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

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, avoimuutta ja vastuuntuntoa. Mutta onko demokratia kuitenkin vain väline – esimerkiksi suhteessa ihmisoikeuksiin – vai itseisarvo?
8. Jos laskettelusuksia jaetaan ilmaiseksi, miksi tehdä
työtä ostaakseen sukset? Jos leipää jaetaan ilmaiseksi,
miksi tehdä työtä ostaakseen leipää? Miten näihin kysymyksiin voidaan vastata yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 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 (RogerPol Droit, Philosophy and Democracy in the World.
UNESCO, 1995) siitä, mitä filosofian klassikoita käsitellään 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 yksinkertaista. Hyville pisteille pääsee, kunhan hoitaa vastauksen 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.

Filosofian ylioppilaskokeesta palkittuja
Perinteeksi muodostuneeseen tapaan niin filosofian kuin
elämänkatsomustiedonkin parhaita ylioppilaskokeen ainereaalin vastaajia palkittiin jälleen kevään kirjoitusten
saavutuksista. Palkitsijoina olivat niin & näin -lehti sekä
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO ry)
yhteistyössä Ylioppilaslautakunnan sensoreiden ja Opetushallituksen kanssa.
Filosofian reaalikokeessa parhaiten menestyneinä
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Filosofia, tehtävä 3.
Antiikin filosofi Seneca oli yksi stoalaisen koulukunnan
edustajista. Stoalaiset tavoittelivat apathiaa eli vapautta
tunteista ja sen kautta ataraksiaa eli järkkymätöntä mielenrauhaa. Tämä oli stoalaisille korkein onnen muoto
ja tavoiteltava asia. Senecan toteamus ”Tee itsesi onnelliseksi!” tarkoittaa stoalaisille siis mielenrauhan etsintää.
Senecan toteamus on hyvin egoistinen. Oma etu on
se, mitä kannattaa ajaa ja mihin pyrkiä. On kuitenkin
otettava huomioon se, että vain oman edun ajaminen ei
välttämättä pitkän päälle tuota hyvää tulosta, ja järkevä
egoisti ottaakin päätöksenteossaan huomioon myös
muiden hyvän, eli osoittaa myös altruismia.
Aristoteles (300 eKr.) esitti, että ollakseen onnellinen,
ihmisen on toteutettava hyveitä. Ihmisen lajityypilliset
piirteet osoittavat hänen hyveikseen järjenkäytön ja moraalisuuden. Näitä harjoittamalla ja luonteenhyveitä,
kuten kohtuullisuutta, kasvatuksen ja harjoittelun avulla
jalostamalla ihminen voi olla onnellinen. Kultaisen keskitien opin mukaan ihminen löytää aina kahden paheen,
kuten saituuden ja tuhlailun, välistä hyveen, kuten anteliaisuuden.
Aristoteleen onnellisuuskäsityksen valossa ”Tee itsesi
onnelliseksi!” -kehotus vaikuttaa oikeutetulta. Oman
onnen tavoittelu saa aikaan sen, että myös yhteinen hyvä
tulee huomioiduksi.
Sokrates (400 eKr.) sanoi, että hyve on tietoa ja
tieto hyvettä. Joka tietää oikean myös tekee välttämättä
oikein. Hyveellinen ihminen on aina onnellinen Sokrateen mukaan, ja jos ohjeena on ”Tee itsesi onnelliseksi!” se tarkoittaisi siis hyveellistä elämää. Tällainen hyveellinen elämä on hyväksi myös muille, joten ”Tee itsesi
onnelliseksi!” on oikeutettu myös Sokrateen näkökulman
mukaan.
Antiikin kyreneläiset (edustajia esim. Aristippos)
pitivät korkeimpana hyvän ja onnen muotona aistinautintoja. ”Tee itsesi onnelliseksi!” tarkoittaisi kyreneläisille
mahdollisimman suuren aistinautinnon hankkimista.
Vaikkapa tehokas, jatkuva mielialalääkitys voisi olla kyreneläiselle primitiiviselle hedonistille (eli onnea tavoittelevalle) paras vaihtoehto.
Näin nähtynä ajatus ”Tee itsesi onnelliseksi!” ei näytä
saavan pätevää oikeutusta. Voidaan seurauseettisesti
pohtia, mitä kaikkien toimiminen kyseisellä tavalla aiheuttaisi. Menisikö ihmisyydestä, sen iloista ja suruista,
merkitys? Ilmeisesti kyllä, ja esimerkiksi Aristoteles kri-

tisoi kyreneläistä vastausta ”Tee itsesi onnelliseksi!” -ajatukseen vetoamalla ihmisen tehtävään, järjenkäyttöön,
mikä varmasti häviäisi pelkkää aistinautintoa etsiessä
huomattavan sumeaksi.
Jos ”Tee itsesi onnelliseksi!” ymmärretään puhtaasti
psykologisen egoismin kautta, joka korostaa, että omaa
etua pitää joka tilanteessa ajaa, tuloksena olisi itsekkäitä
ihmisiä, jotka välittäisivät vain itsestään. Tällainen ei
lopulta takaa hyvää ja onnellista elämää kenellekään ja
maailma olisi rakkaudeton paikka. Näin ymmärrettynä
”Tee itsesi onnelliseksi!” ei voi saada eettistä oikeutusta.
Tilanne maailmassa vastaisi lähinnä Hobbesin (1600luku) kuvausta ihmisen luonnontilaisesta elämästä, jossa
ihminen on ihmiselle susi.
Jos ”Tee itsesi onnelliseksi!” ymmärretään pehmeämmän ja järkevämmän egoismin kautta, tilanne on
toinen. Ihminen ymmärtää, että oman edun ja onnen
kannalta on viisainta ottaa myös toisten etu huomioon.
On helpompi olla itsekin onnellinen, jos ympärillä on
onnellisia ihmisiä. Kaikkien hyvä antaa tällaiselle näkemykselle eettisen oikeutuksen. Omaa etua ja onnea saa
ajaa, mutta ei toisten kustannuksella. Esimerkiksi Immanuel Kantin (1700-luku) kategorisen imperatiivin
toinen osa velvoittaa kohtelemaan myös muita päämääränä sinänsä, ei vain välineenä.
(6/6 pistettä)
Filosofia, tehtävä 7.
1800-luvulla elänyt John Stuart Mill on tunnettu liberalismin ja utilitarismin edustaja. Liberalismi on yksilönvapautta ja -oikeuksia korostava aatesuunta ja utilitarismi
seurauseettinen näkemys, jossa painotetaan tekojen aikaansaamaa hyötyä.
Mill varoittaa teoksessaan Vapaudesta demokratian
vaaroista. Hänen mukaansa demokratia voi olla tyranniaa. Demokratia on hallitsemisen muoto, jossa kansalaiset saavat päättää omista asioistaan. Edustuksellisessa
demokratiassa kansa valitsee itselleen edustajat hallintoelimiin, kun taas suorassa demokratiassa, jota esimerkiksi
valistusfilosofi Rousseau 1700-luvulla kannatti, jokainen
kansalainen edustaa suoraan itseään päätöksenteossa.
Tyrannialla tarkoitetaan tavallisesti hirmuvaltaa, jota
käyttää yksinvaltias.
Demokratiassa enemmistön tahto toteutuu. Tämän
vuoksi voi käydä niin, että jokin vähemmistöryhmä jää
syrjään päätöksenteossa eikä saa etujaan ajettua. Tämä
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voi tietysti olla hyvä asia, jos kyseinen vähemmistö on
vaikkapa rikollistaustainen puolue. Monesti käy kuitenkin niin, että esimerkiksi kielivähemmistö jää sivuun.
Demokratian nimissä voidaan oikeuttaa jonkin vähemmistön kannalta varsin ikäviä päätöksiä tyrannian tapaan.
Utilitarismin mukaan oikeaa on se, josta aiheutuu
suurin hyöty suurimmalle joukolle tuntoisia olentoja.
Voisi siis ajatella, että vähemmistöjen oikeuksia saa
polkea, jos siitä hyötyy suuri joukko. Utilitaristit kuitenkin kiistävät näkemyksen. Jos esimerkiksi ihmisoikeuksia loukataan, on loukkaus aina suurempi kuin saavutettu hyöty.
Jo Aristoteles 300-luvulla eKr. on kritisoinut demokratiaa, sillä siinä taitamattomatkin pääsevät hallitsemaan. Päätökset eivät aina ole edes yhteisen edun mukaisia, jos päättämässä on osaamattomia. Tulokset voivat
pahimmassa tapauksessa olla tyrannian aikaansaamiin
tuloksiin verrattavia. Osaamatonta kansaa voisi verrata
huonoon, osaamattomaan tyranniin. Siksi demokratiassa
kriittinen keskustelu ja pohdinta on tärkeää.
Demokratiassa yleinen mielipide on tärkeä ja vaikuttava asia. Yhteisöllisyys on ihmiselle ominaista ja
luontaista, kuten jo Aristoteles sanoi, ja ihminen mukautuu herkästi yleisen mielipiteen mukaan. Massan

mukana on helpompi mennä kuin asettua valtavirtaa
vastaan. Tämä on nähtävissä esimerkiksi Hitlerin Saksassa 1930-luvulla, jossa harvat uskalsivat asettua yleistä
mielipidettä ja toimintaa vastaan. Demokratiassa yleinen
mielipide voi olla tyranniaan verrattava voima, joka estää
ihmisiä toimimasta oikeaksi kokemallaan tavalla. Demokratiassa määrittelyn valta on yhteisöllä ja esimerkiksi
se, mikä on normaalia määräytyy yleisen mielipiteen
mukaan. Tämä ei välttämättä ole tyranniaa parempi
vaihtoehto.
Yhteisön paine voi saada aikaan sen, että yksilön
oikeus määrätä omasta elämästään ei toteudu. Liberalismin mukaan yksilönoikeudet ovat ensiarvoisen tärkeitä, joten liberalisti Millin ajatus yksilönoikeuksia
polkevasta demokratiasta tyranniana, hirmuvaltana on
ymmärrettävä.
Huolimatta kaikista demokratiaan kohdistuvista kritiikeistä sitä on kuitenkin pidetty parhaana toteutettavissa olevana hallitsemisen muotona. Demokratian hyviä
puolia ovat esimerkiksi se, että ihmiset ylipäätään saavat
sanoa mielipiteensä, mikä ei tyranniassa ole mahdollista.
Myös erilaisten näkemysten rikkaus, mikä demokratiassa
toteutuu, ei tyranniassa onnistu.
(6/6 pistettä)
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