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Miten etiikkaa pitäisi ajatella? Kysymys on harhaanjohtavan yksin-
kertainen. Tietysti pitäisi ajatella hyvin, kirkkaasti, täsmällisesti ja 

– jos se nyt on etiikassa mahdollista – oikein. Mutta miten moinen 
onnistuu?

Asiaa voi lähestyä tavoittelemalla yleisluonteista teoriaa, jolla yrite-
tään esimerkiksi määritellä etiikan todellinen luonne ja eettisten ter-
mien merkitykset, muotoilla perustavia moraaliperiaatteita ja luoda 
periaatteiden välille hierarkia. Lyhyesti sanoen tällaisessa eettisessä 
ajattelussa pyritään luomaan teoria, joka vastaa käytännöllisesti kat-
soen kaikkiin mieleen juolahtaviin teoreettisiin kysymyksiin.

Sen jälkeen täytyy tietenkin myös selittää, miksi juuri tämä yleis-
luonteinen teoria on parempi kuin kaikki muut, ja torjua monenlaiset 
haasteet, joita kriitikot varmasti sille esittävät. Kun teoria on luotu ja 
sitä on puolustettu, sitä pitää alkaa soveltaa tosielämän moraalisiin 
ongelmiin, jotta osoitetaan, miten se ratkaisee kiistat ja vastaa kysy-
myksiin siitä, mitä eri tilanteissa tulisi tehdä.

Yksi tällaisen lähestymistavan ongelmista on kuitenkin se, ettei yli 
kaksi vuosituhatta jatkunut moraali:losofointi ole johtanut oikeas-
taan minkäänlaiseen konsensukseen etiikan perusluonteesta, moraali-
periaatteiden hierarkiasta tai siitä, miten niitä tulisi tosimaailmassa 
soveltaa. Vielä pahempaa on se, että eräät arvostetut ajattelijat ovat 
hylänneet konsensuksen mahdollisuudenkin.

Elämässä joudutaan kuitenkin edelleen painimaan mitä syvälli-
simpien moraaliongelmien kanssa. Merkityksellisellä ja toimivalla 
moraaliajattelulla ainakin on kysyntää enemmän kuin koskaan. Mo-
raali:loso:an rajoituksista huolimatta moraaliajattelua ja -päättelyä 
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ei niin ollen voida sen paremmin panna odottamaan yhteisymmär-
ryksen löytymistä kuin hylätä tyystin. Jopa amoralistien täytyy saada 
selvyys siitä, mitä he hylkäävät.

Se, ettei moraalikysymyksistä ole päästy teoreettiseen yhteisym-
märrykseen, ei tarkoita, ettei siihen voisi päästä. Mutta ehkä eettis-
ten ongelmien pohtimiseen on olemassa jokin toinen metodi, toi-
nen tapa, jonka avulla voitaisiin tarttua aidolla älyn voimalla 
maailmassa kuhiseviin moraalikiistoihin – vaatimatta yksiselitteistä, 
yleistä moraaliteoriaa.

Sen sijaan (tai sen lisäksi), että yritettäisiin määritellä yksi kattava 
eettinen teoria, joka vastaisi kaikkiin mahdollisiin relevantteihin 
moraalikysymyksiin ja kukistaisi kaikki kilpailijansa, voitaisiin pyr-
kiä hallitsemaan ne etiikkaa koskevat teoriat, käsitteet, periaatteet ja 
kritiikit, joita moraali:loso:t ovat aikojen saatossa tuottaneet, tai 
ainakin käsittämään osa niistä. Etiikan pikkujättiläinen pyrkii autta-
maan moraalipohdiskelijoita juuri tässä pyrinnössä. Asettamalla rin-
nakkain valikoiman eri moraaliteoreetikoiden ja teorioiden oivalluk-
sia toivomme pystyvämme osoittamaan lukijoille jotakin sellaista, 
joka saattaa jäädä huomaamatta eettisten teorioiden kilpailussa.

Toivottavasti pystymme osoittamaan, että monilla ”etiikan teo-
rian” piiriin kerätyillä käsitteillä ja ajatuksilla on laajempi ja moni-
mutkaisempi sovellutusalue kuin miltä joskus saattaa näyttää. Ai-
kamme moraalikeskustelu muodostuu monista äänistä, jotka 
käsittelevät monia erilaisia ongelmia erilaisilla tavoilla. Jotta äänet 
voitaisiin kuulla ja jotta niihin voitaisiin vastata asianmukaisesti, 
tarvitaan monia työvälineitä, ei vain yhtä.

Kukaan, joka haluaa punnita nykypäivän ihmisten suurimpia 
eettisiä ongelmia ja keskustella niistä muiden kanssa, ei voi tyytyä 
vain yhteen huolellisesti muotoiltuun teoriaan, vaan hänen täytyy 
ammentaa laajemmin koko viimeksi kuluneiden LMNN vuoden rik-
kaasta ja monipuolisesta moraali:loso:asta. Pätevillä ajattelijoilla 
täytyy yksinkertaisesti olla käytössään hyvinvarusteltu ”työkalupak-
ki”, josta löytyy runsaasti huolellisen, täsmällisen ja pitkälleviedyn 
moraaliajattelun älyllisiä välineitä.

Tällaisella kokoomateoksella toivomme myös antavamme luki-
joille syvällisemmän ja terävämmän käsityksen siitä, miten erilaisia 
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ajatuksia ja metodeja voidaan ottaa käyttöön niin, että ajattelun 
ohella moraalikysymyksissä voitaisiin toimia entistä tehokkaammin 
ja tyydyttävämmin. Monet ihmisten kohtaamista ongelmista ovat 
osittain käsitteellisiä ja :loso:sia. Näiden ongelmien kohtaaminen 
vaatii parempaa ajattelua. Jotta maailmasta tulisi parempi paikka, tar-
vitaan lääkkeitä ja koneita. Mutta, toisin kuin :loso:aa vastaan usein 
esitetyissä syytteissä väitetään, tarvitaan myös kykyä ajatella selvästi ja 
tehdä tervejärkisiä moraali päätöksiä. Uskoaksemme muinaisten 
kreikkalaisten erottele mien ”tietämisen että” (teoreettisen tiedon) ja 

”tietämisen miten” (käytännöllisen tiedon) välillä on yhteys.
Etiikan pikkujättiläisen taustalla on moniarvoisuuttaan häpeilemä-

tön etiikkakäsitys, siinä mielessä, että kirjassa esimerkiksi ajatellaan 
utilitarismin oivallusten olevan kiintoisia ja hyödyllisiä paitsi utilitaris-
teille myös kaikille muille, jotka tahtovat pohtia moraalikysymyksiä. 
Tällainen etiikkakäsitys ei kuitenkaan tarkoita, että tässä kuvatut väli-
neet voidaan vain ottaa käyttöön sokeasti sovellettaviksi mihin tahan-
sa eteen tulevaan tarpeeseen. Monet välineet sopivat paremmin 
määrä tarkoituksiin kuin muihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tähän 
koottuja välineitä voi tai pitäisi käyttää vain yhdellä tavalla. Joku suo-
riutuu ruuvimeisselillä tehtävästä, johon toinen käyttäisi vasaraa. Pi-
demmälle päässeet ajattelijat saattavat pystyä käyttämään eräitä väli-
neitä tavoilla, joihin aloittelijat eivät pysty. Olivat kyvyt millaiset 
tahansa, moraaliajattelija käyttää joitain välineitä enemmän ja joitain 
puolestaan harvemmin.

Niinpä tätä tekstiäkin voi käyttää monin tavoin. Etiikan pikku-
jättiläinen voidaan lukea kannesta kanteen eettisen päättelyn kurssi-
na. I osassa aloitamme pohtimalla, mihin etiikka perustuu. II osassa 
pohdimme sitten tärkeimpiä kehyksiä, jotka eettisen päättelyn avuk-
si on rakennettu. III osa kuvaa useita eettiselle keskustelulle keskei-
siä käsitteitä. IV osassa tarkastelemme, miten eettisiä teorioita ja ar-
vostelmia voidaan kritisoida. Lopuksi V osassa tarkastelemme 
moraalisen päättelyn rajoja.

Suoraviivainen tapa käyttää Etiikan pikkujättiläistä ei kuitenkaan 
ole ainoa. Kirjaa voidaan käyttää myös lähdeteoksena, jonka avulla 
lukijat voivat ymmärtää yksittäistä kysymystä joko sisällysluetteloa 
tai hakemistoa hyödyntämällä. Tai sitten lukijat voivat vain selailla 
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kirjaa oman mielensä mukaan lukemattomilla eri tavoilla. Kuhun-
kin hakusanaan sisällyttämämme ristiviitteet ohjaavat lukijaa mui-
hin hakusanoihin, jotka täydentävät tai syventävät käsillä olevaa ai-
neistoa, mikä auttaa lukijaa yhdistelemään asioita ja artikuloimaan 
kontrasteja – joskus yllättävillä tavoilla.

Kunkin hakusanan lopussa on pari kolme ehdotusta lisälukemi-
seksi<. Yleensä nämä suositukset kertovat lisää haku sanan aihees-
ta, mutta toisinaan olemme myös ottaneet mukaan tietoja ha-
kusanoissa mainituista teoksista, joissa käsitellään juuri 
mainitsemiamme esimerkkejä. Tähdellä (*) merkityt lähteet so-
pivat erityisen hyvin aloittelijoille. Lisäksi olemme yrittäneet 
ottaa mukaan konkreettisia esimerkkejä valaisemaan tekstin lu-
kuisia abstrakteja ajatuksia ja osoittamaan lukijoille, miten esi-
teltyä aineistoa voidaan soveltaa todellisiin eettisiin kiistakysy-
myksiin. Hakemisto kertoo, mihin aiheisiin esimerkit liittyvät. 
Tekstin loppuun on liitetty luettelo yhteisöistä, instituutioista, 
verkkosivuista ja muista resursseista, jotka liittyvät etiikan tutki-
mukseen ja harjoittamiseen.

Käytettiin Etiikan pikkujättiläistä kuinka tahansa, toivomme, 
että siitä tulisi kirja, jonka ääreen lukijat palaavat yhä uudestaan, 
olivat he sitten opiskelijoita, opettajia, ammattilaisia tai muita, 
jotka haluavat oppia ajattelemaan moraalikysymyksiä entistä 
paremmin.
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L.O Jumalallinen käsky

Angel Maturino Resendiz (tai Rafael Resendiz-Ramirez, joka 
tunnettiin myös nimellä ”rautatietappaja”) oli sarjamurhaaja ja 
raiskaaja, joka murhasi kahden vuoden aikana yhdeksän ihmistä 
raa’asti. Mutta kuten monet tappajat ja raiskaajat ennen häntä ja 
hänen jälkeensä, Maturino Resendiz uskoi olevansa hyvän eikä 
pahan asialla. Tohtori Larry Pollockin, hänen puolustuksessaan 
toimineen psykiatrin, mukaan Maturino Resendiz koki, että hä-
net oli ohjattu ”pahojen ihmisten luo, jotka ansaitsivat kuolla, 
ja että Jumalan enkelinä hän toteutti Jumalan tahdon”.

Tietysti lähes kaikki ovat sitä mieltä, ettei Maturino Resendiz 
lainkaan toteuttanut Jumalan tahtoa vaan oli mielisairas ja har-
hainen. Mutta hänen tapauksensa paljastaa erinäisiä keskeisiä 
ongelmia, jotka jumalallisen käskyn teoria kohtaa – tämän teo-
rian mukaan moraalin lähde on Jumala ja moraalilaki on sitä, 
mihin Jumala käskee. Yleensä ihmiset saattavat ajatella, että Ju-
malan käskyyn vetoavat murhaajat ovat väärässä, mutta pyhien 
kirjoitusten mukaan ihmiset ajattelivat yleensä (ja ajattelevat 
edelleen), että myös Nooa ja apostolit olivat väärässä. Monet 
ovat pitäneet Muhammadin, Martti Lutherin, Joseph Smithin ja 
paavin väitteitä virheellisinä. Lisäksi on Abrahamin provokatiivi-
nen esimerkki. Tarinan mukaan Jumala käski tätä tappamaan 
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oman poikansa Iisakin (G. Moos. LL). Miksi ensimmäisen Moo-
seksen kirjan kirjoittajia pitäisi uskoa, mutta ei Resendizia? Jos 
pitäisi tehdä, mitä Jumala käskee, miten voi tietää, mitä Jumala 
käskee? Ristiriitaisia kandidaatteja on niin monia, ja toisin kuin 
luonnontieteiden kiistoissa, kiistan ratkaisemiseen ei tunnu ole-
van yhteisesti sovittuja menetelmiä. Jos jumalallisen käskyn teo-
ria pitää paikkansa, täytyy hyväksyä, että Maturino Resendiz 
saattoi tehdä ymmärrettävän virheen, toimi omantuntonsa mu-
kaan, hyvissä aikeissa ja jopa seurasi Jumalan ohjeita aivan oikein.

Jumalallisen käskyn teoria on ollut monien mielestä terveen 
järjen mukainen. Siksi ihmiset ovat niin helposti samaa mieltä 
Dostojevskin Ivan Karamazovin kanssa, joka sanoi: ”Jos Juma-
laa ei ole, kaikki on sallittua” (Karamazovin veljekset, GRQP=). Ab-
rahamilaisissa uskonnoissahan moraalilaki tulee suoraan tai epä-
suorasti Jumalalta. Siinain vuorella Moosekselle annetut 
laintaulut ovat vain tunnetuin esimerkki siitä, miten jumalolen-
to määrää seurattavaksemme moraalilain (L. Moos. LN, HK; M. 
Moos M).

Euthyfronin ongelma
Jumalallisen käskyn teorian kestävyys hämmentää kuitenkin mo-
nia, vaikka Platon (KLQ–HKQ eaa.) näyttää kumonneen sen lopulli-
sesti dialogissaan Euthyfron. Platon esittää vastalauseensa kysy-
myksen muodossa. Sokrates kysyy nuorelta Euthyfronilta, jonka 
väitetään olevan jumaluusasioiden asiantuntija: rakastavatko ju-
malat sitä, mikä on pyhää (tai hurskasta), koska se on pyhää, vai 
onko se, mitä he rakastavat, pyhää, koska he rakastavat sitä (GNb–
GGc)? Vastaavasti voisi kysyä: käskeekö Jumala tekemään hyvää, 
koska se on hyvää, vai onko se hyvää, koska Jumala käskee teke-
mään niin?

Jos Jumala käskee tekemään hyvää, koska se on hyvää, asiat 
ovat jo hyviä tai pahoja riippumatta siitä, mitä Jumala käskee. 
Tämä kanta merkitsisi sitä, ettei Jumalan käsky sittenkään ole 
moraalin lähde. Sama käyttäytyminen olisi hyvää tai pahaa riip-
pumatta siitä, käskisikö Jumala siihen vai ei.
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Mutta entä sitten vaihtoehto, jonka mukaan se, mihin Ju-
mala käskee, on hyvää, koska Jumala käskee siihen? Tämäkään 
reitti ei tunnu kovin lupaavalta. Ongelma piilee siinä, että kos-
ka asiat ovat hyviä tai pahoja vain siksi, että Jumala käskee 
niin, hyvän ja pahan määrittelemisestä tulee pelkkä Jumalan 
tahdon asia. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala voisi mielivaltai-
sella tahdolla muuttaa asiat niin, että siitä, mikä on nyt hyvää, 
tuleekin pahaa, ja siitä, mikä on nyt pahaa, tulee hyvää. Jos 
Jumala käskisi murhaamaan, se olisi oikein. Jos Jumala käskisi 
raiskaamaan, ryöstämään, kiduttamaan ja kansanmurhaamaan, 
jokaisen moraalisen toimijan velvollisuus olisi totella. Wil-
helm Ockhamilainen (GLRQ–GHKQ) pakottautui vastaamaan ja 
totesi, että Jumala voisi tehdä juuri niin ja millä hetkellä ta-
hansa. Monet eivät kuitenkaan pysty olemaan samaa mieltä 
hänen kanssaan.

Näkemys, jonka mukaan moraalisen tai moraalittoman 
määrittely perustuu pohjimmiltaan Jumalan tahtoon, tunne-
taan voluntarismina. Monien mielestä näkemys on epätyydyt-
tävä, koska ainakin pinnalta katsoen voluntarismi tuntuu ab-
surdilta, koska se tekee moraalista mielivaltaista, ja lisäksi se 
tuntuu vievän moraalilta arvovallan tai ainakin motivaatiovoi-
man. Miksi pitäisi uskoa, että pitäisi tehdä hyvää, miksi pon-
nistella ollakseen hyvä, jos hyvä voisi yhtä hyvin olla pahaa? 
Duns Scotus (GLOM/OO–GHNR) vastasi tähän väittämällä, että 
vaikka Jumalan käskyt ovat moraalin lähde, Jumala ei voi käs-
keä toisin. Mutta jos Jumalaan liittyy tällainen rajoitus, näyt-
tää siltä, ettei asioista sittenkään tee oikeita tai vääriä pelkkä 
Jumalan sana.

Yhdessä nämä kaksi mahdollisuutta viittaavat siis siihen, 
että joko jumalallisen käskyn teoria on virheellinen emmekä 
me tarvitse jumalolentoja moraalin lähteiksi, tai sitten moraa-
li on mielivaltaista, ja hyvä voisi yhtä hyvin olla pahaa tai päin-
vastoin. Joko jumalallisen käskyn teoria on virheellinen tai 
sitten se halventaa koko moraalin ajatuksen.
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Tottelemattomat pojat ja monirotuiset pariskunnat
Vaikka tämä dilemma voitaisiin ratkaista, jäljelle jää epistemo-
loginen ongelma siitä, miten kukaan voi tietää, mitä Jumala 
käskee. Asiasta hämmentyäkseen ei tarvitse kuulla ääniä. Esi-
merkiksi juutalaiset ja kristityt pitävät viidettä Mooseksen kir-
jaa Jumalan sanana, mutta jos joku ryhtyisi seuraamaan sen 
käskyjä, hänet pidätettäisiin pian joihinkin varsin vakaviin ri-
koksiin syyllistymisestä – esimerkiksi murhaan, koska hän oli-
si kivittänyt tottelemattoman pojan kuoliaaksi (LG:GR–LG). Ra-
dikaalit kristityt, jotka käyttävät itsestään nimitystä ”Phineas 
Priests”, uskovat todella, että eräät neljännen Mooseksen kir-
jan jaksot (LM:O–GR) käskevät uskovia tappamaan monirotuiset 
pariskunnat. Jopa monet konventionaaliset uskonnolliset auk-
toriteetit ovat käskeneet tekemään ainakin jotakin, mitä muut 
pitävät erittäin moraalittomana.

Onneksi Angel Maturino Resendizin kaltaiset ihmiset ovat 
aina suhteellisen harvinaisia. Se ei kuitenkaan poista huolta 
siitä, että heidän tekonsa sopivat täydellisesti yhteen jumalalli-
sen käskyn teorian kanssa. Niinpä jumalallisen käskyn teorian 
hyväksyminen tuo mukanaan riskin tehdä samanlaisia virheitä 
kuin Resendiz, vaikka ne eivät olisikaan yhtä vakavia.
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