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Filosofian reaalikokeeseen osallistujien määrä 
on ainakin toistaiseksi vakiintunut. Keväällä 
kirjoittajia on noin 900 ja syksyllä noin 700. 
Kaikista ainereaalikokeen kirjoittajista määrä 
on nelisen prosenttia. Vertailun vuoksi voi 

todeta, että nopeasti suosioon nousseen terveystiedon 
reaalikokeeseen osallistuu jopa noin neljännes kokelaista.

Seuraavassa luetellaan filosofian ylioppilaskokeen 
kevään 2010 kysymykset sekä muutamia kommentteja 
sensorien näkökulmasta. 

1. Mihin perustuu kunkin seuraavan väitteen totuus?
a) Kolmiossa on kolme kulmaa.
b) Suomessa asuu enemmän kuin kymmenen  

          ihmistä.
c) Tupakoitsijat kuolevat nuorempina kuin ne,  

          jotka eivät tupakoi.
Vastauksissa odotettiin: a) määritelmään perustuva 

(analyyttinen) totuus, siksi aina tosi; b) periaatteessa 
empiirinen ja henkilökohtainen (common sense) havain-
tolause (synteettinen); c) tieteelliseen tutkimukseen pe-
rustuva tilastollinen tosiasia (synteettinen).

2. Sanotaan, että teon päämäärät ja seuraukset oikeuttavat 
käytetyt keinot. Pohdi väitteen perustelujen pätevyyttä.

Kokelaan tulisi ymmärtää, että teoilla on seurauksia, 
ja osata antaa osuva esimerkki. Pitää myös huomata, että 
keinot voivat esimerkiksi loukata ihmisoikeuksia, jolloin 
niitä ei voida käyttää. Useilla vastaajilla olivat päämäärät 
ja seuraukset sekaisin – voisi sanoa että I. Kant vaatii ku-
rinalaista erottelua.

3. Antiikin roomalainen filosofi Seneca sanoo: ”Tee itsesi 
onnelliseksi!” Onko tämä kehotus eettisesti oikeutetta-
vissa? Perustele.

Voisi aloittaa pohtimalla sitä, että antiikin ajatte-
lussa onnellisuus ja hyveellisyys kuuluivat yhteen, mikä 
osittain ratkaisee ongelman. Toisaalta voi nykynäkökul-
masta tarkastella olosuhteita, joissa oman onnen tavoitte-
leminen ei ole hyväksyttävää.

4. P1. Ylipaino lyhentää ihmisen elinikää. 
P2. Suomessa ylipainoisten ihmisten määrä kasvaa 

jatkuvasti. 
Johtopäätös: Siksi pitää kiinnittää huomiota ihmisten 

painonhallintaan. 
Miksi tässä päättelyssä tarvitaan kolmas premissi, 

jotta johtopäätös seuraisi premisseistä? Muotoile täl-
lainen premissi. 

Sairaus ja eliniän lyheneminen ei ole välttämättä 
hyvä eikä haluttava asia. Tehtävässä premissit ovat ku-
vailevia ja johtopäätös normatiivinen: siksi tarvitaan 
normatiivinen premissi kuten ”Ihmisen pitää elää mah-
dollisimman pitkään” tai ”On hyvä elää pitkään”. Täl-
laiset tehtävät eivät ole suosittuja ja useat vastaajat ko-
kevat ne vaikeiksi.

5. Naiivin realismin mukaan maailma nähdään täs-
mälleen sellaisena kuin se on. Havainnon illuusiot 
osoittavat kuitenkin ettei näin ole, kuten huomaat alla 
olevasta kuvasta. Mikä näin ollen on havainnon kohde 
tietoteorian perusteella?

[Kuvassa on kaksi yhdensuuntaista suoraa, jotka 
niiden päältä kulkevien perspektiiviviivojen vuoksi näyt-
tävät illusorisesti kaartuvan keskeltä ja olevan näin keski-
kohdaltaan kauempana toisistaan kuin laidoilta. Viivojen 
etäisyys on näköharhasta huolimatta kaikilta kohdin 
sama.]

Havainnon kohde ei ole itse maailma vaan aisti-
muksemme (esim. sense data -teoria), joista päätellään, 
millainen maailma on. Vastaaja voi testata näköharhaa, 
esim. kokeilla viivoittimella viivojen etäisyyden. Vastaaja 
voi erottaa toisistaan välittömän ja välitetyn havainnon 
kohteen. Edellinen on aistimus (aistinsisältö, sense 
datum) ja jälkimmäinen on maailma (realismi). 

6. David Hume ja Ludwig Wittgenstein puhuvat meta-
fysiikkaa vastaan. Valitse haluatko puolustaa vai vastustaa 
heidän näkemystään. Perustele sitten oma kantasi filoso-
fisesti.

Ludwig Wittgenstein: ”Siitä mistä ei voi puhua on 
vaiettava.”

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus 
eli loogis-filosofinen tutkielma. (Tractatus logico-philoso-
phicus, 1921). Suom. Heikki Nyman. WSOY, Helsinki 
1980.

David Hume: ”Ottaessamme käsiimme jonkun ni-
doksen esim. jumaluusoppia tai koulumetafysiikkaa, 
tulee meidän kysyä: Sisältääkö se jotain suuretta tai lukua 
koskevaa loogillista ajattelua? Ei. Sisältääkö se jotain tosi-
seikkoja ja olemassaoloa koskevaa kokemusajattelua? Ei. 
Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta 
kuin viisastelua ja harhaluuloa.” 

Hume, David, Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä. 
(An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748) 
Suom. Eino Kaila. WSOY, Helsinki 1938.

Vastaajalta edellytetään, että hän selittää laina-
usten merkitystä ja osaa esittää esimerkin metafysiikkaa 
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vastaan. Näin ollen on myös olennaista, että pitäisi ensin 
tietää hyvin, mitä metafysiikka on.

7. J. S. Mill puhuu kirjassaan Vapaudesta enemmistön 
tyranniasta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että demokratiassa 
enemmistö päättää asioista. Millä perusteella tätä voidaan 
väittää tyranniaksi? Pohdi kysymystä kriittisesti.

Periaatteessa lainsäätäjä voi kumota itsensä, mutta 
siksi demokratia edellyttää kasvatusta, kriittisyyttä, avoi-
muutta ja vastuuntuntoa. Mutta onko demokratia kui-
tenkin vain väline – esimerkiksi suhteessa ihmisoike-
uksiin – vai itseisarvo?

8. Jos laskettelusuksia jaetaan ilmaiseksi, miksi tehdä 
työtä ostaakseen sukset? Jos leipää jaetaan ilmaiseksi, 
miksi tehdä työtä ostaakseen leipää? Miten näihin kysy-
myksiin voidaan vastata yhteiskunnallisen oikeudenmu-
kaisuuden kannalta?

Kysymyksessä on havaittava ihmisen perustarpeet 
ja oikeutetut vaatimukset (ihmisoikeudet) verrattuna 
muihin haluihin (ylellisyys, harrastukset, huvit yms.). 
Oikeudenmukaisuus edellyttää edellisten tyydyttämistä 
(vaikka ei tekisi työtä).

+9. UNESCO teki maailmanlaajuisen kyselyn (Roger-
Pol Droit, Philosophy and Democracy in the World. 
UNESCO, 1995) siitä, mitä filosofian klassikoita kä-
sitellään eri maiden kouluopetuksessa. Alla on esitetty 

kymmenen filosofia suosituimmuusjärjestyksessä. Valitse 
näistä vähintään kaksi, joiden oppeja selostat vertaillen.

[Koelomakkeessa filosofit oli esitetty myös kuvina.]
Platon (427–347) ja Aristoteles (384–322)
Kant (1724–1804)
Descartes (1596–1650)
Hegel (1770–1831)
Hume (1711–1776)
Spinoza (1632–1677)
Leibniz (1646–1716)
Marx (1818–1883)
Locke (1632–1704)

Tällaisen jokeritehtävän pisteytys on suhteellisen yksin-
kertaista. Hyville pisteille pääsee, kunhan hoitaa vasta-
uksen sisällön kysyttyyn tapaan: luonteva aito vertailu, 
painopiste filosofisissa opeissa.

+10. Filosofiassa on esitetty useita ruumiin ja mielen 
suhdetta koskevia teorioita.

a) Esittele kartesiolaista dualismia. (1 p)
b) Millä perusteella kartesiolainen dualismi  

         on hylättävissä? (3 p)
c) Esittele nykyaikaisia vaihtoehtoja dualistiselle  

         teorialle. (5 p)

Useilla vastaajilla on emergentti materialismi hallussa, 
nykyään harva vastaaja on enää kartesiolainen dualisti.

Perinteeksi muodostuneeseen tapaan niin filosofian kuin 
elämänkatsomustiedonkin parhaita ylioppilaskokeen ai-
nereaalin vastaajia palkittiin jälleen kevään kirjoitusten 
saavutuksista. Palkitsijoina olivat niin & näin -lehti sekä 
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO ry) 
yhteistyössä Ylioppilaslautakunnan sensoreiden ja Ope-
tushallituksen kanssa.

Filosofian reaalikokeessa parhaiten menestyneinä 
palkittiin Minna Haapamäki (Cygnaeus-lukiosta Jyväs-
kylästä), Ilmari Envall (Helsingin Suomalaisen Yhteis-
koulun lukiosta) sekä Mikko Myllyntausta (Helsingin 

normaalilyseosta).
Menestyksestään elämänkatsomustiedon reaaliko-

keessa palkittiin puolestaan Lotta Ranta (Sibelius-lu-
kiosta Helsingistä). 

Palkintotilaisuus pidettiin 7.6. Suomenlinnassa ja 
kirjoittajia muistettiin kirjalahjoituksin sekä niin & näin 
-lehden vuosikerralla. niin & näin onnittelee myös vas-
taajien opettajia hyvistä suorituksista!

Ohessa julkaistaan esimerkkejä Minna Haapamäen 
filosofian kokeen vastauksista. Kysymykset voi katsoa 
oheisesta Pekka Elon tiivistelmästä.

”Jos laskettelusuksia jaetaan 
ilmaiseksi, miksi tehdä työtä 
ostaakseen sukset?”


