
144   niin & näin  1/2009 

ylioppilaskirjoitukset 2008

Pekka Elo 

Vuoden 2008 filosofian reaalikokeet

Vuoden 2008 parhaina filo-
sofian ylioppilaskokeen kir-
joittajina palkittiin Emma 
Hirsimäki (Jyväskylän lyseon 
lukio), Auli Kotimäki (Jyväs-
kylän lyseon lukio) sekä Joel 
Kättö (Helsingin suomalainen 
yhteiskoulu) ja parhaina elä-
mänkatsomustiedon vastaajina 
Susanna Ahokas (Joutsenon 
lukio), Suvi Karila (Juhana 
Herttuan lukio) sekä Tuulikki 
Viilo (Eiran aikuislukio). 

niin & näin onnittelee! 
Ohessa kaksi esimerkkiä palkit-
tujen vastauksista.
(Lisää palkittujen vastauksia 
Filosofia.fi-portaalissa:  
www.filosofia.fi/opetus/yovas-
taukset)

Filosofiaan vastaa vuosittain noin 1 600 abiturienttia, 
jotka jakautuvat melko tasan keväälle ja syksylle. Määrä 
on kohtalainen, kun muistamme, että monessa pienem-
mässä lukiossa on saatavilla ainoastaan yksi pakollinen 
kurssi. Ehkä tulevat Kansainväliset filosofian tiedeolym-
pialaiset Helsingissä kasvattavat lukiofilosofian suosiota.

Valituimpia tehtäviä keväällä 2008 oli tämä: 
3. Murtovarkaan teot vaativat rohkeaa luonnetta. 

Rohkeus on hyve. Murtovaras on siis hyveellinen. Mitä 
vikaa tässä päättelyssä on, vai ovatko murtovarkaat hyveel-
lisiä ihmisiä.

Vastauksissa pohdittiin osuvasti, että murtovaras ei 
ole hyveellinen, koska häneltä puuttuvat muut hyveet 
kuin rohkeus. Syksyn suosikkeja taas oli piispa Berkeleyn 
filosofiaan viittilöivä kysymys:

5. Kuvittele, että vain sinä itse olet olemassa ja kaikki 
muu on sinun miellettäsi. Kuvaa tällaista kantaa ja miten 
sen voisi kumota.

Etukäteen, siis pistekokouksessa, useat opettajat sa-
noivat seuraavaa päättelytehtävää liian helpoksi:

6. Ovatko alla olevat päättelyt päteviä? Jos joku niistä ei 
ole pätevä, niin miksi ei?

a.
- Kaikki kalat osaavat uida.
- Minä osaan uida.
Siis: minä olen kala.
[…]
Kokemus on osoittanut, että logiikkaa ei osata. Ei siis 

ihme, että vastaukset olivat sekalaisia. Parhaasta päästä oli 
oivallus, etten ole kala, koska en voi saada lapsia kalan 
kanssa. Olikohan tullut kokeiltua?

(Lue kaikki filosofian ylioppilaskirjoitusten kysy-
mykset vuonna 2008 Filosofia.fi-portaalista:
www.filosofia.fi/opetus/yokokeet)

Filosofia, kevät 2008
1. Sanotaan, että yksilön vapaudella on aina rajansa.
(a) Pohdi miten väite on perusteltavissa.

Yksilölle sallitaan yhteiskunnassa vapauksia, jotka 
turvaavat ihmisen elämää yhteiskunnassa ja luovat sille 
edellytyksiä. Vapauksista puhutaankin kahdessa mielessä. 
Negatiivinen vapaus tarkoittaa, että ihmistä ei estetä to-
teuttamasta itseään, kunhan hän sallii saman muille. Po-
sitiivinen vapaus tarkoittaa, että yksilölle annetaan mah-
dollisuuksia toteuttaa itseään.

Vapaus moraalisena käsitteenä luo aina vastuun. 
Väite, että yksilön vapaudella on aina rajansa liittyy juuri 
tähän. Kun yksilölle sallitaan vapauksia yhteiskunnassa, 
hänen on oikeudenmukaisuuden nimissä sallittava sama 
myös muille. Yksilön vapaus ulottuu juuri siihen, mistä 
toisen yksilön vapaus alkaa, mikä tarkoittaa sitä, että 
oman vapauden nimissä ei saa rajoittaa toisen vapautta. 
Ihmisellä ei ole oikeutta pitää vapautenaan esimer-
kiksi tunkeutua toisen kotiin sillä perusteella, että tälle 
kuuluu vapaus liikkua missä vain. Tämä loukkaa toisen 
vapautta.

(b) Anna esimerkkejä yksilön vapauksista ja selitä 
niitä.

Yksilön vapaudet ovat luonteeltaan positiivisia tai ne-
gatiivisia. Positiiviset antavat siis vapauden johonkin ja 
negatiiviset ovat vapauksia rajoitteista ja esteistä.

Yksilön vapaudet voidaan nähdä myös oikeuksina. 
Tärkeitä yksilönvapauksia ovat oikeus elää vapaana, 
hengen turva ja omistamisoikeus. Nämä luonnolliset oi-


