektiivinen teoria, jonka mukaan oikean tai väärän kriteerinä 

ovat psykologiset tekijät, kuten tunteet ja asenteet, ei voi olla oikea. Hänen mukaansa ei ole 

estettä,  miksi  samanlaista  psykologista  lähestymistä  ei  voitaisi  soveltaa  toisenlaisiin 

argumentteihin,  esimerkiksi  matematiikassa,  luonnontieteissä,  teologiassa  yms.  Tätä  ei 

luonnollisesti  voida  hyväksyä:  ”Haluamme  saada  selville  ovatko  keskusteluissa  esitetyt 

argumentit  kelvollisia hyväksyttäväksi  ja annetut perusteet  hyviä. Perustuiko yksimielisyys 

ainakin osaksi hyvään päättelyyn – tai missä niistä argumentit perustuvat pelkkään retoriseen 

taivutteluun?  Nimenomaan  tältä  pohjalta  nousee  vastustuksemme  tätä  (ja  kaikkia) 

subjektiivisia näkemyksiä vastaan” (Toulmin 1953, 37-38).

Kumpikaan  edellisistä  näkemyksistä;  ei  objektiivinen-,  eikä  subjektiivinen,  pysty  riittävän 

hyvin  vastaamaan  Toulminin  esittämään  kysymykseen:  "Mikä  tekee  eettisistä  päätelmistä 

päteviä tai  epäpäteviä?".  Jotta  eettisistä päätelmistä voitaisiin olla eri  mieltä,  niin eettisten 

päätelmien  tulisi  joko  viitata  johonkin  ominaisuuteen,  josta  kuulijat  ovat  yksimielisiä,  tai 

niiden tulisi edustaa väitteen esittäjän psykologista kantaa, josta voitaisiin väitellä. Toulmin ei 

hyväksy kumpaakaan näistä näkemyksistä vaan haluaa tarkastella vielä kolmatta näkemystä, 

jota hän kutsuu sääteleväksi näkemykseksi.

3.4. Säätelevä näkemys – A. J. Ayer 

A. J. Ayer (1910–1989) sai teoksensa Language, Truth and Logic (1936) valmiiksi juuri ennen 

25-vuotis syntymäpäiväänsä. Kirjasta ilmestyi korjattu versio 1946, jonka jälkeen siitä otettiin 

uusintapainoksia lähes vuosittain seuraavan kahdenkymmenen vuoden ajan.

Language, Truth and Logic 1964 painoksen esipuheessa Ayer antaa suoraa tunnustusta Wienin 

piirille, erityisesti Mauritz Schlikille ja Rudolf Carnapille, mutta nostaa myös esiin brittiläisen 

empirismin tradition: Berkeleyn ja Humen. Humelta Ayer kertoo saaneensa relaatioiden jaon, 

’idearelaatioihin’ (relations of ideas)  ja ’tosiasioihin’ (matters of fact). Idearelaatioita ovat  a 
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priori propositiot esimerkiksi matematiikassa ja puhtaassa logiikassa. Tosiasiat ovat empiriaan 

perustuvia hypoteeseja, jotka ovat todennäköisiä, mutta eivät koskaan täysin varmoja. Edellä 

mainittujen lisäksi Ayer myöntää saaneensa vaikutteita Russellilta ja Wittgensteinilta. (Ayer 

1964, 31)

Ayer halusi päästä eroon metafysiikasta, joka hänen mielestään aiheutti turhaa sekaannusta ja 

filosofisia  kiistoja:  Language, Truth and Logic teoksen ensimmäinen kappale on otsikoitu 

”The  Elimination  of  Metaphysics” ja  se  alkaa:  ”Filosofien  perinteiset  kiistat  ovat 

enimmäkseen yhtä aiheettomia kuin hedelmättömiäkin. Varmin tapa niiden lopettamiseen on 

osoittaa lopullisesti, mikä tarkoitus ja menetelmä filosofisella tutkimuksella tulisi olla. Eikä 

tämä ole lainkaan niin vaikea tehtävä kuin filosofian historiasta voisi päätellä” (Ayer 1964, 

33).

Ayer kritisoi (metafyysistä) näkemystä, jonka mukaan filosofian tulisi antaa tietoa tieteen ja 

arkielämän  maailman  ylittävästä  todellisuudesta.  Hän  haluaa  haastaa  tällaisia  väitteitä 

esittävät  kysymällä  millaisista  alkuoletuksista  kyseiset  väitteet  on  johdettu?  Eikö 

metafyysikon tulisi perustaa näkemyksensä omien aistiensa todistukseen, kuten muidenkin? 

Ayer  ei  hyväksy  tiedon  perustaksi  myöskään  puhdasta  intuitiota;  hänen  mukaansa 

metafyysiset  väittämät  yliaistillisesta  todellisuudesta  ovat  merkityksettömiä,  koska  niitä  ei 

voida todentaa. Tällaisia väittämiä ovat muun muassa eettiset väittämät ja väitteet Jumalan 

olemassaolosta.

3.4.1. Todennettavuuskriteeri

Tosiasiaväitteiden  merkityksellisyyden  testaamiseen  Ayer  esittää  todennettavuuskriteerinsä 

(Criterion of Verifiability): ”Kriteeri, jolla testaamme näennäisten tosiasiaväitteiden aitoutta 

on todennettavuuden periaate. Sanomme lauseen olevan tosiasiallisesti mielekäs jollekulle, jos 

ja  vain  jos,  mikäli  hän  tietää  kuinka  lauseen  oletetusti  ilmaisema  merkityssisältö  on 

todennettavissa. Hänen on toisin sanoen tiedettävä, mitkä havainnot saisivat hänet tietyissä 

olosuhteissa hyväksymään proposition todeksi tai hylkäämään sen epätotena. Jos taas oletettu 

propositio  on  toisaalta  sellainen,  että  ajatus  sen  totuudesta  tai  epätotuudesta  sopii 

ristiriidattomasti  yhteen  minkä  tahansa  hänen  tulevan  kokemuksensa  luonnetta  koskevan 

otaksuman kanssa, niin se on hänen kannaltaan pelkkä näennäis-propositio. Sen ilmaisevalla 
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lauseella  saattaa  olla  hänelle  tunnepitoista  merkitystä,  mutta  sillä  ei  ole  kirjaimellista 

merkitystä” (Ayer 1964, 35).

Ayer erottaa toisistaan ne propositiot, jotka ovat todennettavia käytännössä ja todennettavia 

ainoastaan  periaatteessa  (verifiability  in  principle). Jälkimmäiset  ovat  propositiota,  joita  ei 

voida  käytännössä  todentaa,  koska  käytettävissä  ei  ole  keinoja  havaintojen  tekemiseksi. 

Esimerkkinä näistä Ayer esittää kysymyksen: Onko kuun pimeällä puolella vuoria? Kysymys 

on tietysti nykyään todennettavissa, mutta se ei ollut sitä käytännössä kun  Language, Truth  

and Logic ilmestyi 30-luvulla. Useat metafyysiset lauselmat ovat Ayerin mukaan mielettömiä, 

koska niitä ei voida edes periaatteessa todentaa.

Ayer tekee vielä toisen jaon ja ottaa käyttöön ’vahvan’ ja ’heikon’ todentamisen erottelun. 

”Propositio on todennettavissa sanan vahvassa merkityksessä silloin, ja vain silloin, jos sen 

totuus voidaan osoittaa kiistattomasti. Heikossa merkityksessä se on todennettavissa silloin, 

jos kokemus voi osoittaa sen todennäköiseksi” (Ayer 1964, 37). Ayer on valmis hyväksymään 

todentamisen  heikossa  merkityksessä  –  väite  on  mieletön  vain  silloin,  jos  vastaamme 

kieltävästi kysymykseen heikosta todentamisesta.

Todennettavuuskriteeri on keskiössä Ayerin teoksessa; tiivistäen voidaan sanoa, että Ayerin 

mukaan  väitelauseet  ovat  päteviä  vain  jos  ne  ovat  joko  analyyttisiä  tai  empiirisesti 

todennettavissa.  ”Uskoakseni  voimme  säilyttää  Kantin  jaon  synteettisiin  ja  analyyttisiin 

väitelauseisiin ja samalla välttää häntä kiusanneet epäselvyydet, toteamalla, että propositio on 

analyyttinen,  jos  sen  totuudenmukaisuus  riippuu  ainoastaan  sen  sisältämien  symbolien 

määrittelyistä ja synteettinen, kun sen totuudenmukaisuus riippuu kokemuksesta” (Ayer 1964, 

78). Näin Ayer voi rajata metafyysiset, eettiset, esteettiset ja teologiset väitelauseet filosofian 

ulkopuolelle, koska tällaiset väitelauseet eivät ole Ayerin mukaan kumpiakaan edellisistä. 

3.4.2. Ayerin etiikkakritiikki

Ayer esittää etiikkakritiikkinsä pääasiassa Language, Truth and Logic teoksen kappaleessa 6. 

”Critique of Ethics and Theology”. Ayer pyrkii osoittamaan, että arvolauselmat  (judgements  

of value) ovat eräänlaisia pseudokäsitteitä, tunteenilmauksia, jotka eivät voi olla oikeita tai 

vääriä. ”Saatetaan sanoa, että arvoväitteet ovat aitoja synteettisiä väitelauseita, mutta niitä ei 

mitenkään voida esittää oikein aistimussisältöjen avulla” (Ayer 1964, 102).
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Ayerin mukaan voidaan löytää neljän tyyppisiä eettisiä sisältöjä:

1. Väitelauseet, jotka kuvaavat eettisiä termejä tai ovat arvioita tiettyjen määritelmien  

paikkaansa pitävyydestä

2. Väitelauseet, jotka kuvailevat moraalisia kokemuksia ja niiden syitä

3. Moraaliset opinkappaleet 

4. Eettiset arvostelmat 

Ayerin mielestä vain ensimmäisen tyypin sisällöt voidaan lukea kuuluviksi eettisen filosofian 

piiriin.  Toisen  tyypin  sisällöt  kuuluvat  hänen  mukaansa  pikemmin  sosiologiaan  tai 

psykologiaan  kuin  filosofiaan.  Kolmannen  tyypin  opinkappaleet  eivät  ole  lainkaan 

propositioita,  vaan huudahduksia  (ejaculations)  tai  kehotuksia  toimia  tietyllä  tavalla,  eikä 

niillä  tulisi  olla  Ayerin  mukaan  paikkaa  lainkaan  filosofiassa  tai  tieteessä.  Eettisistä 

arvostelmista Ayer on epävarma, eikä pysty sanomaan kuinka niitä voisi luokitella. Koska ne 

eivät ole määritelmiä, tai määritelmien kommentteja, eivätkä lainauksia, niin hänen mielestään  

niillä ei ole paikkaa eettisessä filosofiassa. 

”Filosofisen  käsittelyn,  joka  on  täsmällisesti  eettinen,  ei  tulisi  tehdä  lainkaan  eettisiä 

päätelmiä, mutta sen tulisi eettisen analyysin avulla osoittaa mihin kategoriaan kaikki eettiset 

päätelmät kuuluvat” (Ayer 1964, 103-104).

Ayer ei ole, aiempien filosofien tavoin, kiinnostunut  redusoimaan eettisiä termejä yhdeksi tai 

kahdeksi  perustermiksi  (esimerkiksi  ”right”  tai  ”good”),  vaan on kiinnostunut  ainoastaan 

siitä voidaanko eettiset väittämät muuntaa empiirisiksi tosiasioiksi, tosin sanoen, ovatko ne 

verifioitavissa.  Ayerin  mukaan  tähän  on  kaksi  mahdollisuutta:  joko  hyväksytään 

subjektivistinen tai utilitaristinen kanta. Subjektivistisella kannalla Ayer tarkoittaa näkemystä, 

jonka mukaan teko on oikein tai joku on hyvää, jos se on yleisesti hyväksyttyä. Utilitarismi 

edustaa  Ayerin  mukaan  näkemystä,  jonka  mukaan  teko  on  oikein,  jos  se  lisää  yleistä 

mielihyvää. 

Ayer hylkää nämä molemmat mahdollisuudet koska hänen mukaansa oikeita tekoja ei voida 

perustaa ihmisten periaatteisiin tai yleiseen hyvään. (Ayer 1964, 104-105)

Ayer  hylkää  myös  näkökannan,  jonka mukaan voidaan intuitiivisesti  tietää,  mikä  teko on 

oikein  ja  mikä  väärin.  Hänen  mukaansa  kyseessä  on  psykologinen  ilmiö,  eikä  tällainen 
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eettisiin väitelauseisiin liittyvä intuitiivinen tieto voi mitenkään olla todennettavissa. ”Eettiset 

käsitteet  ovat  analysoimattomia,  eikä ole  olemassa kriteeriä,  jolla  voidaan todentaa  niiden 

oikeellisuus…Syy  siihen  miksi  ne  ovat  analysoimattomia,  on  siinä,  että  ne  ovat  pelkkiä 

pseudokäsitteitä. Eettisen väitteen lisääminen propositioon ei lisää sen tosiasiallista sisältöä. 

Jos  sanon:  ’Toimit  väärin,  kun  varastit  rahat’,  en  sano  enempää  kuin  ’Varastit  rahat’. 

Lisäämällä sen, että teko oli  väärin… ilmaisen ainoastaan oman mielipiteeni” (Ayer 1964, 

107).

Edellä esitetty voidaan Ayerin mukaan esittää eettisenä väitelauseena: ’Rahan varastaminen on  

väärin’,  mutta  tällä  lauseella  ei  ole  hänen mukaansa  tosiasiallista  merkitystä;  se  ei  hänen 

mukaansa ilmaise propositiota, joka on oikea tai väärä. Hänen mukaansa eettisellä väitteellä 

on  ainoastaan  ”emotiivinen”  merkitys,  joka  kuvaa  puhujan  mielipidettä  kyseiseen  asiaan. 

Ayerin  mukaan  eettiset  lauseet  eivät  ainoastaan  kuvaile  tunteita,  vaan  niillä  kehotetaan 

toiminaan  tietyllä  tavalla,  esimerkiksi:  ”Sinun  pitäisi  kertoa  totuus”.  Valitsemalla  oikea 

eettinen termi saadaan Ayerin mukaan erilaisia painotuksia näihin kehotuksiin, esimerkiksi: 

”On aina oikein puhua totta”. 

Jos eettiset väitelauseet eivät ole tosia tai epätosia, niin kuinka on mahdollista olla niistä eri 

mieltä? Esimerkiksi,  jos  joku väittää saituutta  hyveeksi  ja  joku toinen taas paheeksi,  niin 

kumpi  on  oikeassa?  Ayerin  mukaan  toinen  ilmaisee  hyväksyvänsä  saituuden  ja  toinen 

ilmaisee, ettei hän sitä hyväksy – ei ole olemassa mitään syytä, miksi molemmat eivät voisi 

olla oikeassa. Moraaliväitteistä ei voida kiistellä, sillä ne koskevat vain tapauksen tosiasioita, 

eivätkä niille annettua arvoa.

”Kun  joku  on kanssamme eri  mieltä  tietyn  tai  tietynlaisen  teon moraalisesta  arvosta,  me 

kieltämättä turvaudumme todisteluun saadaksemme hänet ajattelemaan omalla  tavallamme. 

Mutta me emme yritäkään osoittaa todistelullamme, että hänellä olisi ’väärä’ eettinen tunne 

oivaltamansa  tilanteen  suhteen.  Me  yritämme  osoittaa,  että  hän  on  erehtynyt  tapaukseen 

liittyvissä tosiasioissa. Väitämme hänen käsittäneen väärin teon tekijän motiivin; ehkä hän on 

arvioinut väärin teon seuraukset tai sen oletetut seuraukset tekijän tietojen valossa. Ehkä hän 

ei ole ottanut huomioon niitä erityisiä olosuhteita, joihin tekijä on joutunut…Mutta voi myös 

olla,  että  vastapuoli  on  ’ehdollistunut’ moraalisesti  toisella  tavalla  kuin  me.  Vaikka  hän 

hyväksyykin kaikki tosiasiat, hän saattaa edelleen olla kanssamme eri mieltä tarkasteltavana 

olevien tekojen moraalisesta arvosta. Siinä tapauksessa luovumme yrityksestä vakuuttaa hänet 
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todistelun avulla” (Ayer 1964, 110-111).

Ayerin  mukaan  argumentointi  eettisissä  kysymyksissä  on  mahdollista  vain,  jos  taustalle 

hyväksytään arvojärjestelmä. Jos henkilöllä on tietty moraalijärjestelmä, täytyy hänen toimia 

tietyllä tavoin ollakseen johdonmukainen. Kuitenkin Ayerin mukaan on väärin arvioida näiden 

moraalijärjestelmien oikeellisuutta – voimme antaa niistä ainoastaan oman mielipiteemme.

Eettisen tarkastelunsa lopuksi Ayer toteaa vielä yhteenvetona: ”Voimme todeta, että eettiset 

käsitteet  ovat  pseudokäsitteitä  ja  näin  ollen  analysoimattomia.  Psykologien  tehtäväksi  jää 

kuvailla niitä eri  tuntemuksia,  joiden ilmaisussa käytetään erilaisia eettisiä termejä ja niitä 

erilaisia reaktioita, joita nuo tunteet totutusti herättävät. Ei ole olemassa eettistä tiedettä, jos 

sillä tarkoitetaan ’oikean’ moraalijärjestelmän tarkastelua. Olemme nähneet, että koska eettiset 

väitelauseet  ovat  ainoastaan  tunteenilmauksia,  ei  voida  arvioida  eettisen  järjestelmän 

validiteettia, eikä ole mieltä kysyä onko mikään eettinen järjestelmä totta” (Ayer 1964, 112).

Lopuksi Ayer rinnastaa eettiset arvostelmat esteettiin termeihin. Hänen mukaan termejä kuten 

’kaunis’ tai  ’kammottava’ käytetään  samoin  kuin  eettisiä  termejä  ainoastaan  kuvaamaan 

tunteita ja herättämään emootioita kuulijassa, eikä esittämään absoluuttisia tosiasioita. ”Jo nyt 

lienee  varmaan  selvää,  että  ainoa  informaatio,  jonka  saamme  esteettisistä  ja  moraalisista 

kokemuksistamme,  on  tietoa  omasta  mentaalisista  ja  fyysisistä  tuntemuksistamme”  (Ayer 

1964, 114).

 

3.4.3. Toulmin ja säätelevä näkemys

Toulmin kritisoi Ayerin näkemystä eettisistä käsitteistä merkityksettöminä pseudokäsitteinä ja 

erityisesti Ayerin näkemystä, jonka mukaan eettisillä väitteillä on ainoastaan retorista arvoa. 

Toulmin  kuitenkin  myöntää,  että  Ayerin  näkemyksillä  on  perustelunsa  ja  oikeutuksensa: 

Eettisiä huomautuksia tehdään tosiaankin siinä aikomuksessa, että kuulijat reagoisivat niihin. 

Niillä voidaan osoittaa tuntemuksia ja kehottaa toisia toimimaan halutulla tavalla. 

Ayerin mukaan, esimerkiksi lause: ”Toimit väärin varastaessasi  rahat”,  voidaan yhtä hyvin 

ilmaista huudahtamalla: ”Varkaus”, kauhistuneella äänellä. Toulminin mielestä ei ole oikein 

väittää, että kaikki eettiset ilmaukset voidaan tulkita ainoastaan kehotuksina, huudahduksina 
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(ejaculations) tai  käskyinä.  ”Säätelevän  näkemyksen  suurin  heikkous  on  siinä,  että  sen 

mukaan eettisessä keskustelussa ei esiinny kysymyksiä totuudellisuudesta, falsifioitavuudesta 

ja verifikaatiosta, ikään kuin olisi loogisesti identtistä, että kehotteissa ja käskyissä sellaisia 

kysymyksiä  ei  voi  esiintyä.  Se  siis  kohtelee  eettisiä  väitelauseita,  ikään  kuin  ne  olisivat 

kehotteita ja käskyjä” (Toulmin 1953, 53).

Toulminin  mukaan  säätelevän  näkemyksen  kannattajat  haluavat  rajoittaa  päättelyn  käytön 

ainoastaan  loogisiin,  matemaattisiin  ja  tosiasiallisiin  lausumiin.  ”Heille  ’totuus’ 

’falsifioitavuus’  ja  ’todiste’  ovat  ainoastaan  loogisten,  matemaattisten  ja  tosiasiallisten 

lausumien ominaisuuksia ja todennettavuus on ainoa oikea peruste, jolla voidaan tukea minkä 

tahansa väitelauseen totuutta” (Toulmin 1953, 54). Toulminin mukaan säätelevän näkemyksen 

kannattajat huomioivat pelkästään logiikan, mutta jättävät huomioimatta eettisessä päättelyssä 

vaikuttavat arkipäivän tosiasiat.

Toulminin  mukaan  eettisissä  kiistakysymyksissä  ei  välttämättä  ole  yhtä  ainutta  oikeaa 

ratkaisua,  vaan  ratkaisu  riippuu  ”asiaan  vaikuttavien  seikkojen  luonteesta”.  Monissa 

arkielämän  tapahtumissa  eettiset  väitteet  mahdollisesti  ovat  tai  eivät  ole  totta.  Toulminin 

mukaan  moraalifilosofit  ovat  analysoineet  eettisiä  kysymyksiä  samalta  pohjalta,  pyrkien 

löytämään kahdesta vaihtoehdosta yhden perustellusti oikean, tyyliin: Kumpi on oikea teko – 

A vai  B?  Toulminin  mukaan  kysymys  on  samanlaisesta  harhasta  jos  vaaditaan  vastausta 

kysymykseen: Mikä on  oikea vastaus ratkaisemaan binomi x2-5x+6=0; 2 vai 3? Vastaus on 

tietysti molemmat – oikea vastaus riippuu kyseisen ongelman muista ehdoista. (Toulmin 1953,  

154-155) 

Toulmin pitää Ayerin kantaa kyynisenä ja harhaanjohtavana: Ayer ei olisi  hänen mukaansa 

voinut tehdä omia johtopäätöksiään eettisten väitelauseiden luonteesta jos hän olisi myöntänyt 

sen  tosiasian,  että  ainakin  joissain  tapauksissa  voidaan  päätyä  moraalisiin  johtopäätöksiin 

päättelyn  avulla.  Hänen  mielestään  Ayer  sekoittaa  väitteet:  ”Ei  ole  (eikä  voi  olla)  hyviä 

perusteita huudahduksille” ”There are (can be) no good reasons for ejaculations” ja ”Ei ole 

hyviä perusteita eettiselle päättelylle” (Toulmin 1953, 58). 

Toulminin  mukaan  Ayer  koettaa  tarkoituksellisesti  kieltää  eettisiä  päätelmiä  tukevien 

tosiasioiden  kutsumista  termillä  ”perustelu”, koska  Ayerin  näkökannan  mukaan  ei  ole 

mielekästä väitellä mistään, joka ei perustu absoluuttisiin tosiasioihin. Tämä johtaa Toulminin 
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mukaan positioon,  jonka kannattajat  eivät  myönnä,  että  jollekin  eettiselle  teolle,  eettiselle 

päätelmälle  yms.  olisi  (ainakin  joissain  tilanteissa)  olemassa  hyvät  perusteet.  Tämä  on 

Toulminin  mukaan  kestämätön  kanta,  sillä  luonnollisesti  kyseiseltä  pohjalta  ei  voitaisi 

perustella mitkä teot ovat oikein ja mitkä väärin.

3.5. Toulmin ja hyvä eettinen perustelu

Toulminin  mielestä  kysymys  oikeasta  eettisestä  perustelusta  on  keskeinen  moraali-

filosofiassa37. Toulminin  mukaan  mikään  edellä  esitetystä  kolmesta  traditionaalisesta 

suuntauksesta ei anna riittävää arvoa eettiselle perustelulle. Hän kuitenkin toteaa, ettei edellä 

esitetty tarkastelu ole ollut täysin turha, sillä sen avulla on voitu oppia muutamia seikkoja 

etiikasta (Toulmin 1953, 63):

1.  Jos  eettiselle  päätelmälle  ei  ole  olemassa  ’hyvää  perustelua’ ei  ole  mitään  selitettävää 

vastakkaisissa eettisissä näkemyksissä. Termillä perustelu (reason) voidaan Toulminin katsoa 

tarkoittavan  sekä  esitettävän  eettisen  väitteen  perusteluita,  sekä  myös  perusteluita  tietyn 

eettisen teon suorittamiseen. 

2.  Tunteemme,  erityisesti  hyväksyntä  ja  velvollisuus,  ovat  tiiviisti  sidoksissa 

moraalipäätelmiimme.

3. Eettisten väitteiden retorinen voima on yksi niiden tärkeimmistä ominaisuuksista

Eettiset väitteet eivät ole Toulmin mukaan faktoja, eivätkä myöskään käskyjä, kehotuksia tai 

huudahduksia. Eettiset väitteet eroavat hänen mukaansa tosiasiaväitteistä siinä, että edelliset 

eivät kerro mitään maailmasta, mutta jälkimmäiset kertovat. Tässä mielessä eettiset väitteet 

ovat  samantyyppisiä  kuin  käskyt,  kehotukset  ja  huudahdukset,  mutta  eroavat  niistä  siinä 

mielessä,  että  eettiset  väitteet  voivat  olla  tosia  tai  epätosia,  mutta  käskyt,  kehotukset  ja 

huudahdukset  eivät  voi  tätä  olla.  Eettisillä  väitteillä  on  lisäksi  käskyjen,  kehotusten  ja 

huudahdusten retorinen voima. (Nilstun 1979, 46-47) 

37 "Whenever we come to a moral decision, we weight the considerations involved - the relevant facts, that is, so far  
as we are acquainted with them - and then have to make up our minds. In doing so, we pass from the factual reasons 
(R) to ethical conclusion (E). At this moment, we can always ask ourselves, 'Now, is this the right decision? In view  
of what I know (R), ought I choose in this way (E)? Is R a good reason for E? 'When considering ethics in general,  
therefore, we shall naturally be interested in the question, 'What is it that makes a particular set of facts, R, a good  
reason for particular ethical conclusion, E? What is a "good reason" in ethics?; and this will interest us to a greater  
degree than questions like 'What is the analysis of "right"? and 'Is pleasure better than knowledge, or knowledge  
than pleasure'" (Toulmin 1986, 4).
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Toulminin mukaan eettinen päättely on mahdollista – sitä voidaan tehdä 'hyvin' tai 'huonoin' 

perustein  ja  tehtävät  johtopäätökset  ovat  joko  oikeita  tai  vääriä.  Vaikka  Toulmin  ei  itse 

määrittelekään  tarkasti  hyvää  eettistä  perustelua  sinänsä,  pyrkii  hän  antamaan  vastauksen 

etiikan  tehtävän  kautta.  Hänen  mukaansa  etiikka  muodostaa  osan  mekanismista,  joka 

mahdollistaa ihmisten elämän yhteisöissä. 

Toulminin  mukaan  myös  eettiset  käsityksemme  muokkautuvat  ja  kehittyvät  historian 

kuluessa.  Jokainen  sukupolvi  perii  yhteisönsä  ja  kulttuurinsa  eettiset  periaatteet,  jotka 

määrittävät tiettyjä yhteisiä periaatteita ja eettisen argumentaation tapoja. Kuitenkaan uudet 

sukupolvet eivät välttämättä toteuta näitä periaatteita täysin samoin kuin edeltävät sukupolvet, 

vaan pyrkivät soveltamaan niitä muuttuvien tarpeidensa ja elämäntilanteensa mukaan. 

"Jos koottaisiin  yhteisöksi  vaikka 5000 "säätelevän näkemyksen" kannattajaa,  jotka kaikki 

pitäisivät moraalia irrationaalisena, niin heidän olisi pian kehitettävä käyttäytymissääntöjä ja 

opetettava  lapsiaan  termeillä,  joista  osa  olisi  välttämättä  'eettisiä'....Voimme  luonnehtia 

etiikkaa prosessiksi, joka harmonisoi yhteisön jäsenten mielihaluja ja tekoja" (Toulmin 1953, 

136).38 

Hänen  mukaansa  etiikka  muodostaa  osan  siitä  mekanismista,  joka  mahdollistaa  ihmisten 

yhteisöllisen  elämän.  Hänen  mukaansa  velvollisuuden  käsite  on  keskeisessä  roolissa 

inhimillisessä  kanssakäymisessä:  opimme  luopumaan  omista  vaateistamme  ja  muutamaan 

omia pyrkimyksiämme, mikäli ne ovat ristiriidassa muun yhteisön kanssa. Hänen mukaansa ei 

ole  edes mahdollista,  että  olisi  olemassa yhteisöjä,  jotka eivät  jollain tasolla  harmonisoisi 

yksilöidensä pyrkimyksiä.39 

Yhteisöllä Toulmin tarkoittaa "yhdessä elävien ihmisten ryhmää, jotka kunnioittavat toistensa 

etuja" (Toulmin 1953, 135). Toulminin mukaan ihmisryhmää, voidaan pitää yhteisönä jos ja 

vain  jos  sillä  on  moraalikoodi.  Toulminin  käyttämä  yhteisön  määritelmä  on  kuitenkin 

epämääräinen ja ongelmallinen.

Se on ongelmallinen ainakin kahdesta näkökulmasta:  Yhdessä asuvat ihmiset (valtiossa tai 

pienyhteisöissä)  voivat  muodostaa  useampia  kuin  yhden  yhteisön,  esimerkiksi 

38 "Further, if this argument appeals to principles, fit to be called 'ethical', these must be such as would harmonise  
the action of those who accpted them" (Toulmin 1953, 168).
39“The concept of 'duty' in short, is inextricable from the 'mechanics' of social life, and from the practices adopted  
by different communities in order to make living together in proximity tolerable or even possible” (Toulmin 1953, 
136).
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maahanmuuttajien omat yhteisöt  isompien yhteisöjen sisällä.  Ongelmaksi  muodostuu mikä 

yhteisö määrittää noudatettavan moraalikoodiston?

Yhteisön  määritelmän  loppulause  "..kunnioittaa  toistensa  etuja"  on  myös  ongelmallinen. 

Kunnioittaako  Saudi-Arabian  miesväestö  naisväestön  etuja?  Länsimaisesta  näkökulmasta 

todennäköisesti  ei,  tiettyjen  saudien  näkökulmasta  todennäköisesti  kyllä,  toisten  saudien 

näkökulmasta luultavasti ei. Määritelmän loppuosan perusteella ei voida antaa kysymykseen 

vastausta.

Jokaisessa yhteisössä on oma moraalikoodistonsa, jonka tehtävänä on harmonisoida yhteisön 

jäsenten pyrkimyksiä kohti yhteisön omaa parasta. On aina hyvä peruste teolle toimia siten, 

että teko on yhteisön moraalikoodiston mukainen. Toulminin mukaan etikka on nimenomaan 

yhteisöllistä ja hän määrittelee etiikan tehtävän  (the function of ethics)  seuraavasti:  ”Ohjata 

tuntemuksia ja käyttäytymistämme siten, että jokaiselle saavutetaan mahdollisimman yhden-

mukainen toiveiden ja halujen täyttymys.”40  

Näkemyksessään etiikan 'luonteesta' Toulmin sanoo: ”Etiikan 'luonteen' keskeinen merkitys 

on  nyt  ymmärrettävissä:  ei  tarvittaisi  eettistä  päättelyä  ihmisten  joukossa,  joiden  tunteet 

olisivat täysin muuttumattomia (ja jotka käyttäytyisivät täsmälleen samoin, riippumatta siitä 

kehotettaisiinko heitä muuttamaan käytöstään vai ei), eikä myöskään enkelien keskuudessa, 

joiden pyrkimykset olisivat aina parhaat (ja  joiden ei  tarvitsisi  pohtia tai  keskustella mitä 

tulisi tehdä)” (Toulmin 1953, 136-137).

Perustellessaan  oikeaa  eettistä  päätöstä  Toulmin  tukeutuu  yhteisön  moraalikoodistoon; 

Toulminin  mukaan on kahdenlaisia  hyviä  perusteluita  (a  good reason in  ethics) eettiselle 

teolle. Tällaiset periaatteet, 'prima facie velvollisuudet' tai 'kategoriset imperatiivit' ovat niitä, 

joita kutsumme yhteisön 'moraalikoodiksi'” (Toulmin 1953, 140):41  

a) voidaan osoittaa, että kyseinen teko on velvollisuus, jota kyseisen yhteisön moraalikoodisto  

vaatii  kunnioittamaan.  Tämä  määritys  edustaa  deontologisen  tason  velvollisuusetiikkaa, 

40 “Further, the analysis of what I have called 'function' of ethics can now be completed: we can provisionally  
define it as being 'to correlate our feelings and behaviour in such a way as to make the fulfillment of everyone's aims  
and desires as far as possible compatible” (Toulmin 1953, 137). 
41 Toulmin toimi  Kurt  Baierin väitöskirjan tarkastajana  Oxfordissa.  Kurt  Baier  (artikkeli  The Point  of  View of  
Morality (1954)) määrittelee moraalin tehtävän Toulminin tavoin: 
" Regard the rules belonging to the morality of the group as designed to regulate the behaviour of people all of  
whom are to be treated as equally important 'centres' of cravings, impulses, desires, needs, aims and aspirations; as  
people with ends of their own, all of which are entitled, prima facie, to be attained"..."A genuine moral rule must be  
for the good of human beings" (Nielsen 1957, 238-239). 
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esimerkiksi:  "Minun tulee tehdä näin,  koska lupasin". Deontologisen  tason etiikka sisältää 

yksiselitteisiä eettisiä normeja, tapoja, ohjeita ja käskyjä, jotka ovat yhteisiä koko yhteisölle.

b) harkita tuottavatko teon seuraukset yhteisön jäsenille vakavia ja haitallisia seuraamuksia.  

Tämä edustaa  korkeamman tason  teleologista42 seurausetiikkaa.  Tällä  tasolla,  pohdittaessa 

sosiaalisten käytäntöjen moraalia, ei voida enää vedota yhteisön käyttämiin moraalinormeihin, 

vaan pohditaan  kysymyksiä  siitä  onko vallitseva  moraalikoodisto  oikeutettu.  Haastaessaan 

yhteisön vallitsevan moraalikoodiston, yksilö siirtää itsensä moraalikoodiston ulkopuolelle ja 

kyseenalaistaa koko koodiston, eikä ainoastaan yksittäisen teon oikeutusta. 

Yhteisö  voi  reagoida  tähän  kritiikkiin  kahdella  tavalla:  se  voi  vahvistaa  vallitsevan 

moraalikoodiston oikeutusta pyrkimällä säätelemään kaikkia mahdollisia poikkeamia, tai se 

voi hyväksyä kritiikin ja ja muuttaa koodistoa tarpeen mukaan. Tällä teleologisella eettisellä 

tasolla yhteisön jäsenillä on oikeus kritisoida olemassa olevia käytäntöjä ja  ehdottaa tilalle 

uusia. 

Toulmin  täsmentää  kohdan  a)  velvollisuuskäsitettä  toteamalla:  ”Tietyissä  yhteisöissä  ovat 

tietyt  periaatteet  vallitsevina,  toisin  sanoen,  kiinnitetään  huomiota  tietyn  tyyppisiin 

argumentteihin, joilla perustellaan muun muassa 'aidon hyvän', 'aidon oikeudenmukaisuuden' 

ja 'aidon velvollisuuden' käsitteet. Näiden perusteella yhteisön jäsenten odotetaan säätelevän 

elämäänsä ja arvioitaan" (Toulmin 1953, 140). 

Nilstun  on  määritellyt  teon  A moraalisesti  oikeaksi  tai  vääräksi  Toulminia  tulkiten:  "Jos 

oletetaan,  että  teko A täyttää ainakin yhden vallitsevan moraalisäädön toimijan yhteisössä, 

eikä teko ole ristiriidassa minkään toisen yhteisössä vallitsevan moraalisäännön kanssa, niin 

voidaan päätellä,  että  teko A on moraalisesti  oikein". Toulmin itse  kutsuu tätä  määrittelyä 

termeillä "periaatteen testi" (the test of principle), "looginen kriteeri" (the logical criteria) ja 

"sääntö" (the rule). 

Näin  Toulmin pyrkii  osoittamaan eettisen päättelyn ominaisluonteen tai  'eettisen logiikan'; 

eettisessä päättelyssä voidaan hänen mukaansa turvautua useisiin sosiaalisista käytännöistä 

oikeutuksensa hakeviin premisseihin.

42 “Deontological theories hold that there are ethical propositions of the form:”Such and such a kind of action  
would always be right (or wrong) in such and such circumstances, no matter what its consequences might be” 
“Teleological theories hold that the rightness or wrongness of an action is always determined by its tendency to  
produce certain concequencies which are intrinsically good or bad” (Toulmin 1953, 141).
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Toulmin ei  anna  An Examination of the Place of Reason in Ethics  teoksessa eksplisiitistä 

vastausta  kysymykseensä:  ”Mikä tekee  jostain eettisestä  päättelystä  ’hyvää’ ja  mikä tekee 

joistain  eettisistä  argumenteista  vakuuttavia?”,  vaan  hän  toteaa  pyrkineensä  ”kuvaamaan 

tilanteita, joissa voimme kutsua päätelmiä 'eettisiksi'  ja päätöksiä 'moraalisiksi' ja 'sitä osaa 

mitä päättely näyttelee vastaavissa tilanteissa”. Hänen mukaansa tämä lopputulos "ei tyydytä 

filosofeja,  jotka etsivät  yleisempiä sääntöjä  ja  ovat  pettyneitä  siihen,  ettei  hän ole  antanut 

tarkempia perusteita eettiselle argumentaatiolle". 

3.6. Rajoittavat kysymykset etiikassa

Toulmin onnistui mielestään asettamaan rajat eettiselle päättelylle seuraavaksi käsiteltävien 

'rajoittavien kysymysten' muodossa. Koska etiikka edustaa omaa päättely käytäntöään, sillä on 

tiettyjä  sisäänrakennettuja  rajoitteita.  Toulminin  mukaan  etiikkaa  voidaan  käyttää 

perustelemaan jotain  käyttäytymisvaihtoehtoa  tai  sosiaalista  käytäntöä,  mutta  sitä  ei  voida 

ulottaa  koskemaan  kaikentyyppistä  “eettistä  päättelyä”;  päättelyä  joka  on  etiikan  rajojen 

ulkopuolella.  Toulmin  itse  tiivistää:  “On  eri  asia  osoittaa,  että  sinun  tulisi  valita  tietty 

toimintamalli, kuin saada sinut haluamaan se mitä sinun tulisi tehdä – jälkimmäinen ei ole 

lainkaan filosofian tehtävä” (Toulmin 1953, 163).

Toulminin mukaan esimerkiksi kysymys: ”Miksi tulisi tehdä sitä mikä on oikein?”, ei kuulu 

lainkaan etiikkaan, koska se ei anna vaihtoehtoja. Kysymyksessä on niin sanottu rajoittava 

kysymys (limiting question). Toulminin mukaan kysymykseen voidaan vastata  tyhjentävästi: 

”Mitä muuta sitten olisi tehtävä?”

Toulminin mukaan rajoittavat kysymykset ovat kysymyksiä, jotka ovat keinotekoisia ja joiden 

vastaukset  johtavat  tiettyyn  perusperiaatteeseen,  jota  ei  voida  enempää  perustella. 

Rationaalisuuden kaapuun puettuihin kysymyksiin, kuten "Miksi tulisi olla moraalinen?" tai 

”Miksi tulisi tehdä sitä, mikä on oikein?”, ei ole olemassa perusteltuja vastauksia. Jos kysyjä 

toistaa  itsepintaisesti  ja  lapsellisesti  "Mutta  miksi..?",  voidaan  vedota  vain  "yleisesti 

hyväksyttyyn  sosiaaliseen  käytäntöön",  jota  ei  voida  perustella  enempää  kyseisessä 

kontekstissa.

Toulminin  näkemyksen  mukaan  tämän  tyyppiset  kysymykset  asettavat  rajat  eettisille 

kysymyksille,  esimerkiksi  hyvästä  tai  tekojen  oikeutuksesta,  joihin  ei  voida  enää  löytää 

perusteltua selitystä tietyn "rajan" jälkeen. Näitä rajoittavia kysymyksiä esiintyy Toulminin 
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mukaan erityisesti etiikan, uskonnon ja tieteen raja-alueilla. 

Tästä  syystä  yritykset  luoda eettisiä "superperiaatteita" ovat Toulminin mielestä tuomittuja 

epäonnistumaan;  näiden  "superperiaatteiden"  oikeutus  on  perusteltavissa  ainoastaan 

vetoamalla  kyseiseen  periaatteeseen  itseensä  tai  johonkin  tuonpuoleisiin  ja  metafyysisiin 

perusteisiin. (Toulmin 1953, 205-207, 213)

Toulmin  antaa  hyvän  esimerkin  rajoittavista  kysymyksistä,  jotka  näennäisesti  vaativat 

järkevää "tieteellistä" vastausta: Dr. C. H. Waddington oli avannut symposiuminsa  Science  

and Ethics kysymyksellä: "Mikä on etiikan intellektuaalinen perusta43?". 

Toulminin  mukaan  rajoittavilla  kysymyksillä  on  seuraavia  ominaisuuksia  (Toulmin  1953, 

204-211):

1. Yritys vastata rajoittavaan kysymykseen ei saa kysyjää vakuuttuneeksi, vaan yhä uudelleen 

palataan  samaan  kysymykseen.  Jos  kysyjä  jankuttaa  lapsellisesti  "Miksi,  miksi...miksi? 

vastaajan on lopulta vedottava johonkin hämärään pseudoselitykseen, jota ei voida enempää 

perustella. Toulminin oma esimerkki on lainatun omaisuuden palauttamisesta, jossa sitkeästi 

jankuttamalla syytä siihen, miksi lainattu omaisuus tulisi  palauttaa, voidaan lopulta vedota 

vain "yleisesti hyväksyttyyn sosiaaliseen käytäntöön"

2. Rajoittavat kysymykset ovat laadittu siten, tai esitetään sellaisessa kontekstissa, että hieman 

muuttamalla  joko  kysymyksen  sanamuotoa  tai  esitettävää  kontekstia,  niistä  saadaan 

kysymyksiä  joihin  voidaan  antaa  perusteltuja  vastauksia.  Voidaan  tietysti  pyytää  kysyjää 

täsmentämään mitä on kysymyksen taustalla tai muotoilemaan kysymyksensä toisin sanoin, 

jolloin siihen voi olla mahdollista vastata.

3. Rajoittavat kysymykset eivät anna aitoja vaihtoehtoja, joista voidaan valita. Normaalisti 

vastaus voidaan perustella esimerkiksi yhdellä tai toisella moraaliperiaatteella. 

Toulminin  mukaan  rajoittavilla  kysymyksillä  on  kuitenkin  oma  oikeutuksensa:  hänen 

mukaansa  ne  auttavat  meitä  "psykologisesti  sopeutumaan  maailmaan,  samoin  kuin  tiede 

auttaa meitä  ymmärtämään sitä" (Toulmin 1986, 209).  Myös historiallisesta näkökulmasta 

rajoittavat  kysymykset  ovat  arvokkaita;  rationaalisuuden  tuolla  puolen  (questions  extra-

43 "And faced with this demand, we can only answer as Wittgenstein answered,'This is a terrible business - just  
terrible! You can at best stammer whan you talk about of it'" (Toulmin 1986, 209).
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rationally)  olevat  kysymykset  ovat  johtaneet  tarkastelemaan asioita  oikeata  rationaalisesta 

näkökulmasta. 

3.7. An Examination of the Place of Reason in Ethics teoksen kritiikkiä

Toulminin  väitöskirja  julkaistiin  kirjana  vuonna  1950.  Teoksen  saama  vastaanotto  oli 

pääsääntöisesti  negatiivinen. Oikeastaan ainoastaan  Kai Nielsen oli  Toulminin näkemyksen 

kannalla  useassa  tässäkin  työssä  viitatussa  artikkelissaan.  Nielsen  jakaa  myös  Toulminin 

käsitykset rajoittavista  kysymyksistä (Nielsen 1959, 116-124).  Nielsen näyttää hyväksyvän 

ilman kritiikkiä Toulminin kriteerin hyvästä eettisestä perustelusta44.

R.M.  Hare  on  kyseisen  teoksen  arvostelussaan  kaksijakoinen:  toisaalta  hän  toteaa,  että 

kyseessä "on yksi harvoista viime vuosina ilmestyneistä kiinnostavista etiikan teoksista" (Hare 

1951,  372).  Lisäksi  teoksen  meriiteistä  mainitessaan  hän  listaa  muun  muassa  "tylyn, 

traditionaalisen objektivismin ja subjektivismin käsittelyn45".

Haren pääkritiikki kohdistuu nimenomaan Toulminin edustamaa Good-Reasons lähestymistä 

vastaan.  Hänen  mielestään  Toulmin  korvaa  keskustelun  moraaliperiaatteista  kuvaamalla 

prosessia,  jonka  avulla  löydetään  hyvät  eettiset  perusteet.  Haren  mielestä  Toulmin  tekee 

virheen, jos moraalinen päätelmä perustellaan vetoamalla sen käyttöön (It certainly cannot, if  

it is a moral judgement, be established by an appeal to its usage). Käsittääkseni Hare pyrkii 

sanomaan,  että  Toulmin virheellisesti  samaistaa  termit  "eettinen" ja  "moraalinen" termien, 

kuten "säännöt", "argumentit" ja "käytännöt", kanssa. 

Lisäksi  Haren mukaan Toulmin näyttää virheellisesti osoittavan,  että  on mahdollista  tehdä 

moraalinen päätelmä ilman moraalista premissiä46.

44 " ...one need not to make any deeper 'moral decision' to accept Toulmin's criteria for good reasons" (Nielsen 
1958, 28).
45 "I have dealt at some length with what seems to me be Mr. Toulmin's central thesis, and in trying to subvert this,  
have had no time to do justice to the book's many merits. These include a devastating, through brusque, exposure of  
traditional objectivism and subjectivism; a penetrating, through brief study of scientific method; a lively descriptive  
account of some of the ways in which we arrive at moral conclusions, and a stimulating, through many will say  
incomplete, account of religious faith" (Hare 1951, 374).
46 "The danger comes from two sources. The first is that, having called it (major premiss) a rule of interference, he  
seems to forget  that  it  is  a  moral  judgement  in  its  own right  and seeks  to  establish  it  by  the  means that  are  
inappropriate to a moral judgement. The second is that by dressing up the interference in this way, he suggests the  
reader that,  what logic cannot  do,  Mr.  Toulmin can,  namely infer a moral conclusion without having a moral  
premiss (Hare 1951, 374).
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C.D. Broad pitää arvioinnissaan  The Place of  Reason in Ethics  teosta  "yksityiskohdiltaan 

epäselvänä  ja  ongelmallisena"  (Broad  1952,  93).  Teoksen  arvioinnissa  John  Rawls  antaa 

tunnustusta  Toulminin  käsittelylle  rajoittavista  kysymyksistä,  mutta  kiinnittää  huomioita 

muun muassa Toulminin utilitaristiseen lähestymiseen. Rawls näkee Toulminin näkemyksen 

täysin  utilitaristisena  ja  kyseenalaistaa  näkemyksen,  jonka  mukaan  utilitarismi  olisi  ainoa 

periaate  jota  voitaisiin  soveltaa  yhteisöllisessä  moraalisessa  päättelyssä.  Hänen  mukaansa 

vaikka Toulmin näyttää näin väittävän, kyseinen näkemys ei pidä paikkaansa; "...seikka, josta 

myös myös muutamat utilitaristit ovat yhtä mieltä" (Rawls 1951, 572-580).

Muun muassa Tore Nilstun (1979) pitää Toulminin näkemystä moraalista yhteisöjen sisäisenä 

käsitteenä  'normatiivisena  relativismina'47. Lisäksi  ainakin  George  Nakhnikian  (1959)  ja 

Patrick McGrath (1967) kritisoivat Toulminin näkemystä relativistiseksi.

McGrathin  mukaan  olisi  absurdia  tulkita  periaate:  'lupaukset  tulee  pitää',  tarkoittamaan: 

'lupaukset  tulee  pitää  oman  yhteisön  jäsenille',  (McGrath  1967,  214).  Nielsenin  mukaan 

edellinen  tulkinta  näyttäsi  olettavan,  ettei  Toulmin  hyväksyisi  mitään  yhteisöjen  välisiä 

moraalikoodistoja; hän kuitenkin uskoo, ettei tämä tulkinta Toulminin näkemyksestä ole oikea 

(Nielsen 1957, 239-240). 

Tosiasiassa Toulmin ei esitä esimerkkejä yhteisöjen välisistä moraalikysymyksistä. Toulmin 

ainoastaan  sivuaa  moraalikäytäntöjen  vertailuja  eri  kulttuureissa  vertaillessaan  kursorisesti 

kristittyjen  ja  muslimien  avioelämää:  Onko  parempi  tyytyä  yhteen  vaimoon  vai  olisiko 

parempi  jos  niitä  olisi  vaikka  neljä?  Hänen  mukaansa  vertailu  siitä,  kumpi  kyseisistä 

instituutiosta on 'oikea' on turhaa, koska vertailussa täytyy ottaa huomioon koko kysymykseen 

liittyvä elämäntapa. Yhtä hyvin voitaisiin kysyä: ”Onko kristittyjen vai muslimien elämäntapa 

parempi?”. Tällaiseen kysymykseen voidaan löytää vain henkilökohtainen vastaus pohtimalla 

mahdollisen uskonnonvaihdon mukanaan tuomia seurauksia kokonaisuutena. (Toulmin 1953, 

153)

Teoksen arvioinnissaan Ethics lehdessä 1952 William Sacksteder toteaa hieman sarkastisesti, 

että  Toulmin  pyrkii  tavoittelemaan  harvinaista  filosofista  hyvettä  ehdottamalla  uutta 

näkökulmaa perustaviin filosofisiin ongelmiin ja rakentamalla näistä selkeän, täsmällisen ja 

ymmärrettävän, uudet näköalat avaavan kokonaisuuden. 

47 Nilstun lainaa R.B. Brandin määritelmää normatiivisesta relativismista: "If the moral principles recognized in the  
society of which X is a member imply that it is wrong to do A in certain circumstances C, then it is wrong for X to do  
A in C"  (Nilstun 1979, 62).
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Kuitenkin  Toulmin  Sackstederin  mielestä  maksaa  pyrkimyksestään  hinnan  sortumalla 

epätäsmällisyyksiin ja epäselvyyksiin48. 

Olen täysin samaa mieltä niiden kriitikoiden kanssa, jotka kritisoivat Toulminin esitystapaa 

epäselväksi; teoksen esitystapa on mielestäni sekava, eikä Toulminin keskeisten argumenttien 

hahmottaminen ole  helppoa.  Toulminin näkemystä  vaivaa  täsmällisten  määrittelyjen puute; 

esimerkiksi hänen epämääräinen määrittelynsä "yhteisö" termille. Lisäksi hänen viittauksensa 

yhteisön  prima  facie  periaatteisiin  ja  'kategoriseen  imperatiiviin'  johtavat  helposti 

mielleyhtymiin  kyseisten  periaatteiden  alkuperäisestä  absoluuttisesta  luonteesta.  Lisäksi 

Toulminin omat esimerkit "eettisistä ongelmatapauksista" ovat käsittämättömän huonoja.

Kuitenkin  täytyy pitää  mielessä,  että  edellä  esitetyssä  on  nimenomaan kyseiseen teokseen 

liittyvä kritiikki ja tarkasteltaessa Toulminin näkemyksiä kokonaisuudessaan voidaan ainakin 

osa  esitetystä  kritiikistä  hylätä.  Esimerkiksi  yhteisöllisten  eettisten  periaatteiden  lisäksi 

voidaan  vedota  myös  henkilökohtaiseen  kerääntyneeseen  eettiseen  kokemukseen,  johon 

perustuen voidaan ratkaista eettisiä ongelmatilanteita

Toulmin ei mielestäni pohjimmiltaan edusta normatiivista relativismia. Pietarinen ja Poutanen 

esittävät yleisen määrittelyn normatiivisen relativismin moraaliperiaatteesta: "Teko A on oikea 

jos  ja  vain  jos  se  on  sen  yhteisön  perustavien  normien  mukainen,  jossa  teko  tehdään 

(Pietarinen-Poutanen 1998, 102). Itse tulkitsen tätä siten, että toimimalla aina tietyn yhteisön 

perustavien normien mukaisesti syyllistytään normatiiviseen relativismiin; esimerkiksi alussa 

mainittu  muslimihoitajan tapaus.  Tarkasteltaessa Toulminin argumentaatiomallia  (luku 4.6.) 

voidaan huomata, että on oikein noudattaa yhteisön moraalisääntöjä, elleivät poikkeukselliset 

olosuhteet vaadi toimimaan toisin. 

Toulmin on oikeutetusti ottanut kannan, jonka mukaan moraaliväitteet ovat, ainakin jossain 

määrin,  kulttuuri-  ja  aikakausisidonnaisia.  Käsittääkseni  Toulminin  näkemyksen  mukaan 

etiikkaa ei  tarvittaisi  lainkaan,  mikäli  ihmiset  eivät  eläisi  yhteisöissä.  On tosiasia,  että  eri 

yhteisöillä  on  historiallisesti  ollut  hyvin  monenlaisia  kehittymisen  lähtökohtia 

maantieteellisesti, uskonnollisesti, kulttuurillisesti jne. Tämä on johtanut tilanteeseen, että eri 

48 "This  study  possesses  the  rare  philosophical  virtue  of  propounding  what  is  claimed to  be  the  fundamental  
question in terms of which a major field of philosophy should be treated and moving carefully, directly, and clearly  
toward an answer to the question. But it also possesses the not-so-rare philosophical vice of purchasing clarity and  
precision by reglegating the fundamental and guiding problems to an unexamined mode of analysis which is at the  
same time both regarded as imprecise,  if  not suspect, and utilized as a fund from which may be surreptitiously  
imported the criteria and principles needed to expand the analysis to something resembling a full treatment of the  
field" (Sacksteder 1952, 217).
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yhteisöt painottavat tiettyjä moraalikysymyksiä eri tavoin. Lienee varmaan makuasia haluaako 

Toulminin lokeroida tällä pohjalla relativistiksi vai ei. 

Mikä on sitten Toulminin An Examination of the Place of Reasons in Ethics teoksen arvo ja 

kontribuutio  eettiseen  keskusteluun?  Toulmin  oli  ensimmäisenä  avaamassa  Good-Reasons 

näkemystä eettiseen keskusteluun. Muita kyseisen suuntauksen edustajia ovat muun muassa 

Kai Nielsen, Kurt Baier, Henry Aiken ja Jon Wheatley. 

Toulmin  oli  siirtämässä  fokusta  traditionaalista  metaeettisistä  näkemyksistä  kohti  eettisen 

päättelyn ominaisluonnetta, eettistä kielenkäyttöä ja yhteisöjen "eettisiä kielipelejä". Toulmin 

jätti  omasta  mielestään  avoimeksi  mahdollisuuden,  jonka  mukaan  eri  aikakausina, 

kulttuureissa  ja  omissa  elämänmuodoissaan  elävät  ihmiset  voisivat  kehittää  omintakeisia, 

mutta  silti  yhteneväisiä  eettisiä  traditioita.  Toulmin  viittaa  Wittgensteinin  positioon kielen 

merkityksestä  kulttuurin  muovaajana:  jokainen  "luonnollinen  kieli"  koostuu  joukosta 

"kielipelejä", joiden merkitys on peräisin niistä yhteisöjen "elämän muodoista" (forms of life), 

joissa kieltä opitaan ja käytetään (Toulmin 1972, 66-67). 

Toulmin  onnistui  mielestään  asettamaan  rajat  eettiselle  päättelylle  edellä  esitettyjen 

rajoittavien  kysymysten  muodossa.  Koska  eettinen  päättely  edustaa  omaa 

päättelykäytäntöään,  sillä  on  tiettyjä  sisäänrakennettuja  rajoitteita.  Toulmin  mielestään 

onnistuu esittämään nämä rajoittavien kysymysten muodossa.

Tässä  viitattuun  yhteisölliseen  moraaliperustaan  Toulmin  palasi  käytännöllistä  eettistä 

päättelyä  edustavassa  kasuistisessa  eettisessä  päättelyssä,  jossa  moraaliperustana  toimivat 

yhteisön hyväksymät eettiset paradigma tapaukset. Kyseiset paradigmatapaukset ovat yleensä 

itsestään selviä yhteisön jäsenille ja on oikein toimia niiden mukaisesti ellei jotain kyseistä 

periaatetta  kumoavaa  poikkeustilannetta  ilmene.  Tätä  osaa  Toulminin  käytännöllisestä 

eettisestä päättelystä tarkastellaan seuraavassa.
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4. TOULMIN JA KÄYTÄNNÖLLINEN EETTINEN PÄÄTTELY

4.1. Taustaa Toulminin käytännölliselle eettiselle päättelylle

Toulminin  käytännöllisten  eettisten  päättelykäytäntöjen  ytimen  muodostavat  teokset  The 

Abuse of Casuistry (1988) ja The Uses of Argument (1958). Tutkielman rakenteellisista syistä 

teoksia käsitellään työssä laajemmin nimenomaan tässä, eikä ilmestymisjärjestyksessä. 

The Uses of Argument teoksessa esitetty Toulmin argumentaatiomalli esittää mallimuodossa 

The  Abuse  of  Casuistry  teoksen  taustoittaman  näkemyksen  käytännöllisen  argumentin 

ylivertaisuudesta  teoreettiseen  argumenttiin  verrattuna  käytännön  elämän 

päättelykonteksteissa.  Lisäksi  käsitellään  erikseen  Toulminin  argumentaatiokentän  käsite; 

näkemys,  jonka  mukaan  on  olemassa  erilaisia  argumentaatiokenttiä,  joille  tyypillisten 

käytäntöjen  mukaan  esitettyjen  väitteiden  ja  niiden  perustelujen  kriteerit  eroavat  toisten 

argumentaatiokenttien vastaavista perusteluista ja kriteereistä.

Euroopassa Toulminin  The Uses of Argument  sai nuivan vastaanoton; Toulmin itse uskoikin 

saamansa vastaanoton perusteella ”teoksen syntyneen painossa kuolleena” Humen Treatise of  

Human  Nature  teoksen  tavoin.  Englannissa  teos  unohdettiinkin  varsin  nopeasti,  mutta 

erityisesti USA:ssa retoriikan tutkijat ottivat Toulminin teoksen innostuneesti vastaan 49.

Teos  on  myöhemmin  "noussut  kuolleista",  erityisesti  siinä  esitetyn  argumentaatiomallin 

ansiosta.  Kyseisellä  argumentaatiomallilla  voidaan  analysoida  esitettyjen  argumenttien 

oikeellisuutta. Myöhemmin kyseistä mallia on sovellettu argumentaatioteorian lisäksi myös 

muun muassa tekoälytutkimukseen. 

Toulminin  itsensä  ensisijaisena  tarkoituksena  ei  ollut  rakentaa  argumentaatioteoreettista 

mallia,  vaan  lähteä  tekemään  filosofista  kritiikkiä  formaalin  logiikan  ja  tietoteorian 

rajoituksista arkipäivän argumenttien arvioinnissa. Toulmin kertoo olleensa aidosti yllättynyt, 

kun hän oli 1960-luvun alussa huomannut, että hänen mallinsa oli USA:ssa laajalti käytössä 

kommunikaatioteorian opetuksessa (Toulmin 2006, 27).

49 "It was, in the event, to my great advantage that the Uses of Argument found so quickly into the world of speech  
community. The rightly named 'analytical' philosophers in the Britain and America of the late 1950s quickly smelled  
an enemy. The book was roundly damned by Peter Strawson in the BBC's weekly journal The Listener; and for many  
years English professional philosophers ignored it. Peter Alexander, a colleaque at Leeds called it 'Toulmin anti-
logic book'; and my Doktorvater at Cambridge, Richard Braithwaite,  was deeply pained to see one of his own  
students attacking his commitment to Inductive Logic (I only found this out years later)" (Toulmin 2003, viii).
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Molemmat  teokset  edustavat  Toulminin  näkemystä  puolueettomasta  rationaalisuudesta 

(impartial  rational  standpoint)50. Toulmilla  käyttää analogiana  lainkäyttöä  (jurisprudence),  

jonka hän näkee keskitienä absolutismin ja relativismin keskivälillä. Toulmin rinnastaa näiltä 

osin51 lainkäytön  ja  tavoittelemansa  puolueettoman  rationaalisen  näkökannan (impartial  

rational standpoint). 

Toulminin  mukaan  ei  ole  mahdollista,  että  lainkäytön  päätökset  perustuisivat  ainoastaan 

muodollisesti  päteviin  (formally  valid)  tai  "loogisiin"  argumentteihin.  Jos  näin  olisi,  niin 

jokaisen tapauksen taustalle olisi löydettävissä tietty laki, jota käytettäisiin kyseisen tapauksen 

premissinä  ja  "oikea"  johtopäätös  olisi  tehtävissä  suoraviivaisesti  kyseiseltä  pohjalta. 

Kuitenkin,  jokainen  käsiteltävä  tapaus  on  ainutkertainen  ja  tapauksessa  voidaan  löytää 

keskenään ristiriidassa olevia periaatteita tai tekoa mahdollisesti puolustavia tai raskauttavia 

poikkeuksia. 

Ei ole olemassa absoluuttisia ja pysyviä lainkäytöllisiä periaatteita, eikä Toulminin mukaan 

juridiselle  relativismille  ole  perusteita.  Jokainen  tapaus  käsitellään  itsenäisesti,  mutta 

oikeutusta päätöksille haetaan aiemmista vastaavista tapauksista  (cases). Aiemmat vastaavat 

tapaukset  antavat  esimerkiksi  asianajajille  pohjan  arvioida  oikeuden  todennäköistä 

suhtautumista heidän asiakkaansa edustamaan tapaukseen. Kokemuksen kautta siis haetaan 

vastaaviin tapauksiin perustuva vahvistus. 

Lainkäytöllä on tässä suhteessa selvä analogia käytännön elämän argumentteihin; ainoastaan 

käytännöllinen  argumentti  huomioi  mahdolliset  kyseiseen  tapaukseen  liittyvät  oletukset  ja 

tuottaa lopputuloksen joka on mahdollisesti oikein/väärin; tämä voidaan rinnastaa lainkäytön 

termistöön,  esimerkiksi  "pidätetään  todennäköisin  syin..".  Vaikka  lainkäyttö  noudattaa 

yleisesti  samoja  proseduureja,  on  Toulminin  mukaan  löydettävissä  argumentaatio-

käytännöissä tiettyjä eroja, esimerkiksi siviili- ja rikosoikeuden välillä. Tässä Toulmin viittaa 

50 "Our impartial rational standpoint is thus an 'objective' one, in the sense of being neutral as between the local  
and temporary views of different historico-culture milieus; but its conclusions are always subject to reconsideration,  
and it does not divorce itself from the actual testimony of history and antropology...As our experience accumulates  
still further, our ideas about rational strategies and procedures for dealing with the problems in any field are always  
open to reconsideration, revision and refinement" (Toulmin 1972, 500)."
51 "Yet the existence of jurisdictional boundaries never by itself eliminates from considaration juridical precedents  
from older cases or other countries. A decent respect for juridicial relativity (that is to say) never plunges the courts  
into mere juridical relativism. On the contrary, the juridical experience of all mankind is kept available as a reserve,  
on which  the courts can call  -  with due attention to historical  and cultural  differences -  in  arriving at  a  just  
resolution  of  current  cases.  The  task  of  finding  impartial  rational  procedures  for  comparing  judgements  from  
different milieus is a similar one; and this parallel with the law may help us ot recognize our own middle way  
between absolutism and  relativism,  by  focusing  our  attention  on  the  practical  manner  in  which  concepts  are  
employed in the actual conduct of intellectual enterprises" (Toulmin 1972, 88).
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implisiittisesti kappaleessa 4.7. esitettäviin argumentaatiokenttiin.

4.2. Eettisen päättelyn ominaisluonne

Toulmin  vertaa  eettisiä  periaatteita  tieteellisiin  teorioihin;  hänen  mukaansa  ne  molemmat 

kertovat  tiivistetysti  jotain  yhteisöön  kertyneestä  kokemuksesta.  Samoin  kuin  tieteelliset 

teoriat  ovat  jotkut  eettiset  periaatteet  kattavampia  ja  paremmin hyväksyttyjä  kuin toiset  ja 

näiden eettisten periaatteiden "voima" voi vaihdella yhteisöstä toiseen52.

Tieteellinen päättely on oma päättelylajinsa, jolla on omat kriteerinsä tieteellisten väitteiden 

todennettavuudelle.  "Tieteellisiä ennusteita  voidaan perustella  tieteellisillä laeilla,  joita taas 

puolestaan  voidaan  perustella  muilla  kriteereillä.  Toulminin  mukaan  ei  ole  kuitenkaan 

mielekästä vaatia perustelua tieteeltä sinällään. Tieteen tapaiset aktiviteetit tai elämänmuodot 

ovat  omavaraisia;  ne  edustavat  omantyyppistä  päättelyään,  jolle  ei  voida  antaa  ja  joka  ei 

myöskään  tarvitse  mitään  erillistä  oikeutusta  sinänsä...tutustumalla  muutamaan  tieteellisen 

päättelyn  paradigma  tapaukseen  voimme  täysin  palauttaa  uskomme  tieteellisen  päättelyyn 

oikeutukseen53" (Nielsen 1959, 118). 

Toulmin  uskoo,  että  paradigma  tapauksiin  vetoaminen  toimii  analogisesti  eettisessä-  ja 

tieteellisessä  päättelyssä.  Eettiset  paradigmat  (tyyppitapaukset)  ovat  yleisesti  tunnettuja  ja 

hyväksyttyjä  periaatteita,  esimerkiksi  "On  väärin  käyttäytyä  väkivaltaisesti  heikompaa  ja 

puolustuskyvytöntä vastaan".

Toulminin mukaan on olemassa erityyppisiä eettisiä päättelykonteksteja:

1) Tietyn  teon  oikeutusta  koskevat  kysymykset: Tämän  tyyppisiä  kysymyksiä  ovat  muun 

muassa ’Onko oikein toimia näin?’, ’Mitä pitäisi tehdä?’, ’Oliko tämä oikea ratkaisu?’ ja niin 

edelleen. Samanlainen eettinen voima on myös negatiivisilla kommenteilla; esimerkiksi ’Ei 

ollut oikein toimia näin’. Toulminin mukaan on väärin esittää eettisiä arvostelmia, ikään kuin 

52 "Like scientific theories again, all  principles are not equally well  established; some refer  to wider,  some to  
narrower ranges of experience...the principle that all promises ought to be kept may seem less compelling than the  
principle that unnecessary suffering ought to be prevented..." (Toulmin 1953, 140).
53 "Science is a unique irreducible mode of reasoning. It has its own criteria of justification, relevance, truth etc.  
Certain predictions can be justified in terms of certain scientific laws and these laws themselves can be justified by  
other criteria. But, according to Toulmin, it makes no sense to ask for a justification of science itself. Activities or  
forms of life like science are self-contained; they are unique modes of reasoning that neither need nor can have any  
justifications as whole.  This  does not  mean that  science,  as  an activity,  explains  everything,  for  each mode of  
reasoning imposes its  own limitations,  but,  it  does  mean that it  does  not  make sense,  once we understand the  
function of science, to ask if any scentific explanations at all are ever correct...A study of some paradigm cases of  
scientific reasoning will fully restore our confidence in the justifibiality of scientific reasoning" (Nielsen 1959, 118).
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ne olisivat tosiasioita – hänen mukaansa arvostelmat ovat eettisiä vasta kun niitä käytetään 

ihmisten välisen kanssakäynnin  harmonisointiin,  eikä tosiasioiden kuvailuun.  Konflikteissa 

tulee vedota yhteisössä käytettäviin sääntöihin, jos niitä muita sääntöjä rikkomatta voidaan 

soveltaa kyseiseen tapaukseen. (Toulmin 1953, 144-145)

2) Tietyn teon oikeutusta koskeva päättely: Toulmin antaa käytännöllisen esimerkin: ’Luulen, 

että minun tulisi palauttaa kirja Jonesille’ (=omien tuntemuksien raportointia). Voidaan kysyä: 

’Tulisiko sinun todella?’ ja kirjan lainaajan on annettava perustelunsa, jos hänellä niitä on. 

Perustelut voivat olla tyyppiä: ’Minun tulisi palauttaa kirja, koska lupasin sen takaisin ennen 

puoltapäivää (S1).  ’Mutta pitäisikö sinun  todellakin palauttaa se?’ Voidaan liittää aiempaan 

S1:een yleisempi S2: ’Kyllä pitäisi, koska lupasin palauttaa sen’. Jos edelleen kysytään: ’Mutta 

miksi sinun pitäisi todella palauttaa kirja?’, voidaan vastata järjestyksessä 'Koska minun tulisi 

tehdä, mitä olen luvannut hänelle (S3)’, ’Koska minun tulisi tehdä se mitä yleensä lupaan’ (S4) 

ja  'Jokaisen  tulisi  tehdä  mitä  hän  on  luvannut’ tai  ’Koska  se  oli  lupaus’ (S5).  Viimeinen 

perustelu liittää toiminnan yleisesti hyväksyttyyn sosiaaliseen käytäntöön, eikä tämän jälkeen 

enää ole järkevää esittää vastakysymyksiä, sillä perustelussa voidaan vedota vain kyseiseen 

sosiaaliseen  käytäntöön.  Tämä  on  esimerkki  edellä  esitetyistä  rajoittavista  kysymyksistä, 

joissa ei tietyn rajan jälkeen enää löydy uusia perusteluja eettiselle väitteelle.

3) Konflikti velvollisuuksissa:  Tässä tapauksessa on kysymys ristiriitatilanteesta, jossa kaksi 

velvollisuutta on ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi velvollisuus palauttaa kirja ja  toisaalta 

velvollisuus huolehtia sukulaisesta, joka on samaan aikaan sairaana kotona. Tässä tapauksessa 

tulee  päätös  tehdä  vertaamalla  molempiin  sisältyviä  riskejä  ja  valita  ’kahdesta  pahasta 

pienempi’.  Päätös  on  tehtävä  tapauskohtaisesti,  eikä  tässä  tapauksessa  voida  vedota 

mihinkään, joka tapaukseen soveltuvaan, universaaliin moraaliprinsiippiin. Toulmin ei tässä 

huomioi  mahdollisuutta,  että  on  olemassa  moraalisia  ongelmatilanteita,  joihin  ei  voida 

soveltaa esimerkiksi edellä mainittua utilitarististyyppistä periaatetta, vaan päätös on tehtävä 

muista  lähtökohdista,  esimerkiksi  toimijan  omasta  elämäntilanteesta  tai  aikaisempiin 

esimerkkeihin nojautuen (vrt. Stuart Hampshiren esimerkki sv. 15).

4) Sosiaalisiin käytäntöihin liittyvä päättely: Toulmin erottaa tässä kahdentyyppisiä tilanteita: 

Mikäli henkilö rajoittaa toimintansa tietyn moraalikoodiston alaiseksi, ei hän voi perustella 

päätöksiään  muuten  kuin  vetoamalla  tämän  koodiston  periaatteisiin.  Esimerkiksi 
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kysymykseen miksi lupausten pitäminen on tärkeää, ei Toulminin mukaan voida vasta muuten 

kuin toteamalla, että näin tulisi tehdä. Tämän eettisen tason standardeja (esimerkiksi lupausten 

pitäminen) ei kyseenalaisteta. 

Kulttuureissa  vallitsevat  arvot  ovat  jatkuvassa  muutoksessa.  Muutokset  sosiaalisissa, 

taloudellisissa  tai  psykologisissa  tekijöissä  voivat  johtaa  ihmiset  kyseenalaistamaan 

vakiintuneita moraalisia käytäntöjä. 

Kuten edellä on useasti todettu, ei eettisiä sääntöjä voida useinkaan noudattaa absoluuttisesti 

ilman poikkeuksia tai tarkennuksia. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa vastakkain on kaksi 

kilpailevaa eettistä sääntöä tai maksiimia, joiden välillä valinta on tehtävä, valiten tietyillä 

kriteereillä,  esimerkiksi:  "kahdesta  pahasta  pienempi".  Esimerkiksi  lääketieteestä  voidaan 

löytää tilanteita,  joissa  voidaan kiistellä  siitä,  onko "teknisesti  oikea"  päätös  asianosaisten 

kannalta paras mahdollinen. 

Toulmin antaa tästä esimerkkinä tapauksen kolmevuotiaasta lapsesta joka sairastaa vakavaa 

leukemiaa.  Teknisesti  ottaen  ainoastaan  rajut  kemoterapiahoidot  ovat  ainoa  mahdollinen 

pelastus  nopealta  kuolemalta.  Toisaalta  kyseisen  kemoterapian  tehosta  ei  ole  varmuutta  ja 

hoidot itsessään ovat tuskallisia ja aiheuttavat pahoja sivuvaikutuksia. Voidaan kyseenalaistaa 

onko tekninen ratkaisu kemoterapiahoidoista ainoa oikea vai voitaisiinko vanhemmille suoda 

muutama,  lyhyt,  mutta  suhteellisen  onnellinen  jäljellä  oleva  kuukausi  yhdessä  kuolevan 

lapsensa kanssa ilman tuskallisia hoitoja? Sama eettinen ongelma voidaan esittää eri tavoin 

korostaen  ongelman  eri  näkökulmia;  mahdollisesti  toiset  henkilöt  päätyisivät  omista 

perustelluista lähtökohdistaan toiseen johtopäätökseen. (Toulmin ja Rieke & Janik 1979, 311)

4.3. Teoreettinen ja käytännöllinen argumentti

Teoreettisen ja käytännöllisen argumentin taustalla on jako teoreettiseen ja käytännölliseen, 

universaaliin ja partikulaariseen tietoon. Toulmin rinnastaa lainkäytön, lääketieteen ja etiikan 

esimerkkeinä aloista, joissa nimenomaan aristotelinen phronesis on avainasemassa pyrittäessä 

löytämään tapauksen ominaispiirteet ja tekemään aiempaan kokemukseen pohjautuva oikea 

ratkaisu.

Argumenttimuotoinen teoreettinen argumentti tuottaa päätelmiä jotka ovat loogisesti päteviä, 

mutta  eivät  yllä  kauemmas  kuin  niiden  premisseihin  sisältyvä  tieto;  johtopäätös  seuraa 
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välttämättä  premisseistä.  Käytännöllinen  päättely  perustaa  väitteensä  muuttuvan  tilanteen 

ominaispiirteisiin, eikä muuttumattomiin universaalisiin prinsiippeihin. Kirjassaan The Abuse 

of  Casuistry  (1989) Jonsen  ja  Toulmin  esittävät  seuraavat  kaksi  kaaviota  (käytännöllisen 

argumentin malli on huomattavasti yksinkertaistettu esitys Toulminin argumentaatiomallista 

teoksesta The Uses of Argument, johon palataan myöhemmin). 

      Teoreettinen argumentti Käytännöllinen argumentti

      Universaali lähtökohta...  Kokemuksen tulos...

Vastaaviin tapauksiin
perustuva vahvistus
(General warrant based on
similar precendents)

Universaali  tapaukseen                   Tosiasian toteaminen      Tapauksen ehdollinen 
soveltuva pääpremissi                     “tapauksen erityispiirteet”          johtopäätös 
(Universal major premise                    (Present fact situation     “luultavasti niin”
 taken as known for the                   “particulars of the case")           (Provisional 

     purposes of present argument)                                                                  conclusion
                                                                                                                       about the present 
                                                                                                                       case)
  

                                                          Tapaukseen liittyvät oletukset
                                                           (Particular minor premises             
                                                           specifying the present case)          
                                                                                                                Ei tiedossa olevat 
                                                                                                                 poikkeusolosuhteet 
Väistämätön johtopäätös                                                                      (Absent exceptional 

  (So, necessarily, conclusion                                                                       circumstances
   about the present instance)                                                     "rebuttals")

  ...vahvistaa tietyn lopputuleman                                       ....toimii esimerkkinä tulevissa    
                                                                                                                  tapauksissa
                                                                                                           

Teoreettiset argumentit noudattavat samaa loogista muotoa, eli ne ovat syntaktisesti päteviä: 

päätelmän pätevyys ei niinkään riipu siinä esiintyvien lauseiden aktuaalisesta sisällöstä kuin 

niiden loogisesta muodosta:

a on A  (a:lla on ominaisuus A)                  Leena on Jussin sisko

 Jokainen A on B            (kaikilla, joilla on ominaisuus  A               Kaikilla Jussin siskoilla     

                                               on ominaisuus B)                                  on musta tukka

Siis a on B (a:lla on ominaisuus B)             Siis Leenalla on musta tukka
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Todellisessa  elämässä  täytyy  johtopäätöksiin  tehdä  usein  varauksia  'voimme päätellä,  että 

todennäköisesti C, olettaen että tapahtuma/fakta A ei toteudu/toteutuu'. Tätä varausta Toulmin 

kutsuu nimellä "rebuttal", joka haastaa johtopäätöksen oikeellisuuden.

Alla on esimerkkinä edellisestä käytännöllisessä argumenttimuodossa, varauksella  (rebuttal) 

lisättynä:

Tiina on Jussin sisko Niinpä, todennäköisesti Tiinalla on musta tukka

       Koska kaikilla Jussin                   Ellei hän ole värjännyt tukkaansa,
       siskoilla on musta                         harmaantunut, tullut kaljuksi, yms.

                                    tukka

Käytännöllinen argumentti hakee perustuksensa vastaavista aiemmista tapauksista tai yhteisön 

yleisesti  hyväksytyistä  eettisistä  maksiimeista,  esimerkiksi:  "On  oikein  palauttaa  lainattu 

omaisuus..". Tämä onkin luultavasti oikea toimintamalli,  ellei tiedossa ole poikkeuksellisia 

olosuhteita,  joiden  oletettu  haitta/hyötyvaikutus  on  suurempi  kuin  kyseisen  maksiimin 

noudattaminen. 

Aiemmin esitetty muslimitaustaisen hoitajan tilanne, voitaisiin esittää vastaavasti varauksella 

(rebuttal) lisättynä:

Musliminaisilta on                                                  Niinpä, todennäköisesti 
kiellettyä oleskella samassa                                    en mene huoneeseen      
huoneessa tuntemattomien 
miesten kanssa                    
                                      Minut kutsutaan sairaalassa    Ellei kysymyksessä ole akuutisti

                                            yöllä miehen huoneeseen      apua tarvitseva potilas

Tässä tapauksessa on kysymys myös siitä näkeekö kyseinen hoitaja kutsujan "miehenä" vai 

ensisijaisesti "potilaana". Seuraavassa kappaleessa käsitellään periaatteiden tyranniaa, joka on 

tässä  tapauksessa  estänyt  hoitajaa  täyttämästä  velvollisuuttaan  ja  käsittelemään  kutsun 

esittäjää ensisijaisesti potilaana.

Toulminin  mukaan  teoreettinen  argumentti  on  kelpaamaton  käytännön  elämän 

argumentaatioissa. Toulmin perustelee käytännöllistä argumenttia edellä esitetyn lisäksi muun 

muassa vetoamalla argumentaatiokenttään (field of arguments): teoreettinen argumentointi on 
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lähtökohtaisesti  yleispätevää.  Tällä perusteella  voitaisiin teoreettista  argumentointia käyttää 

yhtä pätevästi taiteen, etiikan, fysiikan ja matematiikan argumenttien pätevyyden arviointiin. 

Argumentointikentän  käsite  perustuu  näkemykseen  siitä,  että  eri  toimintaympäristöissä 

(lainkäytössä, etiikassa,  logiikassa, jne.)  argumentoidaan eri tavoin ja eri metodein ja siksi 

argumentin esittäjän täytyy sovittaa argumentaationsa kyseistä kenttää vastaavaksi.

Teoreettisen  argumentin  myötä  Toulmin  näkee  logiikan  käyttömahdollisuudet  etiikassa 

rajoitettuna ja suhtautuu samalla skeptisesti muun muassa von Wrightin kehittämän deonttisen 

logiikan käyttömahdollisuuksiin:  “... todellinen ongelma on oikean argumentin erottaminen 

väärästä  pikemminkin kuin  johdonmukaisen  argumentin erottaminen epäjohdonmukaisesta. 

Tämä vaatii  kokemusta, näkemystä ja harkintaa ja matemaattiset  kalkyylit  (tilastojen yms. 

muodossa) eivät voi koskaan olla enemmän kuin työkalu muiden joukossa” (Toulmin, 2003, 

173). 

Esimerkkinä deonttisesta logiikasta seuraava von Wrightin (von Wright 2001, 258) esimerkki:

On sallittua tehdä p.
Jos tehdään p, ei saa jättää tekemättä q:ta.
------------------------------------------------
Siis on sallittua tehdä q

4.4. Periaatteiden tyrannia

Artikkelissaan  The  Tyranny  of  Principles  (1981)  Toulmin  kuvailee  nykypäivän  moraali-

väittelyjen  kannanottojen  vaihtelevan  pääasiassa  ahtaan  dogmatismin  ja  äärirelativististen 

kantojen välillä.  "Vastakkain ovat ahdas dogmatismi,  joka tukeutuu epäpäteviin yleistäviin 

julistuksiin,  jotka  on  naamioitu  "periaatekysymyksiksi".  Toisaalla  syvä  relativismi,  joka 

hylkää kaikki moraaliperiaatteet ehdottamalla, että voimme valita "arvojärjestelmämme" yhtä 

vapaasti kuin vaatteemme" (Toulmin 1981, 31).
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Esimerkiksi Toulmin nostaa aborttikysymyksen, jossa vastakkain ovat periaatteet, esimerkiksi 

katolisen  kirkon  kanta  ja  naisen  'oikeus  valita'54.  Toulminin  mukaan  tällaisissa 

”periaatekysymyksissä”  ajaudutaan  helposti  tilanteeseen,  jossa  keskusteluyhteyttä  ei  tahdo 

syntyä – molempien osapuolien näkemyksiä käytetään iskulauseina joihin kummankin puolen 

fanaattisimmat  kannattajat  tukeutuvat.  Tällainen  ajattelu  yksinkertaistaa  moraalista 

keskustelua  tarpeettomasti  ja  juuri  yksinkertaistaminen  johtaa  kyseisen  aborttikysymyksen 

kaltaisiin pattitilanteisiin.

Näistä  kahdesta  äärivaihtoehdosta  Toulmin  ilmaisee  huolensa  erityisesti  "tyrannimaisen 

absoluuttisen näkemyksen kasvusta viimeaikaisessa eettisessä keskustelussa" ja näkee tästä 

heijastumia  politiikassa,  sosiaalipolitiikassa,  lainkäytössä  ja  ihmisten  henkilökohtaisissa 

eettisissä näkemyksissä.

Tämän  absoluuttisen  näkemyksen  taustalla  on  ihmisten  yleinen  uskomus  siitä,  että  on 

olemassa  auktoritatiivisia  ”eettisiä  periaatteita”  tai  ”moraalisääntöjä”.  Tämän  näkemyksen 

mukaan käytännön ongelmatilanteissa voidaan tukeutua näihin periaatteisiin, joiden pohjalta 

löydetään automaattisesti "oikea" toimintavaihtoehto. 

Tietysti on olemassa yleisiä sääntöjä ja maksiimeja, jotka ohjaavat ihmisten elämää – ne ovat 

niin  itsestään  selviä,  ettei  niistä  synny  moraalisia  erimielisyyksiä.  On  esimerkiksi  täysin 

odotettavissa, että asiakas maksaa kaupassa ostoksensa tai että ei ole hyväksyttävää aiheuttaa 

tarpeetonta  kärsimystä  toiselle  ihmiselle  tai  eläimille.  Toulminin  mukaan  nimenomaan  ne 

tapaukset,  joihin  ei  voida  soveltaa  yhtä  ja  ainoaa  moraaliperiaatetta  ovat  niitä,  joista 

moraaliset kiistat aiheutuvat.

Toulminin mukaan ymmärrämme yleiset maksiimit; lainaamisesta, väkivallan välttämisestä, 

eläinten oikeuksista yms.,  koska tunnemme ne yksiselitteiset  ”paradigmaattiset  tapaukset”, 

joihin noita maksiimeja yleisesti voidaan soveltaa. Kuitenkin, kun siirrytään kompleksisimpiin  

tapauksiin  näiden  yksinkertaisten  paradigmaattisten  tapausten  ulkopuolelle,  niin  mitään 

sääntöä  ei  voida  soveltaa  automaattisesti.  Käytännön  moraalikysymyksiin  ei  ole  olemassa 

54 Toulminin esimerkki on vuodelta 1984, jolloin tuolloinen USA:n presidenttiehdokas Geraldine Ferraro esitteli 
toistuvasti  maltillisen  sallivia  näkemyksiään  abortista.  Hänen  kantansa  oli,  että  periaatteessa  hän  vastustaa 
henkilökohtaisesti aborttia, mutta kannatti näkemystä, että lopullinen päätös on jokaisen naisen oma. Osa katolisista  
teologeista, papeista ja nunnista yhtyi Ferraron näkemyksiin, julkaisemalla New York Timesissa ilmoituksen, jossa  
todettiin  muun  muassa  osalla  katolisista  olevan  oikeutettu  näkemys  abortista  "traagisena,  mutta  tarvittaessa 
hyväksyttävissä olevana moraalisena valintana".  USA:n katolisen kirkon reaktio  oli välitön ja raivokas. Se ilmoitti  
virallisesti, että ainoa virallinen katolisen kirkon kanta on, ettei aborttia "voida hyväksyä missään olosuhteissa" ja 
uhkasi  ilmoituksen  taustalla  olleita  jäseniään  välittömällä  kirkosta  erottamisella,  elleivät  he  julkisesti  myöntäisi 
olleensa väärässä (Jonsen ja Toulmin  1989, 1-2).
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absoluuttisia vastauksia –  siirrytään kantilaisesta etiikasta kohti arvoperusteista päättelyä. 55 

Ongelman Toulminin mukaan muodostavat "moraaliset intoilijat", jotka pyrkivät "moraaliseen 

lainsäädäntöön" (to legislate morality); tiukaan ja joustamattomaan moraalipositioon, joka ei 

ota huomioon mahdollisia tilanteen ominaispiirteitä ja ottaa oikeutuksensa jostain oikeaksi ja 

absoluuttiseksi uskotusta moraaliperiaatteesta. Jos säännöt ja periaatteet muodostavat etiikan 

ytimen,  niin  Toulminin  mukaan  ei  ole  mahdollisuutta  löytää  keskitietä  absolutismin  ja 

relativismin välillä.56

Käytännön  tasolla  periaatteiden  tyrannia  ilmenee  esimerkiksi  esitetyn  aborttiesimerkin 

kaltaisissa  "periaatekysymyksissä",  mutta  taustalla  voi  olla  myös  tietyiltä  tahoilta  opittuja 

eettisiä  näkemyksiä.  Näitä  tahoja  voivat  olla  esimerkiksi  uskonnolliset,  poliittiset  tai 

kulttuurilliset  yhteisöt,  kuten  edellä  esitetty  muslimihoitajan  tapaus  osoittaa.  Toiminta 

kyseisten  yhteisöjen  eettisten  periaatteiden  mukaisesti  ilman  poikkeuksia  on  nimenomaan 

edellä mainittua normatiivista relativismia.

Lainataan vielä Pietarisen ja Poutasen määritelmää  normatiivisesta relativismista: "Teko A on 

oikea jos ja vain jos se on sen yhteisön perustavien normien mukainen, jossa teko tehdään". 

Ajatellaan  esimerkiksi  Saudi-Arabiaa,  jossa  (eettinen)  absoluuttinen  periaate  vaatii  naisia 

peittämään  päänsä/kasvonsa.  Toimimalla  näin  ilman  poikkeuksia  edustetaan  myös 

normatiivista  relativismia;  siis  kyseisen  määritelmän  mukaisessa  mielessä  normatiivinen 

relativismi edustaa tietyssä mielessä absolutismia.

Periaatteiden  tyrannia  voi  myös  ilmetä  hallinnon  alojen  määräysten  joustamattomassa 

soveltamisessa.  Voidaan  nojautua  yleiseen  periaatteeseen,  jonka  suojissa  tehdään 

"tasavertaistavia" päätöksiä, sen sijaan, että kukin tapaus tutkittaisiin itsenäisesti käyttämällä 

järkevää  harkintaa  ja  mahdollistamalla  perusteltuja  poikkeuksia  Säännöstä.  Esimerkkinä 

toukokuussa 2011 toteutettu  Pietarsaaressa asuneen Afgaaniperheen karkotus Afganistaniin; 

maahan, jossa heillä ei ole sukulaisia eikä kotia.

Toulminin mukaan ”Moraalista viisautta eivät harjoita ne, jotka turvautuvat yhteen ainoaan, 

absoluuttisen  oikeaan  periaatteeseen,  vaan ne,  jotka  ymmärtävät,  ettei  pitkällä  tähtäimellä 

55 "To put the central point in a nutshell, once we move far enough away from the simple paradigmatic cases to  
which the chosen generalizations were tailored, it becomes clear that no rule can be self-interpretating" (Jonsen ja 
Toulmin 1989, 8).
56 "So (it seems) once we accept rules and principles as the heart and soul of ethics, no middle way can be found  
between absolutism and relativism" (Jonsen ja Toulmin 1989, 6).
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mikään periaate (vaikka kuinka absoluuttinen) voi välttyä törmäämästä toiseen vastakkaiseen, 

yhtä absoluuttiseen, periaatteeseen. Moraalista viisautta harjoittavat ne, joilla on kokemusta ja 

näkemystä  tasapainottaa  ristiriitaisia  näkemyksiä  mahdollisimman  humaanilla  tavalla” 

(Toulmin 1981, 34).

Toulmin korostaa tässä Aristoteleen näkemystä kohtuudesta ja vastuullisuudesta  (epiekeia), 

jonka mukaan sovellettaessa yleisiä sääntöjä etiikassa, sosiaalipolitiikassa tai lainsäädännössä 

tulisi voida ja pystyä käyttämään tilannetajua sääntöjen soveltamisessa.57

Toulminin näkemyksen mukaan keskitie  moraalisen relativismin ja  absolutismin välillä on 

löydettävissä ottamalla käyttöön kasuistiikan tarjoamat 'käytännöllisen eettisen näkökulman' 

mahdollisuudet.

4.5. Toulmin ja kasuistiikka

Kasuistiikka58 oli  erityisesti  suosittua jesuiittojen keskuudessa vuosina 1550-1657. Vuonna 

1657 Pascal julkaisi teoksena Lettres Provinciales, joka hyökkäsi satiirin keinoin kasuistiikaa 

vastaan ja syytti sitä liiallisesta moraalisesta joustavuudesta. Pascalin näkemyksen mukaan ei 

ollut  oikein  hyväksyä  tapauskohtaisia  poikkeuksia  moraalisissa  käytännöissä,  vaan  tuli 

pitäytyä tiukasti uskonnon määräämissä moraaliprinsiipeissä. (Jonsen ja Toulmin 1989, 148) 

Pascal ei ollut ainut kasuistiikan kriitikoista, mutta hänen onnistui horjuttaa uskoa kasuistiikan 

mahdollisuuksiin  eettisessä  päättelyssä.  Lopullisen  iskun  kasuistiikalle  antoi  Toulminin 

mukaan Newtonin  Pricipiasta vuonna 1687 alkanut 'matematisoituminen', joka pian ulottui 

myös moraalikysymyksiin.59  

57 "...we  need  to  recognize  that  a  morality  based  entirely  on  general  rules  and  principles  is  tyrannical  and  
disproportioned, and only those who make equitable allowances for subtle individual differences have a proper  
feeling for the deeper demands of ethics" (Toulmin 1981, 38).
58 Toulmin lainaa The Oxford English Dictionaryn määritelmää kasuistiikasta: ” ...that part of ethics which resolves  
cases  of  conscience,  applying  the  general  rules  of  religion  and  morality  to  particular  instancies  in  which  
circumstances alter cases or in which the appears to be a conflict of duties” (Jonsen ja Toulmin 1989, 11).
59 "On the one hand, for some 2500 years there have always been those who regarded ethics as a topic of theoretical 
discussion: a kind of "moral geometry" that makes particular ethical perceptions more intelligible by showing how  
they exemplify rules or laws that are both more general  and also capable of being known with  greater certainty” 
(Jonsen ja Toulmin 1989, 19).
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Toulminin mukaan kasuistiikalla on ollut historiallisesti erityisen huono maine60. Toulminin 

tavoitteena on pyrkiä palauttamaan kasuistiikan menetetty maine; etenkin sen "sielu", mutta ei 

välttämättä  historiallisesti  tahraantunutta  "kasuistiikka"  termiä.  Hän  näkee  tähän 

pyrkimykseensä kolme perustetta: 1) Kasuistiikalla on pitkä ja kunniakas perinne länsimaiden 

etiikan historiassa 2) Pascalin hyökkäys kasuistiikkaa vastaan onnistui tahraamaan kasuistien 

maineen  lopullisesti  syyttämällä  heitä  oikeutetusti  älyllisestä  ja  moraalisesta  heikkoudesta 

heidän  pyrkiessään  suosimaan  rikkaimpien  kannattajiensa  etuja  ja  

3)  Modernien  moraalifilosofien  olematon  kiinnostus  ennakkotapausten  ja  olosuhteiden 

huomioimiseen etiikassa.

Toulmin  itse  tekee  eron  1950  ja  60-luvulla  syntyneen  tapausetiikan  (situation  ethics)  ja 

kasuistiikan  välille.  Toulminin  mukaan  tapaus-  tai  ”eksistentialistinen”,  etiikka  korosti 

tapauksia, joissa tietyt konkreettiset tilanteet vaativat tiettyjä moraalisia valintoja. Kasuistiikka 

on  Toulminin  mukaan  päättelykontekstiltaan  rikkaampaa,  koska  se  voi  käyttää  hyväkseen 

tyyppitapauksia  (paradigm  cases) ja  huomioida  kuhunkin  tapaukseen  liittyvät  olosuhteet 

paremmin kuin konkreettisiin,  mutta todellisesta elämästä eristettyihin tapauksiin perustuva 

tapausetiikka.  Paavi  Pius  XII  kielsi  vuonna  1956  tapausetiikan  käytön  katolisen  kirkon 

moraalisissa päättelykonteksteissa. (Jonsen ja Toulmin 1989, 272) 

Toulminin mukaan kasuistiikka koki uuden tulemisen varsinkin 1960-luvulla, jolloin käytiin 

paljon  moraalisia  väittelyitä  muun  muassa  Vietnamin  sodan  oikeutuksesta  ja  erilaisista 

sosiaalisista ja lääketieteellisistä kysymyksistä.  Tätä ennen oli  toisen maailmasodan aikana 

esitetty  kasuistisia  analyysejä  esimerkiksi  liittoutuneiden  suorittamista  Saksan  kaupunkien 

tuhopommituksista. Toulmin tekee rinnastuksia lainkäytön, lääketieteen ja eettisen päättelyn 

yhtäläisyyksistä  ja  jopa  näkee  oikein  käytetyn  kasuistiikan  ”eettisen  analyysin  kaikkein 

vahvimpana työkaluna”61.

Toulmin  listaa  kuusi  vaihetta  kasuistisessa  päättelyssä:  tyyppitapauksiin  ja  analogioihin 

vetoaminen,  maksiimien  käyttö,  olosuhteiden  analyysi,  todennäköisyydet,  kumulatiivisten 

argumenttien käyttö ja loppupäätelmän esittäminen. (Jonsen ja Toulmin 1989, 251-256)

60 Lainaus A. Brunetieren artikkelista  Une Apologien Pour La Casuistique  (1885): "Without doubt few words in  
history are as infamous as casuistry: it is certainly a peculiar task to attempt its rehabilitation" (Jonsen ja Toulmin 
1981, 12).
61 “Certainly, as anyone must concede, case reasoning in ethics can be misused; but when well directed, the art of  
casuistry remains the single most powerful tool of practical analysis in ethics. As a result the crucial question about  
casuistry is  not  the question whether we are use it  at  all;  rather,  it  is  how to tell  its acceptable uses from its  
genuinely disreputable misuse, or abuse” (Jonsen ja Toulmin 1989, 16).



                                                                        70

1. Kasuistit  järjestivät  tyyppitapauksensa taksonomiseen järjestykseen jossa jakoperusteena 

käytettiin  esimerkiksi  kymmentä  käskyä tai  seitsemää kuolemansyntiä.  Näin voitiin  löytää 

yhteys tarkasteltavan tapauksen ja kyseisen jaottelun kesken. Esimerkiksi, jos tarkasteltavassa 

tapauksessa  esiintyi  tappaminen  (vetoaminen  viidenteen  käskyyn)  tai  väärä  todistus 

(vetoaminen kahdeksanteen käskyyn), haettiin avainsanoja "tappaminen" tai "väärä todistus", 

joiden  avulla  voitiin  vedota  tunnettuihin  ajattelijoihin,  kuten  Ciceroon,  Aurelius 

Augustinukseen tai  Tuomas Akvinolaiseen.  Näiltä  ajattelijoilta  haettiin  heidän kirjallisessa 

tuotannossaan esiintyneitä esimerkkejä tyyppitapauksista, joilla voitiin todeta tulisiko kyseistä 

tekoa  puolustaa  vai  tuomita.  Esimerkiksi  tappaminen  saattoi  olla  oikeutettua 

itsepuolustukseksi.

Kaikista selvimmät tapaukset toimivat tyyppi- tai paradigmatapauksina. Vähitellen kehitettiin 

tapauksia, jotka siirtyivät yksinkertaisista esimerkeistä kohti monimutkaisempia paradigmoja; 

esimerkiksi  voitiin  kysyä,  onko  tuomarilla  oikeus  langettaa  kuolemantuomio  tai  millä 

edellytyksillä  alamaisilla  on  oikeus  tappaa  tyranni.  Toulminin  mukaan  tämä  siirtymä 

tyyppitapauksista kohti monimutkaisempia tapauksia edustaa kasuistisen ajattelun ydintä.

2. Keskiajan ja renessanssin argumentaatiossa käytettiin yleisesti moraalisia "maksiimeja" tai 

tunnettuja  mietelauseita.  Argumenttia  itsepuolustuksen  oikeutuksesta  voitiin  perustella 

"maksiimeilla", esimerkiksi:  vim vi repellere/moderamine inculpatae tutelae  (voima voidaan 

torjua  voimalla/puolustuksen  tarve  riippuu tilanteesta).62 Valehtelua  koskevissa  tapauksissa 

voitiin vedota esimerkiksi Augustinuksen lauseeseen "valehteleva suu on sielun surma".

Voitiin  vedota  myös  yleisesti  tunnettuihin  ja  hyväksyttyihin  periaatteisiin,  jotka  olivat 

tunnettuja  myös  tavalliselle  kansalle,  esimerkiksi:  ”Älä  lyö  lyötyä”.  Nämä  maksiimit  tai 

mietelauseet tukivat esitettyä argumenttia ja niihin oli helppo vedota – yleisesti tunnettuina ne 

oli helppo hyväksyä ilman vastaväitteitä.

3. Kasuistien perinteisesti käyttämä ”olosuhdekartoitus” haki vastauksia kysymyksiin ”Kuka, 

mitä,  missä,  milloin,  miksi, kuinka ja  millä  keinoin?” Tämän lisäksi tarkasteltiin  kyseessä 

olevan  henkilön  olosuhteita;  oikeuttaako  pelko omasta  maineesta,  omaisuuden  tai  hengen 

menetyksestä,  esimerkiksi  valehtelemaan?  Kasuistit  pitivät  olosuhteiden  tuntemista 

62 Abuse of Causuitry  teoksen sivun 253 alaviitteessä  Toulmin näkee terrorismikeskustelun USA:ssa perustuvan 
traditionaalisille  tapauksille  (cases)  itsepuolustuksesta  ja  USA:n  ulkopoliittisten  toimien  hakevan  hakevan 
oikeutuksensa  vastaavantyyppisistä  maksiimeista.  Hän antaa itse  esimerkin  Libyan  pommituksista  (1986),  jossa 
Reagan vetosi "itsepuolustukseen". Myöhemmin Bush Jr. vetosi oletettuihin massatuhoaseisiin ja tätä kautta myös  
itsepuolustukseen, hyökätessään Irakiin vuonna 2003.
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ensisijaisena, heidän mukaansa ”Tapaus riippuu olosuhteista”.63

4.  Tapaukset  luokiteltiin  niiden  johtopäätösten  “todennäköisyyksien”  suhteen  sen  mukaan 

kuinka todennäköisenä käsiteltävän tapauksen positiivista lopputulosta pidettiin. Näitä luokkia 

olivat  esimerkiksi  “varma”,  “mahdollisesti  todennäköinen”,  “varauksin  todennäköinen”  ja 

“tuskin todennäköinen”.  Siirryttäessä yhä edemmäksi  paradigmatapauksista,  eli  tapauksista 

“jotka kaikki  hyväksyvät”,  kohti  tapauksia,  joiden  lopputulos  oli  enemmän tai  vähemmän 

todennäköinen, kasuistit pystyivät kehittämään ymmärrystä erityyppisiä tapauksia erottavista 

tekijöistä. Tämä laaja ymmärrys niistä neuvoista, joita tietyille henkilöille tuli antaa tietyissä 

tilanteessa, nähtiin hyveenä.

5. Kasuistien käyttämät argumentit olivat lyhyitä ja niissä usein käytettiin hyvin erityyppisiä 

loppupäätelmää tukevia perusteita. Useiden argumenttien käyttäminen on Toulminin mukaan 

vastaavaa kuin retoriikassa ja arkipäiväisessä väittelyssä, jossa haetaan mahdollisimman suuri 

joukko omaa kantaa tukevia argumentteja. Näin kasuistien mielipiteiden painoarvo tuli useista 

käytetyistä  argumenteista,  eikä  niinkään  yhden  totuuden  mukanaan  tuomasta  loogisesta 

oikeutuksesta.

6.  Kasuistiset  tapausanalyysit  päättyivät  aina  loppupäätelmään  –  heidän  mielestään  oli 

moraalitonta olla tekemättä perusteltua loppupäätelmää tietyn teon moraalisesta oikeutuksesta.  

Loppupäätelmän tuli olla konkreettinen ja sen tuli olla toimintaa ohjaava. 64

Kasuistit  olivat  tietoisia  tosiasiasta,  ettei  moraalikysymyksiä  voida  ratkaista  varmaan 

johtopäätökseen päättyvällä loogisella deduktiolla; heidän loppupäätelmänsä jättivät aina tilaa 

epävarmuudelle.  Loppupäätelmät  saattoivat  olla  muotoa:  ”Ottaen  huomioon  kyseiset 

tapaukseen  vaikuttavat  olosuhteet  voidaan  kohtuullisen  luottavaisesti  toimia  näin-ja-näin. 

Täten toimien ei toimita hätäisesti tai harkitsemattomasti vaan hyvän omatunnon mukaisesti.”

Näiden kuuden vaiheen perusteella Jonsen ja Toulmin määrittelevät kasuistiikan seuraavasti: 

”Kasuistiikka  on  moraalikysymysten  analysointia  jossa  käytetään  paradigmoihin  ja 

analogioihin  perustuvia  päättelymenetelmiä,  jotka  johtavat  asiantuntijamielipiteen 

muodostamiseen  tiettyjen  moraalivelvoitteiden  olemassaolosta  ja  tiukkuudesta.  Näitä 

63 Toulmin lainaa Laymann nimistä kasuistia:”After the arguments (concerning principle) have been made clearly  
and fully,  then assessment  is  made by person of  good judgment,  considering circumstances of  time,  place and  
person”( Jonsen ja Toulmin 1989, 254).
64 Toulmin lainaa isä Danielia:”The object of moral science is practice. All conclusions that are not practical but  
merely speculative, are not properly moral conclusions: they are not decisions” (Jonsen ja Toulmin 1989, 256).
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moraalivelvoitteita  rajaavat  säännöt  tai  maksiimit,  jotka  eivät  ole  universaaleja  tai 

muuttumattomia, koska ne pitävät paikkansa ainoastaan tietyissä toimijaan  tai olosuhteisiin 

liittyvissä tapauksissa” (Jonsen ja Toulmin 1989, 257).

Vaikka  kasuistiikkaa  perustellusti  voisikin  Toulminin  mukaan  syyttää  "leväperäisyydestä" 

(..the casuists may occasionally have been lax), niin se puutteistaan huolimatta oli kuitenkin 

hänen  mukaansa  "oikean  suuntaista";  se tavoitti  aristotelisen  eettisen  näkemyksen 

oikeudenmukaisuudesta/kohtuullisuudesta (epieikeia); periaatteet yksinään eivät voi ratkaista 

moraalisia  ongelmia  –  näiden  periaatteiden  moraalinen  voima  voidaan  tavoittaa  vain 

perehtymällä niihin tapauksiin, joissa niitä on aiemmin sovellettu.

4.5.1. Eettiset tyyppitapaukset

Toulmin  näkee  metodologisia  yhteyksiä  kasuistisen  menetelmän  ja  kliinisen  lääketieteen 

välillä.  Molemmissa  lähtökohtana  on  taksonomisesti  järjestetty  joukko  hyvin  analysoituja 

tyyppitapauksia (type cases), jotka toimivat "paradigmoina" kun joudutaan tutkimaan uusia tai 

entistä monimutkaisempia tapauksia. 

Keski-ajan  kasuistit  keräsivät  ja  luokittelivat  tekoja  ja  erilaisia  olosuhteita  eri  luokkiin  ja 

loivat näin "moraalisia taksonomioita", joiden avulla voitiin kattaa lähes kaikki inhimillisen 

elämän  moraalikysymykset.  Kasuistit  muodostivat  oman  moraalikysymyksiin  perehtyneen 

ammattikuntansa, samaan tapaan kuten esimerkiksi juristit nykyisin.

Kasuistit käyttivät tyyppitapauksia (”paradigmoja”) lopullisina moraalisina referensseinä: On 

yleisesti  tunnustettua,  että  on  väärin  käyttäytyä  väkivaltaisesti  heikompaa  ja 

puolustuskyvytöntä vastaan tai on väärin tietoisesti huijata toisia valehtelemalla heille oman 

edun  toivossa  ja  niin  edelleen.  Vastaavat  tapaukset  ovat  olleet  tyyppitapauksia  antiikin 

Kreikasta ja Roomasta lähtien ja sellaisina niitä voidaan pitää yhä tänäänkin. 

Näitä  "oikeaa"  ja  "väärää"  käsitteleviä  kysymyksiä,  joiden  mukaan  tiettyjä  tekoja, 

julkilausumia ja seuraamuksia, joko pidetään hyväksyttävinä tai ei-hyväksyttävinä, koska ne 

ovat  kategorisesti hyväksyttäviä  tai  ei-hyväksyttäviä.  Toulminin  mukaan  tietyt  teot, 

esimerkiksi  tarpeettoman  kärsimyksen  aiheuttaminen  toiselle  ihmiselle,  nähdään  lähes 

kaikissa yhteisöissä yksiselitteisen vääränä. Eri yhteisöissä on lisäksi omia marginaalisempia 

sääntöjä,  jotka  säätelevät  esimerkiksi  vaatetusta,  toisten  korrektia  puhuttelua, 



                                                                73

sukupuolisiveyttä ja niin edelleen.

Kyseisen tyyppiset  paradigmatapaukset ovat Toulminin mukaan useimmiten selviä,  eivätkä 

aiheuta eettisiä kiistoja, koska yhtä yleisesti tunnustettua periaatetta voidaan yleensä soveltaa. 

Viittaus kyseiseen paradigmaan ratkaisee useimmiten tapauksen ilman tarkempaa analyysiä, 

ellei kyseiseen tapaukseen liity poikkeuksellisia olosuhteita. 

Voidaan  kuitenkin  löytää  tapauksia,  joissa  tapauksien  ominaispiirteet  tekevät  edellä 

mainittujen  kaltaisiin  tyyppitapauksiin  nojautumisen  ongelmalliseksi.  Jonsen  ja  Toulmin 

(1989, 306-319) esittävät kolme ongelmallisempaa esimerkkiä:  Ensimmäisessä esimerkissä 

"paradigma"  soveltuu  vain  tulkinnanvaraisesti  tarkasteltavaan  tapaukseen.  Toisessa 

esimerkissä  yksi  tai  useampaa  "paradigmaa"  soveltuvat  tarkasteltavaan  tapaukseen 

ristiriitaisesti ja kolmannessa esimerkissä tarkasteltava tapaus on niin ennen näkemätön, ettei 

sille ole löydettävissä soveltuvaa "paradigmaa".

Ensimmäisessä  tapauksessa  tarkastellaan  keskoslasten  tehohoitoyksikössä  työskentelevän 

lääkärin  ongelmaa:  nykyajan  lääketieteelle  on  mahdollista  pitää  hengissä  hyvin  varhain 

keskosina  syntyneet  lapset,  jotka  muutamien  vuosien  takaisella  osaamisella  olisivat 

ehdottomasti  kuolleet.  Kuitenkin  henkiin  jätettäville  varhaisille  keskosille  seuraa  usein 

ruumiillisia  kehitysvammoja  ja  koko  elämän  kestäviä  kipuja.  Useat  varhaisina  keskosina 

syntyneet tarvitsevat koko elämänsä jatkuvaa huolenpitoa joko perheiltään tai sairaaloista.

Tässä  tapauksessa  hoitavan lääkärin  on  tehtävä  päätös  siitä,  pidetäänkö 'Nancy'  keskonen 

hengissä  vai  ei?  Muutamat  lastenlääkärit  noudattavat  periaatetta,  että  keskosta  joka  olisi 

menehtynyt  ennen  nykyaikaista  elvytyshoitoa,  ei  ole  syytä  jättää  henkiin,  koska 

kehitysvammojen riski on niin suuri.

Kun tähän tapaukseen yhdistetään lääkärin velvollisuus suojella elämää, on vastakkain kaksi 

periaatetta: ”lääkärin velvollisuus suojella elämää” ja ”aiheettoman kärsimyksen välttäminen”.  

Toulminin  mukaan  kysymys  voidaan  rinnastaa  tapaukseen,  jossa  kysytään  onko 

keinotekoisesti  hengissä  pidettävä  keskonen  lähempänä  normaalia  vastasyntynyttä  -  jonka 

henki täytyisi  aina pystyä turvaamaan – vai terminaalivaiheessa olevaa kuolevaa potilasta, 

joka voidaan säästää jatkuvalta tuskalta, ellei häntä pidettäisi enää keinotekoisesti hengissä?  



                                                                        74

Luonnollisesti tällaisessa tilanteessa lääkäri ei voi noudattaa suoraviivaisesti ”Jos A, niin B” 

tyyppistä  teoreettista  argumenttia.  Hänen  on  turvauduttava  kyseisen  tapauksen  luonteen 

paremmin  huomioivaan  käytännölliseen  argumentointiin,  joka  on  tyyppiä  ”Jos  A,  niin 

mahdollisesti  B”  ja  antaa  oman  kokemuksensa  vastaavista  tapauksista  ohjata  päätöksen-

tekoa.65 

Toulmin  korostaakin  näkemystä,  jonka  mukaan  "käytännön  tieto"  on  yhtä  paljon 

persoonallista  kuin  yhteisöön  kertynyttä  osaamista,  joka  on  tulos  jokaisen  yksilön 

ammatillisesta ja sosiaalisesta taustasta; konkreettisina esimerkkeinä lääketiede ja lainkäyttö. 

(Jonsen ja Toulmin 1989, 314) 

Kolmannessa esimerkissä on kyse tapauksesta, johon ei monenkaan henkilön kokemuspiiristä 

löydy esimerkkiä, eikä edellä mainittua kokemuksen kumuloitumista ole tapahtunut. Kyseessä 

on ”John”, mies, joka on ollut naimisissa kahdeksan vuotta ja on kolmen lapsen isä. ”John” 

haluaa  kuitenkin  hormoniterapiaan  ja  sukupuolenvaihdosleikkaukseen.  Hänen  vaimonsa 

vastustaa  sukupuolenvaihdosta,  sillä  hän  ei  halua  jäädä  yksin  perheen  kanssa.  Tulisiko 

hoitavan lääkärin  suostua sukupuolenvaihdos operaatioon? Jos  operaatio  toteutetaan,  onko 

”John” yhä virallisesti naimisissa vaimonsa kanssa? Jos ”John” on yhä naimisissa vaimonsa 

kanssa,  voidaanko myös olettaa,  että  ”John” on velvollinen  täyttämään myös niin  sanotut 

aviolliset velvollisuutensa vaimoaan kohtaan?

”John” on (USA:n) lain mukaan naimisissa, ellei hänen vaimonsa tai hän itse hae eroa jollain 

perusteella.66 Seuraavaksi  voidaan  törmätä  kysymykseen  samaa  sukupuolta  olevien 

henkilöiden oikeudesta avioliittoon. ”Johnin” avioliitto voidaan tulkita lesbosuhteeksi – jos 

näin on, niin eikö muilla samaa sukupuolta olevilla ole myös vastaavia oikeuksia avioliittoon?

Toulmin ei anna yksiselitteistä vastausta näihin kysymyksiin, sillä hänen tarkoituksensa on 

esittää,  että  perustavat  ja  yleisesti  hyväksytyt  moraaliset  käsitteet  ja  käytännöt  ovat 

käyttökelpoisia, vain silloin kun niiden soveltaminen on selvää, tarkoituksenmukaista ja ei-

tulkinnanvaraisia.  Tulkinnanvaraisissa  tapauksissa  eettisen  toimijan  tulee  perustaa 

johtopäätöksensä omaan tai yhteisöön kumuloituneeseen kokemukseen.

65 ”In theoretical arguments, Truth flows downwards from general statements to particular ones. Empirically, the  
contrary holds good: Truth lows upwards from particular examples to broader generalizations”(Toulmin 2003b, 
108).
66 Suomen lain mukaan avioliiton voi purkaa tapauksissa, jossa molemmat aviopuolisot ovat väestörekisterissä 
samaa sukupuolta.
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Kysymyksessä  on  myöskin  historiallisen  muutoksen  huomioiminen;  uudet  menettelytavat 

voivat  syrjäyttää  aiemmat  ja  uusien  ennen  näkemättömien  tapausten  ratkaisu  vaatii  uusia 

näkökulmia.  Toulmin  mukaan  historiallinen  muutos  onkin  olennainen  osa  moraalista 

päättelyä.  Uudet  sukupolvet  käsittävät  moraalikoodistoa  eri  näkökulmasta  kuin  edelliset 

sukupolvet.  Kuitenkin  tietyt  moraalikäsitteet,  esimerkiksi  totuudenmukaisuus  ja  toisen 

vahingoittamattomuuden  periaate  ovat  pysyvämpiä  kuin  esimerkiksi  luokkaperusteiset 

käsitteet, kuten esimerkiksi ”kunnia” (Jonsen ja Toulmin 1989, 326). 

Toulminin  mukaan:  ”Meidän  on  tunnustettava  tosiasia,  että  ihmiselämän  olosuhteet  ovat 

jatkuvassa  muutoksessa  ja  silloin  tällöin  olosuhteet  saattavat  meidät  tilanteeseen,  jossa  ei 

voida  enää  luottaa  ”terveeseen  järkeen”  tai  ”yhteiseen  moraaliin”,  vaikka  ne  olisivatkin 

palvelleet  meitä  hyvin  tähän  saakka.  Joskus  meidän  tulee  olla  valmiina  tarkastelemaan 

moraalisen elämän päämääriä  ja  seurauksia  pintaa syvemmältä” (Jonsen ja  Toulmin 1989, 

322).67

 4.5.2. Kasuistiikka ja lääketieteellinen etiikka

Toulminin mukaan 60-luvulta alkaen haastettiin arvojen ja tosiasioiden dikotomia (fact/value  

dichotomy) ja moraalifilosofiaan alkoi ilmestyä näkemyksiä, jotka korostivat konkreettisuutta 

ja  partikaalisuutta.  Erityisesti  lääketieteessä  huomattiin,  ettei  kiistanalaisiin  kysymyksiin 

löydetä vastauksia perinteisistä eettisistä näkemyksistä. Esimerkiksi kysymykseen siitä kuinka 

paljon päätösvaltaa eri hoitovaihtoehdoista päättämiseen lääkäri voi antaa vakavasti sairaalle 

potilaalle itselleen (tai hänen sukulaisilleen), ei Toulminin mielestä "konsekventialistien" tai 

"deontologistien" (Kantilaisten tai Rawlesilaisten) näkemyksistä ole apua.

Kliinisessä  lääketieteessä  ei  voida  tukeutua  yksinomaan teoreettisiin  perusteisiin  ottamatta 

huomioon  kunkin  tapauksen  erikoisluonnetta,  yhtä  vähän  kuin  voidaan  noudattaa 

'relativistista'  hoitokäytäntöä.  Sen  sijaan,  kuhunkin  tapaukseen  sovelletaan  omaa  tiettyyn 

lääketieteen  osa-alueeseen  perustuvaa  päättelyketjuaan.  Sekä  lääketieteellisessä,  että 

moraalisessa päättelyssä, vaaditaan kokemusta tehdä oikeat johtopäätökset, mutta myös 

67 ”Yet with all these qualifications are taken into account, it is still true that moral arguments can no more lead to  
final and definitive conclusions than do the parallel arguments in clinical medicine. In both fields the best we can do  
is appraise the particular situation in which we find ourselves with the highest degree of clinical perceptiveness we  
can bring to the situation. But our judgements are always made at particular times, on the basis of given facts and  
observations, and so are often ”timely” and ”context dependent”. They remain, that is, substantive and practical,  
with all the fallibility and revisability that these terms imply” (Jonsen ja Toulmin 1989, 45).
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kaikkien asiaan liittyvien tietojen ja olosuhteiden tuntemista.68

Lääketieteessä  diagnoosit  eivät  usein  ole  lopullisia  vaan  ne  olettavat  tiettyä  diagnoosia 

esitettyjen tosiasioiden valossa. Loppupäätelmiä on voitava muuttaa, mikäli uutta tapaukseen 

liittyvää  aineistoa  ilmenee.  Vastaavasti  eettisessä  päättelyssä  lopputulos  on  mieluummin 

muotoa  “todennäköisesti  oikein/väärin”  kuin  muotoa  “varmasti  oikein/väärin”.  Erityisesti 

tulkinnanvaraisissa  tapauksissa  ei  voida  jäykästi  soveltaa  mitään  absoluuttista 

moraaliprinsiippiä, vaan jokaista tapausta on tarkasteltava omana itsenään.

Esimerkkinä  kasuistiikan  käyttämisestä  lääketieteellisessä  ongelmanratkaisussa  käytetään 

tässä Albert Jonsenin artikkelia Casuistry as Methodology in Clinical Ethics (1992). Jonsenin 

mukaan hän ja Toulmin loivat pohjatyön kasuistiselle argumentaatiotekniikalle  teoksessaan 

The Abuse of Casuistry, mutta eivät antaneet eksplisiittistä esimerkkiä kasuistiikan käytöstä 

käytännön päättelytilanteessa. Tästä syystä Jonsenin käyttämän tapausesimerkin kasuistinen 

tarkastelu on valaisevaa ja syventää ymmärrystä aiheesta. Jonsenin käyttämä tapausesimerkki 

on seuraava:

”Naistentautien  osastolla  erikoistuva  lääkäri  saa  yöllä  kutsun  katsomaan  Debbietä,  nuorta 

naista, jota hän ei tunne ennakolta. Tutustuessaan potilastietoihin hän huomaa, että nainen on 

terminaalivaiheessa  kuolemassa  munasarjasyöpään.  Astuessaan  potilaan  huoneeseen  hän 

havaitsee  potilaan  sairaalloisen  tilan  ja  erittäin  kovat  tuskat.  Nainen  pyytää  lääkäriä 

lopettamaan  tuskansa.  Lääkäri  määrää  vahvan  annoksen  morfiinia  ja  Debbie  kuolee 

muutaman tunnin kuluttua morfiinin aiheuttamaan hengityksen lamautumiseen.”

Tarkastellessaan kyseistä tapausta Jonsen erottelee kolme vaihetta kasuistisessa prosessissa: 

Morfologia,  taksonomia  ja  kinetiikka.  Vaikka  nämä eivät  Jonsenin  mukaan  ole  klassisten 

kasuistien  käyttämiä  termejä,  ne  kuitenkin  hänen  mukaansa  kuvailevat  hyvin  kasuistien 

menettelyä. Seuraavassa tarkastellaan esimerkkitapausta kyseisen kolmen vaiheen kautta.

1. Morfologia

Avainasemassa kasuistisessa päättelyssä vaiheessa ovat tapauksen olosuhteet. Edellä (sv. 70) 

esitettiin  kasuistien  käyttämä  ”olosuhdekartoitus”,  jolla  haettiin  vastauksia  kysymyksiin 

”Kuka, mitä, missä, milloin, miksi, kuinka ja millä keinoin?” Näillä kysymyksillä pyritään 

68 ”Like the physician, who assembles a ”full medical history” before he arrives at a confident diagnosis, the moral  
confessor is exhorted to delay any final judgement until it is clear that he has the ”whole story” about the relevant  
circumstances of the actor and actions in question” (Jonsen ja Toulmin 1989, 300).
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antamaan tapaukselle moraalinen identiteetti.  Tässä tapauksessa olosuhteita ovat lääkärin ja 

potilaan roolit,  potilaan sairauden terminaalivaihe,  potilaan  henkinen ja  fyysinen ahdinko, 

potilaan oma pyyntö, lääkärin morfiinimääräys, myöhäinen ajankohta ja niin edelleen.

Tapauksen ytimen muodostavat eettiset maksiimit, jota tapauksen olosuhteet ”ympäröivät”. 

Tässä  tapauksessa  kyseeseen  tulevat  maksiimit  ovat  esimerkiksi  'päätösvaltaisen  potilaan 

oikeus päättää kohtalostaan', 'lääkärin tulee noudattaa potilaan toivomuksia', 'kivun lievitys' , 

'älä tapa', 'älä anna potilaalle myrkkyä, vaikka pyydetään' ja niin edelleen. 

Näistä  maksiimeista  tulisi  pystyä  päättämään,  mitkä  maksiimit  ovat  hallitsevia  ja  missä 

määrin.  Tällöin  joudutaan  pohtimaan millaiset  olosuhteiden  muutokset  johtaisivat  toiseen, 

vielä tärkeämpään maksiimiin. Käyvän maksiimin valinta on riippuvainen olosuhteista. Toiset 

maksiimit  ovat  kuitenkin  ”painavampia”  kuin  toiset.  Klassisen  kasuistisen  näkemyksen 

mukaan maksiimi saa lisää ”painoarvoa” siihen liittyvistä olosuhteista. Tämä olosuhteiden ja 

maksiimien vuorovaikutus määrittää tapauksen (case) rakenteen. 

Jonsenin  mukaan  myös  tapaukseen  liittyvällä  moraalisella  argumentoinnilla  tai  loogisilla 

moraalisilla  päätelmillä  on  merkitystä  -  tässä  hän  viittaa  yksiselitteisesti  Toulminin 

argumentaatiomalliin  The  Uses  of  Argument  (1958)  teoksessa,  jonka  hän  katsoo  olevan 

relevantti  malli  perustelemaan eettistä  argumenttia myös kasuistiikassa.  Toulminin mallista 

tarkemmin luvussa 4.6.

Jonsenin  mukaan  tärkeä  osa  morfologiaa  ovat  argumenttien  alarakenteet,  johon  kuuluvat 

muun  muassa  kysymykset  kausaliteetistä,  prioriteeteistä,  epävarmuudesta  ja  niin  edelleen. 

Esimerkiksi  kysymyksessä:  ”Aiheuttiko  lääkäri  Debbien  kuoleman?”  ei  ole  ainoastaan 

kysymys lääketieteellisestä - vaan myös moraalin kannalta relevantista kausaliteetistä. Tiettyjä 

seikkoja täytyy selvittää,  jotta  saadaan selville  onko lääkäri  moraalisesti  vastuussa vai  ei? 

Tässä tapauksessa tulee arvioida, oliko lääkärin tarkoituksena tietoisesti tappaa vai lieventää 

kipua,  koska  käytetyllä  morfiinilla  voidaan  tehdä  molempia?  Tässä  tapauksessa  voidaan 

soveltaa Tuomas Akvinolaisen kaksoisvaikutusperiaatetta  (Priciple  of Double Effect),  jossa 

luvallinen teko aiheuttaa ei-toivotun sivuvaikutuksen eli potilaan kuoleman.

Jonsen  sivuaa  myös  myöhemmin  esiteltävää  Toulmin  argumentaatiokenttää  (Field  of  

Argumentation),  jonka  mukaan  jokaisella  toimialalla  on  omat  argumentaatiokriteerinsä  ja 

omat  erikoisaiheensa.  Tässä  tapauksessa  tarkasteltaessa  tapausta  eettis-kliinisestä 



                                                                        78

näkökulmasta täytyy ottaa huomioon potilaan lääketieteellinen tilanne, potilaan oma tahtotila, 

potilaan elämänlaatu ja muut sosiaaliset  ja taloudelliset asiaan vaikuttavat tekijät. Jonsenin 

mukaan  tapauksen  morfologinen  tarkastelu  paljastaa  tapauksen  rakenteen,  joka  tulee 

ymmärtää syvemmin kuin pelkästään tapauksen pintatasolta. Näin saadaan aikaan esimerkiksi 

lääkärin  syyllisyyttä  tai  syyttömyyttä  perusteleva  argumentaatio  aina  lähtötiedoista 

johtopäätökseen saakka. 

2. Taksonomia

Tapauksen  riittävä  kuvailu  ja  erityisesti  tapaukseen  soveltuvat  relevantit  maksiimit 

mahdollistavat tapauksen lajittelun tiettyyn tyyppiluokkaan. Yleisellä tasolla kaikissa niissä 

tapauksissa, jotka kuuluvat tähän luokkaan on lääkäri aiheuttanut potilaan kuoleman tavalla 

tai toisella. Tälle tyyppiluokalle voidaan antaa yleinen nimi, kuten esimerkiksi ”eutanasia”. 

Tällainen  luokittelu  herättää  esimerkiksi  kysymyksiä:  ”'Onko  lääkärillä  oikeus  tai 

velvollisuus  toimia  vastaavalla  tavalla?',  'Kumpi,  potilas  vai  lääkäri,  on  loppujen  lopuksi 

vastuullinen  toimija?'  ja  'Miten  olosuhteita  tulkitaan  lääkärin  pätevyyden,  potilaan  kivun, 

potilaan terminaalivaiheen suhteen?'”.

Kasuistisen  menettelyn  keskeinen  piirre  on  tapausten  lajittelu  tiettyyn  järjestykseen: 

vahvimmat  tyyppitapaukset  esitetään  aina  ensin.  Etsitään  niitä  kyseiseen  tyyppiin  sopivia 

tapauksia,  jotka kuvailevat  mahdollisimman hyvin  vastaavan väärän tai  oikean tapauksen. 

Ideaalitapauksessa  olosuhteet  olisivat  selviä,  kyseeseen  tulevat  maksiimit  yksiselitteisiä  ja 

varaukset (rebuttals) heikkoja lähes kaikkien tapausta ratkaisevien mielestä. Jonsenin mukaan 

sopivin taksonomia on tässä tapauksessa niiden tapausten joukko, jotka liittyvät tappamiseen. 

Vaihtoehtoinen  ehdotus  voisi  olla  niiden  tapausten  joukko,  jotka  liittyvät  potilaasta 

huolehtimiseen,  mutta  tämä ehdotus Jonsenin mukaan mahdollisesti  hylättäisiin  useimpien 

huomioitsijoiden taholta. "Kyseessä olevan taksonomiaan voidaan liittää selvin mahdollinen 

tapaus, joten maksiimi 'älä tapa' ei juurikaan kohtaa vastustusta kilpailevien maksiimien tai 

vastaavien  olosuhteiden  taholta.  Näin  toisen  ihmisen  tahaton  tappaminen  näyttäisi  olevan 

soveltuva paradigma” (Jonsen 1992, 301-302).

Seuraavana  taksonomiassa  tulee  Jonsenin  mukaan  tahallinen  tappaminen,  joihin  kuuluvat 

muun  muassa  itsepuolustus  hyökkäystä  vastaan,  ennakoiva  puolustus  ja  tahallinen  tappo. 

Jossain vaiheessa tätä  taksonomiaa törmätään kysymykseen:  ”Onko luvallista tappaa joku, 
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joka pyytää sitä?”. Lääkärin harjoittaman eutanasian tapaus kuuluu tähän taksonomiaan ja sitä 

voidaan verrata samanlaisuuksiin ja erilaisuuksiin, jotka johtavat päätökseen oikeutetusta tai 

ei-oikeutetusta tappamisesta.

Tapausta arvioitaessa arvioidaan myös niitä tiettyjä olosuhteita, joiden vallitessa tappaminen 

voi olla ”oikeutettua”. Näitä olosuhteita tarkastellaan yksi kerrallaan ja testataan löydetäänkö 

tapaus,  jossa  olosuhteet  ovat  sellaisia,  että  joku  toinen  maksiimi  kuin  'älä  tapa'  voitaisiin 

hyväksyä varaukseksi  (rebuttal), esimerkiksi: ”Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta 

elämästään”. 

Eutanasiatapaukset  sopivat  taksonomiaan  tarkastelemalla  millaiset  olosuhteet,  kuten 

esimerkiksi 'potilaan toimivaltainen pyyntö', 'kestämätön kipu' tai 'potilaan terminaalivaihe', 

ovat riittäviä perusteluja sallimaan poikkeuksen perusparadigman maksiimista.  Jos riittäviä 

perusteluja  löydetään,  voidaan  ne  eutanasiatapauksissa  muotoilla  esimerkiksi  seuraavasti: 

”Älä  tapa,  paitsi  jos  kestämättömän  kivulias,  terminaalivaiheessa  oleva  ja  toimivaltainen 

potilas pyytää sinua tekemään niin” (Jonsen 1992, 302).

Käytännön  elämässä  ei  lääkärin  etiikka  luonnollisesti  mahdollista  Jonsenin  kuvaamaa 

toimintaa,  mutta  esimerkiksi  aivokuolleiden  tai  täysin  vegetatiivisessa  tilassa  jo  vuosia 

olleiden  potilaiden  tila  saattaa  vaatia  hoitavaa  lääkäriä  arvioimaan  mahdollista  hoidon 

lopettamista, esimerkiksi omaisten pyynnöstä.

Jonsenin mukaan tapausten taksonominen tarkastelu mahdollistaa erojen löytämisen kyseisen 

tapauksen  ja  tyyppitapausten  (paradigm  cases)  välillä:  Ratkaisua  ei  tehdä  periaatteen  tai 

teorian perusteella, vaan se muodostuu verratessa kuinka olosuhteet ja maksiimit ilmenevät 

kyseisen tapauksen morfologiassa ja verratessa tätä tapausta vastaaviin tapauksiin.

     3. Kinetiikka

Jonsen tarkoittaa kinetiikalla tapaa, jolla yhtä tapausta voidaan käyttää esimerkkinä muissa 

vastaavissa  tapauksissa;  tässä  tarkoitetaan  tyyppitapausten  ja  maksiimien  vertaamista 

kyseiseen tapaukseen69 .

69 ”In casuistry, the motion is a shift in moral judgement between paradigm and analogous cases, so that one might  
say of  the paradigm: 'This is  clearly wrong'  and of  the analogous case, 'but  in this case,  what was done was  
justified, or excusable'” (Jonsen 1992, 303).
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Tämä vertaaminen edellyttää Jonsenin mukaan nimenomaan praktista viisautta; Aristoteleen 

phronesista ja nimenomaan käytännön kautta hankittua oman alan laajaa tuntemusta. Jonsenin 

mukaan eettisen toimijan on oltava harkitseva, käytännön 'tervettä järkeä'  omaava henkilö, 

jolla on kokemusta päättelystä. Lisäksi eettisellä toimijalla on oltava kyseisen alan koulutusta, 

jotta hän voi tunnistaa riittävästi erilaisia tapauksia. Tapausten tunnistaminen tarkoittaa myös 

olosuhteiden  tuntemista  ja  niiden  maksiimien ja  argumenttien  tunnistamista,  jotka  tekevät 

tapauksesta  ainutlaatuisen,  mutta  samaan  aikaan  saavat  sen  mahtumaan  johonkin  tiettyyn 

taksonomiaan (Jonsen 1992, 302).

Myös Toulmin korostaa  ”praktisen  kokemuksen” merkitystä.  Hänen mukaansa  se  on  yhtä 

kollektiivista kuin henkilökohtaista; ne prioriteetit, joiden varassa teemme eettisiä päätelmiä, 

ovat tulosta jokaisen henkilökohtaisesta elämän kokemuksesta,  mutta myös sosiaalisesta ja 

ammatillisesta elämisen ympäristöistä. Myös historiallinen aspekti on merkittävä; ratkaisuja 

useimpiin  moraalikonfliktitilanteisiin  ei  tarvitse  keksiä  joka  kerta  uudelleen,  vaan voidaan 

vedota yhteisön kollektiiviseen kokemukseen vastaavista tilanteissa (Jonsen ja Toulmin 1989, 

314).

Tarkasteltaessa  ”Debbie-casea”,  voidaan  todeta,  että  kyseessä  on  tappamiseen  liittyvä 

taksonomia ja historiallisessa tarkastelussa ei voida hyväksyä poikkeuksia säännöstä 'älä tapa'; 

olipa sitten kysymys henkilökohtaisesta pyynnöstä tai luvasta (poikkeustilanteet, esimerkiksi 

sota tai valtiovallan tekemät teloitukset ovat asia erikseen, kuten Jonsen myöntää). Jonsenin 

mukaan  traditionaalinen  kasuisti  olisi  tuominnut  kyseisessä  tapauksessa  tappamisen 

epämoraalisena.

Kuitenkin  moderni  kasuisti  tarkastelee  tapausta  hieman  pidempään.  Traditionaaliselle 

kasuistille  tapaukseen  liittyvät  marginaaliset  tapaukset  olisivat  olleet  tyyppiä:  'Olisiko 

Debbien  kuolema  ollut  joka  tapauksessa  välittömästi  odotettavissa?'  ja  'Mitä  muita 

vaihtoehtoja olisi ollut käytettävissä kuin Debbien pyynnön täyttäminen?'. Jonsenin mukaan 

nykyään kiinnitettäisiin paljon enemmän huomiota esimerkiksi maksiimeihin, jotka tukevat 

henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta (Jonsen 1992, 305).

Näin tapauksen ”kinetiikka” voisi liikkua kahteen eri suuntaan: Toinen voisi olla tuskissaan 

olevan  potilaan  toimivaltaisuuden  kyseenalaistaminen  ja  toisaalta  hoitavan  apulaislääkärin 

pätevyyden  kyseenalaistaminen.  Näin  ollen  itsemääräämisoikeutta  tukevaa  maksiimia  ei 

kumota; kyseenalaistetaan ainoastaan olosuhteet, joissa päätös tehtiin. Toinen suunta voisi olla 
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tutkia niitä seurauksia jotka koituisivat, mikäli lääkäreille sallittaisiin eutanasian suorittaminen 

vastaavissa olosuhteissa.  Kuten Jonsen itsekin myöntää on jälkimmäinen huono vaihtoehto 

mahdollisten  epäselvien  seurausten  takia.  Jonsen  kutsuu  tätä  nimellä  ”slippery-slope” 

vaihtoehto (Jonsen 1992, 305). 

Ratkaisuna  kyseessä  olevaan  tapaukseen  ei  kasuistin  tarvitse  Jonsenin  mielestä  turvautua 

teoreettisiin näkökohtiin esimerkiksi henkilön itsemääräämisoikeudesta. Hän voi todeta, ettei 

poikkeusta  tappamisen  kieltävästä  maksiimista  voida  hyväksyä:  Näin  ollen  apulaislääkäri 

toimi väärin määrätessään tappavan annoksen morfiinia.

Jälkikäteen  tarkasteltuna  kasuistiikka  tuntuu  lähestyvän  lainkäyttöä  erilaisine,  ainakin 

näennäisen,  monimutkaisine  tarkasteluineen.  Tässä  mielessä  käytettävät  eettiset  maksiimit 

voisivat  vertautua  lakeihin  ja  asetuksiin.  Kasuistinen  päätöksenteko  näyttäsi  edellyttävän 

käytännön eettiseltä toimijalta lähes juristin tasoista eettistä erikoiskoulutusta, jotta kaikkiin 

odotettavissa oleviin päätöksentekotilanteisiin voitaisiin löytää oikea toimintamalli.

Kasuistinen lähestymistapa  soveltuukin  huomattavasti  paremmin osaksi  tiettyä  erikoisalan, 

esimerkiksi lääketieteen, eettistä päättelyä. Esimerkkitapaukset lääkärinetiikasta ovat yksi ja 

tärkeä osa lääkärin koulutusta. Kuitenkin kasuistinen lähestymistapa ei ole edes lääketieteessä 

ongelmaton; Jonsenin ja Toulminin antama kuva kasuistiikan todellisista mahdollisuuksista on 

liian optimistinen.

Esimerkkitapauksessa  (sv.  78)  Jonsen  liittää  kyseisen  Debbien  tapauksen  "tappamisen 

kieltävän paradigmojen joukkoon" ja toteaa, että toinen vaihtoehtoinen tapausten joukko olisi 

ollut  "potilaasta  huolehtiminen",  mutta  "tämä ehdotus  mahdollisesti  hylättäisiin  useimpien 

tarkkailijoiden toimesta". On vaikea ymmärtää miksi kyseinen tapaus tulisi liittää tappamisen 

kieltävien paradigmojen joukkoon, sillä oletettavasti tapaukseen voitaisiin soveltaa yhtä hyvin 

potilaasta huolehtimisen paradigmaa.

Yksi  perustavanlaatuinen  ongelma  kasuistisessa  analyysissä  onkin  nimenomaan  se,  millä 

kriteereillä  paradigmatapaukset  valitaan.  Jos  lääkäriä  halutaan  "syyttää"  tapauksen 

lopputuloksesta  valitaan  toinen  paradigmatapausten  ryhmä,  kuin  jos  häntä  haluttaisiin 

"puolustaa", esimerkiksi sillä perusteella, että hänen ensisijainen pyrkimyksensä oli vähentää 

potilaan tuskia.  Näin  tullaan helposti  tilanteeseen,  jossa  jo  tehtyä  tekoa ja  sen  seurauksia 

tarkastellaan  siinä  valossa,  että  kyseinen  tapaus  "haluttaisiin  voittaa"  eli  toimitaan  kuten 
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oikeudessa, joko syyttäjänä tai puolustuksen edustajana.

Lisäksi  kuten  edellä  todettiin,  paradigmatapaukset  voivat  tietyissä  tapauksissa  soveltua 

ratkaistavaan  ongelmaan  ainoastaan  osittain  tai  tapaus  voi  olla  niin  ongelmallinen,  ettei 

paradigmaa löydy. Tietysti, jos tunnetaan tapaukseen erittäin hyvin soveltuva esimerkkitapaus 

voidaan mahdollisesti löytää oikea toimintamalli.

Esitetyssä  aborttiesimerkissä,  molemmat  osapuolet  löytävät  perustellun  oikeutuksen 

näkemyksilleen eri lähteistä. Voisiko kyseistä ongelmaa voisi lähestyä kasuistisesti?

              Ryhmä A                                          X                                        Ryhmä B

                                            vastustan                                 kannatan

                                           

Ryhmän B kanta "kannatan aborttioikeutta" antaa mahdollisuuden naiselle itse päättää tulisiko  

abortti tehdä vai ei. Ryhmän A kanta "vastustan aborttioikeutta" ei tällaista mahdollisuutta 

anna ja rajaa pois mahdollisuudet perusteltuunkin toimenpiteeseen. Niin kauan kuin ryhmän 

A  kannattajat  näkevät  kysymyksen  abortista  "periaatekysymyksenä"  on  kysymyksessä 

moraalinen  umpikuja.  Tasapuolisessa  tarkastelussa  kysymystä  voidaan  lähestyä  ainakin 

lääketieteellisestä,  lainsäädännöllisestä,  uskonnollisesta  ja  moraalisesta  näkökulmasta  ja 

pyrkiä löytämään tapauksia, jotka eivät sovellu aukottomasti valittuun paradigmaan. Ryhmän 

A kannattajat  katsovat  virheellisesti  jokaisen  raskauden  olevan  samankaltainen,  eivätkä 

myönnä mahdollisten poikkeustapausten oikeuttavan tilanteen uudelleen arviointia.

Lääketieteellisessä tarkastelussa voidaan kysyä olisiko abortti  oikeutettu, mikäli  raskauden 

jatkuminen  vaarantaisi  äidin  hengen?70 Tai  oliko  abortti  oikeutettu,  mikäli  sikiöllä 

havaittaisiin  joku  erittäin  vaikea  kehitysvamma?  Vaikean  kehitysvamman  tapauksessa 

voitaisiin pitää moraalittomana, mikäli raskautta ei keskeytettäisi.

70 ”In recent years the permissibility of destroying fetal life to save maternal life has been accepted as a propable  
opinion  if  that  killing  is  "indirect":  that  is,  an  unavoidable  and  unintentended  side  effect  of  an  act  that  is  
immediately directed at saving the mother from a pathological condition, as in cancer of the uterus or invasion of  
the fallopian tubes of ectopic pregrancy” (Jonsen ja Toulmin 1989, 334).
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Lainsäädännöllisessä tapauksessa voidaan vedota kyseisen maan lainsäädäntöön; Toulminin 

esimerkkinä on kuuluisa Roe v. Wade tapaus (1973), jossa USA:n korkein oikeus hyväksyi 

äidin  oikeuden  aborttiin  28.  raskausviikkoon  saakka.  Kyseinen  tapaus  nostatti  julkisen 

kiistelyn abortin  oikeutuksesta  USA:ssa ja on ollut  synnyttämässä Toulminin mainitsemaa 

moraalista umpikujaa USA:n abortti kysymyksessä.

Käydään  uskonnollissävytteistä  keskustelua  siitä,  mistä  alkaen  sikiö  voidaan  luokitella 

"ihmiseksi".  Äärikantaa edustavat katsovat,  että ihmisyys alkaa sikiön hedelmöittymisestä. 

Katolisessa  kirkossa  on  tästä  eriäviäkin  mielipiteitä,  muun  muassa  Tuomas  Akvinolainen 

myönsi  sikiön  "ihmisyyden"  24.-28.  raskausviikolta  alkaen,  jolloin  vauvan  liikkeet  ovat 

selvästi  tunnettavissa (Toulmin 1981, 31).  Katolisen kirkon kastekäytännön mukaan, sikiö 

kastetaan  esimerkiksi  mahdollisissa  keskenmeno  tapauksissa,  vasta  kun  se  on  selkeästi 

tunnistettavissa lapseksi. Riippuu valitusta näkökulmasta, onko esimerkiksi varhaisen abortin 

tekeminen tappamista vai ei?

Moraalisesta  näkökulmasta  tarkasteltaessa  voidaan  kysyä,  eikö  raskauden  keskeytys  ole 

oikeutettua  esimerkiksi  raiskaustapauksissa?  Kasuistisessa  tarkastelussa  henkilökohtaisen 

tason  moraalinen  tarkastelu  pyrittiin  liittämään  suurempaan,  koko  yhteisö  koskevaan 

moraaliseen  keskusteluun.  Kyseisen  moraalikeskustelun  lopputulos  jätti  tilaa 

henkilökohtaisille  moraalisille  valinnoille,  joita  voitiin  soveltaa  epäselvissä  tai  huonosti 

paradigmatapauksiin soveltuvissa tilanteissa (Jonsen ja Toulmin 1989, 335).

Käytännön nopeassa päätöksenteossa tai argumentaatiossa ei kasuistisesta lähestymisestä liene 

hyötyä  eettiselle  toimijalle,  ellei  olla  varmoja  kyseessä  olevan  toiminnan  ehdottomasta 

oikeutuksesta juuri vallitsevissa olosuhteissa. Kasuistiikka toiminee paremmin perusteltaessa 

jo tehtyjä valintoja ja haettaessa niihin oikeutusta. Toimivampana eettisenä toimintamallina ja 

kuten edellä todettiin, mahdollisesti myös osana kasuistista prosessia, voidaan pitää Toulminin 

argumentaatiomallia.

4.6. Toulminin argumentaatiomalli ja etiikka

Toulmin  argumentaatiomalli  kristallisoi  parhaiten  hänen  näkemyksestä  käytännöllisestä 

eettisestä argumentista. Esitettyjä eettisiä väitteitä voidaan analysoida tarkastelemalla kyseistä 

väitettä  tukevia  tai  vastustavia  perusteluja  ja  niitä  olosuhteita  joiden  vallitessa  tehtävät 

johtopäätökset ovat oikeita tai vääriä. Malli myös edustaa Toulminin näkemystä keskitienä 
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absolutismin  ja  relativismin  välillä.  Mallin  kuvaama  käytännöllinen  argumentti  ei  edusta 

absolutismia,  joka  ei  salli  poikkeuksia  absoluuttiseksi  uskotusta  moraaliperiaattesta;  eikä 

relativismia,  sillä  on  aina  oikein  toimia  yhteisössä  vallitsevien  moraaliperiaatteiden 

mukaisesti,  mikäli  jotkut  poikkeukselliset  olosuhteet  eivät  vaadi  toimimaan  kyseisten 

olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Toulmin julkaisi argumentaatiomallinsa  (Toulmin model) teoksessaan The Uses of Argument  

(1958).  Toulminin  keskeinen  teesi  kyseisessä  teoksessa  on,  että  formaali  logiikka  on 

vajavaista arvioitaessa arkipäivän keskusteluissa käytettyjä argumentteja. Mallissaan Toulmin 

pyrkii korostamaan ensisijaisesti argumenttien proseduraalista- eikä formaalia validiteettia.

Malli kuvastaa hyvin käytännöllisen eettisen päättelyn ominaisluonnetta: On olemassa tietty 

ongelma, joka muotoutuu tietyksi näkemykseksi mahdollisesta eettisen teon suorittamisesta tai 

tietystä johtopäätöksestä, prosessissa, jossa eri eri johtopäätösten todennäköisyyksiä punnitaan 

toisiaan vastaan. Näin lopulta päädytään todennäköiseen johtopäätökseen/vaihtoehtoon, joka 

mahdollisesti  toteutetaan,  elleivät  mahdollisesti  tiedossa  olevat  olosuhteet  kumoa  kyseisen 

johtopäätöksen/vaihtoehdon oikeutusta. Mikäli kyseisiä olosuhteita ilmenee asiaa arvioidaan 

uudelleen kyseisten asiantilojen valossa.

Toulminin näkemyksen mukaan argumenteissa on löydettävissä kenttäriippumattomia (field-  

dependent) ja kenttäriippuvaisia  (field-invariant) elementtejä. Kyseiset  elementit  ovat joko 

riippuvaisia  tai  riippumattomia  argumentaatiokentistä  (argumentation  fields).  Toulminin 

mukaan  ei  ole  olemassa  yhtä  mallia,  jolla  voidaan  luotettavasti  kuvata  kaikentyyppisiä 

argumentteja.  Sen  sijaan  jotkut  argumentit  elementit  ovat  kenttäriippumattomia  ja  toiset 

vaihtelevat sen mukaan mistä argumentaatiokentästä on kysymys. 

Toulminin näkemyksen mukaan on olemassa erilaisia argumentaatiokenttiä, joille tyypillisten 

käytäntöjen  mukaan  esitetyt  väitteet  ja  niiden  perustelut  eroavat  toisten 

argumentaationkenttien  vastaavista  väitteistä  ja  perusteluista.  Yhteistä  näille  kaikille 

argumentaatiokentille on, että argumentaation analysointiin voidaan käyttää Toulminin mallia,  

kentästä riippumatta.

Kenttäriippumattomat tekijät ovat perinteistä syllogismia edustavat lähtötiedot, perustelu ja 

johtopäätös. Kenttäriippuvaiset tekijät ottavat huomioon mahdolliset poikkeavat olosuhteet ja 

mahdollistavat näin teoreettista argumenttia laajemman argumentin analyysin. 
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4.6.1. Toulminin argumentaatiomallin komponentit

Toulminin argumentaatiomalli koostuu kuudesta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevasta 

komponentista. Teoksessaan An Introduction to Reasoning (Toulmin ja Rieke & Janik 1979, 

25-26) käyttävät muutamasta termistä poikkeavia nimityksiä The Uses of Argument teoksessa 

esitetyistä  termeistä.  Kyseessä  olevat  termit  mainitaan  alla  olevassa  listassa  toisena 

mahdollisena  terminä,  mutta  muuten  tässä  työssä  käytetään  yksinomaan  The  Uses  of  

Argument teoksen termejä tai niiden suomennoksia. 

Kenttäriippumattomat komponentit:

1.  Väittämä/Johtopäätös  (Claim):  Tullakseen hyväksytyksi  tulee  argumentin tukea esitettyä 

väittämää  riittävän  monipuolisesti.  Analysoitaessa  väittämän  oikeellisuutta  kiinnitetään 

huomiota muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 'Mitä tarkasti ottaen väitetään?', 'Mikä on 

oma  näkökantasi  tässä  tapauksessa?',  'Millaisen  näkökannan  haluat  meidän  hyväksyvän 

väitteesi perusteella?'.

Toulmin  itse  rinnastaa  termit  claim  ja  conclusion määritellessään  tarkemmin  termit 

'lähtötiedot'  ja  'väittämä'71.  Eettisessä  argumentaatiossa  termin  'johtopäätös'  käyttäminen 

kuvastaa mielestäni paremmin eettisen argumentaation 'prosessiluonnetta';  tiettyyn eettiseen 

johtopäätökseen  vaikuttavat  muun  muassa  tapauksen  olosuhteet,  olosuhteiden  muuttuessa 

eettinen johtopäätöskin voi muuttua. 

2. Lähtötiedot (Data/Grounds): Esitetty väite perustuu lähtötietoihin, joiden on oltava oikeita, 

jotta  esitetty  väite  voitaisiin  hyväksyä.  Lähtötietojen  osalta  voidaan  esittää  seuraavia 

kysymyksiä:  'Mihin  informaatioon  väittämä  perustuu?',  'Mille  perustalle  esitetty  väite 

rakentuu?',  'Mistä  tulisi  aloittaa,  mikäli  haluaisimme  katsoa  voimmeko  hyväksyä  esitetyn 

väitteen?'.  Tapauksesta  riippuen esitetyt  lähtötiedot  voivat  olla  tehtyjä  havaintoja,  yleisesti 

tunnettuja tosiasioita, tilastollisia tosiasioita, henkilökohtaisia todistuksia, aiemmin esitettyjä 

väitteitä yms. Kuitenkaan esitetty väite ei saa olla vahvempi kuin sitä tukevat lähtötiedot. 

3.  Peruste  (Warrant):  Toulminin  käyttämä  nimitys  termille,  joka  perustelee  siirtymän 

lähtötiedoista  johtopäätökseen.  Kyseistä  siirtymää  perustellaan  eri  tavalla  eri  alueilla, 

71 ”We already have, therefore, one distinction to start with: between the claim or conclusion whose merits we are  
seeking to establish and the facts we appeal to as a foundation for the claim – what I shall refer to as our data” 
(Toulmin 2003, 90).
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esimerkiksi lainkäytössä,  tieteessä, politiikassa, etiikassa ja niin edelleen. Joka tapauksessa 

luotettavaa perustetta tarvitaan, jotta siirtymä lähtötiedoista johtopäätökseen olisi uskottava.

Kenttäriippuvaiset komponentit:

4.  Taustatuki  (Backing):  Taustatukea  tarvitaan,  mikäli  peruste  itsessään  ei  ole  riittävän 

vakuuttava. Käytetyn taustatuen tyyppi riippuu käytettävästä argumentaatiokentästä  (field of  

argumentation). Jos  vedotaan lakiin,  sen  täytyy  olla  kyseessä  olevan maan lainsäädännön 

hyväksymä, tieteellisen argumentaation täytyy perustua tieteellisiin faktoihin ja niin edelleen. 

5. Tarkennukset  (Qualifiers/Modal qualifiers): Tarkennuksia käytetään, koska kaikki väitteet 

tai  johtopäätökset  eivät  ole  100%:sti  varmoja.  Arvioitaessa esitettyä johtopäätöstä  voidaan 

arvioida  kuinka  varma esitetty  perustelu  on.  Riippuen esitetyn  perusteen  varmuusasteesta, 

voidaan  tarvittaessa  esittää  tarkentavia  varauksia,  kuten  esimerkiksi  'mahdollisesti', 

'todennäköisesti', 'varmasti ' jne.

6. Varaukset  (Rebuttals): Kaikki poikkeamat varmoista tai välttämättömistä johtopäätöksistä 

tarvitsevat varauksia  tukemaan johtopäätöstä.

4.6.2. Kenttäriippumattomat komponentit

Toulmin  nimeää  uudelleen  teoreettisen  argumentin  perusmuodon  elementit  nimillä: 

Lähtötiedot  (Data),  peruste  (Warrant) ja  väite  (Claim)  -  nämä  ovat  Toulminin  mallin 

kenttäriippumattomia komponentteja.

Eettisten  päätelmien  rakenne  on  Toulminin  mukaan  rinnastettavissa  täysin  lainkäytön  tai 

tieteen argumentaatioon. Se tosiasia, että eettiset päätelmät sisältävät "arvoja" ei Toulminin 

mukaan muuta tilannetta; päättelyn perusrakenne "D; W siis C" sopii eettisiin päätelmiin yhtä 

hyvin  kuin  muunkin  tyyppisiin  päättelyihin,  eikä  ole  merkitystä  minkä  tyyppisillä 

argumentaatiokentillä kyseistä muotoa käytetään (Toulmin ja Rieke & Janik 1979, 49).

Lähtötietojen (Data) tehtävänä on kiinnittää huomio yleisesti  tunnettuihin ja relevantteihin 

tosiasioihin, joille esitetty väite perustuu. Väite ilman esitettyjä lähtötietoja ei ole argumentti; 

sillä ei mitään informatiivista tai sisällöllistä komponenttia. 
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Lähtötietojen tehtävänä on vastata kysymykseen: ”Mitä sinulla on esitettävänä?”  (What do 

you  have  to  go  on?). Mainitut  ”relevantit  tosiasiat”  voivat  olla  tosiasioita,  havaintoja, 

päätelmiä ja niin edelleen. Kyseiset ”relevantit tosiasiat” ovat tapauskohtaisia, riippuen siitä 

onko  kyse  esimerkiksi  tieteellisistä  tosiasioista,  eettisistä  väitteistä,  vaiko  esimerkiksi 

oikeudenkäynnissä  esiin  tulevista  tosiasioista,  kuten  esimerkiksi  todistajalausunnot,  jotka 

voivat  olla  syystä  tai  toisesta  epätäydellisiä  (Toulmin  ja  Rieke  &  Janik  1979,  33).  

D                                     siis C

          koska W

Kyseessä ei (välttämättä) ole syllogismi muotoinen siirtymä lähtötiedoista väitteeseen, tyyliin:

a on A

Jokainen A on B

Siis: a on B

Itse asiassa Toulmin pitää ”jokainen A on B”72 tyyppisen premissin käyttöä ongelmallisena 

etenkin eettisessä argumentaatiossa. Tällöin vedotaan johonkin yleiseen eettiseen totuuteen – 

universaaliin tiukasti noudatettavaan periaatteeseen, joka ei huomioi olosuhteita. Esimerkiksi: 

”Kaikki valehtelu on väärin” tai ”Kaikki  tappaminen on väärin” - Toulminin mukaan nämä 

kääntyvät  puhekielessä  kehotuksiksi  ”Valehtelu  on  väärin”  ja  ”Tappaminen  on  väärin”. 

Ehdoton vaatimus termin  ”jokainen”  (all  etc.)  sisällyttämisestä  eettiseen  päättelyyn johtaa 

äärimmäiseen moraalipositioon

Perusteen  (Warrant)  tehtävänä  on  ”auktorisoida”  siirtymä  lähtötiedoista  esitettävään 

väitteeseen.  Toulminin  omin  sanoin:  ”Tehtävämme  ei  ole  vahvistaa  sitä  perustaa,  jolle 

argumenttimme  on  rakennettu,  vaan  ottaa  lähtötiedot  perustaksi  ja  näyttää,  että  siirtymä 

alkuperäiseen  väitteeseen tai  johtopäätökseen  on asianmukainen ja  oikeutettu.  Sen vuoksi 

tarvitaan  yleisiä  ja  hypoteettisiä  lausumia (hypothetical  statements),  jotka  rakentavat 

yhteyksiä (...can act as bridges) ja valtuuttavat kyseisen argumentin vaatiman siirtymän. 

72 ”Where the logician has in the past cramped all general statements into his predominated form, practical speech  
has habitually employed a dozen different forms – 'Every single A is B', ' Each A is B', 'An A will be B', 'A's are  
generally B's' and 'The A is a B' being only a selection” (Toulmin 2003, 109).
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Normaalisti  nämä  voitaisiin  kirjoittaa  lyhyesti  'Jos  D,  niin  C',  mutta  ne  voidaan  myös 

eksplisiittisesti  ilmaista  muodossa:  'D:n  kaltainen  lähtötieto  oikeuttaa  tekemään 

johtopäätöksiä,  tai  esittämään  väitteitä,  kuten  C'...  Tällaisia  propositioita  kutsun  nimellä 

peruste” (Toulmin 2003, 91). 

Perusteita  on  Toulminin  mukaan  eri  vahvuisia;  jotkut  perusteet  pakottavat  hyväksymään 

johtopäätöksen  yksiselitteisesti;  johtopäätökseen  voidaan  esimerkiksi  liittää  adverbi 

'väistämättä'.  Toiset  perusteet  auktorisoivat  johtopäätöksen  vain  alustavasti;  johtopäätös 

riippuu  esimerkiksi  olosuhteista,  tarkennuksista  tai  poikkeuksista.  Tässä  tapauksessa 

”modaaliset”  tarkennukset,  kuten  esimerkiksi  'mahdollisesti'  tai  'oletettavasti'  tulevat 

kyseeseen (Toulmin 2003, 93). 

Perusteet eivät Toulminin mukaan voi validoita itse itseään (warrants are not self-validating), 

vaan  hakevat  oikeutuksensa  perustelun  ulkopuolelta.  Peruste  voidaan  aina  haastaa 

tarkastelemalla onko se luotettava tai kuinka hyvin se liittyy tarkasteltavaan kysymykseen. 

Vahvaan argumenttiin  tarvitaan  luonnollisesti  oikeat  lähtötiedot,  mutta  myös  perusteen on 

oltava sekä luotettava ja kyseiseen asiaan liittyvä.  Lähtötietojen ja perusteen laatu määrää 

hänen mukaansa  millaisia  modaalisia  termejä  käytetään;  tässä  ”modaalisia”73 termejä  ovat 

tarkennus (qualifier) ja varaukset (rebuttal)  (Toulmin ja Rieke & Janik 1979, 58). 

David Hitchcock analysoi artikkelissaan Good Reasoning on Toulmin Model (Hitchcock 2006, 

203-218)  Toulminin  mallia.  Hänen  mukaansa  johtopäätöksen  tulee  perustua  oikeutettuun 

perusteeseen ja tulee varmistua, ettei kyseiseen tapaukseen liity kumoajia  (defeaters),  jotka 

kiistanalaistavat perustelun luotettavuuden. 

Puhuessaan  perusteen  oikeutuksesta,  Hitchcock  toteaa,  että  se  ei  tarkoita  samaa  kuin  sen 

totuudenmukaisuus: "Perusteen totuudenmukaisuus ei ole edes välttämätöntä, samasta syystä 

kuin ei ole välttämätöntä, että oikean päättelyn premissit ovat tosia. Rajoitetuilla resursseilla 

varustetuilla  erehtyvillä  inhimillisillä  päättelijöillä  ei  ole  suoraa  pääsyä  totuuteen,  tai 

laveammin sanottuna totuudenmukaisuuteen; heidän täytyy tulla toimeen sillä mitä he kullakin 

hetkellä  pitävät  hyväksymisen  arvoisena.  Tämän  erehtyväisyyden  seurauksena  hyvien 

päättelijöidenkin täytyy olla valmiita korjaamaan tarvittaessa mielipiteitään ja perusteluitaan, 

73 ”Modaalisista” termeistä Toulmin toteaa: ”..an explicit reference to the degree of force which our data confer on  
our claim in virtue of our warrant” (Toulmin 2003, 93). Vrt. 4.6.3 Qualifier ja Rebuttal
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mikäli asiaan löytyy uutta tietoa" (Hitchcock 2006, 214).

The Uses of Argument teoksessa Toulminilla ei ole erikseen esimerkkiä eettisestä päättelystä. 

Kuitenkin  voimme  tehdä  seuraavan  esimerkin,  joka  valaisee  perusteen  henkilökohtaista 

luonnetta...

Olen toiminut epämoraalisesti                                     siis, aion
       A:ta kohtaan                                                      pyytää A:lta                                                  
                   ( D)                                                     anteeksi
                                                                                 (C)
                                                       uskoisin,
                                                        että A 
                                                hyväksyy esittämäni
                                                 perustelut teolleni
                                                 (W)           

      

...tai toisaalta voidaan käyttää vetoamista velvollisuuteen tai muuhun yleisesti hyväksyttyyn 

periaatteeseen;  tässä  lääkärin  etiikka  (esimerkki  kasuistiikka  osiossa  esitetystä  Debbien 

tapauksesta):

    Debbie on                                  siis, määrään Debbielle
     kuolemaisillaan,                                                    morfiinia kivun
     erittäin tuskainen      lievitykseen

ja pyytää lopettamaan                                              ( C)                            
kärsimyksensä                                                             
       (D)                                                                   
                                    lääkärin velvollisuus
                                     on säästää potilasta
                                    turhilta kärsimyksiltä
                                        (W)

Perusteen yleistettävyys tarkoittaa, ettei johtopäätöksiä voida supistaa koskemaan vaan yhtä 

tapausta; jos johtopäätös soveltuu yhteen tapaukseen soveltuu se myös vastaaviin tapauksiin. 

Asiaankuuluva  peruste  toimii  Hitchcockin  mukaan  kyseisten  vastaavien  tapausten 

"valitsijana".  Kuitenkaan perusteen yleispätevyys ei  tarkoita, että  sen tulisi  välttämättä  olla 

universaali.  Kuten  Toulmin  toteaa  ovat  perustelut  varauksellisia  (modally  qualified)  ja 

voimassa yleensä, ceteris paribus so. muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.

Väittämä/johtopäätös  (Claim) on luonnollisesti päättelyketjun lopputulema; yksittäinen väite 

voi  myös  toimia  isomman  päättelyketjun  osana.  Väittämä  ei  Toulminin  mallissa  edusta 

deduktiivista  päättelymuotoa,  jossa tosista  premisseistä  seuraa  väistämättä  tosi  johtopäätös, 
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vaan päättelyä, jossa premissi ei ole  tosi ja mallin modaalisia varauksia käytetään esittämään 

erilaisia premissin epävarmuuden asteita.

Toulminin  mukaan  väittelyn  johtopäätöksiä  voidaan  ketjuttaa  seuraavien  johtopäätöksien 

lähtötiedoiksi. Oletetaan, että A on vakuuttanut Q:n, että esitetty väittämä (C1) on oikein ja 

perusteltu. A voi esittää jatkoväitteen: ”Jos olemme samaa mieltä, niin sitten (C2)”, jolloin A 

käyttää väittämää (C1) väittämän (C2) lähtötietona. Näin voidaan saada aikaan laaja väittämien 

verkosto,  joka  sitoo  vakuuttavasti  yhteen  alunperin  mahdollisesti  huonosti  yhteensopivat 

väitteet. Isommat väitekokonaisuudet voidaan purkaa osiin ja koko väiteketju esitetään toisiaan 

seuraavina  pienempinä  askelina;  esitetään  ensimmäiseksi  helposti  hyväksyttävät  toisiaan 

tukevat  johtopäätökset.  Niiden  tehtävänä  on  rakentaa  isompaa  väitekokonaisuutta,  jonka 

hyväksyminen  ilman  sitä  tukevia  alaväitteitä  olisi  vaikeampaa  (Toulmin  ja  Rieke  & Janik 

1979, 38).                                             

4.6.3. Kenttäriippuvaiset komponentit

Kenttäriippuvaisia  komponentteja  Toulminin  mallissa  edustavat  taustatuki 

(backing),tarkennus (qualifier) ja varaukset (rebuttal). Näin malli muuttuu muotoon:

                      siis, mahdollisesti

D                              Q                              C

       koska                                              ellei   
        W                                                 R
                                    

...perusteella

            B

Taustatuen  (backing)74 tehtävänä  on  antaa  lisävahvistusta  perusteelle (warrant)  ja  näyttää 

toteen mihin laajempaan kokonaisuuteen perusteen esittämä väite pohjautuu.  Tärkeä huomio 

taustatuessa on sen riippuvuus argumentaatio kentästä (Argumentation field), jota käsitellään 

erikseen tarkemmin seuraavassa kappaleessa 4.7. 

74 "Standing behind our warrants, as this example reminds us, there will normally be other assurances, without  
which the warrants themselves would posses neither authority nor currency - these other things we may refer to as  
the backing (B) of the warrants" (Toulmin 2003, 96).
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Ottamalla  malliin  mukaan  perustelun  vahvistava  taustatuki,  ollaan  Toulminin 

argumentaatiomallin  ytimessä:  tosi  taustatuki  vahvistaa  perustelun  oikeutuksen;  on  hyvä 

peruste uskoa, että esitetty johtopäätös on tosi ja esitetty argumentti on oikein perusteltu.

Kuitenkin Toulmin toteaa The Uses of Argument teoksessa kritisoidessaan "jokainen A on B" 

tyyppisen premissin käyttöä eettisessä argumentaatiossa: "Jopa kaikkein yleisimpien eettisten 

perusteiden  täytyy  ottaa  huomioon  epätavalliset  olosuhteet  ja  olla  valmiina  mahdollisiin 

poikkeuksiin; vahvimmatkin näistä perusteista pystyvät ainoastaan alustaviin johtopäätöksiin" 

(Toulmin 2003, 96).

Toulminin mukaan eettisten kiistakysymysten ratkaisut ovat myös vahvasti sidoksissa siihen 

löydetäänkö  yhteisesti  hyväksytty  tapa  kyseisen  teon  kuvailuun.  Onko  abortti 

"rutiinitoimenpide"  vai  nähdäänkö se  tekona joka  "kieltää  sikiön  oikeuden elämään"?  Tai 

onko  viholliskuulustelijoita  harhauttava  sotilas  lojaali  vai  syyllistyykö  hän  valehteluun? 

Ratkaisuna  on  tarkastella  kiistakysymystä  sellaisella  tavalla,  joka  tekee  oikeutta  kiistan 

molemmille  osapuolille.  Tällöin tulee huomioida kyseisen tapauksen olosuhteet  ja  eettisen 

väitteen voimaa tulee verrata mahdollisiin alkuperäisen väitteen kumoaviin varauksiin. 

Tämä  johtaa  Toulminin  perusmallin  laajentamiseen  kahdella  elementillä:  Tarkennus 

(qualifier) ja varaukset (rebuttal).75

Tarkennuksen  tehtävänä  on  esittää  se  varmuuden  aste,  jonka  väitteen  esittävä  uskoo 

väitteellään  olevan.  Tarkennukset  voidaan  esittää  termeinä,  esimerkiksi  'mahdollisesti/ 

mahdollisesti  ei'  tai  'todennäköisesti  /todennäköisesti  ei'  tai  vaikka tilastollisena  tosiasiana 

'...tilastollisesti  merkitsevällä  p<0.01  luotettavuustasolla..'.  Ne  voidaan  myös  esittää 

viittauksena  odotettavissa  olevaan  väitteen  kumoamiseen.  Mikäli  väitteen  esittäjä  uskoo 

väitteensä olevan täysin kiistaton,  ei  tarkennusta  ole  tarpeen käyttää tai  se voidaan pukea 

muotoon, esimerkiksi: ' D, siis varmasti C'.

75 "Modal qualifiers (Q) and conditions of exception or rebuttal (R) are distinct both from data and from warrants,  
and need to be given separate places in our layout. Just as a warrant (W) is itself neither a datum (D) nor a claim  
(C), since it implies in itself something about both D and C - namely, that the step from the one to the other is  
legitimate; so, in turn, Q and R are themselves distinct from W, since they comment implicitly on the bearing of W on  
this step - qualifiers (Q) indicating the strength conferred by the warrant on this step, conditions of rebuttal (R)  
indicating circumstances in which the general authority of the warrant would have to be set aside” (Toulmin 2003, 
93-94).
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Varaus  (rebuttal)  on  sidoksissa  johtopäätökseen  ja  sillä  tuetaan  niitä  olosuhteita,  joiden 

vallitessa johtopäätös ei ole pätevä, tai on pätevä ainoastaan tietyissä rajatuissa tapauksissa. 

Varauksen  tehtävänä  on  varautua  tiettyihin  vastaväitteisiin,  joita  muuten  voitaisiin  esittää 

johtopäätöstä vastaan. Varaus toimii myös ”varaventtiilinä”, joka voi romuttaa alkuperäisen 

johtopäätöksen oikeellisuuden. 

Lopputulemana kuitenkin voi olla mahdollista, etteivät henkilöt arvota tehtyä johtopäätöstä 

samasta näkökulmasta.  Cristian Kock lainaa  artikkelissaan  Multiple  Warrants in  Practical  

Reasoning  Fahnestockin ja Secorin teosta  A Rhetoric Argument ja tiivistää eettisten arvojen 

yleismitattomuuden seuraavasti: "Monissa eettisissä päätelmissä, sinä ja kuulijasi voitte sopia 

tietyistä  arvoista,  mutta  ette  välttämättä  arvota  niitä  samalla  tavoin.  Ihmiset  hyväksyvät 

helposti tiettyjen kriteereiden relevanssin, mutta usein voidaan kiistellä siitä, mitkä esitetyistä 

kriteereistä ovat tärkeimpiä kyseisessä tilanteessa" (Kock 2006, 257). 

Olen toiminut epämoraalisesti                                     siis, luultavasti                      aion
       A:ta kohtaan                                                                                                   pyytää A:lta 
                    (D)                                                                                                  anteeksi
                                                                                                                             (C)
                                                       uskoisin,                                                     
                                                          että A                                                      ...ellei myöhemmin     
                                                hyväksyy esittämäni                                           ilmene jotain uutta                   
                                                    perustelut teolleni                                        A:n suhtautumisessa
                                                 (W)                                                   tapaukseen
                                       ... koska olen aina                                                          (R)
                                          pystynyt vakuuttamaan A:n 
                                                            (B)

Kuvitellaan,  että  kyseisessä  "epämoraalisessa"  tapauksessa  toimija  on  tehnyt  eilen 

ensimmäistä kertaa aviorikoksen rakastamansa henkilön kanssa, jonka hän tietää muuttavan 

huomenna loppuelämäkseen kauas ulkomaille. Oletetaan, lisäksi että henkilön puoliso A tietää 

toimijan  tunteista  kyseistä  henkilöä  kohtaan  ja  on  sietänyt  toimijan  ajoittaista  tapailua 

kyseisen henkilön kanssa. 

Toimijalla on hyvä syy tunnustaa ja pyytää tapausta A:lta anteeksi, ellei A esimerkiksi ilmoita 

noudattavansa tinkimättä  maksiimia ehdottomasta aviollisesta uskollisuudesta ja vaativansa 

välittömästi eroa jos saa tietää toimijan uskottomuudesta. Jää tietysti toimijan harkintaan, mitä 

hän tekee, eivätkä ulkopuoliset tahot voi antaa oikeata tai väärää ratkaisua tilanteeseen. 
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Palataksemme  edellä  esitettyyn  "Debbie-caseen"  voidaan  todeta,  että  ei  voida  pitää 

uskottavana  tai  ainakaan  eettisesti  perusteltuna  tapausta,  jossa  lääkäri  tietoisesti  määrää 

kuolettavan annoksen morfiinia potilaan omasta pyynnöstä.  Mikäli  eettisesti  kestämätön ja 

väärä päätös olisi  tehty, niin tapauksen taustatueksi (B) voisi  muodostua doktriini  potilaan 

itsemääräämisoikeudesta  oman  elämänsä  suhteen,  joka  tukee  lääkärin  käsitystä 

velvollisuudesta  'säästää  potilasta  epäinhimillisiltä  kärsimyksiltä'.  Selvyyden  vuoksi  tässä 

oletetaan,  että  vaikka  kyseinen  morfiiniannos  on  todennäköisesti  aiheuttanut  Debbien 

kuoleman, niin kyseinen morfiinin annostelu on tehty hyvässä uskossa ja vastaaviin aiempiin 

tapauksiin perustuen.

Debbie on                                                     siis, todennäköisesti        määrään Debbielle
     kuolemaisillaan,                                                         (Q)                        morfiinia kivun
     erittäin tuskainen                                           lievitykseen    
    ja pyytää lopettamaan                                                                        (C)                          

kärsimyksensä                                                             
      (D)                                                                                                                       
                                                                                                          ...ellei ole muuta keinoa 
                               lääkärin velvollisuus     lievittää hänen tuskiaan
                               on säästää potilasta                                                            (R)
                               turhilta kärsimyksiltä
                                            (W)

                          ...hippokrateen valan nojalla
                              
                                     (B)

Debbien  kuitenkin  kuollessa  saamaansa  morfiiniannokseen  voidaan  lähteä  tarkastelemaan 

tapausta  eri  näkökulmista.  Kyseeseen  tulevat  ainakin  lääketieteellinen  tarkastelu  (Oliko 

annosteltu määrä oikea? Kestikö potilaan tila morfiiniannoksen?...), oikeudellinen (Voidaanko 

lääkäriä syyttää kuoleman tuottamuksesta ja/tai virkavirheestä?...) ja eettinen (Oliko oikein 

noudattaa potilaan omaa toivomusta?). Nämä kaikki toimivat omilla argumentaatiokentillään -  

tätä keskeistä ja kiistanalaista Toulminin käsitettä tarkastellaan seuraavassa luvussa.

Eettisen päättelyn ominaisluonne tekee siitä väistämättä tietyssä määrin subjektiivista, mutta 

tästä  huolimatta  eettisten  johtopäätösten  tulisi  olla  avoimia  rationaaliselle  keskustelulle  ja 

kritiikille. Toulminin mukaan eettisiin johtopäätöksiin vaikuttavat tunteemme tiettyjä asioita 

kohtaan ja myös henkilökohtainen suhtautuminen päätöksentekoon. Tästä syystä ihmiset usein 

tekevät hätäisen johtopäätöksen, että eettiset  näkökannat  ovat  "rationalismin ulkopuolella". 

Kun  ollaan  varmoja  siitä,  että  asiaan  liittyvät  tunteet  ovat  soveltuvia  ja  reaktiomme  on 
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perusteltu (ilman turhaa asennelatausta), niin eettinen johtopäätöksemme on avoin kritiikille, 

olettaen, että siihen on saavuttu pätevän argumentoinnin keinoin (Toulmin ja Rieke & Janik 

1979, 332).

Edellä  esitetyt  esimerkit  edustavat  henkilökohtaisen  tason  eettistä  päätöksentekoa,  mutta 

Toulminin malli soveltuu myös käytettäväksi yleisemmän tason argumenttien analysointiin. 

Andrew Aberdein on soveltanut Toulmin mallia myös matematiikkaan artikkelissaan ”The 

Uses of Argument in Mathematics”  (2006). Alla esimerkki Toulminin mallin soveltamisesta 

"lainsäädännölliselle" argumentaatiokentälle;  esimerkki on Toulmin  The Uses  of Argument  

teoksessa käyttämä:

Harry syntyi                                siis, todennäköisesti                             Harry on

Bermudalla                                          (Q)                                   Englannin alamainen

      (D)                                                                                                       (C)

                           

                        koska                             ellei                              

              Bermudalla syntynyt     molemmat hänen 

              henkilö on Englannin    vanhempansa olleet

              alamainen                      ulkomaalaisia...yms.
                              (W)                              (R)

        ..Seuraavien lakien ja 
           asetusten johdosta 
                        (B)

4.7. Argumentaatiokenttä

Teoksessa  An  Introduction  to  Reasoning Toulmin  ja  Rieke  &  Janik  (1979,  195-202) 

tarkastelevat  tiedettä,  lakia,  yritysjohtamista,  taidekritiikkiä  ja  etiikkaa  esimerkkeinä  eri 

argumentaatiokentistä.  Nämä  kentät  on  Toulminin  mukaan  valittu  siksi,  että  ne  edustavat 

kukin omaa argumentaatiotyyppiään tai omaa argumenttifoorumiaan. 

Kyseiset argumentaatiokentät eroavat toisistaan seuraavien ominaisuuksien suhteen:

1)  Muodollisuuden  aste  (Degrees  of  formality):  Eri  kentillä  käytävän  keskustelun 

muodollisuuden  aste  vaihtelee;  taidekritiikin  ja  lainkäytön  ollessa  ääripäinä.  Toulminin 
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mukaan  esimerkiksi  tieteessä  konferenssit  ja  julkaisut  toimivat  keskustelufoorumeina  ja 

julkaisukanavina,  eikä  käytävän  tieteellisen  keskustelun  tarvitse  olla  välttämättä  yhtä 

proseduraalista  kuten  esimerkiksi  oikeudenkäynneissä.  Toisaalta  esimerkiksi  etiikassa  ja 

yrityselämässä  omat  henkilökohtaiset  näkemykset  voivat  olla  tiettyjä  argumentaatio-

proseduureja vahvemmin käytössä kuin esimerkiksi tieteessä, jossa tilanne on päinvastainen.

2)  Tarkkuuden  aste  (Degrees  of  precision):  Tietyillä  argumentaatiokentillä  käytettyjen 

argumenttien tulee olla täysin eksakteja; esimerkkinä matematiikkaan perustuva teoreettinen 

fysiikka.  Käytännön  elämän  argumentaatiossa  kykymme  muodostaa  tai  hahmottaa 

pienemmistä osista isompia kokonaisuuksia on rajoitettu; näin myös kliinisessä lääketieteessä, 

jossa oikeaan diagnoosiin pääseminen voi joskus olla vaikeaa, koska tapaukseen voi liittyä 

useita oireyhtymätyyppejä. 

Tällaisissa tapauksissa kaikkien yhteen liittyvien piirteiden suhteiden arviointi on tärkeämpää 

kuin  jokaisen  yksittäisen  piirteen  kvantitatiivinen  mittaaminen.  Toulminin  mukaan  ei 

kuitenkaan  voida  yleistäen  sanoa,  että  joillakin  argumentaatiokentillä  argumentaatio  on 

yksinomaan formaalia ja taas toisilla kentillä  yksinomaan epäformaalia; myös teoreettisessa 

fysiikassa  tarvitaan  epäformaalista  henkilökohtaista  harkintaa  -  kirjallisuuskritiikissä  yms. 

tiettyjä toimintamalleja voidaan mallintaa tietokoneelle ja niin edelleen.

3) Päätöskriteerit (Modes of resolution): Ääriesimerkkinä tästä Toulmin ottaa oikeusistuinten 

toiminnan, jossa päätöskriteerinä toimii se kumpi osapuoli, puolustus vai syytetty, voi esittää 

vakuuttavimmat  todisteet.  Käytännön  elämän  argumentaatiossa  on  Toulminin  mukaan 

pyrkimyksenä  löytää  molempia  osapuolia  tyydyttävä  kompromissi;  välttämättä  'oikeaa'  tai 

'väärää'  ratkaisua  ei  ole  olemassa  tai  sitä  ei  löydetä.  Erityisen  selvää  tämä  on 

taidearvostelmissa,  joissa  yritetään  perustella  omien  päätelmien  merkitys,  sen  sijaan  että 

pyrittäisiin osoittamaan niiden oikeellisuus.

4) Argumentoinnin tavoitteet (Goals of argumentation): Sama väitelause voidaan tulkita eri 

tavoin  eri  argumentaatiokentillä  riippuen  tavoitellusta  lopputuloksesta.  Toulmin  käyttää 

esimerkkiä  "Jack  on  hullu",  jonka  arvostelu  on  täysin  riippuvainen  siitä  tavoitellaanko 

psykiatrista lausuntoa Jackin psykiatrisesta tilasta, vai onko käytetäänkö kyseistä lausumaa 

oikeudessa turvaamaan Jackin vaimon etuja  avioerotilanteessa.  Tavoitteissa  voidaan löytää 

myös "vapausasteita": Lääkäri voi määrätä Jackille mielialalääkkeitä ja korjata diagnoosia tai 
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lääkitystä  tarvittaessa  myöhemmin.  Oikeusistuimen  on  yksiselitteisesti  määritettävä 

kykeneekö  Jack  hallinnoimaan  pankkitiliään  itse  vai  siirretäänkö  hallinta  yksinomaan 

vaimolle.

Lyhyesti Toulminin näkemyksen mukaan emme voi arvostella argumenttien oikeellisuutta ja 

voimaa,  jos  emme  ymmärrä  syvällisesti  niitä  konteksteja  missä  kyseisiä  argumentteja 

esitetään.76 On  esimerkiksi  helpompaa  ymmärtää  tiettyä  lääketieteellistä  hoitokäytäntö 

väittelyä, kun oivalletaan ettei kysymyksessä ole lainsäädännöllinen vaan moraalinen debatti.

Toulminin  argumentaatiokenttiä  on  tulkittu  monesta  eri  näkökulmasta  ja  niitä  on  myös 

syytetty  relativismista.  Artikkelissaan  "Persistent  Questions  in  the  Theory  of  Argument  

Fields"  David  Zafersky  (1992,  419)  katsoo  argumentaatiokenttien  olevan  luonteeltaan 

sosiologisia; hänen mukaansa argumentaatiokentät luonnehtivat ensisijaisesti väittelytilanteita, 

eivätkä kyseisillä kentillä esitettäviä argumentteja. Kyseiset olosuhteet voivat vaikuttaa, mutta 

eivät voi määrittää esitettäviin argumentteihin.

Willard  (1992,  445)  jakaa  Zaferskyn  näkemyksen  argumentaatiokenttien  sosiologisesta 

luonteesta.  Hänen mukaansa argumentaatiokentät  ovat  jatkuvassa muutoksessa:  prosessissa 

johon vaikuttavat kyseisillä argumentaatiokentillä operoivat toimijat77. Myös Habermas näkee 

kentät  sosiaalisina  pelikenttinä78.  Kuitenkin  Habermasin  mielestä  on  epäselvää,  voidaanko 

Toulminin  esittämiä  argumentaatiokenttiä  erotella  pelkästään  funktionaalisesti;  esimerkiksi 

76 "What gives juridical arguments their force in the context of actual court proceedings?... The status and force of  
those arguments - as  juridical arguments - can be fully understood only if we put them back into their practical  
contexts and recognize what functions and purposes they possess in  the actual enterprise of  law. Similarly the  
arguments advanced in in a scientific discussion must be presented in an orderly and relevant manner if the initial  
claims are to be criticized in a rational manner, open to all concerned. But what finally gives strength and force to  
those arguments is, once again, something more than their structure and order. We shall understand their status and  
force fully only by putting them back into their original contexts and recognizing how they contribute to the larger  
enterprise of science. Just as juridical arguments are sound only to the extent they serve the deeper goals of legal  
processes,  scientific  arguments  are  sound only to  the extent  that  they  serve  the  deeper goal  of  improving  our  
scientific  understanding.  The  same  is  true  in  other  fields.  We  understand  the  fundamental  force  of  medical  
arguments only to the extent that we understand the enterprise of medicine itself. Likewise for business, politics, or  
any other field. In all these fields of human activity, reasoning and argumentation find a place as a central elements  
within a larger human enterprise. And to mark this feature - the fact that all these activities place reliance on  
presentation and critical assessment of 'reasons' and 'arguments' - we shall refer to them all as rational enterprises"  
(Toulmin ja Rieke & Janik 1979, 28).
77 "Field theory is a way of thinking social life. It assumes that social activities are comparison processes in which  
men check their thinking against the views of others. They do this because the world is a doubtful and perplexing  
place; its events are ambiguous and frightening; they seems chaotic. Chaos would freeze men in neurotic inaction  
unless they could objectify their thinking, i.e., test it in light of trusted standards. Fields are recurring practices by  
which men check their thinking. As we study them we are stydying how men build order as a social enterprise"  
(Willard 1992, 446).
78 "The multiplicity of contexts in which arguments can appear can be analyzed in terms of functions and reduced to  
a few social arenas or "fields"" (Habermas 1984, 31).
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sosiologisin termein, vai myös käytettävän argumentointilogiikan termein. 

Habermasin mielestä Toulmin ei erottele kyllin selvästi argumentoinnin institutionaalisia eroja 

ja  sisäisen  struktuurin  määrittämää  argumentointitapaa  toisistaan79.  Jos  ymmärrän  oikein 

Habermasin  näkemyksen,  niin  edellä  esitetyt  argumentaatiokenttien  erottamiskriteerit 

(muodollisuuden - ja tarkkuuden aste, päätöskriteerit ja argumentoinnin tavoitteet) eivät pysty 

erottamaan  institutionaalista  (esimerkiksi  lainkäyttö)  päättelykäytäntöjä  ja  esimerkiksi 

yhteisöjen (esimerkiksi yritysjohtaminen) käyttämiä päättelykäytäntöjä toisistaan. 

Lilian Barmejo-Luque käsittelee argumentaatiokenttien relativismin ongelmaa artikkelissaan 

"Toulmin's Model of Arqument and the Question of Relativism"  (2006, 73). Hän toteaa, että 

edellä esitetty erottelu kenttäriippuvaisiin  (field-dependent)  tai kenttäriippumattomiin  (field-  

independent)  komponentteihin argumenttien analysoinnissa antoi mahdollisuuden Toulminin 

mallin relativistisiin tulkintoihin. 

Hän  viittaa  muun  muassa  Christopher  Schroederiin,  joka  kritisoi  relativistista  tendenssiä 

Toulminin  näkemyksessä80.  Bermejo-Luque  ottaa  esille  myös  Willardin  kritiikin,  jonka 

mukaan argumenttien "hyvyys" voidaan päättää ainoastaan argumentaatiokenttien sisäisenä 

kysymyksenä  ja  eri  argumenttien  vertailu  on  turhaa,  koska  eri  argumentaatiokenttien 

laatustandardien vertailu on mahdotonta (Bermejo-Luque 2006, 75).

Vastauksena  esitettyyn  kritiikkiin  Bermejo-Luque  esittää  argumentin  perusosien  olevan 

lähtötiedot  (data),  väittämä  (claim) ja perustelu (warrant)  ja argumentin voiman riippuvan 

lähtötietojen  ja  perustelun  totuusarvosta  (truth-value).  Hänen  mukaansa  voidaksemme 

arvioida  argumenttia  tulee  voida  määrittää  em.  tekijöiden  totuudenmukaisuus.  Hän  ottaa 

esimerkkinä lääketieteellisen terminologian, jossa esitettyjen lääketieteellisten väitelauseiden 

totuudenmukaisuuden selvittäminen on helpompaa lääkäreille kuin maallikoille81. Kuitenkin 

79 "Toulmin does not push the logic argument far enough into the domains of dialectic and rhetoric. He doesn't  
draw the proper lines between accidential institutional diffrentations of argumentation, on the other hand, and the  
forms of argumentation determined by internal stucture, on the other." (Habermas 1984, 35)
80 Schroeder luonnehtii argumentaatiokenttiä seuraavasti: "The concept of argument fields... referes to the modes  
used by a person to assess arguments, the standards by reference to which a person assess them, and the manner in  
which a person qualifies her or his conclusion about them" 
(http://www.engl.unt.edu/~kjensen/practice/jaconline/archives/vol17.1/schroeder-knowledge.pdf)
81 "..if we were physicians, it may be easier to determine the truth-value of P:"Inherited mutations in the bone  
morphogenetic protein receptor 2 gene are associated with pulmonary hypertension"..."This proposition may justify  
interference claims like"if  John has a mutation in the bone morhogenetic protein receptor 2 gene, then he will  
propably develop pulmonary hypertension". (Bermejo-Luque 2006, 81)
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myös maallikoiden on mahdollista selvittää kyseessä olevan lauseen totuusarvo, joskin hän 

tarvitsee siihen uutta tietoa, mahdollisesti lisäselvityksiä ja niin edelleen.

Bermejo-Luque tarkastelee  argumentaatiokenttien roolia  retorisesta  näkökulmasta  ja  löytää 

kaksi  tasoa;  kenttien  mahdollistaman  argumenttien  suostuttelevan  voiman  ja  kenttien 

heuristisen  roolin.  Hänen  mukaansa  tietyn  argumentin  esittäminen  tietyllä 

argumentaatiokentällä mahdollistaa sen arvioinnin siihen normaalisti liitettävien lähtötietojen 

ja  perustelujen  totuusarvojen  pohjalta.  "Jos  esimerkiksi  olemme  kiinnostuneita  tietyn 

argumentin sopivuudesta tai tehokkuudesta tietylle kohdeyleisölle, voisi olla suotavaa arvioida 

kyseistä argumenttia yleisön yleisesti tunnustamien uskomusten mukaisesti" (Bermejo-Luque 

2006, 82). 

Vastaavasti,  päätettäessä  tietyn  argumentin  kuuluvan  tiettyyn  argumentaatiokenttään, 

määritellään  yleensä  samalla  myös  kyseiseen  argumenttiin  kuuluvien  propositioiden 

totuusarvot. Bermejo-Luquen mukaan argumentaatiokenttä toimii tällöin "matriisin tavoin", 

johon kohdistetaan lisäselvityksiä vaativat kysymykset ja jossa nämä kysymykset on tarkoitus 

selvittää, joko välittömästi tai tulevaisuudessa.  Jos argumenttia ei liitetä mihinkään kenttään, 

niin joudutaan arvioimaan kyseisen argumentin totuusarvoja kentästä riippumatta (Bermejo-

Luque 2006, 82).

Heuristinen  taso  argumentaatiokentissä  tarkoittaa  Bermejo-Luquen  mukaan  esitettävää 

kontekstia, joka määrittelee mistä kyseisessä argumentaatiossa on itse asiassa kysymys. Hänen 

mukaansa "argumentin liittäminen tiettyyn kenttään määrittää kyseisen argumentin tulkinnan" 

(Bermejo-Luque  2006,  82).  Esimerkiksi,  lääketieteen  eettiset  käytännöt:  edellä  esitettyä 

Debbien tapausta voidaan tarkastella ainakin moraalisesta, lääketieteellisestä ja oikeudellisesta  

näkökulmasta  -  kun  ymmärretään  mistä  argumentaatiokentästä  käsin  väittelyä  seurataan 

ymmärretään myös kuinka se tulisi käsittää.

Toulmin pystyy edellä esitetyssä argumentaatiomallissaan esittämään uskottavasti esittämään 

eettisen  argumentaatioprosessin;  tietystä  ongelmasta  edetään  perusteltuun  johtopäätöksen, 

elleivät  mahdollisesti  asiaan  vaikuttavat  poikkeukselliset  olosuhteet  kumoa  tehtyä 

johtopäätöstä.  Myös esitettyjä  eettisiä  argumentteja  voidaan tarkastella  siitä  näkökulmasta, 

onko argumenttien esittäjä huomioinut mahdolliset vaikuttavat poikkeukselliset olosuhteet. 
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Eettinen  argumentaation  edustaa  Toulminin  mukaan  omaa  päättelykäytäntöään,  jolle  on 

ominaista, että se tapahtuu omalla etiikan argumentaatiokentällään, eikä siihen voida soveltaa 

suoraviivaisesti muiden argumentaatiokenttien argumentaatiomenetelmiä. 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn  alussa  esitettiin  neljä  käytännöllistä  argumenttia  puolustavaa  teesiä.  Tarkastellaan 

seuraavaksi niitä kaikkia edellä esitetyn valossa.

1.  Käsitteet,  myös eettiset,  kehittyvät evolutiivisesti.  Absoluuttinen moraalinäkemys johtaa 

periaatteiden tyranniaan.

On itsestään selvää, että eettiset käsitteet muuttuvat ajan kuluessa; mutta erityisesti käsitteiden 

kehittymisen malli  lienee  toisenlainen kuin mitä  Toulmin esittää.  Toulminin  evolutiivista 

teoriaa käsitteiden kehittymisestä ei ole yleisesti hyväksytty ja uskoakseni tämä Toulminin 

teoria on hiljalleen unohdettu. 

Käsitteiden  muutos  on  Toulminille  nimenomaan  yhteisöllinen  prosessi.  Saman  yhteisön 

sisällä voi olla  useita  eri  eettisiä "leirejä";  kuten edellä  esitetty aborttiesimerkki  osoittaa . 

Yksilötasolla  ihmiset  voivat  luonnollisesti  muuttaa  omaa  eettistä  näkemystään;  tätä 

henkilökohtaisen tason muutosta lienee vaikea mallintaa sen subjektiivisen luonteen vuoksi.

Toulmin  onnistuu  mielestäni  kieltämään  perustellusti  absoluuttisten  moraaliperiaatteiden 

olemassaolon ja  erityisesti  niiden oikeutuksen.  Usko siihen,  että  moraaliset  ongelmat  ovat 

ratkaistavissa tukeutumalla tiettyihin absoluuttisiin moraaliperiaatteisiin, eivät tuo järkeviä ja 

vaihtoehtoisia  näkökulmia  moraalikeskusteluun,  vaan  ylläpitävät  ahdasmielistä  moraalista 

fundamentalismia.

2.  1900-luvun alun eettiset  teoriat  eivät  anna arvoa eettiselle  päättelylle.  Eettinen päättely 

edustaa omaa päättelykäytäntöään.

Toulmin oli ensimmäisenä avaamassa  The Good Reasons näkemystä eettiseen keskusteluun. 

Muita  kyseisen  suuntauksen edustajia  ovat  muun muassa  Kai  Nielsen,  Kurt  Baier,  Henry 

Aiken ja Jon Wheatley. 
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Toulmin  oli  siirtämässä  fokusta  traditionaalista  metaeettisistä  näkemyksistä  kohti  eettisen 

päättelyn ominaisluonnetta, eettistä kielenkäyttöä ja yhteisöjen "eettisiä kielipelejä". Toulmin 

jätti  omasta  mielestään  avoimeksi  mahdollisuuden,  jonka  mukaan  eri  aikakausina, 

kulttuureissa  ja  omissa  elämänmuodoissaan  elävät  ihmiset  voisivat  kehittää  omintakeisia, 

mutta silti yhteneväisiä eettisiä traditioita. 

Toulmin onnistui mielestään asettamaan rajat eettiselle päättelylle seuraavaksi käsiteltävien 

'rajoittavien kysymysten' muodossa. Koska etiikka edustaa omaa päättelykäytäntöään, sillä on 

tiettyjä sisäänrakennettuja rajoitteita. Eettinen argumentointi edustaa Toulminin mukaan omaa 

argumentaatiokenttä tyyppiään. 

3. Absolutismille tyypillinen teoreettinen argumentti ei ole riittävä ratkaisemaan arkipäivän 

eettisiä  ongelmia.  Epäselvissä  eettisissä  kysymyksissä  ratkaisut  voidaan  perustaa 

aikaisempaan kumuloituneeseen eettiseen kokemukseen perustuviin esimerkkitapauksiin.

Toulmin  onnistuu  osoittamaan,  että  eettiset  päätökset  eivät  tosielämässä  voi  perustua 

syllogistisesti  johdettuun  teoreettiseen  argumenttiin.  Ainakin sen  soveltamismahdollisuudet 

ovat erittäin rajoitetut ja sen käyttäminen voi johtaa vääriin moraalisiin johtopäätöksiin.

Edellä  esitetyn  kaltaisen kasuistisen päättelyn käyttömahdollisuudet  ovat  kuitenkin  erittäin 

rajoitetut tosielämässä. Kasuistista päättelymallia erilaisine tyyppitapauksista rakennettavine 

"moraalisine taksonomioineen", voidaan pitää teoreettisena mallina, joka ehkä sopi keski-ajan 

luostariyhteisöjen  käyttöön.  Tärkein  ansio  tällä  tarkastelulla  moraaliperiaatteiden 

soveltaminen  käytännön  elämään  hankitun  kokemuksen  kautta.  Harva  normaali  ihminen 

törmää  moraaliongelmaan,  joka  ei  olisi  ratkaistavissa  käytettävissä  yleisesti  hyväksyttyä 

moraaliperiaatetta soveltamalla. 

Erikoisaloilla,  kuten  esimerkiksi  lääketieteessä,  tällaisia  moraaliongelmia  ilmenee 

yleisemmin.  On  hyvä  että  lääkärit  saavat  mahdollisen  laajan  kokemustaustan  erilaisista 

eettisistä ongelmatapauksista omalla erikoisalalla. Tätä kokemustaustaa kuitenkin sovelletaan 

selkeästi suoraviivaisemmin, eikä monivaiheisen kasuistisen prosessin tavoin. 
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4.  Varaukset  mahdollistava  käytännöllinen  argumentti  on  sovellettavissa  myös  eettiseen 

päättelyyn.

Toulmin  argumentaatiomalli  kristallisoi  parhaiten  hänen  näkemyksestä  käytännöllisestä 

eettisestä argumentista. Esitettyjä eettisiä väitteitä voidaan analysoida tarkastelemalla kyseistä 

väitettä  tukevia  tai  vastustavia  perusteluja  ja  niitä  olosuhteita  joiden  vallitessa  tehtävät 

johtopäätökset ovat oikeita tai vääriä.

Toulminin  näkemyksen  mukaan  on  olemassa  erilaisia  argumentaatiokenttiä,  joiden 

argumentaatiotavat eroavat toisistaan. 

Edellä  esitettyjen  teesien  valossa  voidaan  mielestäni  todeta,  että  Toulmin  onnistuu 

puolustamaan  käytännöllistä  eettistä  päättelyä  ja  käytännöllisen  eettisen  argumentin 

ylivoimaisuutta  teoreettiseen  argumenttiin  verrattuna,  uskottavasti,  vaikkakaan  ei  100%:sti 

esitettyjen teesien mukaisesti.

Omasta  puolestani  käytännöllisen  eettisen  päättelyn  oikeutuksen  lisäksi  jaan  Toulminin 

näkemykset  absoluuttisten  eettisten  periaatteiden  toimimattomuudesta  sekä  mahdollisesti 

näkemyksen siitä, onko niitä edes löydettävissä – tai ainakin siitä, voidaanko niitä puolustaa 

rationaalisesti.

Toulminin  näkemystä  moraalista  yhteisöllisenä  käsitteenä  voidaan  pitää  relativistisena; 

kuitenkin Toulmin on mielestäni oikeutetusti ottanut kannan, jonka mukaan moraaliväitteet 

ovat,  ainakin  jossain  määrin,  kulttuuri-  ja  aikakausisidonnaisia.  On  mahdollista  lokeroida 

Toulmin  tällä  perusteella  relativistiksi,  kyseinen  lokerointi  ei  kuitenkaan  tee  oikeutusta 

Toulminin  ”elämänlaajuiselle”  pyrkimykselle  löytää  keskitie  absolutismin  ja  relativismin 

välillä. Myös edellä esitettiin näkemyksiä,  joissa argumentaatiokenttien tulkittiin edustavan 

relativismia.

Voidaanko sitten sanoa, että Toulmin onnistuu pyrkimyksessään löytää keskitie absolutismin 

ja relativismin välillä?

Mielestäni  erityisesti  huomioitavaa tästä näkökulmasta on Toulminin  analogia  lainkäytöstä 

keskitienä  absolutismin  ja  relativismin  välillä.  Tämä  analogia  sitoo  yhteen  Toulminin 

näkemyksen  kasuistisesta  tyyppitapauksiin  vetoavasta  eettisestä  päättelystä  ja  Toulminin 

argumentaatiomallista.  Ei ole olemassa absoluuttisia ja pysyviä lainkäytännöllisiä periaatteita, 
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eikä  juridiselle  relativismille  ole  perusteita:  jokainen  tapaus  käsitellään  itsenäisesti,  mutta 

oikeutusta päätöksille haetaan aiemmista vastaavista tapauksista (cases). 

Myöskään  argumentaatio  lainkäytössä  ei  edusta  syllogistista  teoreettista  argumenttia  vaan 

siihen liitetään aina tapauksen ominaispiirteet huomioivia varauksia. Myöskin selkeä analogia 

eri  lainkäytön tyyppien (esimerkiksi  siviili/rikosoikeus)  ja  argumentaatiokenttien välillä on 

ilmeinen. Mielestäni tämä Toulminin käytännöllisen eettisen päättelyn yhteen sitova analogia 

edustaa  hyvin  Toulminin  tavoittelemaa  keskitietä  absolutismin  ja  relativismin  välillä. 

Lainkäyttö,  lääketiede  ja  etiikka  ovat  Toulminin  mukaan  ovat  esimerkkejä  aloista,  joilla 

aristotelinen  phronesis  on avainasemassa pyrittäessä löytämään tapauksen ominaispiirteet ja 

tekemään aiempaan kokemukseen pohjautuva oikea ratkaisu.

Lisäksi nostaisin esille Toulminin näkemyksistä periaatteiden tyrannian; näkemyksen jonka 

mukaan  kannattaa  suhtautua  skeptisesti  ja  varauksella  moraalisiin  kiihkoilijoihin,  jotka 

julistavat yhtä ainutta totuutta, olipa kyse sitten etiikasta, uskonnosta tai politiikasta. 

Kuten  alussa  totesin,  on  käsillä  oleva  työ  tietääkseni  toinen  suomeksi  tai  englanniksi 

julkaistuista  Toulminia  käsittelevistä  akateemisista  opinnäytteistä.  Syitä  tähän  julkaistujen 

tutkimusten puutteeseen voi olla useita; Toulmin ei edusta filosofista valtavirtaa, eikä liene 

sittenkään niin kovin hyvin tunnettu. Toinen syy on varmaan se, että Toulminin näkemyksistä 

riittää moneen suuntaan; hän on tieteenfilosofi, filosofian historioitsija, retoriikan teoreetikko 

sekä  etiikan  teoreetikko.  Toivoakseni  käsillä  oleva  työ  on  kyennyt  rakentamaan synteesin 

Toulminin  eettisistä  näkemyksistä  ja  tuonut  hieman  lisää  valaistusta  tähän  akateemiseen 

katvealueeseen.
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