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dellä mainittu muutos näkyi selkeästi kaikkien filosofiassa annettujen pisteiden keskiarvoissa. Kun keväällä
’98 reaalin pakollisena kirjoittaneiden filosofian vastausten pistekeskiarvo oli 2.76,
nyt keväällä ’99 vastaava luku oli 3.48.
Vaikuttaa jatkuvasti siltä, että soveltavat, usein asteen vaikeammat tehtävät ovat suosittuja. Sen sijaan tänäkin vuonna kaksi ensimmäistä sinällään eksaktia pakollisen kurssin tehtävää houkuttelivat vain kohtuudella
vastaajia. Kevään suosikki oli 4. kysymys, jossa pyydettiin vertailemaan ihmis- ja luontokeskeistä ympäristöetiikkaa. Toinen suosittu oli 5. kysymys, jossa pyydettiin arvioimaan yhteiskuntafilosofisesti hyvinvoinnin jakautumista.
Kyseinen kysymys kuitenkin tuntui
houkuttelevan vastaamaan myös niitä,
joilla ei ollut hallussaan riittävää filosofista välineistöä ongelman menestyksekkääseen käsittelyyn. Vähiten vastauksia keräsi logiikkaan, epistemologiaan ja tieteenfilosofiaan viitannut 6. kysymys.
Suureen joukkoon mahtuu kuitenkin
mahdottomiakin, kuten esimerkiksi
väite, jonka mukaan yhteiskuntafilosofia on demokratian vastainen oppi. Sen
sijaan kyyniset toteamukset siitä, että
kansainvälisen tulonjaon kuilut ovat
edellytys hyvinvointivaltioille, ovat
omalla tavallaan perusteltuja. Tietenkin tuollaisesta on vaikea ilahtua!
Elämänkatsomustiedossa vastausten
määrä on vakaassa mutta ei kovin nopeassa kasvussa. Erityisesti kiinnittävät huomiota useat kokelaat, jotka vastaavat neljään tai useampaan tehtävään. Vastaukset ovat kaiken lisäksi
aika hyviä.
Sisällöllisesti jäi mieleen se, että esittäessään perusteluita kasvissyönnille
melkein kaikki sanoivat, ettei perusteluita voi laittaa järjestykseen. Kaunista
suvaitsevaisuutta ehkä, mutta välistä
jäi odottamaan hiukan enemmän perusteluja tai jopa uskaliasta ajatusta, että
uskomuksille on parempia ja vähemmän hyviä perusteluja. ET:n jokeriin
vastattiin vähän: uskonnonvapauden
ongelmat olivat kai etäisiä.

KEVÄÄN ’99 FILOSOFIAN KYSYMYKSET
1. Useat filosofit erottavat arvot ja tosiasiat. Mikä filosofinen ongelma liittyy
tähän erotteluun?
2. Aristoteleen teoria syistä on kuuluisa filosofian historiassa. Esittele se ja
vertaa sitä lyhyesti oman vuosisatamme tieteelliseen käsitykseen.
3. ”On sanottu että vaikka tiede pystyy vastaamaan moniin kysymyksiim-
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Vähemmän, mutta parempaa.
Tämä oli päällimmäinen vaikutelma kevään ylioppilaskirjoituksista
filosofian osalta. Tänä keväänä
filosofian vastauksissa ei ollut
suuria massoja ei-filosofisia vastauksia. Tehtäväksiannot oli tulkittu
yleensä oikein. Tähän saattaa olla
kolme toisiaan tukevaa selitystä.
Ensinnäkin vuoden ’98 tulokset
varmastikin pelästyttivät kouluissa,
kun filosofiasta ropsahti ennätykselliset määrät heikkoja vastauksia.
Toinen syy lienee tehtävien muotoilussa, joka ehkä tänä vuonna piti
tehokkaammin loitolla kokelaat,
jotka eivät olleet filosofian
kurssejaan käyneet. Kolmantena
tekijänä (ainakin niin kerrotaan)
olivat muiden aineiden
houkutukset.
me, se ei pysty vastaamaan niihin kaikkiin. Mutta on virhe päätellä siitä että
koska tiede ei pysty vastaamaan, joku
muu oppi pystyy.” (R. Dawkins Free Inquiry -lehdessä) Arvioi professori Dawkins’in käsitystä logiikan, epistemologian ja tieteenfilosofian kannalta.
4. Vertaile ihmis- ja luontokeskeistä
ympäristöetiikkaa.
5. Professori Amartya Sen sai Nobelin
palkinnon taloustieteessä vuonna 1998.
Hänen suurin saavutuksensa liittyy
keskusteluun köyhyydestä, aiheeseen
josta hän on puhunut usein ja vaikuttavasti. Hän on sanonut että jotkut nälänhädät eivät ole seurausta niinkään
ruoan vähyydestä kuin eräästä yksinkertaisesta taloudellisesta syystä. Nälänhätä voi syntyä vaikka ruokaa on
saatavilla runsaasti, mutta ihmiset eivät voi ostaa ruokaa rahan puutteen
vuoksi, hän sanoo. Arvioi yhteiskuntafilosofisesti hyvinvoinnin jakautumista.
Millä perustein voi sanoa hyvinvoinnin
jakautuvan oikeudenmukaisesti?
*6. Mikä on filosofisen keskustelun ja
tutkimuksen luonne? Vertaile eri käsityksiä ja esittele niitä kriittisesti.
niin & näin ja Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry (FETO ry)
palkitsivat kesällä Antti Keskisen (Kalevan lukio, Tampere), Pirjo Anttilan
(Rajamäen lukio), sekä Mari Lindmanin

(Ålands lyceum) ylioppilaskirjoitusten
reaalikokeessa filosofiassa ansioituneina vastaajina.
Pirjo Anttila ja Mari Lindman saivat
erikoismaininnat, Pirjo jokeritehtävän
täydet pisteet saavuttaneesta vastauksestaan, ja Mari Lindman harvinaisen
tyylikkäällä vastauksellaan kysymykseen hyvinvoinnin jakautumisesta.
Parhaana vastaajana palkittiin Antti
Keskinen, joka vastasi kaikkiin kuuteen kysymykseen tasaisen varmasti.
niin & näin julkaisee Antti Keskisen
vastaukset kysymyksiin 2, 5 ja 6.

VASTAUS TEHTÄVÄÄN 2.
Aristoteleen metafysiikassa hänen teoriallaan neljästä syystä on keskeinen
asema olevan luonnetta selvitettäessä.
Hänen mukaansa syyn eri lajit ovat:
1. Materiaalinen syy, eli aineet, materia, joista olio on koostunut. Esimerkiksi talon aineellinen syy on sen rakentamisessa käytetyt materiaalit.
2. Muotosyy, eli olevan muoto, joka
”muovaa” materian. Aristoteleen metafysiikassa on muodon ja materian
yhtymisellä yleensäkin suuri merkitys.
Talon muotosyy on esimerkiksi arkkitehdin piirustukset.
3. Vaikuttava syy, eli se, mitä usein
arkiajattelussa pidetään syynä. Esimerkiksi talon vaikuttava syy on se
moninainen työ, joka talon rakentamiseksi on tehty. Ikkunaruudun hajoamisen vaikuttava syy voisi olla vaikka
kiven iskeytyminen sitä päin.
4. Päämääräsyy eli finaalinen syy.
Päämäärä, jota varten olio on. Esimerkiksi talon päämääräsyy on se käyttötarkoitus, jota varten talo on rakennettu. Koululla ja asuinrakennuksella on
eri päämääräsyyt.
Nykyaikainen tiede vierastaa yleensäkin metafyysisiä oletuksia ja selityksiä, jollainen Aristoteleen teoria syistä
on. Nykytiede ottaa huomioon lähinnä
materiaalisen syyn (varsinkin luonnontieteiden maailmankuva on olennaisesti materialistinen) ja vaikuttavan syyn
(eli kausaliteetin, jonka mukaan jokin
aiempi tapahtuma aiheuttaa sitä seuraavan tapahtuman). Muoto ja päämäärä liittyvät Aristoteleella läheisesti
olion olemukseen, jollaista ei nykytiede
ota eksakteissa selityksissään huomioon. (pisteitä 5/6)

VASTAUS TEHTÄVÄÄN 5.
Hyvinvoinnin jakaantumista tutkii
distributiivisen oikeudenmukaisuuden
teoria. Jos aluksi ajatellaan liberalistis-
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ta yhteiskuntateoriaa ja sen neljää perusperiaatetta hyvän yhteiskunnan tukipilareina, nimittäin vapautta, tasaarvoa, tehokkuutta ja pysyvyyttä, ja
otamme tarkasteluun tasa-arvon, pääsemme hyvinvoinnin jakautumisen
kannalta olennaiselle alueelle.
Tasa-arvo ei merkitse tasajakoa. Yhteiskunnissa on ja tulee olemaan eroja
niin varallisuuden kuin ihmisten yhteiskunnallisten asemienkin suhteen.
Tasa-arvolla tarkoitetaan, että kaikilla
on yhtäläiset mahdollisuudet edetä yhteiskunnassa, eikä keneltäkään kielletä
perusvapauksia. Negatiivinen vapaus
on vapautta kielloista ja rajoituksista,
ja se toteutuu esimerkiksi kun ketään ei
kielletä käyttämästä uimahallia. Positiivinen vapaus toteutuu, kun uimahallin pääsymaksu on niin pieni, että
köyhimmälläkin yhteiskunnan jäsenellä on siihen varaa.
Ihmisillä on hyvinvointiin erilaisia
lähtökohtia. Jotkut syntyvät varakkaisiin koteihin ja heillä on varaa kouluttaa itseänsä, toiset köyhiin oloihin, joissa töitä täytyy tehdä nuoresta pitäen.
Tällainen eriarvoisuus ei ole kenenkään
suoranaista syytä, vaan lähinnä rakenteellista. Siksi siihen on vaikea puuttua.
On mahdotonta kieltää varakkaita vanhempia tekemästä kaikkeaan lapsensa
tulevaisuuden eteen. Köyhiä vanhempia ei voi tuomita siitä, että he ovat köyhiä.
Puhutaan maximin-periaatteesta, jonka mukaan täytyy yhteiskunnan huonoosaisimmille taata mahdollisimman hyvät oltavat. Valtio voi esimerkiksi verotuksen kohdistamisen avulla yrittää tasoittaa räikeimpiä varallisuuseroja, mutta tässä tulee eteen vapauden ja oikeudenmukaisuuden ongelma: Kuinka paljon voi ”rikkaita” verottaa, jotta heidän
vapauttaan ei riistetä liiaksi, ja kuinka
verotus olisi kohdistettava? Kuinka paljon huono-osaisilla on oikeus vaatia?
Kuka on ”huono-osainen” ja kuka ”rikas”?
Hyvinvoinnin jakoperusteiksi voidaan esittää esimerkiksi seuraavia:
1) Tasajako. Hyvinvointi jaetaan tasan.
Käytännössä mahdotonta. 2) Tarve. Jokaiselle tarpeen mukaan. Voidaan myös
lisätä: jokaiselta kykyjen mukaan. 3) Kyvyt. Kyvykkyys tai meriitit ratkaisevat hyvinvoinnin jakautumisen. 4) Tuottavuus.
Jokainen saa pitää sen, mitä tuottaa. 5)
Vaatimukset. Hyvinvointi jaetaan perusteltujen vaatimusten mukaan.
Hyvinvoinnin jakautumiseen yhteiskunnassa vaikuttavat monet seikat,
eikä se ole pelkästään valtiovallan säädeltävissä. Myös ns. markkinavoimat,
joiden joskus sanotaan toimivan ”omilla
ehdoillaan” vaikuttavat hyvinvointiin ja
sen jakautumiseen. (Pisteitä 6/6)
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VASTAUS TEHTÄVÄÄN 6.
Filosofian lähtökohta on asioiden ihmettely, kysymysten esittäminen, sekä näiden kysymysten merkitysten ja mahdollisten vastausvaihtoehtojen teoreettinen pohdiskelu. Perinteisesti filosofian
ydinaluetta on ollut metafysiikka, jossa
pohditaan rationaalisesti ja spekulatiivisesti todellisuuden perimmäistä luonnetta. Näin erityisesti antiikissa, josta
länsimainen filosofia on lähtöisin. Voidaan ajatella, että filosofiassa ongelmat
eivät yleensä ratkea, ainoastaan hahmottuvat yhä uusilla tavoilla. Erilaisista kannanotoista filosofian perusongelmiin on syntynyt erilaisia koulukuntia,
joiden käsitys todellisuudesta ja sen
kautta myös filosofian luonteesta vaihtelee. Filosofia on jossain tapauksessa
määritelty korkeimmaksi tiedon alueeksi, jossa on mahdollista esittää ”koko
totuus koko todellisuudesta” (esimerkiksi Hegel), ja toisessa ääripäässä filosofia on kutistettu pelkäksi tieteen ja
sen kielen tutkimukseksi ja perinteiset
filosofiset ongelmat on torjuttu mielettöminä (esimerkiksi looginen positivismi).
Filosofisen keskustelun luonne on
varsinkin antiikissa käsitetty (dialogimuotoiseksi) väittelyksi. Filosofinen
väittely ei kuitenkaan ole ”inttämistä”
tai ”kiivailua”, vaan pikemminkin keskustelua, jossa esitetään järkiperäisiä
perusteluja. Myös käsitteenmäärittely
on olennaista. Jotta keskustelu voisi
edetä, täytyy osapuolien tietää, mitä toinen käsitteillään tarkoittaa. Tämä on
eräs filosofisen keskustelun ja ylipäätäänkin filosofisen kielenkäytön ongelma. Esimerkkejä monimielisistä filosofisista käsitteistä ovat ”idea” ja ”totuus”.
Esimerkiksi keskustelu dialektisen materialismin ja muiden filosofian suuntien välillä on ollut vähäistä, sillä dialektikot tuomitsevat mielellään kaiken
muun filosofian ”idealismiksi” ja jollain
tapaa ”epäaidoksi”.
Usein sanotaan, että filosofian kaikki
olennaiset ongelmat on muotoiltu jo antiikin aikana, eikä niihin sittemmin ole
ratkaisuja löytynyt. Filosofia ei siis kerää tietoja ja edisty siinä mielessä kuin

esim. luonnontieteet, jotka ovat alun perin syntyneet filosofiasta. Aristoteles
perusti monia tieteenaloja. Näin ollen filosofiaa voidaan moittia siitä, että se on
merkityksetöntä ja ”paikallaan polkevaa”. Esimerkiksi juuri tieteessä filosofialla on suuri merkitys, kun halutaan
selvittää tieteen perusteita ja edellytyksiä, päämääriä, merkitystä ja metodeja.
Myös silloin, kun halutaan luoda kokonaiskuvaa tieteellisestä tutkimuksesta,
tarvitaan filosofiaa.
Filosofia tutkii myös käsitteellisellä
tasolla yksityiselle ihmiselle tärkeitä
asioita, kuten ihmisen olemusta ja hänen paikkaansa luonnossa, uskontoa ja
jumalakäsityksiä, sekä taidetta ja kauneutta. Myös hyvän elämän ja yhteiskunnan käsitteellistä perustaa hahmotetaan filosofiassa. Näihinkään kysymyksiin ei löydy ”oikeita” vastauksia,
mutta niiden pohtiminen rohkaisee
omakohtaiseen, kriittiseen, ja epädogmaattiseen ajatteluun.
Nykyisin filosofia ei enää ole tieteiden
”äiti ja isä” kuten antiikissa. Enää ei
myöskään pyritä luomaan suuria, koko
todellisuuden kattavia filosofisia järjestelmiä, joiden pohjana olisi jokin suurisuuntainen metafyysinen oletus. Kuitenkin filosofiassa tutkitaan edelleen
maailmankuvamme tärkeitä peruselementtejä juuri kriittisellä ja perusteita
kysyvällä tasolla. Filosofia on myös yritystä yrittää ymmärtää omaa aikaansa.
Monesti keskitytään myös filosofian perinteen ja klassikkojen tutkimukseen,
joiden tunteminen onkin tutkimuksen
kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Jos vertaillaan vaikkapa Aristoteleen,
Wittgensteinin ja Marxin käsitystä filosofiasta ja sen tehtävästä, päädytään
hyvin erilaisiin näkemyksiin. Aristoteles katsoi filosofian olevan tieteenteon
välttämätön perusta, ja metafyysiset
kysymykset olioiden ja kosmoksen luonteesta olivat hänelle aidointa filosofiaa.
Wittgenstein uskoi yhdessä suppeahkossa teoksessa ratkaisseensa kaikki filosofian ongelmat, jotka ylipäätään voidaan ratkaista (esimerkiksi metafyysiset
kysymykset olivat hänelle mielettömiä).
Marx taas katsoi dialektisen materialismin mukaan yhteiskunnan kehittyvän
dialektisten liikelakien mukaisesti pisteeseen, jossa filosofian korvaisi yleispätevä yhteiskuntatiede. Materiaalinen
alarakenne määrää hänen mukaansa
ideologisen ylärakenteen, johon myös filosofiset käsitykset kuuluvat.
Nähtiinpä filosofia miten tahansa,
sen merkitystä kriittisen ja epädogmaattisen ajattelun kehityksessä tuskin voi kiistää. Tuskin myöskään voidaan kiistää sen merkitystä länsimaisessa älynvaelluksessa. (pisteitä 8/9)

