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Etiikan luentojen kysymykset  [21.11.2016: Ohjeita ja kahdeksan kysymystä] 

 

Ohjeita 

Etiikan luentojen tentissä tulee vastata kahteen kysymykseen, jotka paljastetaan tenttilaisuuden alkaessa. 

Tentaattori valitsee ne kahdeksan ennalta ilmoitetun kysymyksen joukosta (ks. alla). 

Mihinkään kysymyksistä ei ole olemassa yhtä oikeaa mallivastausta. Hyvässä vastauksessa opiskelija osoittaa 

ymmärtävänsä kysyttyä aihepiiriä ja kykenevänsä vastaamaan annettuun kysymykseen analyyttisesti, 

monipuolisesti ja selkeästi. Lisäksi hyvä vastaus on kirjoitettu sujuvalla suomen kielellä ja jäsennelty 

tarkoituksenmukaisesti. Vastaukseen voi sisältyä myös vaikkapa sellainen esimerkki tai lisätieto, jota ei ole 

mainittu luennolla. Tärkeää kuitenkin on, että tällaisetkin lisänäkökohdat palvelevat vastausta 

kokonaisuudessaan perustellusti. 

Vastaukset kirjoitetaan selvällä käsialalla konseptipaperin joka toiselle riville. Pituudeltaan ne saavat olla 

yhteensä neljä sivua. Muista laittaa konseptipaperin alkuun nimesi ja opiskelijanumerosi. 

Tenttiin kannattaa valmistautua laatimalla luentodiojen ja luentojen pohjalta muistiinpanoja sekä 

luonnostelemalla niiden pohjalta oman vastauksen pääkohtia kuhunkin mahdolliseen kysymykseen. Lisäksi 

on suositeltavaa tarkistaa ja täydentää muistiinpanojaan tarvittaessa ryhmätyömateriaalista ja/tai luennoilla 

mainituista kirjoista. Kyseessä on silti tentti: muistiinpanoja ei saa käyttää tenttitilanteessa! Oletusarvoisesti 

kysyttyjä asioita käsitellään kyllä jo luennoilla sen verran, ettei tenttiin valmistautuminen edellytä paljoa 

lisämateriaalin käyttöä ainakaan niiden kohdalla, jotka ovat lukeneet etiikkaa jo lukiossa.  

  

Mahdolliset kysymykset 

(1) ”Hyvän elämän päämäärä on onnellisuus.” Arvioi väitettä yhtäältä aristoteelisesta ja toisaalta 

utilitaristisesta näkökulmasta. 

(2) ”Oikeanlaisiin moraalikäsityksiin on liityttävä myös käsitys hyvästä ja oikeudenmukaisesta Jumalasta.” 

Arvioi väitettä Tuomas Akvinolaisen ja Immanuel Kantin esittämistä näkökulmista. 

(3) ”Valehteleminen on väärin, ellei sen avulla pelasteta jonkun ihmisen henki tai saavuteta paljon mielihyvää 

monelle.” Arvioi väitettä yhtäältä kantilaisesta ja toisaalta utilitaristisesta näkökulmasta. 

(4) Miten eri tavoin nykyaikainen akateeminen etiikka eroaa inhimillistä toimintaa empiirisesti tutkivista 

tieteistä? Esittele vähintään kaksi tällaista tapaa tai nykyetiikan suuntausta. 

(5) Onko kantilainen käsitys persoonan kunnioittamisesta vanhentunut biotekniikan kehittymisen myötä? 

Pohdi vastaus- ja perustelumalleja esimerkkejä hyödyntäen. 

(6) Pohdi rakenteiden oikeudenmukaisuuden ja yksilöiden hyveellisyyden välistä suhdetta talouseettisenä 

kysymyksenä. 



(7) Millaisia erityispiirteitä voidaan tunnistaa roomalaiskatolisessa, luterilaisessa ja reformoidussa 

opetuksessa luonnollisesta moraalilaista?   

(8) Voitaisiinko kristilliset, syntiinlankeemuskertomukseen liittyvät opetukset jättää yksinkertaisesti 

huomiotta nykyaikaisessa länsimaisessa yhteiskunnallis-poliittisessa keskustelussa? Miksi voitaisiin tai miksi 

ei? Pohdi asiaa perustellusti. 


