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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmani tutkii riskejä kolmen eri etiikan teorian viitekehyksessä. Riskeillä tarkoitetaan lyhyesti tekoja, joista mahdollisesti mutta
ei välttämättä seuraa jotain ei-toivottua.On ilmeistä, että tällaiset teot luovat eettisiä ongelmia. Tutkimuksen kohteena oli, kuinka perinteinen
eettinen teoria pärjää näiden ongelmien kanssa.
Aluksi yritän selventää riskin käsitettä. Keskeisiä elementtejä käsitteessä ovat sattuma, todennäköisyys, tiedon puute ja ei-toivotut seuraamukset.
Pohdin myös riskin käsitteen filosofista asemaa. Tärkeintä riskin käsitteessä näyttää riskeihin liittyvistä ulkoisista uhista huolimatta olevan
arvostelmat, joita ihmiset maailmasta tekevät. Lisäksi pohdin eri näkökulmia riskeihin ja vaihtoehtoisia lähteitä, joista riskit eettiseen
keskusteluun syntyvät.
Utilitarismiksi kutsutun eettisen teorian voisi uskoa pärjäävän ongelman kanssa, kun se yhdistetään päätösteoriana tunnettuun filosofiseen
katsantoon. Utilitarismista tulee eettinen hanke maksimoida odotettua utiliteettia. Ongelmia teoria kuitenkin silti kohtaa, kuten todella
katastrofaaliset seuraukset ja ihmisten erilainen suhtautuminen riskeihin, joka tosin voidaan sovittaa teoriaan sitä yhä monimutkaistamalla.
Toisena tutkin luonnonoikeusteoriaa. Perinteisesti tämän teorian on katsottu tarjoavan eettisen suojan toisten aiheuttamaa vahinkoa vastaan. Nyt
pohdittavaksi tulee, millaiset riskin luovat teot rikkovat yksilöiden perustavia oikeuksia. Tässä luvussa tarkastelen myös oikeusloukkaamisiin
liittyvää korvaamisen teemaa ja tekojen todellisten seurausten eettistä merkitystä. Riskien etiikan kannalta ongelmallista on, että oikeudet ovat
yksilöiden vaateita, kun taas riskit pikemminkin sosiaalisia.
Viimeisenä tutkin sopimusteorioita. Suurimman huomion saavat hypoteettiset sopimusteoriat, joihin sisältyy täsmällinen käsitys
oikeudenmukaisuudesta, eritoten John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria. Tutkin sitä, millaiset oikeudenmukaisuuden periaatteet riskejä
sääntelisivät, mitä ongelmia periaatteiden löytämiseen eritoten riskien yhteydessä kuuluu ja mitä erityisvaateita riskit sopimusteorialle asettavat.
Suurin ongelma teorian kannalta on se, kuinka sellainen ihminen, joka välttää kaikkia riskejä, pääsee sopimukseen riskeistä pitävän kanssa ja
millainen merkitys oikeudenmukaisuudella tässä sopimuksessa on. Viimeisenä tutkielmassa tarkastelen Thomas Scanlonin versiota
sopimusteoriasta. Alustavassa tarkastelusssa teoria vaikuttaa lupaavalta riskien etiikkaan.
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