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Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa,
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.

1.
			
			
			

Sopimusteoriat ovat eräs yritys määritellä oikeudenmukaisen yhteiskunnan syntyä.
a) Perustuuko Platonin Valtio sopimusteoriaan? (1 p.)
b) Selitä jonkin sopimusteorian perusteet. (2 p.)
c) Kritisoi sopimusteorioita. (3 p.)

2. Pohdi ja selitä kriittisesti vertaillen totuuden määritelmiä ja totuusteorioita.

3. Runoilija Eino Leinon tunnettu säe kuuluu:
			
			
			
			

”Paha ei ole kenkään ihminen,
vaan toinen on heikompi toista.
On hyvää rinnassa jokaisen,
vaikk’ aina ei esille loista.”
Aurinkolaulu (1898)

			
			
			

a) Arvioi Eino Leinon ilmaisemaa käsitystä pahuudesta. (2 p.)
b) Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ihmisen pahuudesta? (2 p.)
c) Voiko eläin olla paha? (2 p.)

4. Paavi, arkkipiispa, Dalai-lama, presidentti ja muut johtajat antavat neuvojaan moraalisesti
oikeasta ja väärästä. Usein myös tieteen edustajat kertovat mielipiteensä toiminnan oikeista
päämääristä. Onko olemassa aitoja etiikan auktoriteetteja?

5. a) Arvioi metafyysisen realismin perusteita. (3 p.)
			 b) Arvioi metafyysisen antirealismin perusteita. (3 p.)

6. Turingin testiksi kutsutaan seuraavaa tekoälyyn liittyvää koejärjestelyä. Henkilö keskustelee
ja tekee kysymyksiä tietämättä, onko vastaaja kone vai ihminen. Jos henkilö ei vastausten
perusteella pitkänkään ajan kuluttua pysty erottamaan konetta ihmisestä, kone on läpäissyt
Turingin testin. Onko koejärjestely mielestäsi pätevä? Perustele.
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7. Nobel-palkittu Amartya Sen kirjoittaa: ”Oikeudenmukaisuuden idea vaatii, että vertailemme
keskenään sellaisia todellisia elämänkaaria, joita ihmiset voivat elää, mieluummin kuin
etsimme etäisiä ideaalisia järjestelmiä. Juuri se tekee oikeudenmukaisuuden ideasta yhtä
hyvin merkityksellisen kuin jännittävän käytännöllisessä ajattelussa.”
			
(käännös)
			

Mitä oikeudenmukaisuuden idea meiltä vaatii?

The Guardian 14.7.2009

8. Arvioi ja arvostele seuraavaa päättelyä.
– Ihmisellä on moraalinen velvollisuus auttaa kärsiviä.
– Kärsimys on poistettu maailmasta.
– Ihmiselle ei ole mahdollista auttaa kärsiviä, joten hän ei pysty toteuttamaan velvollisuuttaan.
– Ihmisen on kuitenkin toteutettava velvollisuutensa.
– Siis ihmisen on ensin tuotettava kärsimystä ja sitten autettava.

+9. Mitä luonnonlait ovat, ja kuinka niistä saadaan tietoa?

			
		

+10.

Säännönmukaisia kuvioita rantahiekassa
Kuva: Tykografi 2007

Asioiden arvottaminen on monimutkaista. Michael Jacksonin arvostus on noussut hänen kuoltuaan. Sama ilmiö koskee esimerkiksi kuvataiteilijoita. Onko poptähti Madonna paras siksi,
että hän ansaitsee eniten, vai ansaitseeko hän eniten, koska hän on paras? Kuinka asioita arvotetaan?

