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• Onko mahdollista tietää, millaista on olla toinen ihminen?

• Nagel (1974): ”What Is It Like to Be a Bat?” Voidakseen 
muodostaa käsityksen, millaista on olla lepakko, olisi 
pystyttävä omaksumaan lepakon subjektiivinen näkökulma

• Kaiketi myös ihmisten välisessä kokemusten jakamisessa:

• Tietääkseen, millaista on olla toinen ihminen, on oltava 
kykenevä muodostamaan käsitys hänen läpikäymästään 
kokemuksesta, ja tämä edellyttää kykyä omaksua tuon 
toisen ihmisen subjektiivinen näkökulma



”-- Jaaha. Lähtö on sitten puolen tunnin 
kuluttua. Me menemme kolmannen 
komppanian mukaan. Sitten yksi juttu. 
Sitokaa kaksi patruunalaatikkoa vyöllä 
yhteen. Siitä on hyvä kantaa niskan 
varassa. Meinaan ettei kädet puudu.

Koskela vaikeni, mutta miehet 
vaistosivat aivan oikein, ettei hän ollut 
vielä sanonut kaikkea. Hetkisen hän ryki ja 
nieleskeli, kunnes alkoi:

-- Noin. Taitaa olla tarpeellista vähän 
selittää. Kun minä, meinaan, olen ennen 
ollut.”
 

 - Linna, Tuntematon Sotilas



• Kun kaksi sotaveteraania keskustelee siitä, millaista on olla 
sodassa, he varmasti ymmärtävät toisiaan paremmin kuin 
sotaa kokemattomat

• Mutta…

• Kuvaillessaan kokemuksiaan heidän on käytettävä käsitteitä, 
ja käsitteiden on oltava jollain tapaa yleisiä ja objektiivisia 
ollakseen ymmärrettäviä.

• Ihmisten kokemukset kuitenkin ovat partikulaarisia ja 
subjektiivisia. Voiko niitä näin ollen ”tavoittaa” käsitteellisillä 
kuvauksilla?



• Kokemusten kuvaukset ja niillä kommunikointi eivät ole 
pelkästään ajatustensiirtoa subjektilta kuulijalle, vaan ne 
muokkaavat myös subjektin omaa käsitystä/tietoa 
kokemuksistaan

• Kuvitellaan tilanne, jossa subjekti kuvailee kipukokemustaan 
hyvin rikkaasti ja taitavasti. Jos...

• Subjektin omastakin näkökulmasta hän on oppinut lisää 
omasta kokemuksestaan oppiessaan kuvaamaan sitä,

• Kuvaus on kattava: subjekti ei harkinnan jälkeenkään osaa 
lisätä siihen mitään,

• Ja kuulija tietää, mistä puhutaan: hänellä on itselläänkin 
ollut vastaavia kipukokemuksia … ?



• ”Tiedän, millaista hänestä on tuntea noita kipuja.”

• Vai...?

• ”Tiedän, että hänellä on tietyntyyppinen kipukokemus, koska 
tunnistan sen hänen kuvauksestaan; ja tiedän, millaista 
minusta itsestäni on kokea noita kipuja. Mutta en 
tietenkään voi tietää, millaista hänestä on tuntea hänen 
kipujaan, koska minulla ei ole pääsyä hänen 
subjektiiviseen kokemukseensa.”

• Wittgenstein: ”Mieleemme nousee kuva ylipääsemättömästä 
rajasta...”



• Mikä motivoi sanomaan jälkimmäisellä tavalla?

• Ehkä erottelu tuttuustiedon (acquaintance knowledge) ja 
kuvaukseen perustuvan tiedon välillä.

• On kaksi tapaa olla selvillä siitä, millainen jokin asia/ilmiö on: 
joko tuntea siitä kuvaus tai luonnehdinta, tai kokea se 
omakohtaisesti.

• Tuttuussuhdetta omiin kokemuksiin ei voi olla kenelläkään 
muulla kuin subjektilla itsellään → Toisten ihmisten 

kokemuksista ei voi olla tuttuustietoa 



• Kaksi tapaa ymmärtää tuttuustieto:

• a) Subjektilla on kuvaustietoa + tuttuustietoa 
kipukokemuksestaan.

• Kuulijalla on vain kuvaustieto, jonka subjekti voi välittää 
hänelle. Mutta hänellä ei ole (ei voi olla) tuttuustietoa, ja 
sikäli hän ei voi tietää, millaista on olla tuo toinen ihminen.

• b) Subjektilla on kuvaustietoa, jonka hän on muodostanut 
tuttuussuhteen avulla.

• Kuulijalla ei voi olla tuttuussuhdetta, mutta hänellä voi olla 
sama (kuvaus)tieto kuin subjektilla.

• Jälkimmäinen vaihtoehto ei oleta ”ylipääsemätöntä rajaa” itsen ja 
toisen kokemuksen tietämisen välillä?



• Mutta onko kumpikaan vaihtoehto hyvä?

• a) Jos subjekti tietää kipukokemuksestaan jotakin, mitä hän ei 
periaatteessakaan voi ilmaista toisille, mitä hän tietää?

• b) Eihän voi olla niin, että kuulija on episteemisesti 
tasaveroinen subjektin kanssa subjektin oman 
henkilökohtaisen kokemuksen suhteen?

• Ehdotus: subjektin tiedollinen erikoisasema oman 
kokemuksensa suhteen on siinä, että subjekti puhuu 
kokemuksestaan eri positiosta käsin kuin muut.

• Ei-teoreettinen näkökulma

• Ensimmäisen persoonan auktoriteetti: subjekti valitsee 
käsitteet, joilla ilmaisee omaa kokemustaan, eikä 
ulkopuolinen ole normaalioloissa oikeutettu 
kyseenalaistamaan näitä
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