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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee vapauden ja vastuun käsitteitä J.S. Millin yhteiskuntafilosofiassa yksilön näkökulmasta ja yhteiskunnallisessa mielessä.
Tarkoitus on selventää, miten yksilön vapaus ja vastuu yhteiskunnassa määrittyvät ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa: mitkä ovat ne reunaehdot,
jotka on otettava huomioon vapaudesta puhuttaessa ja miten ajatus vahvasta yksilön vastuusta on liitettävissä käsitykseen negatiivisesta
vapaudesta. Kysyn myös, voimmeko ajatella Millin voimakkaasti vapautta korostavan teorian edistävän välinpitämättömyyttä ja egoismia.
Tutkimus on teoreettinen ja metodi etenee johdannosta ja historiallisesta taustasta Millin alkuperäisteosten tarkastelun kautta ajankohtaiseen
kommentoivaan kirjallisuuteen. Painotus on niin sanotuissa revisionistista näkökulmaa edustavissa kommentaattoreissa. Vapauden ja vastuun
käsitteitä tarkastellaan erillään eri näkökulmista käsin huomioiden taustalla koko ajan käsitteiden suhde toisiinsa. Tutkielman loppupuolella
annetaan yhteenveto käsitteiden välisestä suhteesta ja ongelmallisista kysymyksistä.
Tutkielma tuo esille sen, että Millin filosofia on paitsi yksilön vapautta korostava mutta myös utilitarismiin ja vastuullisuuteen rakentuva teoria.
Yksilön vapaus ilmentyy lähinnä negatiivisena moraalin avatessa tien voimakkaalle ajatukselle yksilön vastuusta.
Yksilön vapauden ala määrittyy pitkälti itseä ja toisia koskevien tekojen määrittelemisen ja vahingon käsitteen kautta. Raja itseä ja toisia
koskevien tekojen välillä on kuitenkin häilyvä. Suuri osa tekemisistämme koskee jollakin lailla myös toisia ihmisiä, mutta näitä tekoja voidaan
pitää aidosti toisia koskevina vain, jos ne jollakin tavalla rikkovat niiden vaikutuspiirissä olevien henkilöiden intressejä tai oikeuksia. Yksilön
tulee välttää aiheuttamasta vahinkoa toisille, elleivät he itse niin halua.
Vastuu teoista ilmentyy lähinnä rankaisemisen kautta. Rankaisu toimii Millin teoriassa uhkana, jolla pyritään estämään ei-toivottava toiminta.
Rankaiseminen ei liity vain vastuun mutta myös ansion ja syyllisyyden käsitteisiin. Vastuuta määrittävät myös tekijän intentiot. Moraalinen
vastuullisuus saa suuremman roolin, kun puhutaan vastuusta sopimusten rikkomisen tai toisista ihmisistä välittämisen mielessä.
Millin filosofia aja välinpitämättömyyttä. Tosin poliittisella tasolla yksilöä ei voida pakottaa hyväntekeväisyyteen ja välittämiseen, niiden tulee
kummuta yksilön moraalista. Yhteiskunnan tuleekin tukea arvoilmapiiriä, joka korostaa kasvatusta, koulutusta ja toisista ihmisistä välittämistä.
Millin usko yksilön kykyyn ja haluun kehittää itseään moraalisesti paremmaksi ihmiseksi on vahva. Milliläisen yhteiskunnan yksilöt ovat
luonnostaan sosiaalisia olentoja. Millin teoriassa ihmiset eivät ole itsekeskeisiä, eikä teoria edistä egoismia. Toisten elämään ei tule puuttua,
mikäli he eivät halua apua, mutta on moraalisesti oikein olla kiinnostunut myös toisten onnellisuudesta. Jokaisella on oikeus perustarpeisiin
niukassa mielessä.
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