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juHani piETarinEn syntyi kansakoulun-

opettajien perheeseen Iisalmessa. Kemijär-

veltä hän lähti Helsinkiin opiskelemaan en-

sin psykologiaa ja sittemmin filosofiaa. 

1960-luvun puolivälissä Pietarinen liittyi 

yhdessä Risto Hilpisen ja Raimo Tuomelan 

kanssa professori Jaakko Hintikan tutki-

musryhmään, missä tehtiin kansainvälises-

ti uraauurtavaa filosofisen logiikan tutki-

musta. Pietarisen väitöskirja Lawlikeness, 

Analogy, and Inductive Logic ilmestyi vuon-

na 1972 Acta Philosophica Fennica -sarjas-

sa North Holland Publishing Companyn jul-North Holland Publishing Companyn jul-n jul-

kaisemana. Hän tutki siinä evidenssin vaih-

televuuden, analogian ja yleistysten lain-

omaisuuden merkitystä induktiivisessa 

päättelyssä ja osoitti, miten nämä tekijät 

voivat vaikuttaa hypoteesien todennäköi-

syyteen ja hyväksyttävyyteen. Teos oli 

merkittävä edistysaskel pyrkimyksissä teh-

dä probabilistisessa induktiologiikassa oi-

keutta analogiapäättelylle ja yleistysten lai-

nomaisuutta koskevilla oletukselle.

Pietarinen toimi Jyväskylän yliopiston 

vt. professorina vuonna 1972 ja vuosina 

1973–1975 Turun yliopiston käytännölli-

sen filosofian vt. professorina. Pysyvään 

virkaan Turkuun hänet valittiin vuonna 

1976, missä hän jatkoi aina eläkkeelle 

siirtymiseensä asti. 

Turkuun tultuaan Pietarinen siirtyi tut-

kimuksissaan, uskollisena käytännöllisen 

filosofian vaatimuksille, yhteiskuntafiloso-

fiaan, etiikkaan ja filosofian historiaan. 

Pietarinen yhdisti tutkimuksissaan filo-

sofian historian, käytännöllisen etiikan ja 

yleisen yhteiskuntafilosofian teemoja ta-

valla, joka oli aina tuore ja toisinaan yllät-

täväkin. Milloinkaan hän ei sortunut ah-

taaseen kapea-alaisuuteen. Yleisessä yh-

teiskuntafilosofiassa hän muun muassa 

tarkasteli ja vertaili erilaisia vapautta ja 

autonomiaa koskevia käsityksiä. Näihin 

tarkasteluihin hän nojautui sekä bioeetti-

sissä tutkimuksissaan joissa hän pohti esi-

merkiksi potilaan itsemääräämisoikeutta, 

että historiallisissa töissään joissa hän tar-

kasteli Hobbesin ja Locken vapauskäsityk-

siä ja naisen asemaa varhaismoderneissa 

poliittisissa teorioissa. Toinen hänelle lä-

heinen yhteiskuntafilosofinen teema oli 

luonnon yhteiskunnallinen merkitys, jota 

hän pohti teoreettisemmissa teksteissä 

mutta myös Pentti Linkolan ajattelua kos-

kevissa kommenteissa. Pyrkimys liittää fi-

losofian historia ajankohtaisiin keskuste-

luihin oli Pietarisen ajattelun piirre, jonka 

monet hänen oppilaansa omaksuivat. 

Pietarinen toi maahamme käytännölli-

sen etiikan – erityisesti bioetiikan. Hänen 
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johdollaan perustettiin 1990-luvun alussa 

Turun yliopistoon Bioetiikan keskus. Ny-

kyisin käytännöllistä etiikkaa harrastetaan 

miltei kaikissa yliopistoissamme. Juhani 

Pietarinen pohti tuotannossaan myös bio-

eettisen päätöksenteon periaatteita. Yksi 

periaatteista oli yksilön itsemääräämisoi-

keus, käsite, jota hän avasi kiinnostavalla 

tavalla. Pietarinen huomasi itsemäärää-

misoikeuden edellyttävän tiettyjä kykyjä 

oikeuden haltijalta eli kompetenssia. Joi-

takin muita filosofeja seuraten hän erotti 

toisistaan yksilön tilannekompetenssin ja 

yleiskompetenssin. Erottelu on hyödylli-

nen, sillä ihminen, joka on yleisesti ottaen 

kompetentti päätöksentekijä (eikä tarvitse 

holhousta), voi kuitenkin olla kompetens-

siltaan hyvinkin rajoittunut, kun kyse on 

jostakin erityisestä asiasta, vaikkapa tie-

tyn hankalasti hahmottuvan hoitovalinnan 

tekemisestä.

Professori Pietarinen oli maailmanlaa-

juisesti ensimmäisten filosofien joukossa 

pohtimassa ihmisen suhdetta luontoon ja 

luonnon arvoa 1970-luvulla. Jako neljään 

perusasenteeseen utilismiin, humanis-

miin, mystismiin ja vitalismiin ja myö-

hemmin viidenteen asenteeseen sentien-

tismiin kuuluu suomalaisen ympäristökes-

kustelun merkkipaaluihin, ja Pietarinen 

kehitteli perusideaansa monissa eri julkai-

suissa. Kirjoituksessaan Ihmislähtöiset ar-

vot ja luonnon omat arvot (2000) Pietari-

nen ansiokkaasti pohtii arvo-käsitteen 

merkitystä ja kysymyksiä arvon kantajas-

ta ja lähteestä puolustaen ekologisesti va-

listunutta humanistista käsitystä. Kan-

sainvälisesti Pietarisen näkyvin ympäris-

töfilosofinen tuotos on yhdessä Markku 

Oksasen kanssa toimittama kirja Philoso-

phy and Biodiversity (2004), jonka julkaisi 

maineikas Cambridge University Press 

biologian filosofian sarjassaan. Pietarisen 

oma artikkeli käsitteli Platonin käsitystä 

luonnon monimuotoisuudesta. Pietarisen 

toiminnasta on syytä muistaa hänen osal-

listumisensa moniin 1990-luvun Suomen 

Akatemian tutkimusohjelmiin, mikä valoi 

perustan Turun yliopistossa muodostu-

neelle ympäristöfilosofiselle tutkimuspe-

rinteelle ja sen synnyttämille monille väi-

töskirjoille.

Pietarinen kirjoitti myös ammattietii-

kasta ja tutkimusetiikasta. Juhani Pietari-

sen muotoilemat tutkimustyön eettiset pe-

rusvaatimukset kuvaavat hyvin hänen tin-

kimätöntä asennettaan tutkimustyöhön 

(ks. Karjalainen et al toim. Tutkijan eettiset 

valinnat, 2002.)

Pietarinen asennoitui maailmaan tiu-

kan rationalistisesti. Ihmisen järki on ai-

nut väline päästä selville maailman luon-

teesta. Myös etiikan oli perustuttava ratio-

naaliselle ymmärtämiselle. Pietarisen suh-

de luontoon oli entusiastinen. Hän haltioi-

tui luonnosta. Tätä taustaa vasten ei ole-

kaan ihme, että hollantilaisen ajattelijan 

Bendictus Spinozan (1632–1677) filosofia 

vaikutti Pietariseen voimakkaasti. Spi-

nozahan korostaa luonnon jumalallisuut-

ta. Jumala, Spinoza ajattelee, voidaan sa-

mastaa luontoon: Deus sive natura on il-

maus, jolla Spinoza tähän maailman koko-

naisuuteen viittaa. Pietarinen omistautui-

kin elämänsä viimeisinä vuosikymmeni-

nään Spinozan filosofian huolelliselle tut-

kimukselle. Tämä työ kantoi hedelmää. 

Pietarisen viimeinen teos postuumisti syk-

syllä 2018 julkaistu Opas Spinozan Etiik-

kaan on yksityiskohtainen esitys ja tulkin-

ta Spinozan filosofian keskeisistä teemois-

ta. Teoksen johtolankana on voiman (po-

tentia/vis) käsitteen keskeisyys Spinozan 

filosofiassa. Pietarisen tulkinnassa Spi-

noza pyrki murtamaan perinteisen aristo-

teelisen substanssi-ominaisuus-ontologi-
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an: kaikki mikä on, on yhden ja saman al-

kuvoiman ilmentymää. 

Juhani Pietarinen oli pidetty ja kuunte-

leva professori. Tulevia tohtoreita hän oh-

jasi vaativasti ja kunnioittaen. Useat hä-

nen oppilaansa ovat sittemmin tulleet ni-

mitetyiksi professoreiksi.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 

Juhani Pietarinen kutsuttiin vuonna 1987.

Pietarinen oli selväpuheinen ihminen, 

joka pyrki löytämään abstrakteille ajatuk-

sille konkreettisia sovellutuksia. Jo ennen 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen otta-

mista yliopiston kolmanneksi tehtäväksi 

Pietarinen tunsi kutsumusta myös filosofi-

an kansantajuistamiseen. Hän tunsi filoso-

fian arvon ja luennoi ja keskusteli vaikeis-

ta aiheista mitä moninaisimmilla fooru-

meilla. Hän uskoi ihailemansa Spinozan 

tavoin järjen ohjaaman elämän ideaaliin ja 

järjen voimaan negatiivisten tuntemusten 

hillitsijänä. 

Olli Koistinen




