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Filosofian valintakoe 21.5.2018 klo 11-15
Pääsykoekirja: Juha Räikkä & Helena Siipi (toim.): Ajattele, filosofoi (2006).

Tehtävä 1 (20 p, á 4 p)

Selitä lyhyesti (maksimissaan kymmenellä rivillä) valintakoekirjaan perustuen, mitä tarkoitetaan
seuraavilla:

1. kulttuurisen ja metaeettisen relativismin ero

”Metaeettisen relativismin ”mukaan objektiivisia moraalitotuuksia ei ole olemassa. Sen sijaan
se, mikä on moraalisesti oikein, riippuu yhteiskunnasta ja kulttuurista [ajasta ja paikasta, esim.
valehtelemisen vääryys].” (s. 187)

”Kulttuurinen relativismi tarkoittaa yksinkertaisesti sen asian toteamista, että eri yhteisöissä
elävillä ihmisillä on toisistaan poikkeavia käsityksiä moraalista [esim. naisten
pukeutuminen].” (mts.)

”Metaeettinen relativismi ei koske sitä, millaisia moraalikäsityksiä ihmisillä on – siis minkä
he uskovat olevan moraalisesti oikeaa, väärää, hyvää ja pahaa, vaan sitä, mikä todella on
moraalisesti hyvää, pahaa, oikeaa ja väärää. Nämä kaksi eivät välttämättä ole lainkaan
yhtenevät.” (mts.)

· kysyttiin nimenomaan tätä sivulla 187 esiintyvää erottelua

2. metafysiikan tutkimuskohde

· nimenomaan pääsykoekirjan mukaan
· todellisuuden yleisin rakenne, esim. olioiden, niiden ominaisuuksien ja suhteiden

(relaatioiden) välinen erottelu
o esiintyy niin arkiajattelussa kuin fysiikassakin
o jälkimmäisessä se on läsnä, vaikka sitä ei tutkita:

§ fysiikassa tutkitaan mm. alkeishiukkasia, niiden sähkövarauksia ja
sähkömagneettista vuorovaikutusta

§ tässä on juuri läsnä olioiden, niiden ominaisuuksien ja suhteiden välinen
metafyysinen erottelu (esim. partikulaarit vs. universaalit), joka on kuitenkin
yleisempi kuin fysiikan tutkimuskohde (s. 10-11)

· moneuden ongelma on vain yksi metafysiikan tutkimusaihe ja sikäli sen selittämistä ei
vaadittu eikä siitä saanut lisäpisteitä

3. relevanttien vaihtoehtojen teoria

· välttämätön ehto sille, että S tietää, että p:
o S:n tulee kyetä kumoamaan p:lle relevantit vaihtoehdot
o vaihtoehto p:lle: p:n kanssa ristiriitainen propositio

§ Huom! tämän selittäminen on tärkeää
o esim. aivot altaassa –hypoteesi ei ole relevantti vaihtoehto sille, että minulla on kaksi

kättä
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o epäselvää mitä ovat relevantit vaihtoehdot (s. 53-54)

4. pahan ongelma

· nimenomaan pääsykoekirjan mukaan

”Se [teodikean ongelma] syntyy, koska Jumalan oletettu kaikkivoipuus ja täydellinen hyvyys
eivät näytä sopivan yhteen sen empiirisen tosiasian kanssa, että maailmassa on paljon pahaa,
tarpeetonta kärsimystä [esimerkkejä sivulla 121]. Sallisiko täydellisen hyvä kaikkivoipa
olento sen, että maailma on tällainen kuin se on?” (s. 120)

· vastauksessa vaaditaan Jumalan kaikkivoipuutta, täydellistä hyvyyttä ja pahan olemassaolon
empiiristä pohjaa, koska vain sitä kautta kirjassa käsitelty pahan ongelma syntyy

· kysyttiin pahan ongelmaa eikä se ratkaisuyrityksiä, jälkimmäisistä ei siis saanut pisteitä

5. Fregen eli identiteettiväitteiden ongelma.

· Vs. milliläinen näkemys erisnimistä: niiden ”merkitykset ovat niitä yksittäisiä olioita, joihin
nimet viittaavat. Erisnimien merkitykset ovat siis niiden tarkoitteita.” (s. 31)

”Lause [Maiju Lassila on Ilmari Rantamala] sisältää kaksi erisnimeä, nimet ”Maiju Lassila”
ja ”Ilmari Rantamala”, jotka molemmat ovat kirjailija Algot Untolan taiteilijanimiä. Väite on
siis tosi. Jos erisnimien merkitys koostuu ainoastaan niiden tarkoitteesta, tämä lause sanoo
siis tietystä henkilöstä, että hän on identtinen itsensä kanssa. Milliläisestä teoriasta näyttäisi
siis seuraavan, että identiteettiväitteet ”Maiju Lassila on Ilmari Rantamala” ja ”Algot Untola
on Algot Untola”, olisivat merkitykseltään täysin yhtenevät. Tämä on ristiriidassa sen
huomion kanssa, että jälkimmäinen lause on itsestään selvä, mutta edellinen ei. Lause ”Maiju
Lassila on Ilmari Rantamala” voi ilmaista lukijalle tai kuulijalle uutta tietoa, lause ”Algot
Untola on Algot Untola” taas ei. Tämä tuntuu mahdottomalta selittää, mikäli lauseiden
merkitykset ovat täysin samat.” (s. 32)

· kaikki tässä lainauksessa esitetyt asiat vaadittiin, esimerkkejä sai toki vaihtaa



Tehtävä 2 (20 p)

Kirjoita enintään 3 sivun esseevastaus, jossa vastaat kaikkiin seuraaviin tehtäviin järjestyksessä:

a) esittele lyhyesti kirjan viimeisessä luvussa eriteltyjä diskriminaation perustyyppejä
b) pohdi millaisia diskriminaation tyyppejä voi esiintyä naisten oikeuksien ja

monikulttuurisuuspolitiikan yhteydessä
c) voiko diskriminaatio näissä konteksteissa olla koskaan oikeutettua? Perustele.

XXX

PISTEYTYSPERIAATTEET & PÄÄSYKOEKIRJAN RELEVANTTEJA KOHTIA:

A) Kahdeksan perustyyppiä (max 8p). Pelkästä mainitsemisesta saa puoli pistettä per
diskriminaation ulottuvuus, ellei ole syytä olettaa että vastaaja ei ole ymmärtänyt mistä kyse.
Jos asia oikein, mutta termit väärinpäin, menettää pisteen per erottelu. Täydet 8 pistettä, jos
esittelee diskriminaation ulottuvuudet (max 6op) ja yhdistelminä syntyvät perustyypit (2 op)
sisällöllisesti oikein.

Ohessa pääsykoekirjasta kopioituja relevantteja kohtia (sähköisen tekstin kopioinnissa
syntyneitä painovirheitä ei tässä ole korjattu).

”Ainakin seuraavat kolme diskriminaation ulottuvuutta voidaan erottaa: suora versus epasuora diskriminaatio, henkiloon
kohdistuva versus toimintaan kohdistuva diskriminaatio ja tilastollinen versus yksiloity diskriminaatio.”(199)

Suora vs epäsuora:

”diskriminointi
on suoraa tai valitonta, kun syrjinnan perusteena olevat ominaisuudet
otetaan tarkoituksellisesti ja avoimesti huomioon. Epasuoraa tai
valillista se on, kun nain ei menetella.”(199)

Diskriminoiva kohtelu voidaan maaritella epasuoraksi kahdella
tavalla. Se voi olla epasuoraa ensinnakin siina mielessa, etta toiminnan
tavoitteellisten ja odotettavissa olevien seurausten valilla
vallitsee satunnainen, muu kuin kausaalinen (syy-yhteydellinen) (199)

Esimerkiksi tyonantaja ei
voi pitaa itseaan moraalisesti ei-vastuullisena naisiin kohdistuvasta
diskriminaatiosta, mikali han paattaa palkata vain sellaisia tyontekijoita,
jotka eivat ole raskaana tai eivat voi tulla raskaaksi (200)

Henkilo saattaa kuitenkin tavoitella intentionaalisesti
vain A:ta ja ennakoida B:n toteutumisen, vaikka tietaa kausaalisesti
(syy-yhteydellisesti) mahdottomaksi, ettii A toteutuu ja B jaa toteutumatta.
Henkilon tavoitteet riippuisivat tiiman (filosofisesti tosin
hieman kiistanalaisen) kasityksen mukaan siis siitii, mitka hanen
uskomuksistaan selittiivdt hanen toimintansa.(200)

Diskriminoiva kohtelu voi olla epasuoraa myos siina arkisemmassa
mielessa, etta toiminnan tavoitteellisten ja odotettujen
seurausten valilla vallitsee kausaalinen yhteys.(200)

on moraalisesti tuomittavampaa diskriminoida henkiloa tai
ryhmaa suoranaisesti kuin epasuorasti ja ettii mitii vahvempi
kausaalinen tai ei-kausaalinen yhteys toiminnan aiottujen ja ennakoitujen seurausvaikutusten valilla on, sita vaikeampaa
epasuoran diskriminoivan kohtelun oikeuttaminen on
silloin, kun diskriminaatio ylipaansa vaatii moraalisen oikeutuksen. (200-201)

Henkilöön kohdistuva vs toimintaan kohdistuva



Toinen syrjinnan ulottuvuus koskee diskriminoivan toiminnan
kohdetta. Diskriminaatio kohdistuu toimintaan tai kaytokseen, kun
henkilo kykenee saatelemaan diskriminoivan kohtelun perustana
olevaa toimintaansa ja henkiloon (persoonaan), kun han ei siihen
kykene.(201)

Diskriminoinnin
voidaan ajatella kohdistuvan persoonaan myos, mikali
syrjinnan perusta kuuluu syrjityn eliimantapaan tai identiteettiin,
vaikka han kykenisi saatelemaan toimintaansa.(201)

siis: sekä sukupuoli että kulttuurin jäsenyys henkilöön kohdistuvia

(2) on moraalisesti tuomittavampaa kohdistaa syrjinta henkilon
persoonaan kuin tiiman toimintaan tai kaytokseen, jota han
kykenee saatelemaan ja josta hiintii voidaan pitaa moraalisesti
vastuullisena.

Tilastollinen vs yksilöity diskriminaatio

Kolmanneksi toisistaan voidaan erottaa tilastollinen ja yksili:iity
diskriminaatio. Diskriminaatiota voidaan pitaa tilastollisena, kun jollakin
havaittavalla henkili:ikohtaisella ominaisuudella A (esimerkiksi
ominaisuudella olla tupakoitsija) on selkea - mutta epataydellinen
- vastaavuus jonkin toisen henkili:ikohtaisen ja syrjintaan oikeuttavan
ominaisuuden B (esimerkiksi ominaisuus sairastua keuhkosyi:ipaan)
kanssa, ja diskriminaatio perustuu A:han, jota voidaan kayttiia ilmaisemaan
ominaisuutta B. Vastaavasti diskriminaatiota voidaan pitiia
yksili:iityna, jos se perustuu joko suoraan B:hen tai A:han siten, etta
A:n ja B:n valilla vallitsee taydellinen vastaavuussuhde (jos esimerkiksi
kaikki tupakoitsijat sairastuisivat keuhkosyi:ipaan).(203)

(3) on moraalisesti tuomittavampaa diskriminoida henkili:iii tai
ryhmaa tilastollisesti kuin yksili:iidysti.(204)

Esimerkeiksi pragmaattisen kriteerin perusteella tuomittavasta
tilastollisesta syrjinniista kayvat "viikivaltaisuusgeenia" kantavaan
henkili:ii:in kohdistettavat rikosoikeudelliset toimet, jotka aloitetaan
jo ennen kuin tama on osoittanut mitaan rikollisia tai aggressiivisia
taipumuksia. Pragmaattisesti oikeutettuina voitaneen taas pitaa rattijuopumuksen
vakuutusoikeudellisia seurauksia, jotka kohdistuvat
kaikkiin moottoriajoneuvonkuljettajiin, joiden veren alkoholipitoisuus
ylittiia sallitun rajan, olivat he sitten (yksittiiisina kuljettajina)
liikenteessii muita kuljettajia riskialttiimpia tai eivat.(205)

Seuraavat kahdeksan moraalisia eroja sisaltaviia diskriminaation
perustyyppiii voidaan erottaa toisistaan edellisen perusteella:

( 1) suora persoonaan kohdistuva tilastollinen syrjinta
(2) epiisuora persoonaan kohdistuva tilastollinen syrjinta
(3) suora toimintaan kohdistuva tilastollinen syrjinta
( 4) epiisuora toimintaan kohdistuva tilastollinen syrjinta
(5) suora persoonaan kohdistuva yksikiity syrjinta
(6) epiisuora persoonaan kohdistuva yksikiity syrjintii
(7) suora toimintaan kohdistuva yksili:iity syrjintii
(8) epasuora toimintaan kohdistuva yksili:iity syrjinta.(205)

b) pohdi millaisia diskriminaation tyyppejä voi esiintyä naisten oikeuksien ja
monikulttuurisuuspolitiikan yhteydessä (Max 8 p).

Paras vastaus käyttää a-kohdan tyyppejä, soveltaen niitä systemaattisesti naisten oikeuksien ja
monikullttuurisuuspolitiikan konteksteihin. Sekä sukupuoli että kulttuurinen jäsenyys ovat
lähtökohtaisesti henkilöön, eivät toimintaan, kohdistuvia syrjinnän muotoja (vaikka periaatteessa
kulttuuriseen jäsenyyteen ja sukupuoleen voi vaikuttaa). Sekä naisten oikeudet että kulttuurinen



jäsenyys voivat periaatteessa johtaa tilastolliseen syrjintään (toki myös henkilökohtaiseen). Kyseessä
voi olla suora tai epäsuora syrjintä.

Pisteitä saa muusta naisten oikeuksien ja monikulttuurisuuspolitiikan problematiikan esittelystä
maksimissaan 4p, kysymys koskee nimenomaan diskriminaatiota. (Kysymys ei siis testaa sitä kuinka
hyvin pääsykoekirjan ko. luku muutoin hallitaan).

c) voiko diskriminaatio näissä konteksteissa olla koskaan oikeutettua? Perustele. (4p). Kumpi
tahansa vastaus hyvin perusteltuna kelpaa. Pääsykoekirjan mukaan diskriminaatio eli erilainen
kohtelu on oikeutettua vain mikäli tapaukset relevantisti erilaisia. Joidenkin seikkojen (esim.
ihonväri) mukainen diskrimaatio on lähes aina tuomittavaa. Hyvä vastaus perustelee, miksi
naisten oikeuksien tai monikulttuurisuuden (joita koskien vastaus voi olla myös eri)
konsteksteissa diskriminaatio on joskus tai ei koskaan ole oikeutettua. C-kohdasta saa vain 4
pistettä, koska kysymys on tarkemmin rajattu kuin lukuisia diskriminaation tyyppejä käsittelevät
a- ja b-kohdat.

”Oikeudenmukaisuuden niikokulmasta syrjintii merkitsee yhden tai
useamman henkili:in tai ryhmiin eri!aiseen tai eriarvoiseen asemaan
saattamista. Aristoteleelta periiisin olevan oikeudenmukaisuuden
muodollisen miiiiritelmiin mukaan relevanteilta eli merkityksellisilta
osiltaan samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla tavalla
ja relevanteilta osiltaan erilaisia tapauksia eri tavoilla. Muodol!inen
miiiiritelmii ei kerro, mitka tapaukset tai henkilot ovat moraalisessa
mielessii samanlaisia ja mitkii erilaisia. Niinpii ihmisten ja ryhmien
erilaistava kohtelu, diskriminaatio, voi olla joissakin tapauksissa
moraalisesti oikeutettua - tai jopa velvoittavaa - ja toisissa tapauksissa
tuomittavaa.” (193)

”eikii ihmisten tai ryhmien erilaiseen asemaan saattaminen ole kaikissa tilanteissa epiioikeudenmukaista.
Tiistii huolimatta on olemassa joukko inhimillisia ominaisuuksia,
joihin perustuvaa syrjintiiii on vaikea suvaita juuri missiian
olosuhteissa.”(193)

”Esimerkiksi sukupuolen, ihonviirin tai seksuaalisen
suuntautuneisuuden ei katsota yleensii oikeuttavan ihmisten eriarvoista
kohtelua tyoeliimiissii tai koulutuksessa”(193)

”1948 hyviiksymiin lhmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistuksen ensimmiiisessii artiklassa todetaan kaikkien ihmisten
syntyviin "vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan".
Julistuksen toisen artiklan mukaan jokainen ihminen on oikeutettu
kaikkiin "julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman
minkiiiinlaista rotuun, viiriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen
tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen
alkuperiiiin, omaisuuteen, syntyperiiiin tai muuhun tekijiiiin
perustuvaa erotusta".”(194)



Tehtävän kolme pisteytys

Tehtävän tarkoitus on mitata sekä kykyä omaksua tietoa, että kykyä soveltaa tätä tietoa (eli sitä kuuluisaa
”filosofista ajattelua”). Pisteytys perustuu siten sekä oppikirjamateriaalin muistamiseen, että
soveltamiseen. Jälkimmäiselle oleellista on nimenomaan niiden taustaoletusten hahmottaminen, jotka on
oletettava, jotta koetulokset olisivat relevantteja kirjassa esitetyille kannoille. Pisteitä voidaan myös
vähentää virheiksi katsotuista käsitteellisistä epätäsmällisyyksistä. Koska kyse on soveltavasta tehtävästä,
mahdolliset pisteet ylittävät huomattavasti maksimipisteet, eli ”täydelliseen” suoritukseen ei edellytetä
”kaiken” osaamista.

Vaikka nimet eivät olekaan niin tärkeitä kuin itse asiat, on kantojen henkilöinti välttämätöntä filosofisten
kokonaisnäkemysten hahmottamiselle ja argumenttien kontekstualisoimiselle, joten kannan ja argumentin
esittämisen lisäksi oikeasta nimeämisestä 1p.

Determinismi ei sinänsä ole sama kanta kuin inkompatibilismi 2p

Lisäksi vahvan ja heikon determinismin sekä libertarianismin erottelusta 1p

Kausaalisen teon teorian esittäminen on relevanttia, jos nostetaan esiin kysymys siitä, pitääkö perusteiden
olla tietoisia? 1p

Kant ja Chisholm jäsentävät vapaan tahdon absoluuttisen vapauden/spontaniteetin, 2p ja Chisholm
agenttikausaation 1p kautta. Libet ongelmallinen jos tietoisuutta pidetään näille välttämättömänä ehtona
1p. Kantin determinismin ja tahdon absoluuttisen vapauden ristiriidan ja teon determinaation
ymmärtämisen objektiivinen mahdottomuuden esittäminen 1p. Kokeessa demonstroitu veto-oikeus ainakin
näyttäisi lisäävän absoluuttisen vapauden tilaa 1p.

Locken konditionaalinen käsitys vapaudesta mahdollisuutena valita toisin: ”vapaus ei ole idea, joka kuuluu
tahtoon tai parempana pitämiseen vaan persoonaan, jolla on kyky tehdä tai olla tekemättä sen mukaisesti,
miten mieli valitsee ja johtaa” 3p. Libetin kokeen relevanssi riippuu tämän tarkemmasta tulkinnasta.
Toimijalla on mahdollisuus valita toisin, jos edeltävä tiedostamaton tapahtuma on ”osa persoonaa”, mutta
jos ”mieli valitsee ja johtaa” edellyttää tietoisuutta, niin silloin ei 2p. Kokeessa esitetty veto-oikeus ainakin
näyttäisi helpottavan tilannetta 1p.

Frankfurtin näkemys vapaudesta ensimmäisen ja toisen asteen halujen yhteensopivuutena 1p. Frankfurtin
kanta on kompatibilistinen, joten peruslibet ja jatkolibet eivät tuota ongelmia 1p

Libet ongelmallinen Watsonin kannalle erilaisista haluista, jos ”pitää parhaana” edellyttää tietoisuutta.
Jatkotutkimuksen veto-oikeus helpottaa tässäkin 1p

van Inwagen ankaran inkombatibilismi esittäminen. Tällöin jos aikaisempi aivotapahtuma todella
determinoi myöhemmän teon, en olisi voinut toimia toisin (3p), jos ”olisi voinut toimia toisin” edellyttää
tietoisuutta (1p) Jatkokokeen veto-oikeus näyttäisi helpottavan, mutta vakaumuksellista determinismiä se
ei voi vakuuttaa (1p).

Lewisin kombatibilistinen tapa yhteensovittaa determinismi ja mahdollisuus toimia toisin: luonnonlain
rikkominen vs. luonnonlain rikkoutuminen (3p). Lewisin analyysin valossa Libetin koe ei sulje pois
mahdollisuutta toimia toisin (2p). Tämä kanta ei tosin puhu mitään tietoisuuden roolista (1p) ja jatkokokeen
veto-oikeus on irrelevantti (1p).

Täydellinen satunnaisuus ei voi olla vapautta (1p)

Leibnizin jaottelu (1p)


