
Filosofian kertaus



FILOSOFIA

Miksi?

Filosofian historia
-Miten ajattelu on kehittynyt?

Etiikka
-Tutkii moraalia
-Mitä ovat oikea ja 
väärä?
-Mitä on hyvä elämä?

Metafysiikka
-Mitä on olemassa?
-Mitä olemassaolo on?
-Mistä todellisuus 
koostuu?

Epistemologia/tietoteoria
-Mitä tieto on?
-Mitä voimme tietää?

Logiikka
-Mitä voimme päätellä?
-Miten voimme todistaa 
jotakin?

Yhteiskuntafilosofia
-Millainen on hyvä 
yhteiskunta?
-Miten tulisi hallita?



Mitä filosofiset kysymykset ovat?











Esisokraatikot – filosofian alku

Sanana filosofia on lähtöisin kreikan kielen sanoista filia ja sofia. Filia
tarkoittaa rakastamista ja sofia taas viisautta. Näin ollen sana filosofia 

tarkoittaa ”viisauden rakastamista”.



Thales 636-546 eaa.

- Filosofi, matemaatikko, tähtitieteilijä ja kosmologi. Pidetään 
ensimmäisenä tieteilijänä ja luonnonfilosofina

- Thales pohti kaiken alkuperää ja päätyi lopputulokseen, että kaiken 
takana on yksi alkuaine: vesi. Thales ei ajatellut, että kaikki koostuu 
vedestä, vaan hän ajatteli kaiken olevan lähtöisin vedestä

- Thales loi pohjaa käsitykselle neljästä alkuaineesta (ilma, tuli, maa ja 
vesi)



Hippokrates 460-377 eaa.

- Länsimaisen lääketieteen isä

- Kirjoittanut Hippokrateen valan

- Kuuluisin humoraaliopin kannattaja. Humoraalioppi perustuu neljään 
alkuaineeseen

- Elimistössä on neljä perusnestettä: veri, keltainen sappi, musta sappi ja 
lima

- Ihminen oli terve, mikäli perusnesteiden suhteet olivat oikeat 
(eukrasia). Sairaudessa suhteet olivat häiriintyneet (dyskrasia)

- Humoraalioppi on lääketieteen lisäksi ollut myös varhaisen psykologian 
taustana



Demokritos 460-370 eaa.

- Kehitti atomiopin yhdesäs Leukippoksen kanssa

- Kaikki aine koostuu katoamattomista, jakamattomista ja ikuisesti 
muuttumattomista hiukkasista

- Näille hiukkasille Demokritos antoi nimen atomos ”jakamaton”



Pythagoras 582-496 eaa.

- Filosofi ja tutkija, joka oli keskittynyt matemaattisiin ongelmiin

- Etsi maailmasta säännönmukaisuuksia ja loi pohjaa käsitykselle 
luonnonvakioista

- Uskoi, että kaikki maailman asiat voidaan ennustaa

- Havaitsi numeeriset suhteet, jotka määrittelevät sävelasteikon

- Keksi irrationaaliluvut 



Sokrates 470-399 eaa.

- Sokrates hylkäsi edeltäjiensä luonnonfilosofiset 
pohdinnat ja suuntasi tutkimuksensa ihmisiin

- Hän pyrki löytämään määritelmiä erilaisille 
käsitteille, kuten hyve ja oikeudenmukaisuus

- Sokrates yhdisti ajattelussaan tiedon ja hyveen: 
mikäli ihminen ymmärsi hyveen käsitteen, hän 
teki väistämättä sitä, mikä on hyvää



Sokrates 470-399 eaa.

- Sokrates ei perustanut mitään koulukuntaa, 
mutta hänen ympärilleen muodostui oppilaiden 
joukko

- Sokrates ei kirjoittanut ajatuksiaan muistiin. 
Dialogeja, joissa hän on keskushahmona, 
kirjoittivat hänen oppilaansa esim. Platon



Sokrates 470-399 eaa.

- Sokrates myönsi, ettei tiedä mitään. Hänen 
ajattelunsa kulmakivenä oli väittää tietävänsä, 
ettei tiedä mitään



Sokrates – Ateenan paarma

- Sokrates hyödynsi keskusteluissaan ”sokraattista 
menetelmää”, joka on dialogia hyödyntävä kysely- ja 
opetusmenetelmä

- Sokraattisessa menetelmässä on nähtävissä kaksi 
vaihetta. Ensimmäisessä, negatiivisessa vaiheessa 
tekeydytään itse tietämättömäksi ja pyydetään 
vastapuolelta opetusta jostakin asiasta. Kyselyä 
jatketaan, kunnes vastapuoli joutuu myöntämään 
tietämättömyytensä puheena olleen aiheen suhteen.

- Toisessa, positiivisessa vaiheessa, vastapuolen 
myönnettyä tietämättömyytensä, jatketaan aiheen 
käsittelyä kyselemällä. Aiheesta tuodaan esiin yhä 
uusia puolia, jotka lopulta liitetään yhteen käsitteen 
kuvaukseksi tai määritelmäksi. Menetelmän yhtenä 
päämääränä oli näin tieto käsitteiden löytämisen 
kautta.

- Menetelmää kutsutaan myös kätilöintimenetelmäksi 



Sokrateen oikeudenkäynti ja kuolema

- Sokrates oli piittaamaton sovinnaisista 
normeista, ja käyttäytyi tahallisen ärsyttävästi 
pyrkiessään hätkähdyttämään ihmisiä 
terävyydellään

- Sokrates kiusasi kysymyksillään kaikkia, joiden 
katsoi väittävän tietävän jotakin, joten 
seurauksena monet katsoivat tulleensa 
loukatuiksi

- Sokrates sai kaupungin nuorison jäljittelemään 
itseään toiminnassaan. Tämän johdosta jotkut 
näkivät hänet myös nuorison turmelijana

- Viha Sokratesta kohtaan johtui todennäköisesti 
vaikeasta poliittisesta tilanteesta



Sokrateen oikeudenkäynti ja kuolema

- Sokrateen saamassa muodollisessa 
syytekirjelmässä häntä syytettiin muun muassa 
pahantekijäksi, joka ”turmelee nuorisoa”

- Sokrates ei varsinaisesti puolustautunut syytteitä 
vastaan, vaan jatkoi oikeudessakin ärsyttämistä: 
hän muun muassa ehdotti omaksi 
rangaistuksekseen samaa, jolla Olympian kisojen 
voittajat palkittiin. Hän myös sanoi, ettei aio 
muuttaa toimintaansa, vaikka hänen olisi 
kuoltava monta kertaa

- Sokrates tuomittiin kuolemaan



Sokrateen oikeudenkäynti ja kuolema

- Päivää tai paria ennen tuomion 
täytäntöönpanoa, Sokrateen ystävä yritti 
taivutella Sokratesta pakenemaan 

- Sokrates kieltäytyi, sillä hänestä pahan 
tekeminen tai pahan teon kostaminen ei ollut 
sallittua missään olosuhteissa. Hänestä 
pakeneminen ja lain rikkominen olisivat myös 
osoittaneet, että oikeus olisi ollut oikeassa 
syyttäessään häntä nuorison turmelemisesta, 
sekä saattaneet hänen sukunsa ja ystävänsä 
häpeään



Platon 427-347 eaa.

- Sokrateen oppilas

- Perusti Akatemian, filosofikoulun antiikin 
Kreikkaan

- Platon kirjoitti Sokrateen opetuksia muistiin ja 
Platonin dialogeissa Sokrates on miltei aina 
pääosassa. 

- ”Koko länsimainen filosofia on vain 
reunahuomautuksia Platonin teoksiin”



Platonin ideaoppi

- Platonin mukaan aistien kautta saatava tieto on aina 
epätarkkaa ja epäpuhdasta

- Platonin mukaan ainoastaan mietiskelyn kautta voidaan 
saavuttaa todellista tietoa 

- Platon jakoi todellisuuden kahteen tasoon: 
ymmärrettävissä ja ajateltavissa olevaan korkeampaan 
todellisuuteen ja aistittavissa olevaan alempaan 
todellisuuteen eli maailmaan ympärillämme

- Havainnollistaakseen tätä jakoa Platon hyödynsi 
luolavertaustaan



Platonin luolavertaus

- Oletetaan, että on joukko vankeja, jotka on kahlehdittu 
syntymästään asti syvälle luolaan. Jäseniensä lisäksi, myös 
heidän päänsä on kahlehdittu niin, että heidän silmänsä ovat 
pakotettuja katsomaan vain ja ainoastaan luolan 
peräseinään. Vankien selän takana on tuli, ja tulen ja vankien 
välissä on korotettu kävelytie, jota pitkin kuljetetaan erilaisia 
eläimiä, kasveja ja muita asioita. Tulen valo heijastaa sekä 
vangeista että kuljetetuista asioista tulevan varjon luolan 
peräseinälle ja kiinnittää vankien huomion. Kun joku puhuu, 
hänen äänensä kaikuu luolan peräseinästä ja saa vangit 
uskomaan, että ääni tuli varjoista. Vangit antavat asioille 
nimiä kun näkevät niitä. Tämä on kuitenkin ainoa todellisuus, 
jonka he tuntevat, vaikka näkevätkin ainoastaan kuvien 
varjoja.



Platonin luolavertaus

- Kuvitellaan, että yksi vangeista vapautetaan. Hän nousee 
seisomaan ja kääntyy ympäri. Tuli sokaisee hänen silmänsä 
ja ohi kulkevat asiat näyttävät hänestä epätodellisemmilta 
kuin varjot. Samoin jos hänet viedään ulos luolasta 
katsomaan auringonvaloa, hänen silmänsä sokaistuvat eikä 
hän ensin näe mitään. Vähitellen hän kykenee näkemään 
tummia hahmoja kuten varjoja, ja sitten kirkkaampia ja 
kirkkaampia esineitä. Lopulta hän kykenee aistimaan kaiken 
luolan ulkopuolelta



Platonin luolavertaus

- Valaistunut vapautettu vanki haluaisi palata luolaan 
vapauttamaan kahlehditut ystävänsä. Ongelma on siinä, 
että toiset vangit eivät haluaisi vapautua. Luolaan 
palaaminen vaatisi, että vapautetun vangin silmät 
totuttelisivat taas uuteen valaistukseen, ja jonkun aikaa 
hän näkisi huonommin eikä kykenisi havaitsemaan luolan 
peräseinälle heijastuvia varjoja yhtä hyvin kuin toverinsa, 
jonka vuoksi hän joutuisi naurunalaiseksi. Tämä saisi 
vangitut vastustelemaan kaikkia vapautusyrityksiä.

- Platonin mukaan filosofi on tällainen valaistunut 
vapautettu vanki



Aristoteles 384-322 eaa.

- Aristoteles tutki filosofian perustavia kysymyksiä ja 
pyrki hahmottelemaan eri aloja koskevan tiedon 
pääpiirteet 

- Hän uskoi, että havainto- ja ymmärryskyvyllämme 
voimme saada suoran kuvan maailmasta. Tämän 
innoittamana hän eteni kaikilla tutkimuksen aloilla 
nykyaikaisen luonnontieteilijän tapaan tehden 
havaintoja ja käyttäen järkeään pyrkiessään 
selittämään niitä.



Aristoteles ja hyveet

- Pääteos etiikassa Nikomakhoksen etiikka

- Aristoteles uskoi ihmisen päämärän olevan 
onnellisuus. 

- Ollakseen onnellinen, ihmisen tulee olla hyveellinen

- Hyve on keskiväli kahden paheen välillä. Esimerkiksi 
hyve ”rohkeus” on pelkuruuden ja uhkarohkeuden 
välissä, hyve ”kohtuullisuus” taas liian vähän ja 
liiallisuuden välissä. 

- Aristoteleen hyvekäsityksen ovat vaikuttaneet 
voimakkaasti kristinuskoon



Aristoteles ja metafysiikka

Miksi joku on jotakin? Platonin mukaan tuoli on tuoli siksi, että se 
heijastelee tuolin ideaa. Aristoteleen mukaan tuolilla on neljä erilaista 
syytä. Yksi syy ei Aristoteleen mukaan olisi riittävän kattava.

- Materiaalinen syy (causa materialis) eli aine tai substraatti. Sillä 
tarkoitetaan materiaalia, josta asiat on tehty. Näin syy siis sisältyy 
syntyvään asiaan. Esimerkiksi tuolin syy on puu

- Formaalinen syy (causa formalis) eli määrätty muoto tai olemus. Sillä 
tarkoitetaan suunnitelmaa, tai yleisesti hyväksyttyä ideaa tai mallia 
siitä, millainen jonkun asian tai esineen tulisi olla. Tuolilla on 
omanlainen muoto, joka erottaa sen vaikkapa pöydästä.

- Aikaansaava syy (causa efficiens) eli se josta muutos saa alkunsa. Sillä 
tarkoitetaan henkilöä, joka tekee jonkin asian tai esineen, tai 
liikkumatonta liikuttajaa (Jumala) joka liikuttaa luontoa. Esimerkiksi 
puuseppä on tuolin syy.

- Päämääräsyy (causa finalis) eli tarkoitus tai päämäärä. Tuolin päämäärä 
on tulla käytetyksi istumiseen. 



Aristoteles ja logiikka

- Aristotelesta kutsutaan logiikan isäksi. Logiikka on 
tieteenala, joka tutkii ajattelun ja päättelyn eri muotoja.

Klassinen esimerkki päättelystä:

Premissi 1: Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.

Premissi 2: Sokrates on ihminen.

Johtopäätös: Sokrates on kuolevainen.

Logiikkaan tullaan palaamaan muutaman tunnin kuluttua!


