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Lukijalle

Utilitarismi on moraaliteoria, josta jokainen filosofi arvelee tietävänsä 
riittävästi mutta jonka historia, teoria ja sovellukset ovat jääneet 
useimmille hämäriksi. Opin vastustajien keskuudessa yleisin mieliku
va on se, että utilitarismi vaatii meitä laskemaan mekaanisesti teko
jemme seurauksia ja toimimaan näiden laskelmien edellyttämällä 
tavalla riippumatta moraalisista käsityksistämme tai järkevyyden 
vaatimuksista. Tämä kuva on oikeutettu joidenkin viime vuosikym
menten utilitaristien osalta -  australialainen J. J. C. Smart edusti 
melko yksioikoista käsitystä hyötyjen laskelmoinnista ja ruotsalainen 
Torbjörn Tännsjö esittää edelleen kauhistusta herättäviä kantoja 
sellaisista asioista kuin kidutuksen oikeutuksesta siitä saatavan hyö
dyn perusteella. Mutta useimmat utilitaristit ovat kautta aikojen 
yrittäneet ottaa huomioon parhaat intuitiiviset käsityksemme moraa
lista ja joko systematisoimaan niitä tai näyttämään, miten ne voidaan 
utiliteettilaskelmien avulla oikeuttaa. Oman sekavuutensa tilantee
seen tuovat kansantaloustieteilijät, jotka yhdistävät toisiinsa utilitaris
min normatiivisena teoriana ja hyötyjen laskennan taloudellisena 
teoriana. Nobelin palkinnon sittemmin saanut John C. Harsanyi on 
hyvä esimerkki taloustieteilijästä, joka on sumeilematta laajentanut 
tarkastelunsa kulutuksen ja äänestyksen tutkimuksesta etiikan perus
teisiin tuntematta juuri lainkaan moraalifilosofian keskeistä käsitteis
töä ja perinnettä.

Tässä kirjassa, joka käsittelee utilitarismin historiaa, teoriaa ja so
velluksia, olen pyrkinyt esittämään hieman tarkemmin, minkälaisten 
vaiheiden kautta oppi on kehittynyt, mihin kysymyksiin se on kul
loinkin pyrkinyt vastaamaan ja kuinka monisäikeisestä ilmiöstä siinä 
on kysymys. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka ovat etiikan
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johdanto- ja mahdollisesti jatkokursseillakin kuulleet tavanomaisia 
yksinkertaisia totuuksia utilitarismista mutta jotka eivät ole suostu
neet uskomaan, että niin monet älykkäinä pidetyt filosofit olisivat ha
lunneet tuhlata aikaansa niin latteiden ajatusten kehittämiseen kuin 
heille on esitetty. Kirja on tarkoitettu myös niille, jotka ovat hyväksy
neet vallitsevan kuvan hyötymoraalista mutta eivät pelkää asettaa tätä 
kuvaa testiin. Toisin sanoen, kirja on suunnattu hieman pitemmälle 
ehtineille filosofian ja sen lähitieteiden opiskelijoille sekä niille suo
malaisille filosofeille, jotka arvelevat jo tietävänsä riittävästi utilitaris
mista -  joko kannattaakseen tai vastustaakseen sitä.

Oma suhtautumiseni utilitarismiin on muuttunut vähitellen nii
den vuosien aikana, jotka olen opiskellut ja tutkinut filosofiaa. En
simmäinen etiikan kirja, jonka luin 1980-luvun alussa, oli G. E. Moo
ren E tiikan  p e r u sk y sy m y k s is t ä . Siinä esitetään muun muassa, että 
velvollisuutemme ei ole koskaan toimia tavalla, joka ei tuota mahdol
lisimman paljon hyvää maailmaan. Olin silloin ja olen edelleen sitä 
mieltä, että tämä ajatus on pääpiirteissään pätevä. Miksi olisi sitovasti 
hyveellistä tai järjen sanelema velvollisuutemme tehdä jotain sellaista, 
mikä selvästi aiheuttaa pahaa tai vähemmän hyvää kuin jokin vaihto
ehtoinen toimintamalli? Mutta Moore esitti myös, että meidän pitäisi 
aina tehdä se teko, jonka seuraukset ovat yleiseltä kannalta arvioituina 
parhaat mahdolliset. Tämän väitteen pätevyyttä olen myöhemmin op
pinut epäilemään. Ihmisiin vaikuttavat — ja saavatkin vaikuttaa — voi
makkaasti ainakin omaan ja läheisten hyvinvointiin liittyvät seikat, 
eikä voi aina olla oikein vaatia näiden uhraamista yleisen edun altta
rille. Vuonna 1994 ilmestyneessä kirjassani L iberal U tilitarianism  

and A pplied E thics yritin luoda teorian, joka säilyttää utilitarismin 
perusajatuksen seurausten ja hyvinvoinnin tärkeydestä mutta joka ei 
vaadi moraalisilta agenteilta mahdottomia uhrauksia. Olen kuitenkin
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joutunut toteamaan, että sellainen teoria ei ole enää tarkasti ottaen uti
litaristinen, koska se ei pysty antamaan yksikäsitteistä hyötyyn perus
tuvaa ratkaisua jokaiseen tosielämän tilanteeseen. Viimeistään tuon 
kirjan julkaisemisen jälkeen aloin uskoa, että mikään perinteinen 
normatiivisen etiikan teoria ei voi vastata vaikeimpiin käytännön mo
raalikysymyksiin. Ne voidaan selvittää vain osittain ja niiden selvityk
sessä on otettava huomioon myös yksilöiden ja yhteisöjen asenteet, us
komukset ja elämänmuodot, ei vain teorioiden sanelemia normeja. 
Ehkä ainoa yleisempi moraalisääntö, johon tällä hetkellä uskon, on se, 
että tarpeettoman kärsimyksen aiheuttamista ja sallimista pitäisi vält
tää. Mutta tämä sääntö ei vie kovin pitkälle vaikeimpien moraalion
gelmien ratkaisussa.

Paradoksaalisesti kirjan L iberal U tilitarianism  and A pplied Et- 

hics julkaiseminen loi minulle kotimaassa maineen toisaalta paatu
neena utilitaristina ja toisaalta kommunitaristien kanssakulkijana. 
Ensimmäisen leiman syynä on luultavasti vain kirjan nimi. Harva 
suomalainen kollega on jaksanut hankkia ja lukea ylihinnoitetun ul
komaankielisen opuksen, jonka teemat eivät liity omiin tutkimusin- 
tresseihin. Näin utilitarismin tutkijaa aletaan automaattisesti pitää 
opin kannattajana. Toisen leiman perusteena on todennäköisesti sen 
myöntäminen, että moraalikysymysten ratkaisussa on huomioitava 
ihmisten käsitykset oikeasta ja väärästä -  jotka perustuvat suureksi 
osaksi yhteisössä omaksuttuihin arvoihin.

Yhteyteni kommunitaristeihin on vielä olemattomampi kuin pe
rinteisiin utilitaristeihin. Jokainen järkevä ihminen myöntää, että yk
silöiden omaksumat arvot ovat suurelta osin peräisin ympäröivistä yh
teisöistä. Mutta vain (jotkut) kommunitaristit ajattelevat, ettei näitä 
arvoja voisi järjen valossa arvioida uudelleen ja tarvittaessa hylätä. 
Yhteisön käsitysten rooli moraaliongelmien ratkaisussa onkin omassa
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soveltavan etiikan mallissani ja heidän ajattelutavassaan kokonaan 
erilainen. Kommunitaristi aloittaa esitetyn dilemman purkamisen 
vallitsevien moraalikäsitysten pohjalta ja korostaa johtopäätöstensä si
tovuutta ainakin kyseessä olevan yhteisön puitteissa. Omassa mallissa
ni yhteisöllisiin asenteisiin vedotaan vasta viimeisenä  keinona  silloin, 
kun mikään teoreettisempi malli ei voi ratkaista ongelmaa tyydyttä
västi, ja senkin jälkeen myönnetään auliisti vastauksen epätäydellisyys 
ja epätyydyttävyys.

Suurin osa kirjan historiallisesta ja teoreettisesta sisällöstä perus
tuu materiaaliin, jonka keräsin Helsingin yliopistossa utilitarismista 
pitämääni kurssia varten syyslukukaudella 1990. (Kurssin suoritta
neista kymmenestä opiskelijasta viisi työskentelee edelleen filosofian 
parissa, ja olen omistanut kirjan heille.) Olen lisännyt tähän aineis
toon toisaalta joitakin henkilötietoja keskeisimmistä klassisista utili
taristeista, toisaalta kuvauksia ja analyyseja niistä sovelluksista, joita 
hyötyopin kannattajat ovat 1700-luvun lopusta lähtien pitäneet a jäl
leen keskeisinä ja teorioihinsa sopivina. Näitä sovelluksia ovat Jeremy 
Benthamin rangaistusteoria, John Stuart Millin näkemys naisten ase
masta, R. M. Haren käsitys abortin moraalisesta statuksesta, R. B. 
Brandtin ajatukset rationaalisesta itsemurhasta sekä John Harrisin, 
Helga Kuhsen ja Peter Singerin pohdinnat elämän ja kuoleman pää
töksistä terveydenhuollossa, lääketieteellisessä tutkimuksessa ja ra
vinnon tuotannossa.

Tutkimus- ja kirjoitustyötäni ovat taloudellisesti tukeneet Helsin
gin yliopisto, Suomen Akatemia ja Kuopion yliopisto, joille kiitos. 
Heikki Kannistolle kiitos käsikirjoitukseen perehtymisestä ja kor
jausehdotuksista sekä Marjo Mannerille ja Anna-Liisa Karhulalle 
kustantajan edustajina.

Helsingin Ullanlinnassa joulukuussa 2000
M atti H äyry
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Mitä filosofin pitäisi tietää 
utilitarismista

1
”V a in  m i e l i h y v ä  on  itse ssään  h y v ä ä

JA VAIN KÄRSIMYS ON ITSESSÄÄN PAHAA; 
KAIKKIEN MUIDEN ASIOIDEN HYVYYS TAI 

PAHUUS ON ARVIOITAVA SUHTEESSA NÄI- 
HIN.

Utilitarismi on normatiivisen etiikan teoria tai traditio, joka sai 
yhtenäisenä oppina alkunsa 1700-luvun lopulla Englannissa, oli voi
makkaimmillaan samassa maassa 1800-luvulla ja jonka tärkeimmät 
teoreetikot olivat brittifilosofit Jeremy Bentham ja John Stuart Mill. 
Teorian mukaan teot ovat oikeita, jos ja vain jos ne tuottavat maail
maan mahdollisimman paljon onnellisuutta. Tekojen tuottamaa on
nellisuutta arvioitaessa ei oteta huomioon vain tekojen tekijää itseään, 
vaan arvion kohteena on jokainen ihminen (tai laajemmin jokainen 
tunteva olento), jonka elämään teko vaikuttaa. Teon moraalinen arvo 
riippuu teon seurauksista pikemminkin kuin sen sisäisestä luonteesta 
tai tekijän motiiveista.

Utilitarismi kuuluu ns. konsekventalistisiin (joidenkin luokitusten 
valossa teleologisiin) moraaliteorioihin, joiden mukaan oikean ja vää
rän toiminnan erottavat toisistaan kulloinkin kyseessä olevan toimin
nan tuottamat asiantilat, kuten se asiantila, että tietyt ihmiset ovat on
nellisia ja toiset onnettomia. Utilitarismin vastakohtia ovat tässä suh
teessa ns. deontologiset (ja toisten luokitusten valossa myös teleologi-
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set) teoriat, joiden mukaan tekojen moraalinen status riippuu ainakin 
joskus muustakin kuin niiden tuottamista asiantiloista: sellaisista asi
oista kuin oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, velvollisuuksista, 
hyveellisyydestä tai paheellisuudesta.

Klassisen 1700-1800-lukujen utilitarismin arvoteoria oli hedonis
tinen. Tämän kannan mukaan vain mielihyvä on itsessään hyvää ja 
vain kärsimys on itsessään pahaa; kaikkien muiden asioiden hyvyys 
tai pahuus on arvioitava suhteessa näihin. Mutta muutkin aksiologiat 
eli arvokäsitykset ovat mahdollisia utilitarismin teoreetikoille. Ideaa
lisessa utilitarismissa pidetään mielihyvän lisäksi itsessään arvokkaina 
ystävyyttä, esteettisiä elämyksiä ja muita inhimilliseen kanssakäymi
seen ja kulttuuriin liittyviä asioita. Preferenssiutilitarismissa taas pi
detään itsessään arvokkaana mitä tahansa, mitä yksilö —tai rationaali
nen yksilö tai hyvin informoitu yksilö tai tyynessä mielentilassa oleva 
yksilö —pitää muita vaihtoehtoja parempana.

Itsessään hyvien asioiden eli itseisarvojen yhteydestä normeihin on 
utilitarismin piirissä esitetty erilaisia käsityksiä. Negatiivisessa utilita
rismissa pidetään normatiivisesti tärkeämpänä kärsimyksen tai mui
den itsessään pahojen asioiden välttämistä kuin itsessään hyvien asioi
den tuottamista. Positiivisessa utilitarismissa, joka on yleisemmin tun
nettu ja käytetty oppi, ei tehdä tällaista jakoa. Aktiutilitarismissa mi
tataan kukin teko erikseen tuottamansa hyvän suhteen, kun taas sään- 
töutilitarismissa punnitaan hyötyarvoilla vain periaatteiden keski
näistä paremmuutta.

Utilitarismin elementeistä jotkut, tärkeimpinä hedonismi ja 
seurausten korostaminen, esiintyivät jo antiikin filosofiassa, 
mutta utilitarismi sanan täydessä merkityksessä eli teoria puolu
eettoman hyödynmaksimoinnin eettisestä arvosta on olennaisesti brit
tiläinen uuden ajan teoria. 1600-luvulla oppia hahmotteli piispa
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Richard Cumberland, 1700-luvulla sitä kehittivät eteenpäin Francis 
Hutcheson ja David Hume. Benthamia edelsivät Euroopan manner
maalla samalla vuosisadalla ranskalainen Claude-Adrien Helvetius ja 
italialainen Cesare Beccaria, mutta heidän teoriansa eivät jääneet elä
mään heidän omille mailleen.

Benthamin A n Introduction to the P rinciples of M orals and 

L egislation ilmestyi vuonna 1789 ja Millin U tilitarianism  vuonna 
1861. Niitä on julkaisustaan lähtien pidetty utilitarismin kiistattomina 
klassikoina. Teoreettisesti pisimmälle opin vei vähemmän tunnettu 
Henry Sidgwickin T he M ethods of Ethics, joka ilmestyi alunperin 
1874 mutta jota tekijä muokkasi uudelleen kuolemaansa asti vuonna 
1900. Viime vuosisadalla utilitarismin teoriaa kehittivät edelleen mm. 
G . E. Moore (Principia E thica  1903 ja E thics 1912), R. M. Hare (T he 

L anguage of M orals 1952, F reedom and R eason 1963 ja M oral 

T hinking  1981) sekä Richard B. Brandt (Ethical T heory 1956 ja A 
T heory of the G ood and the R ight, 1979). Utilitarismin perusaja
tuksia käytettiin 1900-luvulla myös talousteorioissa, yhteiskuntatie
teissä sekä formaalisen päätös- ja peliteorian perusteissa.

Utilitarismia ja siihen liittyviä oppeja on viime vuosikymmenien 
aikana näkyvimmin kannatettu melko suppeassa englantilais-austra- 
lialaisessa piirissä. Haren oppilaista teoriaa ovat käyttäneet etiikkansa 
perustana erityisesti Peter Singer, joka Oxfordin aikojensa jälkeen 
vaikutti pitkään Monashissa Australiassa ja toimii nyttemmin 
Princetonissa Yhdysvalloissa, sekä John Harris, joka on työssään 
Manchesterin yliopistossa soveltanut utilitarismin perusperiaatteita 
mainitsematta niitä kuitenkaan aina nimeltä. Brittifilosofeista lisäksi 
Jonathan Glover ja Derek Parfit on joskus yhdistetty samaan perin
teeseen. Cambridgen ja Lontoon yliopistoissa tutkitaan utilitarismia 
historiallisena ilmiönä ja poliittisena liikkeenä, joskin siellä pääpaino
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oli pitkään Benthamin ja Millin koottujen teosten toimitustyössä.
Muualla maailmassa myönteinen kiinnostus utilitarismiin on ollut 

melko vähäistä. Yhdysvalloissa Richard B. Brandt edusti pientä utili
taristien vähemmistöä, useimmat muut amerikkalaiset ovat pitkään 
suhtautuneet oppiin kriittisemmin. Esimerkiksi David Lyons loi 
1960-luvulla uransa utilitarismin kriitikkona ja myös John Rawls piti 
ennen kommunitarismin nousua hyötyteoreetikoita päävastustaji- 
naan. Kanadan ainoa hyvin tunnettu utilitaristi Jan Narveson kääntyi 
1970-luvulla libertarismin kannattajaksi. Latinalaisessa Amerikassa 
utilitarismia harrastetaan jonkin verran, mutta erilainen filosofinen 
perinne ja yhteiskunnallinen tilanne tekevät pohdinnoista brittiläi
seen ja analyyttiseen ajatteluun tottuneelle vaikeaselkoisia.

Nykykeskustelussa sanaa ^utilitaristi” käytetään usein viittaamaan 
rahanahneisiin ja opportunistisiin poliitikkoihin ja liike-elämän joh
tajiin, vaikka näkemyksen historia ei anna siihen aihetta. 1800-luvulla 
oppi oli Englannissa radikaali sosiaalisten uudistusten teoria ja moni
en yhteiskunnallisten reformien liikkeellepaneva voima. Nykyäänkin 
se voi oikeissa käsissä olla filosofia, joka korostaa ihmisten vastuuta 
kanssaeläjistään: puutteessa elävistä, tulevista sukupolvista ja ihmis
ten lisäksi myös muista tuntevista eläimistä. Näiden seikkojen valot
taminen on hyvä aloittaa lyhyellä katsauksella eurooppalaisen moraa
lifilosofian historiaan ennen utilitarismia. Näin nähdään, millaisille 
ajatuksille vaihtoehdoksi hyötyoppi syntyi ja kehittyi ja millaisten 
mallien kilpailija se edelleen on.
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Euroopan moraaliajattelu ennen 
utilitarismia

2
"E t i i k k a  oli u u d e n  a j a n  a l k u u n  t u l ta essa

HEIKOLLA PERUSTALLA. TOISAALTA KREIKKALAI

SEN FILOSOFIAN MALLI OLI HYLÄTTY KRISTILLISES

SÄ PERINTEESSÄ MORAALITTOMANA, TOISAALTA 

TAAS KRISTILLISTEN HYVEIDEN NOUDATTAMINEN 

OLI HAVAITTU SEKÄ TEOREETTISESTI EPÄILYTTÄ

VÄKSI ETTÄ SOVELLUKSILTAAN EPÄKÄYTÄNNÖLLI
SEKSI."

Antiikin moraalifilosofiassa kiinnostus suuntautui yleensä aivan muu
alle kuin tekojen seurauksiin suurten joukkojen mielihyvän tai onnel
lisuuden kannalta. Etiikka ymmärrettiin ensisijaisesti henkilöä itse
ään ja hänen omaa onnellisuuttaan koskevaksi opiksi. Pääkysymys ei 
ollut, kuten monissa moderneissa teorioissa, ”mitä minun pitäisi tehdä 
kanssaihmisteni hyväksi?” vaan paremminkin, ”mitä minun pitää 
tehdä ollakseni itse tyytyväinen ja onnellinen ja elääkseni hyvän 
eläm än?” (Tämä kysymys on viime aikoina tullut keskeiseksi myös 
kommunitaristisessa ajattelussa.) Kysymyksenasettelu ei tosin tarkoit
tanut sitä, että esimerkiksi sofistit, Sokrates, Platon tai Aristoteles 
olisivat selkeästi olleet eettisen egoismin tai muunkaanlaisen oman- 
eduntavoittelun kannattajia. Eroa yleisen hyvän ja oman edun välille 
ei vain Kreikassa kovin selvästi tehty, koska ajateltiin, että hyveellinen 
ihminen on yhtä aikaa sekä onnellinen että hyödyllinen yhteiskunnal-
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le. Pääpaino pohdinnoissa oli silti pitkään siinä, kuinka ihminen itse, 
yksilö, voi elää hyvän elämän ja olla onnellinen.

Kreikkalais-roomalaisista moraaliopeista stoalaisuus ja epikuro- 
laisuus heijastuvat nykyisistä moraaliopeista selvimmin kantilaisuu
dessa ja utilitarismissa. Stoalaiset Zenon ja Seneca veivät loogiseen 
johtopäätökseen Platonin ajatuksen siitä, että tunteita on kontrolloita
va: he korostivat järjen roolia ja halusivat täydellisesti erottaa tunteen 
hyvää ja pahaa koskevista kysymyksistä. Hyveellinen ihminen tavoit- 
telee heidän mukaansa viisautta ja mielenrauhaa eikä anna elämän 
väistämättömien vastoinkäymisten masentaa itseään. (Asioiden men
nessä riittävän huonosti stoalaiset eivät epäröineet päättää itse päivi- 
ään.) Etiikan, hyveellisyyden ja onnellisuuden pohjana oli järki, joka 
stoalaisten mukaan oli lähempänä ihmisen syvintä olemusta kuin mi
kään halu, tunne tai pyrkimys. He ajattelivat, että kaikilla ihmisillä, 
orjilla ja keisareilla, on yhtäläinen kyky käyttää järkeään ja että kaik 
ki ihmiset ovat ainakin tässä rajoitetussa mielessä tasa-arvoisia. Im
manuel Kant on uuden ajan tunnetuin järjen roolin ja tunteiden mer
kityksettömyyden puolestapuhuja.

Epikuros ja hänen seuraajansa edustivat ainakin yhdessä suhteessa 
stoalaisten kanssa täysin vastakkaista kantaa: järjen sijasta etiikan pe
rusta on heidän mukaansa mielihyvän ja tuskan tunteissa. Epikuro
laisten hedonistisen kannan mukaan mielihyvä on ainoa todellinen 
hyvä ja tuska on ainoa todellinen paha. Esimerkiksi oikeudenmukai
suus ja ystävyys olivat heidän mukaansa hyviä asioita, mutta vain väli
neellisesti, sen ansiosta, että niiden olemassaolo tuottaa maailmaan li
sää mielihyvää ja vähentää koettua tuskaa. Parhaana inhimillisenä 
olotilana epikurolaiset pitivät kuitenkin tilaa, jossa kaikki tyydyttä
mättömät halut on eliminoitu tavalla tai toisella. Ensin on lakattava 
haluamasta sellaisia asioita, joita on mahdotonta tai vaikeaa saavuttaa.
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Silloin jäljelle jäävät halut ovat sellaisia, jotka kaikkien ihmisten on 
yhteiskunnallisesta asemastaan, terveydentilastaan tai muista satun
naisista seikoista riippumatta helppo tyydyttää.

Epikurolaiset joutuivat huonoon valoon jo ennen kristinuskon 
nousua mutta etenkin sen jälkeen jumalien olemusta ja kuoleman 
merkityksettömyyttä korostavien näkemystensä takia. (Tuomion sy
vyyttä kuvaa se, että Epikuros oli ainoa antiikin filosofi, jonka Dante, 
1300-luvun tunnettu italialainen runoilija, sijoitti Jumalaisessa  näy

telmässään  helvettiin.) Epikuros opetti, että mielenrauhan, ataraksi- 
an, saavuttamista ehkäisee kolme turhaa pelkoa: kuolemisen, kuole
man ja jumalien pelko. Hänen käsityksensä oli, että kuolemista ei 
kannata pelätä, koska se kohtaa joka tapauksessa kaikki eikä se voi 
estää hyvän elämän täydellistymistä kenenkään kohdalla. Kuolemaa 
tilana taas ei kannata pelätä, koska sitä ei voi tuntea. Ei ole olemassa 
mitään maallisen elämän jälkeistä tilaa, jossa me eläisimme nykyisessä 
muodossamme, eikä kuolema ole koettavassa muodossa läsnä niin 
kauan kuin olemme elossa. Jumalista taas ei kannata olla huolissaan, 
koska he eivät omassa autuudessaan piittaa ihmisten surkeista asiois
ta.

Kristinuskon levitessä ensimmäisten ajanlaskun vuosisatojen ai
kana Roomassa ja sen vaikutuspiirissä kreikkalais-roomalaisen etii
kan tilalle työntyi monoteismi ja hyveellisyyden näkeminen Jumalan 
tahdon tyydyttämisenä. Tärkeintä ei enää ollut, kuinka ihminen voisi 
olla onnellinen maallisessa elämässään, vaan kuinka hän voisi tässä 
elämässä oikein toimimalla ansaita onnellisuuden tuonpuoleisessa. 
Kreikkalais-roomalaisten elämäntapaoppien tilalle astui ajatus mo
raalista, jota noudattamalla ihminen mukautuu Jumalan tahtoon. 
Kristillinen hyve-etiikka pyrki esittämään vaihtoehdon ja vastakoh
dan aikaisemmalle ihmiskeskeiselle, itsekeskeiselle ja mielihyvää ta-
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voittelevalle ajattelutavalle. Ehkä osittain tästä johtuen tärkeimmiksi 
hyveiksi muodostuivat kuuliaisuutta ilmaisevat hurskaus ja nöyryys, 
itsekieltäymystä vaativat seksuaalinen pidättyvyys, ruumiin nautinto
jen välttäminen ja ylpeyden tukahduttaminen sekä myöhemmän etii
kan kannalta merkittävimpänä uutuutena muita koskevat hyveet, ku
ten sääli, myötätunto, armeliaisuus, oikeudenmukaisuus ja muiden 
palveleminen. Kristillisyyden myötä "toisia koskeva" eettisyys kotiu
tui näin eurooppalaiseen traditioon, mutta osana ihmisen tehtävää 
maailmassa tai ehdottomana sääntönä, ei niinkään tekojen seurausten 
laskemisena.

Keskiajan loppupuolella skolastikoista erityisesti Tuomas Akvi
nolainen korosti järjen osuutta etiikassa puolustamalla sitä parhaana 
ihmisten ulottuvilla olevana keinona selvittää, miten ihmisten tulisi 
elää ja toimia maailmassa. Ilmoituksen kautta saatu Jumalan sana oli 
edelleen periaatteessa moraalin oikea perusta, mutta Akvinolainen 
pyrki sovittamaan toisiinsa tämän kristillisen opin ja Aristoteleen ope
tukset. Akvinolaisen etiikan perusajatus oli se, että oikean ja väärän 
erottaa toisistaan luonnollinen laki. Se koostuu niistä periaatteista ja 
säännöistä, jotka kertovat kuinka ihmisten tulee elää pysyäkseen so
pusoinnussa oman luontonsa tai olemuksensa kanssa, toisin sanoen, 
saavuttaakseen oman päämääränsä eli teloksensa. (Aristoteleen mu
kaanhan kaikilla olioilla on oma päämääränsä, jota kohti ne ideaali
sesti pyrkivät.) Koska ihmisluonto on kaikkialla ja kaikkina aikoina 
sama (kuten stoalaisetkin olivat ajatelleet), samat luonnolliset lait kos
kevat kaikkia ihmisiä. Samasta syystä luonnollinen laki on periaat
teessa kaikkien ihmisten ymmärrettävissä järjenkäytön avulla. Koska 
tapainturmelus tai huono moraalikasvatus voi kuitenkin estää ihmisiä 
toimimasta luonnollisen lain mukaan, yhteisöjen on laadittava maalli
sia lakeja ja pakotettava niiden kautta ihmiset käyttäytymään moraa
lisesti oikein.
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Toinen tärkeä skolastiikan edustaja oli William Ockham, joka 
teoriassaan hylkäsi sekä Akvinolaisen aristotelismin että opin luon
nollisesta laista. Ockham ei hyväksynyt Aristoteleen perusoletusta sii
tä, että kaikilla olioilla on päämääränsä, jota kohti ne pyrkivät. Pää
määrän puute tekee mahdottomaksi ihmisen perusolemuksen hah
mottamisen sillä tavalla kuin Akvinolainen arveli voivansa sen hah
mottaa, joten aristotelismin hylkäys johti Ockhamin myös luonnolli
sen lain hylkäämiseen esitetyssä muodossa. Ockhamin oma teoria oli 
se, että Jumalan tahto on hyväksyttävä hyvän ja pahan, oikean ja vää
rän perustaksi, olipa se mikä tahansa. Tämä käsitys kilpaili jonkin ai
kaa menestyksellisesti Akvinolaisen opin kanssa valta-asemasta kato
lisessa kirkossa, mutta hävisi lopulta ja joutui jättämään Akvinolaisen 
näkemyksen katolisen kirkon viralliseksi filosofiaksi. Ockhamin vai
kutus kohdistuikin uskonpuhdistuksen jälkeen lähinnä protestantti
sen teologian suuntaan.

Uuden ajan alussa Niccolö Machiavellin teos Ruhtinas (1513) hei
jasti muutosta poliittisessa ajattelussa. Machiavellin hallitsemisen op
paan mukaan kristillinen myötätunto ja myötäeläminen kansalaisten 
murheissa ovat hallitsijalle vain sumuverho, jonka turvin hän voi har
joittaa todellisia asemaansa kuuluvia hyveitä. Niitä ovat oman edun 
tavoittelu, ruhtinaskunnan pysyvyyden turvaaminen ja kyky toimia 
minkä tahansa perinteisen hyveen vastaisesti omien päämääriensä 
saavuttamiseksi. Machiavelli saavutti välittömästi nykypäivään asti 
säilyttämänsä aseman poliittisen kyynisyyden ja piittaamattomuuden 
apostolina, mutta mahdollista on myös, että hän vain joko satirisoi ai
kansa ruhtinaskuntien elämäntapaa tai esitti kuvaamansa käyttäyty
mismallit pelkkänä kuvauksena tai teoriana, väittämättä, että ne olisi
vat moraalisesti oikeita tai vääriä.

Machiavellin aikalainen Englannissa, Thomas More, kyseenalaisti
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hyveiden itseisarvoisuutta yleisemminkin poliittisessa parodiassaan 
U topia (1516). More kirjoitti utopialaisten etiikasta seuraavasti, hei
jastaen epikurolaisia näkemyksiä ja ennakoiden utilitaristisia ajatuk
sia:

Etiikkaa koskevalla filosofian alueella he tarkastelevat samoja 
kysymyksiä kuin me. He pohtivat henkistä, fyysistä ja  aineellista 
hyvää sekä sitä, soveltuuko ”hyvän” nimitys kaikkiin näihin vai 
pelkästään hengen alueelle. He käsittelevät myös hyvettä ja  nautin
toa. [...] Tässä kohden he mielestäni liiaksikin suosivat nautintoa 
kannattavaa näkemystä, sillä heidän mielestään inhimillinen onni 
perustuu joko kokonaan tai ainakin suurimmaksi osaksi nautin
toon. (1984, 105-106.)

Katkelmaan ei kannata lukea Moren omaa paheksuntaa, sillä hän 
kuvaa todennäköisimmin utopialaista elämäntapaa ironisoiden kerto
jan kristillistä ihmetystä ja närkästystä. Hyveestä ja nautinnosta 
utopialaisten etiikassa More jatkaa:

Heidän mielestään on täysin järjetöntä noudattaa ankaraa ja  
vaikeaa hyveellisyyttä, kieltäytyä elämän miellyttävistä puolista ja  
kaiken lisäksi vapaaehtoisesti etsiä kärsimystä, josta ei ole odotet
tavissa mitään hyötyä. Sillä mitä hyötyä tästä voisi olla, jos ihminen 
ei saa mitään korvausta kuolemansa jälkeen, vaikka on viettänyt 
tämän elämänsä ilottomalla, toisin sanoen surkealla tavalla?
(1984, 106.)

Utopialaisen etiikan sanoma ei tässä ole se, että hyveellisyys ei olisi 
tavoiteltavaa, vaan vain että hyveellisyys ei ole tavoiteltavaa oman 
itsensä vuoksi, sinänsä (sillä kukapa haluaisi kärsimystä vain kärsi
myksen takia). More rakentaakin Utopian etiikkaan lopulta teologi
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sen käänteen: tuonpuoleinen ikuinen onni korvaa, ainakin joskus, 
tuskallisenkin hyveellisyyden maan päällä. Mutta tämä lisäys ei muu
ta sitä, että utopialaisen etiikan ydin on hedonistinen ja voimakkaasti 
alku-utilitaristinen. Vaikka uskonnollistyyppiset hyveet saattavat olla 
oikeita, niiden oikeellisuus ei inhimillisestä näkökulmasta katsottuna 
perustu pelkkään Jumalan sanaan ja tahtoon, vaan nautinnon muo
dossa saatavaan palkkioon kuoleman jälkeen. Tämä ajatus toistui 
myöhemmin Britanniassa myös ns. teologisilla utilitaristeilla.

Skolastiikkaan ja kristillisiin hyveisiin sekä kristilliseen maail
mankuvaan suuntautuneiden iskujen jälkeen etiikka oli uuden ajan 
alkuun tultaessa teoreettisesti heikolla perustalla. Toisaalta kreikka
laisen filosofian malli, jossa oman onnellisuuden tavoittelu samaistet
tiin etiikkaan, oli hylätty kristillisessä perinteessä moraalittomana ja 
pakanallisena, toisaalta taas kristillisten hyveiden noudattaminen oli 
havaittu sekä teoreettisesti epäilyttäväksi että sovelluksiltaan epäkäy
tännölliseksi. Jumala suorana auktoritettina ei kaikille kelvannut ja 
järjenkin mahdollisuuksia epäiltiin. Machiavelli oli esittänyt, että hy
veet vain haittasivat ruhtinaan työtä ja More oli kirjoittanut kärsimys
tä tuottavan hyveen järjettömyydestä.

Uutta etiikkaa tarvittiin, koska ei ollut nähtävissä mitään hyvää ja 
kaikkien hyväksyttävissä olevaa syytä, motiivia tai perustelua noudat
taa hyveellistä elämäntapaa, mikäli se häiritsee henkilön omaa onnel
lisuuden tavoittelua.
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Brittiläinen traditio ennen 
utilitarismia

3
”H obbes  a l o it t i  u u d e n  e t i i k a n  p e 

r in t e e n , JOKA EI ETSINYT MORAALISEN 

TOIMINNAN PERUSTEITA TEOLOGIASTA 

TAI JÄRJEN ANTAMISTA MORAALI-INTUI

TIOISTA, VAAN PITÄYTYI MAALLISIIN JA 

LÄHES EMPIIRISIIN ARGUMENTTEIHIN. 

H o b b e sin  JÄLKEINEN BRITTILÄINEN 

TRADITIO OLI PITKÄÄN SUURIMMAKSI 

OSAKSI HÄNEN TEORIANSA KRITIIKKIÄ JA 

VAIHTOEHTOJEN ETSIMISTÄ HÄNEN AJA

TUKSELLEEN SOPIMUKSESTA LAIN JA MO

RAALIN PERUSTANA.”

Uuden ajan etiikan kehityksen aloitti Englannissa Thomas Hobbes, 
joka yhdisti teoksessaan L eviathan (1651) aikaisemman etiikan kaksi 
ristiriitaista elementtiä, nimittäin oman edun ja onnellisuuden tavoit
telun sekä yhteiselämän ja muista huolehtimisen. Hän erotti toisistaan 
kuvauksen (deskription) ja ihanteen (ideaalin tai normin) esittämällä 
hypoteettisen kuvan yhteiskunnan tai valtion synnystä.

Eläessään yhteiskunnattomassa tilassa, Hobbesin termin mukaan 
luonnontilassa, ihmiset ovat valmiita tekemään kaikkensa kaikkien 
omien päämääriensä saavuttamiseksi. Oman edun tavoittelu oli Hob- 
besille perustava psykologinen totuus ihmisluonnosta: jokainen tah
too pyrkiä omaan hyväänsä, saada mitä tavoittelee ja välttää sitä mitä



haluaa luonnostaan välttää. Tätä kantaa voidaan kutsua klassiseksi 
psykologiseksi egoismiksi. Luonnontilassa vallitsee kuitenkin etujen 
ristiriitaisuuden takia "kaikkien sota kaikkia vastaan", jossa jokainen 
(voimakkainkin) yksilö joutuu pelkäämään henkensä puolesta. Hob- 
bes päätteli tästä, että mikäli ihmiset ymmärtävät oman pysyvän etun
sa, he haluavat luoda yhteiskunnan ja sille säännökset, jotka estävät 
mielivallan ja ehkäisevät sekasortoa. Muiden huomioonottaminen on 
siis välttämättömyys, jonka ihmisten eläminen yhdessä sanelee. Se on 
myös ideaali, johon ihmisten oman etunsa nimissä tulisi pyrkiä.

Hobbesin oma ratkaisu tilanteeseen oli se, että ihmiset tekevät yh
teiskuntasopimuksen, jossa he lupaavat olla tappamatta ja vahingoit
tamatta toisiaan ilman hyvää syytä. Tätä sopimusta ei pidä ajatella his
toriallisesti joskus todella tehdyksi, vaan Hobbesin perusajatus oli 
puhtaasti teoreettinen tai hypoteettinen. Jos ihmisten väliltä ajatuksis
sa poistetaan kaikki ne keskinäiset yhteydet, joita heillä yhteiskunnas
sa eläessään on, jäljelle jäisi Hobbesin mukaan joukko psykologisia 
egoisteja, ja pyrkiessään omaan parhaaseensa (johon heidän egoisteina 
tulisi pyrkiä) nämä abstraktit yksilöt joutuisivat tekemään yhteiskun
tasopimuksen.

Koska sopimuksen pitäminen on kuitenkin vailla pitävää perustaa 
(on hyvä, jos toiset eivät vahingoita minua, mutta miksi minä en silti 
saisi tarvittaessa vahingoittaa muita?) Hobbes arveli, että yhteiskun
tasopimuksessa kaikki valta on annettava suvereenille yksinvaltiaalle, 
jonka tehtävänä on pitää yllä kaikkia hyödyttäviä lakeja. Historialli
sesti syy Hobbesin suvereenin kunnioitukseen oli ilmeisesti hänen 
oman aikansa Englannin poliittinen sekasorto, joka näytti johtuvan 
keskenään tasaveroisten aatelisten keskinäisistä sodista. Teoreettinen 
(ja käytännöllinen) ongelma mallissa on se, että valittu suvereeni saat
taa osoittautua pahemmaksi uhaksi kuin luonnontilan kaikkien sota
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kaikkia vastaan. Yhtä kaikki Hobbes aloitti uuden etiikan perinteen, 
joka ei etsinyt moraalisen toiminnan perusteluita teologiasta tai järjen 
antamista moraali-intuitioista, vaan pitäytyi maallisiin ja lähes empii
risiin argumentteihin. Sopimusteoriasta ovat Hobbesin jälkeen esittä
neet omia versioitaan mm. John Locke, Jean-Jacques Rousseau ja ny
kyfilosofeista John Raw ls.

Koko Hobbesin jälkeinen brittiläinen traditio oli pitkään suurim
maksi osaksi hänen teoriansa kritiikkiä ja vaihtoehtojen etsimistä hä
nen ajatukselleen sopimuksesta lain ja moraalin perustana. Hobbesis- 
ta lähtien pidettiin useimmissa brittiläisissä koulukunnissa pitkään 
selviönä ihmisten perimmäistä psykologista itsekkyyttä. Vaihtoehtois
ten näkemysten keskinäiset erot perustuivat paremminkin kahteen 
muuhun seikkaan. Ensimmäinen näistä oli se, katsottiinko ihmisillä 
olevan myös toisenlaisia motiiveja, joita voisivat olla esimerkiksi osit
tainen altruismi tai ehkä jonkinlainen moraalitaju tai omatunto. Toi
nen oli se, kuinka perimmäinen itsekkyys hahmotettiin osaksi moraa
lia ja kuinka se arveltiin ylitettäväksi eettisillä ja yhteiskunnallisilla 
järjestelyillä.

Perinteisiä päävaihtoehtoja sopimukselle moraalin perustana oli
vat (ja osittain edelleen ovat) Jumalan tahto (tosin filosofian piirissä 
uudella ajalla vähenevässä määrin), luonnonoikeus ja luonnolliset lait 
(katolinen Akvinolaisesta lähtevä ajattelu) sekä luonnolliset oikeudet 
(John Lockesta Yhdysvaltojen perustuslakiin ja Yhdistyneiden Kan
sakuntien peruskirjaan ulottuva perinne). Viimeksi mainitussa tradi
tiossa oikeuksien sisältö on aikojen myötä muuttunut, mutta usko eri
tyisten "ihmisoikeuksien” ensisijaisuuteen laissa ja moraalissa on py
synyt jokseenkin ennallaan.

Selvästi Hobbesin jälkeen syntyneitä brittiläisiä lisävaihtoehtoja 
sopimukselle moraalin perustana ovat järjen kykyihin kuuluva mo
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raalinen intuitio (Cambridgen platonistit, joista kohta enemmän), jär
jen ulkopuolisiin kykyihin kuuluva moraaliaisti (mora! sense -koulu
kunta, josta myös kohta enemmän) ja ajatus mahdollisimman monen 
mahdollisimman suuresta onnellisuudesta (utilitarismi).

Luetteloon on vielä lisättävä Euroopan mannermaalla esitetyt rat
kaisut, joista ehkä tärkeimmät ovat Kantin kategorinen imperatiivi 
(jota käytännöllinen järki eli hyvä tahto saa yksilön noudattamaan) 
sekä autenttinen valinta tai autenttinen vapaus (johon uskotaan "posi
tiivisen vapauden" traditiossa, jonka edustajiksi voidaan laskea aina
kin Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger ja 
Sartre). Nämä ajattelutavat eivät kuitenkaan kuulu tarinaan utilita
rismin kehityksestä, joten on parasta palata brittiläisen etiikan histori
aan.

Hobbesin ensimmäisten ja kiihkeimpien vastustajien joukkoon 
kuuluivat Cambridgen platonistit, joiden mukaan järjen kykyihin 
kuuluva moraali-intuitio kertoo jokaiselle ajatelevalle ihmiselle, 
mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ensimmäinen heistä, Ralph Cud- 
worth, esitti, että hyvän ja pahan ero ei suinkaan ole siinä, halutaanko 
jotakuta asiaa vai ei. Hyvyys ja pahuus ovat objektiivisia asiantiloja, 
jotka voidaan tunnistaa järjen avulla kuten matemaattiset totuudet. 
Cudworth oli myöhemmin (erityisesti 1900-luvun alussa) suosiossa ol
leen eettisen intuitionismin edelläkävijä. Tässä opissa uskotaan, että 
objektiivisia moraalisia totuuksia voidaan tuntea moraalisella intui
tiolla.

Toinen Cambridgen platonisti, Henry More, pyrki vahventamaan 
matematiikan ja moraalin vertailua keskenään esittämällä luettelon 
eettisistä aksioomeista, jotka tiedetään itsestään selvästi tosiksi. Hän 
hyväksyi yhdeksi etiikan peruskivistä Hobbesin ajatuksen siitä, että 
jokainen ihminen haluaa varmistaa oman onnellisuutensa elämässä,
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mutta jatkoi sitten ajatustaan Hobbesin vastaisesti rakentamalla seu
raavanlaisen päättelyketjun. Jokainen ihminen haluaa varmistaa 
oman onnellisuutensa elämässä eli yhden ihmisen onnellisuuden. 
Kahden ihmisen onnellisuus on kuitenkin itsestään selvästi parempi 
asia kuin vain yhden ihmisen onnellisuus, samalla tavalla kuin kaksi 
on enemmän kuin yksi. Siten jokaisen ihmisen pitäisi haluta varmis
taa mahdollisimman monen ihmisen onnellisuus (koska mahdollisim
man suuri luku on suurempi kuin mikään sitä pienempi luku).

Samaan perinteeseen liittyvä Samuel Clarke hyväksyi teoksessaan 
A D iscourse C oncerning the U nchangeable  O bligations of 

N atural R eligion, and the T ruth and C ertainty of the C hristian 

R evelation (1706) samoin kuin kollegansa universaalin hyväntahtoi
suuden vaatimukset. Hän esitti kuitenkin sen lisäksi itsestään selvänä 
eettisenä aksioomana yhtäläisyyden periaatteen. Hänen mukaansa 
päti, että ”mitä tahansa pidän järkevänä tai järjettömänä toisten tehdä 
minulle, pidän samalla järkevänä tai järjettömänä minun tehdä toisil
le vastaavanlaisessa tilanteessa” (Raphael 1991a, 208). Idea on tuttu 
Uuden Testamentin kultaisesta säännöstä, mutta formulointi on uusi 
ja platonistien mielestä täsmällisempi.

Eettisen intuitionismin ongelmaksi on myöhemmin nähty se, että 
järjen tarjoama tieto oikeasta ja väärästä ei välttämättä motivoi agent
tia eikä saa häntä toimimaan oikealla tavalla. Tähän motiivin ongel
maan on esitetty monenlaisia ratkaisuja. Hobbes ja luultavasti sittem
min Bentham ajattelivat, että vain oikea lainsäädäntö voi pakottaa ih
miset oikeaan toimintaan. Clarke ja jotkut myöhemmät utilitaristit 
luottivat viime kädessä siihen kristilliseen ajatukseen, että tuonpuolei
sessa elämässä hyvät teot palkitaan ja pahat teot rangaistaan: näin pel
ko ja toivo saavat ihmiset toimimaan moraalisesti ilman lakiakin.

Brittiläisessä traditiossa jotkut uskoivat myös, että eettisiä periaat-
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teitä ei tunneta järjen intuitiolla vaan erityisellä moraaliaistilla, ja mo- 
raaliaistin tai eettisen aistin koulukunta muodostikin pitkään pää
vaihtoehdon intuitionismille. Shaftesbury esitti ajatuksen ensimmäi
senä: hänen mukaansa Hobbes maalasi turhan pessimistisen kuvan 
ihmisluonnosta, sillä itsekkyyden tai omaneduntavoittelun lisäksi ih
misillä on muitakin luonnollisia passioita. Näitä ovat esimerkiksi hy
väntahtoisuus muita kohtaan, anteliaisuus, myötäeläminen (sympatia) 
ja kiitollisuus. Nämä luonnolliset passiot tekevät ihmisistä hyveeseen 
taipuvaisia tai hyveeseen kiintyneitä ja saavat heidät edistämään yh
teistä hyvää pelkän oman etunsa tavoittelemisen sijasta. Tätä taipu
musta tai kiintymystä Shaftesbury kutsui moraaliaistiksi. Näkemyk
sen mukaan kaikki eivät suinkaan jatkuvasti toimi hyveellisesti, mut
ta hyveellisyyttä voi suositella, koska hyveen tuottama mielihyvä ylit
tää aina, kokemuksen valossa, lopulta paheen tuottaman mielihyvän. 
Ajatus muistuttaa jossain määrin antiikin kreikkalaista käsitystä: yk
silö viettää hyveellistä elämää, koska se tuottaa myös hänelle itselleen 
eniten hyvää.

Joseph Butler kehitti Shaftesburyn teoriaa kahdella tavalla. Ensin
näkin hän väitti, että onnellisuutta voi tehokkaasti tavoitella vain 
käyttäytymällä hyveellisesti ja ottamalla muut ihmiset huomioon. 
Hän esitti tämän väitteen tueksi ajatuksen egoismin paradoksaalisuu
desta. Tavoittelemalla vain omaa onnellisuuttaan ihminen jää tyhjäksi 
ja onnettomaksi; oikea onnellisuus löytyy vain, mikäli päämäärät on 
etsitty muualta, itsen ulkopuolelta. Toiseksi Butler täydensi moraali- 
aistia lisäämällä sen rinnalle omantunnon. Luonnollisen (Shaftes- 
buryltä periytyvän) moraaliaistin tehtävä on ohjata yksilöä toimimaan 
hyveellisesti rationaalisen itsekkyytensä puitteissa. Mutta kun tämä 
aisti silloin tällöin väistämättä pettää, omatunto voi vielä neuvoillaan 
ohjata yksilöä järkeviin ratkaisuihin. Ongelmana tässäkin on motiivin
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puute. Miksi ihminen kuuntelisi omantuntonsa ääntä sen enempää 
kuin eettisiä intuitioita, joita vastaan moraaliaistikoulukunta taisteli? 
Mutta vaikka Butlerin omantunnon periaatteessa on ongelmansa, se 
toi kuitenkin lopullisesti etiikkaan sen (nykyään usein itsestään selvä
nä pidetyn) ajatuksen, että toimiminen hyveellisesti tai moraalisesti tai 
eettisesti voi merkitä (ja hyvin todennäköisesti jossain mielessä mer
kitseekin) toimimista vastoin omaa etua.

Moraaliaistikoulun huippukausi lankesi Skotlantiin, jossa k ritiik 
ki intuitionisteja vastaan tuotti myös utilitarismin ensimmäiset sel- 
vemmät idut. Francis Hutcheson vastusti kirjassaan A n Inquiry into 

the O riginal of our Ideas of B eauty and V irtue (1725) jyrkästi sitä 
intuitionistien käsitystä, että järki voisi toimia moraaliarvostelmien 
perustana. Hänen mukaansa sellainen arvostelma sanoo vain sen, 
miellyttääkö teko moraaliaistiamme tai moraalitajuamme. (Tässä 
englanninkieli ei tee eroa aistin ja tajun välille: sana kummallekin on 
”sense”.) Hutchesonin mielestä moraaliaisti toimii pyyteettömän hy
väntahtoisuuden pohjalta, ei siis esimerkiksi itsekkyyden sanelemana. 
Pyyteetön hyväntahtoisuus johtaa Hutchesonin mukaan edelleen sii
hen, että ”paras teko on se, joka takaa suurimman onnellisuuden suu
rimmalle joukolle” (Raphael 1991a, 283—284). Näin hän tuli muotoil
leeksi ensimmäisen kerran klassisen utilitarismin perusaksiooman.

Hume kritisoi puolestaan järjen ylivaltaa etiikassa korostamalla 
etiikan ja moraalin käytännöllisyyttä. Hänen kritiikkinsä tunnepoh
jaisia teorioita kohtaan oli pääpiirteissään seuraava: Arvostelma teon 
hyvyydestä tai pahuudesta on moraalisessa mielessä tyhjä, ellei henki
lö arvostelman lausuttuaan ole taipuvainen itse käytännössä toimi
maan sen mukaisesti. Mitkään järjen arvostelmat eivät kuitenkaan it
sessään motivoi ihmisiä toimintaan; ne voivat korkeintaan näyttää 
parhaat keinot tunteen sanelemien päämäärien saavuttamiseksi. Siten
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moraalin on perustuttava tunteeseen järjen sijasta. Humen oma käsi
tys olikin, että hyveellistä on tehdä tekoja, jotka herättävät miellyttä
vän hyväksymisen tunteen, ja paheellista on tehdä tekoja, jotka herät
tävät epämieluisan paheksumisen tunteen.

1900-luvulla emotivisteiksi kutsutut filosofit kannattivat jokseen
kin humelaista oppia ja liittivät siihen teesin, jonka mukaan moraali
arvostelmat eivät tarkoita tai merkitse mitään siinä mielessä, että ne 
viittaisivat mihinkään objektiivisiin asiantiloihin tai ominaisuuksiin 
maailmassa. Joka tapauksessa Humen tunne-järkiargumentin jälkeen 
intuitionismin varhaisemmat muodot kävivät epäuskottaviksi, ja tar
vittiin taas uusia näkemyksiä. Mikäli oletetaan, että moraaliarvostel
mat ovat Humen tarkoittamalla tavalla käytännöllisiä, varhaisten in- 
tuitionistien matemaattiset moraalitotuudet eivät näytä kovin vakuut
tavilta. Miksi ihmiset toimisivat intuitiivisten moraalitotuuksien mu
kaisesti sen enempää kuin he toimivat geometrisia lauseitakaan seura
ten?

Richard Price ja Thomas Reid kehittivätkin vielä 1700-luvulla uu
den intuitionismin muodon, joka koki lyhyen kukoistuskauden myös 
1900-luvun alussa. Tämän intuitionistisen käsityksen mukaan näke
myksemme oikeasta ja väärästä ovat yksinkertaisia, objektiivisia ide
oita, joita ei ole mahdollista analysoida mihinkään vielä perustavam
piin osatekijöihin. Henkilön havainto tästä yksinkertaisesta moraali
suudesta ja moraalittomuudesta on samantapainen kuin havainto kel
taisuudesta täysin keltaisessa pyöreässä huoneessa -  sellaisissa olosuh
teissa kyseisellä värillä ei ole muotoa, etäisyyttä, suhteita muihin värei
hin eikä muitakaan lisäominaisuuksia.

Intuitionistien ja moraaliaistikoulukunnan välinen kiista menetti 
kuitenkin Pricen ja Reidin jälkeen sadaksi vuodeksi merkityksensä, 
kun brittiläinen moraali- ja yhteiskuntafilosofia alkoi ottaa kantaa
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1700—1800-luvun sosiaalisiin, taloudellisiin ja oikeudellisiin mullis
tuksiin Britanniassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopan mannermaal
la. Utilitarismi muodostui yhdeksi tärkeimmistä tämän ajanjakson 
opeista.
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Cumberland ja universalistisen 
hedonismin synty

4
" M i k ä l i  i h m i s e t  olisivat  p o h j i m m i l t a a n

EGOISTISIA, HE OLISIVAT SUSIEN, KARHUJEN JA 

KÄÄRMEIDEN KALTAISIA VILLIPETOJA. SUSILLA, 
KARHUILLA JA KÄÄRMEILLÄ EI KUITENKAAN 

OLE SIVISTYNYTTÄ YHTEISKUNTAA. SlTEN EGOIS

TISILLA IHMEILLÄKÄÄN EI VOISI OLLA SIVISTY

NYTTÄ YHTEISKUNTAA. K oSKA IHMISILLÄ KUI
TENKIN ON YHTEISKUNTA, HE EIVÄT VOI OLLA 

EGOISTEJA."

Sanalla "utilitarismi” tarkoitetaan englannin kielessä ainakin kahta 
toisiinsa liittyvää mutta myös erillistä ilmiötä, joko eettistä oppia tai 
yhteiskunnallista reformiliikettä. Utilitarismista eettisenä oppina voi
daan Henry Sidgwickiä seuraten käyttää myös nimeä universalistinen 
hedonismi erotukseksi käsitteen muista merkityksistä. Tässä ”univer- 
salistinen” merkitsee vastakohtaa egoistiselle ja "hedonismi” lähinnä 
sitä, että teoria on pohjimmiltaan psykologinen ennemmin kuin 
teologinen, biologinen, sosiologinen tai evolutionaarinen. Tosin on 
olemassa myös teologisia ja kehitysoppiin perustuvia ja muitakin ei- 
hedonistisia utilitarismin muotoja, mutta näitä on yleensä pidetty 
muunnelmina alkuperäisestä mielihyvään vetoavasta hyötyopista. 
Tämä tulkinta ei välttämättä tee oikeutta utilitarismin parhaille 
muotoiluille, mutta se on historiallisesti oikeutettu siinä mielessä, että 
universaalin hyväntahtoisuuden ajatus kehittyi ehkä puhtaimmin
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juuri hedonismin kanssa. Filosofit yhdistävät utilitarismin usein vain 
tähän merkitykseen.

Historiallisesti käsitteellä voidaan kuitenkin yhtä hyvin tarkoittaa 
1800-luvun alkupuoliskoon liittyvää brittiläistä reformiliikettä, jonka 
oppimestareita olivat Jeremy Bentham, James Mill ja John Stuart Mill. 
Opin perustana olivat universalistisen hedonismin ajatukset, mutta 
Bentham sovelsi oppia lähinnä lainsäädännön ja sosiaalipolitiikan on
gelmiin, ei yksilön moraalipulmiin. Sekaannuksia syntyy siitä, että 
Bentham joko ei tuntenut edeltävää brittitraditiota tai unohti sen tar
koituksellisesti ja esiintyi näin opin keksijänä Englannissa. Joka ta
pauksessa sana "utilitarismi” (utilitarianism) tuli englannin kieleen 
vuonna 1827 tarkoittamaan sitä oppia, jota Benthamin seuraajat (the 
utilitarians) teoriassa ja käytännössä kannattivat. Tämä termin mer
kitys on tuttu tavalliselle englantilaiselle akateemista sivistystä saa
neelle henkilölle.

Tässä kirjassa pääpaino on eettisessä opissa, vaikka reformiliike- 
kin saa jonkin verran huomiota osakseen Benthamia ja kahta Milliä 
koskevissa luvuissa.

Universalistisen hedonismin, ja siis utilitarismin, ensimmäiseksi 
edustajaksi voidaan varauksin nimetä Englannin kirkon piispa 
Richard Cumberland, aiemmin mainittujen Cambridgen platonistien 
aikalainen. Kirjassaan D e  L egibus N aturae  (1672) Cumberland 
hyökkäsi Hobbesia, erityisesti hänen psykologista egoismiaan, vastaan 
nojautuen (mahdollisesti Hugo Grotiukselta omaksuttuun) luonnolli
sen lain käsitteeseen. Näkemyksen mukaan luonnollinen laki saa ih
miset haluamaan kaikkien kanssaihmistensä (mieli)hyvää, ei suin
kaan vain omaa (mieli)hyväänsä. Näin ihmisluontoon kuuluu, toisin 
kuin Hobbes väitti, myös altruistisuus, muiden hyvän toivominen.

Cumberland esitti Hobbesia vastaan seuraavan ihmisen olemusta
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määrittelevän negatiivisen argumentin: Mikäli ihmiset olisivat poh
jimmiltaan egoistisia, he olisivat, kuten Hobbeskin toteaa, susien, kar
hujen ja käärmeiden kaltaisia villipetoja. Susilla, karhuilla ja käär
meillä ei kuitenkaan ole, eikä voikaan olla, sivistynyttä yhteiskuntaa. 
Siten egoistisilla ihmisilläkään ei voisi olla sivistynyttä yhteiskuntaa. 
Koska ihmisillä kuitenkin on yhteiskunta, he eivät voi olla egoisteja. 
(Vastaväitteeksi tähän ei kelpaa se, että ihmiset sääntelevät egoisminsa 
järjen avulla ja solmimalla keskinäisen sopimuksen, sillä luonnonti
lassa egoistiset ihmiset ovat eläinten kaltaisia eivätkä järkensä puoles
ta vielä pysty sopimuksentekoon yhtään sen paremmin kuin muut
kaan eläimet.)

Positiivisena todistuksena ihmisten perimmäisen altruismin puo
lesta Cumberland käytti, samoin kuin Cambridgen platonisti Henry 
More, analogiaa matematiikkaan. Useamman ihmisen hyvä on jär
kemme mukaan parempi kuin harvemman, sillä enemmän hyvää on 
parempi kuin vähemmän hyvää. Siten kaikkien hyvä on parempi 
kuin vain oma hyvämme. Tämän "intuitiivisen totuuden" ennakko
ehto on tietenkin se, että kunkin yksilön oma hyvä on moraaliselta 
kannalta yhtäläisesti verrattavissa kenen tahansa muun yksilön hy
vään, mutta tätä Cumberland ilmeisesti piti ongelmattomana.

Toiminnan hyvyyden mitaksi muodostui matematiikka-ajatuksen 
pohjalta se, kuinka paljon hyvää toiminta tuottaa maailmaan seu
rauksinaan -  hyvin utilitaristinen ajatus. Cumberlandin mukaan on 
kuitenkin olemassa kahdenlaista hyvää. Näistä moraalinen hyvyys 
liittyy tekojen oikeellisuuteen ja vain luonnollinen hyvyys liittyy eri
laisten ulkoisten asiantilojen tavoiteltavuuteen. Tähän hyvän jakoon 
liittyen Cumberland erotti toisistaan tekojen ulkoiset ja sisäiset seu
raukset. Toiminnan ulkoisia seurauksia ovat ne asiantilat, jotka toi
minta aiheuttaa tai joita se edistää ulkomaailmassa ja jotka voivat olla
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joko luonnollisesti hyviä (kuten ihmisten onnellisuus) tai luonnollises
ti pahoja (kuten ihmisten kärsimys). Nämä riippuvat kuitenkin voi
makkaasti todennäköisyyksistä ja sattumasta, eikä olisi oikein arvioi
da toimijan moraalisuutta pelkän onnen ja sattumuksen varassa. 
(Myöhemmin samaan asiaan on kiinnitetty huomiota keskustelussa 
"moraalisesta onnekkuudesta". Onko oikein potkaista sokeaa kerjä
läistä, joka potkun seurauksena saa näkönsä takaisin, mutta väärin 
yrittää pelastaa lasta palavasta talosta ja epäonnistua?) Cumberlandin 
mukaan tekoja onkin moraalisesti arvioitava sisäisten seuraustensa 
perusteella, koska ne voidaan tuottaa ulkoisia suuremmalla varmuu
della. Teon hyvät sisäiset seuraukset koostuvat siitä tyydytyksestä, 
jonka yksilö saa toimiessaan "ulkoisesti oikein” eli maksimoidessaan 
tekojensa hyviä ulkoisia seurauksia. Yksilö siis toimii oikein, kun hän 
pyrkii toiminnallaan kaikkien hyvään, mutta moraalisen hyvyyden 
varsinainen kriteeri on hänen oma sisäinen hyvänsä, ei muiden saa
vuttama mielihyvä. Teorian korollaarina tavoitellessaan omaa hy- 
väänsä yksilön on aina tavoiteltava myös yhteistä hyvää ja tähdätes
sään toiminnallaan yhteiseen hyvään hän tähtää automaattisesti myös 
omaan hyväänsä.

Cumberlandin etiikkaan liittyy kolme ongelmaa teorian pätevyy
den ja sen "utilitaristisuuden” suhteen. Erityisen epäselvää on se, 
kuinka universalistis-hedonistinen teoria loppujen lopuksi on.

Ensimmäinen ongelma on Cumberlandin opin perustuminen 
luonnolliseen lakiin, hedonismin ja luonnollisen lain etiikan kun pi
täisi olla ristiriidassa keskenään. Cumberlandin pelastaa molempiin 
leireihin vain hänen tekemänsä häpeämätön oletus, jonka mukaan 
luonnollinen laki tekee ihmisestä mielihyvää, ja vieläpä kaikkien mie
lihyvää, tavoittelevan olennon. On mahdotonta sanoa, onko tämä 
luonnolliseksi määritelty hedonistinen altruismi jonkinlaista moraa-
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lista välttämättömyyttä (joka toisi sen lähelle luonnollisen lain etiik
kaa) vai psykologista oletusta (jota Cumberland pyrki välttämään aja
tuksen hobbesilaisuuden takia).

Toinen ongelma liittyy Cumberlandin aksiologiaan: hänen määri
telmänsä "hyvän” käsitteelle on varsin epämääräinen. Joissakin koh
dissa D e  L egibus N aturae -teosta "hyvä” on lähinnä inhimillistä täy
dellistymistä ja muistuttaa näin esimerkiksi kristillisiä hyveitä, toisissa 
kohdissa taas "hyvä” on kaikkien onnellisuutta, joka koostuu pääasi
assa mielihyvästä. Tämäkin pulma liittynee siihen, että Cumberland 
yritti tehdä eroa Hobbesin aksiologiaan. Puhtaan hedonismin tasapai
nottamiseksi on silloin tällöin otettava mukaan "korkeampiakin” ar
voja. Cumberlandin opin perimmäisen hedonistisuuden puolesta pu
huu silti se, että hän antoi kaikkien onnellisuudelle suuremman pai
non kuin (hyveelliselle) täydellistymiselle ja sovelsi työnsä käytännöl
lisissä osissa enemmän onnellisuus- kuin täydellistymisoppia.

Cumberlandin kolmas ongelma oli selittää, mikä motivoi ihmisen 
käyttäytymään altruistisesti. Hän nimittäin oletti, että ihmiset todella 
ovat altruistisia, ei vain että heidän pitäisi olla sitä; muuten hänen 
Hobbes-kritiikkinsä jäisi perusteettomaksi. Cumberland itse esitti 
kolme selitystä, joista ensimmäisen mukaan altruismin perusta on 
biologiassa. Alunperin sukupuolinen kiinnostus toiseen ihmiseen jat
kuu oman jälkikasvun hoitamisena, ja muuttuu sitten vähitellen ta
vaksi, eikä yksilö enää näe eroa perheensä ja perheen ulkopuolisten 
välillä. Cumberlandin toinen ehdotus oli, että egoismi ja altruismi se
koittuvat tottumuksen ja tavan voimasta yksilön mielessä. Esimerkik
si julkiseen luottamustehtävään valittu henkilö ryhtyy alunperin työ
hön, koska saa siitä itse mielihyvää, mutta jonkin ajan kuluttua hän ei 
enää erota omaa hyväänsä siitä toisten hyvästä, johon hänen työnsä 
tähtää. Cumberlandilla oli vielä kolmaskin ehdotus, nimittäin se, että
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altruistiset ihmiset ovat fysiologisesti terveempiä ja hyvinvoivempia 
kuin itsekkäät ihmiset.

Kaikkia kolmea ehdotusta voidaan kuitenkin arvostella. Ensim
mäinen ei kuulosta antropologisesti vakuuttavalta. Vaikka osa ihmi
sistä kohtelee lähimmäisiään kuin itseään, on varmasti ylenmääräisen 
optimistista väittää, että ihmiset eivät tavanomaisesti tekisi eroa toi
saalta lähimmäistensä (kuten omaisten ja ystävien) ja toisaalta muiden 
(tuntemattomien ja vihollisten) välille. Ainakaan mikään empiirinen 
evidenssi ei tue tällaista käsitystä, paremminkin päinvastoin, sillä yh
teiselämä järjestyy usein, ja Cumberlandin aikana useammin kuin 
nyt, perheen ja suvun ympärille. Vaikka Hobbesin olettama täydelli
nen yksilöiden egoismi ei pitäisikään paikkaansa, siitä ei seuraa, että 
yksilöt ja ryhmät olisivat täydellisen altruistisia.

Toinen ehdotus taas yhdistää yksilön onnellisuuden ja yhteiskun
nan hyvän tavalla, joka tuntuu epäilyttävältä. Miksi julkisessa virassa 
oleva yksilö aina saisi mielihyvää toiminnasta, jonka arvelee tuottavan 
hyvää yleisemminkin? Ja miksi tällainen yksilö olisi aina oikeassa ar
veluissaan siitä, mikä tuottaa yleistä hyvää?

Kolmas ehdotus puolestaan jättää huomiotta ympäristön vaiku
tukset. Saattaa olla totta, että Cumberlandin omassa elinympäristössä 
hän saavutti hyvätapaisella toisten ajattelemisella itselleen ruumiillis- 
takin hyvinvointia. Mutta ankarammissa oloissa yksilöt usein katsovat 
oman etunsa turvaamisen ja muiden jättämisen vähemmälle huomi
olle henkensä ja terveytensä säilymisen kannalta parhaaksi vaihtoeh
doksi.

Näiden kriittisten huomautusten jälkeen selityksen sana on pai
kallaan. Tarkoitukseni ei ole tässä, eikä muissakaan luvuissa, asettua 
kuvaamieni oppien ylä- tai ulkopuolelle ja esittää objektiivisia perus
teluita niiden vastustamiselle. Haluan vain kiinnittää huomiota seik-
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koihin, jotka ovat jo esittämieni kirjoitusten ilmestyessä vaikuttaneet 
siihen, että niitä ei ole sellaisinaan hyväksytty. Universalistisen hedo
nismin varhaisessa traditiossa pohdittiin paljon kysymyksiä egoismin 
ja altruismin välisestä suhteesta ja hyvän olemuksesta, ja edellä mai
nitsemieni kaltaiset tekijät ovat osaltaan johtaneet toisenlaisten rat
kaisujen kehittämiseen.

Joka tapauksessa Cumberland esitti ainakin seuraavat periaatteet 
ja oletukset, jotka ovat tärkeitä myöhemmälle universalistisen hedo
nismin kehitykselle mutta joita kaikki myöhemmät utilitaristit eivät 
suinkaan ole kannattaneet:

Egoismin rinnalla ihmisillä on altruistisia motiiveja (toisin kuin 
Hobbes oletti).

- Toiminnan moraalinen hyvyys on matemaattisesti laskettavissa.
- Tämän matemaattisen laskennan yksikköjä ovat ne hyvät (ja 

pahat) asiantilat, joita toiminta (sisäisinä tai ulkoisina) seu
rauksinaan tuottaa.

- Suurin hyvä, jota toiminta voi ulkoisesti tuottaa, on mahdolli
simman monen rationaalisen olennon (mukaan lukien Jumala ja  
ihmiset) onnellisuus.
Rationaalisten olentojen (erityisesti ihmisten) onnellisuus 
koostuu ainakin osittain mielihyvästä (osittain ilmeisesti jostain 
muustakin).

- Teon moraalista arvoa laskettaessa yksilön hyvä yhtyy yleiseen 
hyvään.

- Samoin teon moraalista arvoa laskettaessa jokaisen yksilön hyvä 
otetaan (ainakin periaatteessa) tasaveroisesta huomioon.

Näiden ajatusten kehittäminen eteenpäin on nykyaikaan asti muo
dostanut utilitarismin ytimen eettisenä oppina.

35



Moraaliaistikoulukunta
5

”S e n , m i k ä  o n  h y v ä ä , m ä ä r i t t ä ä

PERIMMÄLTÄÄN MORAALIAISTI -  IH
MISEN TUNNEALUEELLE KUULUVA 

KYKY, JOKA ON KEHITTYNYT IHMIS

SUVUSSA HISTORIAN MYÖTÄ JA JON

KA SAAVUTTAAKSEEN IHMISEN ON 

SAATAVA OIKEANSUUNTAISTA MO

RAALIKASVATUSTA.”

Cumberlandin jälkeen seuraava utilitaristisen moraaliopin kehittäjä 
oli Shaftesbury, joka ei itse ollut utilitaristi, vaan moraaliaistin kan
nattaja. Kirjassaan C haracteristics of M en, M anners, O pinions, 

T imes (1711) hän vastusti jyrkästi Hobbesin näkemystä ihmisten 
"luonnollisesta” itsekkyydestä ja anti-altruismista. Shaftesbury huo
mautti, että kun yksilö Hobbesin metodin mukaisesti siirretään luon
nontilaan, hänestä häviää monia historian aikana ihmiseen muotoutu
neita yhteisöllisiä ominaisuuksia, asenteita ja taipumuksia. Kuitenkin 
kaikki nämä taipumukset ovat historian kuluessa tulleet osaksi ihmis
luontoa, yhtä luonnollisiksi (tai luonnottomiksi) kuin (mahdollinen) 
alkuperäinen itsekkyyskin. Kun esimerkiksi hengissä pysymisen tar
ve on niin ihmisissä kuin eläimissäkin suuri, on yhdessä laiduntam i
nen tai muu turvallinen laumaelämä yhtä luonnollista kuin välitön 
yksilöllinen itsepuolustus. Analogisesti ystävyyssuhteiden vaaliminen 
toisiin ihmisiin ja altruismi ovat aivan yhtä luonnollisia asioita kuin 
oman nälkänsä tai janonsa tyydyttäminen.
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Shaftesburyn kommenttien myötä jyrkkä raja egoismin ja altruis
min väliltä häviää. Ihmisillä ei olekaan kahdenlaisia taipumuksia, 
omaa hyvää edistäviä eli paheellisia ja muiden hyvää edistäviä eli hy
veellisiä, vaan itse asiassa kolmenlaisia. Näistä omaa hyvää edistävät ja 
muiden hyvää edistävät ovat kummatkin hyveellisiä, kunhan ne pysy
vät tietyissä rajoissa; pahoja ovat vain muiden pahaan tai omaan pa
haan suuntautuvat taipumukset. Tässä Shaftesbury asettuu vastusta
maan sitä hyvekäsitystä, jonka mukaan kaikki itselle nautintoa tai 
mielihyvää tuottava on välttämättä pahaa. Paheellista on opin mu
kaan vain sellainen toiminta, joka joko tähtää pahaan itselle tai muille 
sinänsä tai vääränlaiseen tasapainoon oman hyvän ja muiden hyvän 
välillä.

Miten sitten muodostuu oikea tasapaino oman hyvän ja muiden 
hyvän välille? Shaftesbury omaksuu kommunitaarisen, ihmisen yh
teisöllisyyttä korostavan, kannan. Koska ihminen syntyy yhteisön ja 
yhteiskunnan jäseneksi, hänelle tuottaa suurinta onnellisuutta se, 
mikä edesauttaa yhteisön tai yhteiskunnan säilymistä ja kukoistusta. 
Ihmisen todellinen onnellisuus käy näin yksiin yhteisen hyvän kanssa, 
ja paheellinen, yhteistä hyvää tyhjäksi tekevä, toiminta on samalla 
vastoin yksilön omaa hyvää. Hyveellinen ihminen on oma paras ystä
vänsä, paheellinen ihminen oma pahin vihollisensa. Kuten Shaftes
bury itse asian ilmaisee, ihmisluonnon ja moraalin kannalta "kysymys 
ei ole siitä, kuka rakastaa itseään ja kuka ei, vaan siitä kuka rakastaa ja 
palvelee itseään parhaiten ja oikeimmalla tavalla" (Albee 1902, 56).

Shaftesburyn Hobbes-kritiikki ja käsitys hyveestä ja paheesta te
kevät hänestä selvästi universalistisen altruistin, mutta hedonistiksi 
häntä on hankalampaa nimetä. Hänen käsityksensä mukaan sen, 
mikä on hyvää, määrittää perimmältään moraaliaisti -  ihmisen tun- 
nealueelle kuuluva kyky, joka on kehittynyt ihmissuvussa historian
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myötä ja jonka saavuttaakseen yksilön on saatava oikeansuuntaista 
moraalikasvatusta. Ei olekaan selvää, kuinka ”hyvä” olisi opissa mää
riteltävä, sillä Shaftesbury horjuu moraaliaistin, onnellisuuden (tai 
mielihyvän) ja inhimillisen täydellistymisen välillä. Joka tapauksessa 
hän vei eteenpäin Cumberlandin esittämiä ajatuksia ihmisten univer
saalista hyväntahtoisuudesta ja antoi näin oman panoksensa myös uti
litarismin kehitykselle.

Skottifilosofi Francis Hutcheson edusti Shaftesburyn tavoin mo- 
raaliaistikoulukuntaa, mutta hän oli myös ensimmäinen, joka ilmaisi 
täydellisessä muodossa utilitarismin (universalistisen hedonismin) pe
riaatteet. Moraaliaistin suhteen Hutcheson oli Shaftesburya huomat
tavasti jyrkempi eikä eksynyt hyvän perimmäisestä olemuksesta pu
huttaessa flirttailemaan hedonismin kanssa. Hän jakoi hyvän kahtia, 
toisaalta formaaliseen hyvään, toisaalta materiaaliseen hyvään, ja piti 
ensin mainittua moraaliselta kannalta ehdottomasti ensisijaisena. 
Jako on samantapainen kuin Cumberlandin jaottelu moraaliseen ja 
luonnolliseen hyvyyteen. Formaalista hyvää on ihmisen intentioiden 
hyvyys, ja tätä hyvyyden lajia pitää ihmisessä yllä moraaliaisti. Se ke
hottaa ihmistä toimimaan muiden ihmisten parhaaksi, hyväntahtoi
sesti, mutta ei sano mitään käytetyistä keinoista. Siten hyvä yritys riit
tää moraaliaistille eettisyydeksi. Kuitenkin toimiminen ihmisten par
haaksi voi aidosti onnistua vain jos tiedetään, kuinka sen voi parhaiten 
tehdä: on oltava myös jokin tapa määrittää tai laskea muiden paras.

Hutchesonin määrittelemä materiaalinen hyvä liittyy tähän. Hän 
esittää eräänlaisen hedonistisen (tai eudaimonistisen) kalkyylin perus
idean, joka perustuu toiminnan tuottamien asiantilojen arviointiin ja 
vertailuun. Hänen utilitaristisuutensa liittyy materiaalisen hyvän las
kentaan seuraavalla teoksessa A n Inquiry  into the O riginal of 

our Ideas of B eauty and V irtue (1725) ilmaistulla tavalla:
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Kun vertaamme keskenään erilaisten tekojen moraalisia ominai
suuksia, joko valinnan tekemiseksi ehdotettujen toimintavaihtoeh
tojen välillä tai löytääksemme moraalisesti parhaan teon, moraali
sesti aistimamme hyveellisyys johtaa meidät seuraavaan arvostel
maan: kun tekojen [kullekin yksilölle] tuottama onnellisuus on 
määrältään vakio, hyveellisyys on suhteessa niiden henkilöiden 
lukumäärään, jotka teko tekee onnellisiksi (tässä kuitenkin henkilöi
den a rvo k k u u s  tai m oraalinen  tärkeys voi ylittää pelkän lukumäärän 
vaatimukset); ja  kun teot tuottavat onnellisuutta yhtä monelle 
henkilölle, teon hyveellisyys on suhteessa sen kullekin henkilölle 
tuottaman onnellisuuden, tai luonnollisen hyvän, määrään; toisin 
sanoen teon hyveellisyyden määrää sen [henkilöä kohti] tuottaman 
hyvän määrä kerrottuna teon seurausten piiriin kuuluvien henkilöi
den lukumäärällä. Samoin moraalinen pahuus, tai paheellisuus, on 
suhteessa [henkilöä kohti] tuotetun kurjuuden määrään ja kurjuu
desta kärsivien henkilöiden lukumäärään; siten että paras teko on 
se, joka tuottaa suurimman onnellisuuden mahdollisimman 
monelle, ja  pahin teko se, joka vastaavasti tuottaa kurjuutta. 
(Raphael 1991a, 283-284 - suom. MH.)

Katkelman perusteella Hutchesonin utilitaristisuudesta (ja sen puut
teesta) voidaan esittää monenlaisia huomautuksia.

Tyypillisintä klassista (benthamilaista) utilitarismia edustaa laina
tussa tekstissä se, että "teon hyveellisyyden määrää sen | henkilöä koh
ti | tuottaman hyvän määrä kerrottuna teon seurausten piiriin kuulu
vien henkilöiden lukum äärällä”, "samoin moraalinen pahuus, tai pa
heellisuus, on suhteessa [henkilöä kohti | tuotetun kurjuuden määrään 
ja kurjuudesta kärsivien henkilöiden lukumäärään”, niin että "paras 
teko on se, joka tuottaa suurimman onnellisuuden mahdollisimman 
monelle, ja pahin teko se, joka vastaavasti tuottaa kurjuutta”. Tiivis
tettyä muotoilua tästä voidaan pitää utilitarismin tavaramerkkinä,
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englanniksi: "That action is best which procures the greatest 
happiness for the greatest numbers.”

Hutcheson ilmaisee hyötylaskelman perusidean täsmällisesti ja 
muodossa, jota voidaan sellaisenaan helposti puolustaa. Jos yksilöä 
kohti koituva onnellisuus on vaihtoehdoissa sama, ratkaisee yksilöi
den määrä; jos yksilöiden määrä on vakio, ratkaisee yksilöä kohti saa
vutetun, tasapuolisesti jakaantuvan onnellisuuden määrä. Tämän täs
mällisyyden hyvä puoli on siinä, että jotkut myöhemmin utilitaris
miin liitetyt agregointikysymykset eivät aiheuta pulmia Hutchesonin 
näkemykselle. Nämä liittyvät tapauksiin, joissa suuren ihmisjoukon 
hyvin pieni etu voisi pakottaa uhraamaan yhden ihmisen tai pienen 
ryhmän hengen tai terveyden. Koska onnellisuus ei näissä esimerkeis
sä jakaannu tasapuolisesti, väärään ratkaisuun ei Hutchesonin sana
muotoa seurattaessa jouduta. Muotoilun huono puoli on kuitenkin 
sen soveltamisen vaikeudessa. Useimmissa valinta- ja arviointitilan
teissa onnellisuuden määrä ei eri vaihtoehdoissa jakaannu tasapuoli
sesti. Siksi kalkyylissa on myöhemmin usein käytetty vain yksinker
taista onnellisuuden määrän ja sen kokijoiden lukumäärän tuloa.

Katkelma sisältää joitakin terminologian tai teoriataustan aiheut
tamia näennäisongelmia. Esimerkiksi "moraalisesti aistittu hyvyys" 
liittyy Hutchesonin teoriaan hyvän ja oikean tiedostamistavasta, eikä 
sinänsä estä tulkitsemasta hänen oppiaan utilitaristiseksi. Myöhem
minkin jotkut utilitaristit ovat luottaneet intuitioihin ja muihin em
piirisesti todentamattomiin kykyihin määritellessään hyvän käsitettä. 
Myöskään katkelmassa esiintyviä termejä "hyveellisin" ja "paheelli
sin” ei tarvitse nähdä hyötyopin vastaisina hyve-eettisinä elementtei
nä. Ne voidaan merkitystä juurikaan muuttamatta vaihtaa sanoihin 
"paras" ja "pahin”.
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Hieman tärkeämpi voi olla Hutchesonin tekemä jako kalkyylin 
kahden käyttötavan välille. Laskelmaahan tarvitaan hänen mukaansa 
joko "valinnan tekemiseksi toimintavaihtoehtojen välillä” (joka viit
taa sellaisiin moraalisiin kategorioihin kuin "oikea teko" ja "velvolli
suus”) tai "löytääksemme moraalisesti parhaan teon", englanniksi "to 
find which of them has the greatest moral excellency", (joka viittaa 
sellaisiin määreisiin kuin "hyvä teko", "moraalinen teko" ja "kiitettä
vä teko"). Myöhemmässä kirjallisuudessa tehdyn eron mukaan utili
tarismi voi tarjota toimivan päätöksentekoperiaatteen kenen tahansa 
tuleville teoille, mutta ei arviointiperiaatetta tietyn henkilön jo teke
mälle teolle. Hutcheson saattoi omalla jaottelullaan ennakoida tätä.

Mutta kaikkein tärkein Hutchesonin mahdollista utilitarismia hä
märtävä yksityiskohta katkelmassa on sulkulause, jonka mukaan 
"henkilöiden arvokkuus |dignity| tai moraalinen tärkeys |moral im- 
portance) voi ylittää pelkän lukumäärän vaatimukset". Ilman tätä li
säystä kalkyylissa laskettu hyvä olisi itsestään selvästi "luonnollista" 
hyvää, toisin sanoen, teon moraalinen hyvyys laskettaisiin sen seuraus
ten luonnollisen hyvyyden avulla, eikä näitä kahta sotkettaisi keske
nään. Mutta sulkulause pilaa tämän perusidean täydellisesti, sillä yh
den pyhimyksen (arvokkuus?) tai perheenjäsenen (tärkeys?) esiinty
minen laskelmassa voi muuttaa sen täysin ennustamattomaksi. (Kysy
mys ilmestyi uudelleen keskusteluun Benthamin ja J. S. Millin oppeja 
erotettaessa, kun Bentham piti jyrkästi kiinni mielihyvien pelkistä 
määrällisistä tekijöistä ja Mill oletti niille myös laadullisia eroja.)

Oli miten oli, vaikka Hutcheson laati hyvän esikuvan utilitaristi
selle kalkyylille, hän ei missään tapauksessa itse ollut utilitaristi. Las
kelmahan koskee joka tapauksessa vain materiaalista hyvää, ei perim
mäistä moraalista (eli formaalista) hyvää. Teon formaalinen hyvyys,
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joka perustuu sen hyväntahtoisuuden asteeseen, lasketaan Hutcheso- 
nin mallissa utiliteettien avulla, mutta utiliteetit ovat vain osa suurem
masta kokonaisuudesta. Lopullinen laskenta tehdään käyttäen aksi
oomaa, jonka symbolinen esitystapa on: B = M/A. Tässä B tarkoittaa 
teon hyväntahtoisuuden (ja siis moraalisuuden) astetta, M teon aiheut
taman materiaalisen hyvän nettomäärää ja A tekijän kykyä saada ai
kaan tuotetut seuraukset. Kaavan mukaan teon perimmäinen moraa
linen hyvyys on kyllä suoraan verrannollinen teon aiheuttaman onnel
lisuuden määrään (joka vastaa utilitarismin perusajatusta), mutta 
myös kääntäen verrannollinen siihen helppouteen, jolla tekijä pystyi 
tuottamaan mitatut seuraukset. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kaksi 
kyvyiltään tasaveroista henkilöä tuottaa teoillaan eri suuret määrät 
onnellisuutta maailmaan, enemmän aikaan saanut on toiminut mo
raalisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että jos kaksi kyvyiltään eriar
voista henkilöä tuottaa teoillaan samat määrät onnellisuutta, moraali
sesti parempi on se henkilö, jonka kyvyt ovat vähäisemmät ja joka siis 
joutui ponnistelemaan enemmän saadakseen aikaan sen mitä sai. Mo
raalisuuden lopullisena mittana voi saavutetun hyödyn lisäksi olla 
myös yrittämisen määrä.
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Teologinen utilitarismi

6
"Ju m a l a  on  u t i l i t a r i s t i , j a  k o s 

k a  HÄNEN ON TUONPUOLEISILLA 

PALKKIOILLA JA RANGAISTUKSILLA 

PIDETTÄVÄ YLLÄ OMAA KANTAANSA, 
IHMISET TIETÄVÄT, ETTÄ HEIDÄN

KIN ON, OMAN IÄISEN ONNELLI

SUUTENSA NIMISSÄ, OLTAVA UTILI

TARISTEJA.”

Utilitarismin kehitykseen moraalioppina liittyi lähinnä 1700-luvulla 
(mutta osittain vielä 1800-luvullakin) olennaisesti myös suuntaus, jota 
voidaan kutsua teologiseksi utilitarismiksi. Tämän suuntauksen var
haisin edustaja oli piispa George Berkeley, joka tunnetaan filosofiassa 
paremmin idealismistaan ja materialismin vastaisuudestaan.

Saarnassaan ”Passive obedience” (1712) Berkeley vastusti jyrkästi 
Shaftesburyn käsitystä moraaliaistista hyveellisyyden perustana. Hä
nen esittämänsä vasta-argumentti oli seuraava: Ainoat ihmisen toi
mintaa ohjaavat asiat ovat hänen oma mielihyvänsä ja tuskansa, kuten 
Hobbes väitti. Järki kuitenkin sanelee, että jo tässä elämässä välittö- 
mämpi mielihyvä on joskus hylättävä myöhemmin saatavan paljon 
suuremman mielihyvän saavuttamiseksi. Ja koska tiedämme, Berke- 
leylla lähinnä teoksesta T hree D ialogues betw een H ylas and 

P hilonous (1948, 212), että ihmiselämää ohjaa täydellinen jum alalli
nen olento, joka yksin voi taata iäisen onnellisuuden ja iäisen kurjuu-
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den, mielihyvä-tuskavertailu sellaisenaan käy tarpeettomaksi. Sen si
jaan on pohdittava, mitä Jumala haluaa meidän tekevän.

Jumalan täydellisyydestä seuraa Berkeleyn mukaan kaksi asiaa, 
nimittäin se, että hän voi haluta vain parasta, ja se, että hän ei voi itse 
tarvita mitään itselleen. Näistä seikoista seuraa, että hänen on halutta
va parasta luomilleen ihmisille, toisin sanoen (vaikka Berkeley ei käy
tä tätä muotoilua) hänen on haluttava mahdollisimman monen mah
dollisimman suurta onnellisuutta. Jumala on näin ollen utilitaristi, ja 
koska hänen on tuonpuoleisilla palkkioilla ja rangaistuksilla pidettävä 
yllä omaa kantaansa, ihmiset tietävät, että heidänkin on, oman iäisen 
onnellisuutensa nimissä, oltava utilitaristeja.

Miten ihmiset sitten voivat olla utilitaristeja Jumalan haluamalla 
tavalla? Berkeleyn vastaus kysymykseen on kaksivaiheinen. Ensinnä
kin olisi periaatteessa mahdollista, että ihmisten pitäisi jokaista tekoa 
harkitessaan erikseen yrittää arvioida, mikä vaihtoehto todennäköi
sesti tuottaa eniten yleistä onnellisuutta. Mutta Berkeley mainitsee 
kolme tähän menetelmään liittyvää ongelmaa. Henkilön on mahdo
tonta arvioida täsmällisesti tekojensa kaikkia seurauksia. Ja vaikka 
tällainen arvio olisi teoriassa mahdollinen, sen tekeminen jokaisessa 
valintatilanteessa veisi liikaa aikaa ollakseen käytännössä suositelta
vaa. Ja vaikka arvioita voitaisiin tehdä nopeastikin, ne olisivat kuiten
kin vain todennäköisyyteen perustuvia, eikä niistä siten voitaisi luoda 
erehtymätöntä kriteeriä tekojen oikeellisuudelle. (Viimeiseen koh
taan liittyen Berkeley näytti pitävän selvänä sitä, että moraalin piti pe
rustua ehdottomalle varmuudelle todennäköisyyksien sijasta.)

Toinen mahdollisuus Jumalan tahdon selvittämiselle perustuu sii
hen, että Jumala voi itse halutessaan osoittaa ihmisille yleisiä periaat
teita, joiden ehdoton noudattaminen tuottaa koko maailman mitta
kaavassa suurimman onnellisuuden mahdollisimman monelle, vaik
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ka ne voivatkin ihmisten heikkouksien ja perversioiden takia yksittäi
sissä tapauksissa johtaa tuskaan ja kärsimykseen. Berkeleyn käsityk
sen mukaan tällaisia periaatteita onkin olemassa, ja ne ymmärretään 
järjen itsestäänselvyyksinä. Vanhan Testamentin kymmenen käskyä 
ovat sellaisia, ja jokaisen ihmisen onkin oman onnellisuutensa varmis
tamiseksi toteltava niitä kyselemättä. Berkeley mainitsee Raamatun 
käskyt esimerkinomaisesti, mutta ei kerro muita selviä moraalisään
töjä, joten voidaan oletettaa, että niiden sanoma on hänen mukaansa 
varsin tyhjentävä.

Berkeleyn saavutukset utilitarismin teoreetikkona ja kriitikkona 
olivat kahtalaiset. Ensinnäkin hänen esittämänsä tuonpuoleiseen viit- 
taavat perustelut tulivat nopeasti yleiseen käyttöön brittiläisessä tradi
tiossa, vaikkakin nimi "teologinen utilitarismi" liitettiin oppiin vasta 
seuraavalla vuosisadalla. Aktiutilitarismin kriitikkona hän kunnos
tautui esittämällä sille kaksi tärkeää vastaväitettä. Opin mukaan jo
kaisen teon seuraukset on arvioitava erikseen, mutta kuten Berkeley 
huomautti, teon seurauksia ei voida kovinkaan tarkasti etukäteen ar
vioida, ja vaikka voitaisiinkin, arvion tekemiseen menisi liikaa aikaa. 
Näistä syistä hän kannatti itse sääntöutilitarismia, jossa hyvän maksi
mointi on ensisijaisesti periaatteiden tai niiden noudattamisen, ei yk
sittäisten tekojen, ominaisuus. (Muistettakoon kuitenkin, että termit 
"aktiutilitarism i” ja "sääntöutilitarismi" tulivat käyttöön vasta 1900- 
luvun loppupuoliskolla.)

Berkeley’a seurasi teologisen utilitarismin edustajana John 
Gay, joka esitti opin pääkohdat kirjoituksessaan "Preliminary 
Dissertation Concerning the Fundamental Principle of Virtue or Mo- 
rality. " Tämä työ ei ole nykyään erityisen tunnettu -  se ilmestyi alun
perin vuonna 1731 eräänlaisena esipuheena pghan alkuperää käsitte
levän latinankielisen kirjan englanninkielisessä käännöksessä. Mutta
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se oli pohja tuleville töille brittiläisessä perinteessä.
Gay käsitteli lyhyessä kirjoituksessaan kahta kysymystä, joihin 

moraaliteorioiden tulisi hänen mielestään vastata. Ensinnäkin, mikä 
on hyveen tai moraalisen hyvyyden kriteeri? Ja toiseksi, mikä on se 
motiivi, jolla ihmiset saadaan tavoittelemaan hyvettä tai moraalista 
hyvyyttä? Vastauksessa ensimmäiseen kysymykseen Gay esitti, toisin 
kuin kukaan edeltäjistään, hedonistisen universalismin itsenäisenä 
oppina, riippumattomana luonnollisesta laista (johon Cumberland oli 
vedonnut) ja moraaliaistista (johon Shaftesbury ja Hutcheson luotti
vat). Vastauksessaan toiseen kysymykseen Gay taas esitti ensimmäiset 
selvät suuntaviivat utilitarismin psykologiseksi perustaksi.

Gay aloitti kirjoituksensa selvittämällä, mitä on velvoitus 
(obligation):

V elvoitus m e rk itse e  sitä , e ttä  tek ijä n  on  on n e llisu u ten sa  n im issä  vä lttä m ä tö n 

tä  teh d ä  jo k in  teko  tai jä t t ä ä  se  te k e m ä ttä : so. kun toimijan ja  teon 
välillä vallitsee sellainen suhde, että toimija ei voi olla onnellinen 
tekemättä tekoa tai tehtyään sen, toimijan sanotaan olevan 
velvoitettu  tekemään tai olemaan tekemättä tuon teon. Siten velvoi
tus ilmiselvästi perustuu on n ellisu u d en  mahdollisuuteen ja  siihen 
välttämättömään vaikutukseen, joka jokaisella teolla on tämänhet
kiseen tai tulevaan onnellisuuteemme tai kurjuuteemme. Ristiriidat
ta ei voida tämän voimakkaampaa velvoitusta asettaa vapaalle  

to im ija lle .

Tätä velvoitusta voidaan tarkastella neljällä eri tavalla, sen mukaan 
mistä velvoitus on kulloinkin lähtöisin. Ensinnäkin, sitä velvoitusta 
joka nousee asioiden luonnollisia seurauksia koskevista havainnois
ta, siitä minkälaisia seurauksia asioilla on pysyvien luonnonlakien 
mukaan, voidaan kutsua lu on nolliseksi. Toiseksi, sitä velvoitusta joka 
on lähtöisin ansioista tai vioista, niistä seikoista jotka tuottavat
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kanssaihmisten arvostusta ja  suosiota tai niiden vastakohtia, 
kutsutaan tavallisesti m oraaliseksi [virtuous]. Kolmanneksi, sitä 
velvoitusta joka on lähtöisin maallisten viranomaisten vaikutusval
lasta, kutsutaan lailliseksi [civil]. Neljänneksi, Jumalan vaikutusval
lasta peräisin oleva velvoitus on u sko nn o llinen . (Albee 1902, 72-73 - 
suom. MH.)

Gayn velvoitusteoriassa on joitakin erityisiä piirteitä, jotka tekevät 
siitä myöhemmän utilitarismin kannalta kiinnostavan. Velvoitus on 
siinä aina itseä -  toimijan omaa onnellisuutta -  koskeva, eikä se siis 
perustu pelkkään Jumalan sanaan, kuninkaan määräykseen, omaan
tuntoon tai moraaliaistiin. Tämän Gay perustelee agentin vapaudella. 
Ihmisen vapaus tarkoittaa hänen mukaansa "sisäisesti” esteetöntä 
oman onnellisuuden tavoittelua ulkomaailman, muiden ihmisten, 
yhteisön ja sen vallanpitäjien sekä Jumalan asettamissa rajoissa. Tämä 
sisäinen esteettömyys mahdollistaa toimimisen oikein tai väärin, oman 
valinnan mukaan. Ihminen itse päättää, haluaako hän tavoitella 
onnellisuutta pysymällä asetettujen rajojen puitteissa vai rikkomalla 
niitä.

Käyttäen premisseinä Jumalan olemassaoloa ja ihmisten perim
mäistä itsekkyyttä Gay päätyy siihen, että neljästä esitetystä velvoituk
sen lajista (jotka muuten toistuvat myöhemmin Benthamilla "toimin
nan lähteinä") vain uskonnolliset ovat täydellisen sitovia. Hänen to
distuksensa tälle muistuttaa läheisesti Berkeleyn päättelyä. Koska Ju
mala on täydellinen ja hyvä, hänen on haluttava kaikkien ihmisten 
hyvää ja siis oltava utilitaristi. Tästä seuraa, että Jumalan on tuonpuo
leisilla palkkioilla ja rangaistuksilla pyrittävä käännyttämään ihmi
setkin moraalisiksi utilitaristeiksi. Vaikka ihmiset ovat psykologisia 
egoisteja -  haluavat ensisijaisesti vain omaa onnellisuuttaan -  Jumala 
saa heidät toimimaan utilitaristisesti, koska hän voi taata, että se on
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iäisyyden näkökulmasta heidän oman etunsa mukaista. Näin Jumalan 
vaikutusvalta voi sitovasti velvoittaa — täydellisesti sitoa — ihmiset toi
mimaan utilitaristisesta vaikka velvoitus aina perustuukin prudenti- 
aan, oman edun tavoitteluun.

Muiden velvoituksen luokkien suhteen Gay on skeptisempi. 
Luonnollinen velvoitus tarkoittaa oikeastaan vain sen tunnustamista, 
että teoilla on ennustettavia seurauksia. Se, joka hyppää korkean tor
nin huipulta maahan, saa varautua kuolemaan tai vammautumiseen. 
Moraalinen velvoitus samassa tapauksessa on sitä, että joku voi pahek
sua tällaista tekoa ja sekin on otettava päätöksessä huomioon. Lailli
nen sitoumus lisää tähän vielä rangaistuksen mahdollisuuden. Mutta 
kaikista näistä huolimatta yksilö on vapaa hyppäämään. M ikäli hänen 
oma onnellisuutensa jostain syystä vaatii tätä, luonnonlakien, moraali
käsitysten ja lain tuntemus ei välttämättä muuta valintaa. Sen sijaan 
Jumalan kielto on eri asia. Jos itsensä vahingoittaminen on uskonnol
lisesti kiellettyä, se johtaa suuriin kärsimyksiin tuonpuoleisessa, eikä 
agentin enää kannatakaan tehdä sitä.

Gayn tärkein normatiivinen johtopäätös olikin se, että utilitaris
min on oltava teologista ollakseen sitovaa.

Gay esitti teoksessaan myös moraalipsykologisen teorian, jolla oli 
suuri vaikutus brittiläisen assosiaatioajattelun syntyyn. Sen mukaan 
ihmisillä on kolme perustavaa sielullista kykyä, nimittäin kyky kokea 
mielihyvää ja tuskaa, kyky erottaa havaintojen ja päättelyn avulla, 
mitkä asiantilat ja teot tuottavat mielihyvää ja mitkä tuskaa, sekä 
kyky toimia näiden kokemustensa, havaintojensa ja päättelyidensä 
mukaisesti.

Moraalinen kielenkäyttö liittyy kyseisiin sielun kykyihin seuraa
vasti. Mielihyvä on kaiken toiminnan ainoa positiivinen päämäärä — 
ainoa asia, jota ihmiset tavoittelevat sen itsensä takia. Tuska on vastaa-
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vasti ainoa asia, jota ihmiset pyrkivät välttämään sen itsensä takia. 
Mielihyvää tuottavia asiantiloja ja tekoja kutsutaan hyviksi (ja vastaa
vasti tuskaa tuottavia pahoiksi). Toimintaan kokemusten mukaisesti 
liittyy hyväksymisen asenne, kun tavoitellaan mielihyvää (ja tuskan 
suhteen vastakkainen asenne).

Kun ihminen ajattelee hyviä asioita, hänessä herää passiivinen 
mielihyvä, joka on suhteessa ajateltuihin hyviin asioihin — vastaavasti 
pahoja asioita ajateltaessa ihmisessä herää vastaava epämieluisa passio. 
Näihin passioihin liittyy halu saada ajateltu hyvä asia tai halu välttyä 
pahalta asialta -  Gayn terminologian mukaan rakkaus kyseiseen asi
aan tai viha sitä kohtaan. Näistä kahdesta perustunteesta syntyvät 
muunnelmien kautta kaikki ihmisiä näennäisesti ohjaavat tunteet ja 
halut — kuitenkin ainoastaan rakkaus ja viha ovat alkuperäisiä tuntei
ta ja kaikki muut niiden erilaisia johdannaisia. Yksilön omasta elä
mänhistoriasta ei silti tarvitse etsiä syitä hänen jokaiselle tunteelleen, 
sillä tunteet ja asenteet asioita ja käyttäytymistapoja kohtaan, samoin 
kuin itse käyttäytymistavat, ovat myös suoraan omaksuttavissa muilta 
ihmisiltä.

Koska jokainen pitää vain omaa mielihyväänsä tavoittelemisen ar
voisena sinänsä, toisia ihmisiä pidetään ansioituneina tai ansiottomina 
sen mukaan, ovatko he tuottaneet yksilölle itselleen mielihyvää tai vä
hentäneet hänen tuskaansa. Mutta tähän liittyy ongelma. Miksi ihmi
set, jotka tuottavat meille mielihyvää, olisivat ansioituneita, kun kui
tenkin tiedämme, että heidänkin ainoa perimmäinen motiivinsa on 
heidän oma mielihyvänsäP

Vastaukseksi Gay jakaa toiminnan päämäärät välittömiin ja pe
rimmäisiin (tai oikeastaan perimmäiseen — agentin omaan mielihy
vään). Välittömät päämäärät ovat niitä, jotka toimijalla itsellään on 
mielessä, ainakin kysyttäessä, hänen tehdessään jotakin. Gay mainit
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see esimerkkeinä välittömistä päämääristä seuraavat: Keikari haluaa 
pukeutumisellaan herättää huomiota ympäristössään, ei suoraan ta
voitella omaa mielihyväänsä. Ja opiskelijan välitön halu kohdistuu tie
don keräämiseen, ei siihen myöhempään mielihyvään, joka häntä kui
tenkin hyväpalkkaisessa ja arvostetussa akateemisessa asemassa aika
naan odottaa.

Motiivi- ja ansioitumiskysymys ratkaistaan päämäärien tarkaste
lulla. Jos henkilö välittömästi pyrkii lisäämään toisen mielihyvää, hän 
ansioituu toisen silmissä, vaikka hän silloinkin perimmältään tavo ite
lee omaa hyväänsä. Mutta jos henkilö vahingossa edistää toisen hyvää 
tavoitellessaan joitakin muita päämääriä, hän ei ansioidu hyödyttä- 
mänsä henkilön silmissä.

Kuten todettua, Gayn tarkastelu moraalisista motiiveista ja pää
määristä vaikutti voimakkaasti assosiaatiopsykologian syntyyn (johon 
palataan, kunhan teologinen linja on käsitelty loppuun). Hänen jäl
keensä utilitarismi niin moraalioppina kuin reformiliikkeenäkin py
syi pitkään psykologiselta perustaltaan egoistisena.

Gayn teorioita moraalisista motiiveista kehitti seuraavana eteen
päin John Brown teoksessaan E ssays on the C haracteristics (1751). 
Edeltäjänsä tavoin Brown käsitteli moraalin kahta peruskysymystä: 
mitä on hyve tai moraalinen hyvyys ja minkälaisten motiivien kautta 
ihmiskunta saadaan toimimaan hyveellisesti?

Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen Brown totesi:

Ihmiskunnan ajattelu tottumuksissa hyveellisyyden määrettä ei ole 
koskaan universaalisti liitetty toimintaan tai taipumukseen, ellei 
kyseinen toiminta tai taipumus ole ainakin näyttä n yt siltä, että se 
voisi tuottaa onnellisuutta. (Albee 1902, 84 - suom. MH.)
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Tueksi kannalleen Brown esittää kaksi huomiota siitä, mitä asioita 
terveen järjen mukaan pidetään moraalisina. Ensinnäkin:

Sellaisetkin taipumukset ja teot, joita normaalitapauksissa pide
tään hyveellisinä, osoittautuvat perimmältään paheellisiksi, kun 
niiden huomataan olevan ristiriidassa suurimman onnellisuuden 
perustavan periaatteen kanssa. (Mt., 84.)

Ja toiseksi:

Niin ylivoimaisella auktoriteetilla tämä periaate ohjaa ihmiskuntaa, 
että sellaisetkin teot, jotka sinänsä pöyristyttävät kaikkia tunteitam
me, menettävät moraalisen pahuutensa ja muuttuvat hyveellisiksi, 
kun niiden todetaan palvelevan yleistä hyvinvointia. (Mt., 84.)

Esimerkkeinä Brown käyttää valehtelemista oman lapsen suojelemi
seksi ja kuolemanrangaistusta. Vaikka valehtelemista oman lapsen 
hyväksi pidetään oikeana, koska vanhempien tehtävä on auttaa lapsi
aan, tätä ei saa tehdä, koska se heikentäisi totuudenpuhumisen 
yleisesti hyödyllistä sääntöä. Ja vaikka ihmisen tarkoituksellinen tap
paminen on tavallisesti väärin, vaarallisen rikollisen teloittaminen 
asianmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen voi olla oikeutettua, koska 
rikollinen aiheuttaa yhteiselle hyvälle sietämättömän uhan.

Johtopäätöksenä huomioistaan Brown esittää, Gayn kirjoitukseen 
viitaten, vastauksen ensimmäiseen kysymykseensä hyvän toiminnan 
kriteereistä:

Hyveellistä on inhimillisten taipumuksien mukautuminen yhteiseen 
hyvään ja  suurimman onnellisuuden tahdonalainen tuottaminen. 
(Mt., 85.)
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Vastaus toiseen kysymykseen on Gayn mukainen ja Shaftesburyn 
vastainen, siis egoistinen:

Ainoa peruste tai motiivi, joka voi saada ihmiset toimimaan
hyveellisesti, on heidän oma yksityinen onnellisuutensa, joko välitön
tai tulevaisuudessa odotettavissa oleva. (Mt., 85.)

Jo henkilökohtaisen motiivin käsitteestä (sanahan tarkoittaa liikutta
vaa tekijää, liikkeellepanevaa voimaa) seuraa, että sen on koskettava 
ihmistä itseään ja liityttävä hänen omaan mielihyväänsä tai tuskaansa, 
onnellisuuteensa tai onnettomuuteensa. Altruistisiltakin näyttävät aja
tukset liikuttavat -  eli motivoivat -  yksilöä viime kädessä vain siksi, 
että niihin liittyy omia yksityisiä mielihyvän tai tuskan tunteita — 
yksilö ei toimi kanssaihmistensä hyvän vaan oman hyväntekemiseen 
liittyvän mielihyvänsä voimalla. Brown myöntää, että benevolentian 
(hyväntahtoisuuden) tunne voi joskus motivoida joitakin ihmisiä 
hyveeseen, samoin pelkkä ajatus tai mielikuva muiden onnellisuudes
ta ja onnettomuudesta. Mutta moraali on liian tärkeä asia jätettäväksi 
sattuman varaan, ja siksi se on rakennettava lujimmalle mahdolliselle 
pohjalle, omalle edulle.

Yksi mahdollisuus luoda moraalisen motivaation perusta olisi 
luottaa Cumberlandin tavoin siihen, että hyveellisyys hyödyttää lopul
ta aina yksilöä itseäänkin. Rrownin analyysi hyveen ja onnellisuuden 
suhteesta on kuitenkin Cumberlandia realistisempi (tai, ajattelutavas
ta riippuen, ehkä kyynisempi). Paheita välttävä ja suhteellisen passii
vinen ihminen voi hyvinkin tulla onnelliseksi jo maallisessa elämäs
sään, mutta raivokkaasti hyveellisyyteen pyrkivä yksilö pilaa hyvin to
dennäköisesti oman terveytensä, mielenrauhansa, omaisuutensa ja ys- 
tävyyssuhteensa. Siksi ainoa todellinen motivaatio hyveen noudatta-
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miseen ja paheen välttämiseen voikin tulla Jumalalta tuonpuoleisten 
palkkioiden ja rangaistusten muodossa. Esimerkiksi maallinen laki 
voisi ehkä hoitaa rangaistukset, mutta palkkiot hyveellisyydestä ovat 
silti Brownin mielestä tässä maailmassa aivan liian pieniä motivoidak- 
seen yksilöä. Siksi hyväntahtoisen ja kaikkivoivan Jumalan on kan
nustettava ihmisiä hyveellisyyteen palkkio- ja rangaistusjärjestelmällä 
kuolemanjälkeisessä elämässä. Egoismin ja jumaloletuksen kautta 
Brownin vastaus toiseen kysymykseen on siis teologinen.

Brownin muotoilu teologiselle utilitarismille Gayn teorian pohjal
ta oli selkeimpiä, mitä tästä opista kukaan tuli myöhemminkään esit
tämään. Opin mestareina kuitenkin pidetään tavallisesti kahta hie
man myöhempää brittiä, jotka eivät lisänneet mitään olennaista Gayn 
tai Brownin ajatuksiin.

Abraham Tucker toisti laajassa ja sekavassa kolmiosaisessa teok
sessaan T he L ight of N ature Pursued (1768-77) Gayn ajatukset 
kohta kohdalta. Hänen oma panoksensa oppiin oli oletus Jumalan ta
sapuolisuudesta, jonka ansiosta kärsimykset tässä maailmassa tullaan 
korvaamaan tuonpuoleisessa ja lisäksi tuonpuoleisetkin kärsimykset 
tullaan suhteuttamaan niihin pahoihin tekoihin, joita olemme maan 
päällä tehneet (ne eivät ainakaan useimmiten ole ikuisia). Toisella li
säyksellään Tucker enemmän tai vähemmän romutti teologisen utili
tarismin perustan. Motiivi hyveellisyyteen on teoriassa juuri iäisen 
rangaistuksen pelko. Mikäli rangaistus vastaakin tekoja, on prudenti- 
aaliselta kannalta jokseenkin samantekevää, käyttäytyykö hyveellises- 
ti nyt, kärsii ja nauttii mielihyvästä kuoleman jälkeen vai elääkö pahe- 
ellisesti, nauttii ja maksaa myöhemmin vastaavalla tuskalla aiheutta
mansa pahan. (Mikäli näiden välillä on eroa, sen täytyy liittyä siihen, 
missä järjestyksessä mielihyvä ja tuska koetaan. Tähän kysymykseen 
löytyy joitakin kommentteja Benthamilta ja Sidgw ickiltä.)
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W illiam Paley popularisoi Gayn ja Tuckerin teorian ja esitti sen 
kirjassaan P rinciples of M oral and P olitical P hilosophy (1785) 
muodossa, jossa oppi oli sekä helposti ymmärrettävissä että helposti 
arvosteltavissa. Paley määritteli hyveen seuraavalla kaiken kertovalla 
fraasilla:

Hyveellisyys on ihmiskunnan hyvän edistämistä Jumalan tahtoa 
noudattaen ja  oman iäisen onnellisuuden takia. (Albee 1902, 170 - 
suom. MH.)

Kirja otettiin heti ilmestyttyään oppikirjaksi Cambridgen yliopistoon, 
jossa se säilytti asemansa vuosikymmenien ajan.

Tiivistettynä teologisen utilitarismin kehitys oppina oli kaiken 
kaikkiaan seuraava. Gay (ilmeisesti riippumattomana Berkeleysta, 
jonka ajatukset etiikasta eivät juuri levinneet) loi teorian kehyksen. 
Brown esitti samat asiat eri sanoin omassa työssään. Tucker (näennäi
sen riippumattomana Gaysta ja Brownista) laajensi Gayn esittämät 
ajatukset laajaksi ja rönsyileväksi teoriaksi tarkastelemalla loppuun 
asti teorian kaikki sivupolutkin. Ja lopulta Paley tiivisti Tuckerin opin 
takaisin ymmärrettävään muotoon ja teki siitä kirjansa menestyksen 
kautta vuosikausiksi "Cambridgen yliopiston virallisen etiikan”, jon
ka jälkiä näkyy vielä 1800-luvun lopussa James Fitzjames Stephenin 
M ill-kritiikissä.
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Utilitarismin assosiaatiopsykologinen 
perusta

7
" K o m p l e k s i s e t  ideat  k o o stu va t  y k s i n k e r t a i s i s t a  ide

oista  ASSOSIAATION PERIAATTEELLA. K A IKKI TAIPUMUK

SEMME TOIMIA TIETYLLÄ TAVALLA PERUSTUVAT SIIHEN, 

ETTÄ TOIMINTAAN TAI SEN SEURAUKSIIN LIITTYVÄ INTEL

LEKTUAALINEN MIELIHYVÄ TAI TUSKA ASSOSIOITUU MIE

LESSÄMME ITSE TOIMINTAAN.”

Gayn psykologisissa huomautuksissa heijastuu myös teologisesta utili
tarismista riippumaton ajatuslinja, joka vaikutti brittiläiseen etiik
kaan voimakkaasti, nimittäin assosiaatiopsykologinen lähestymistapa 
tieto-oppiin ja moraalin perusteisiin.

Tieto-opin eli epistemologian yhteyttä etiikkaan voidaan valottaa 
tarkastelemalla empiristien ja rationalistien välistä kiistaa tiedon pe
rusteista 1600- ja 1700-luvuilla. Rationalistien mukaan inhimillinen 
tieto liittyy ainakin osittain joihinkin synnynnäisiin ideoihin, jotka jo
kaisella ihmisellä on jo maailmaan tullessaan, ja joiden varaan varma 
tieto maailmasta voi perustua. (Tällaista mallia kannatti esimerkiksi 
Rene Descartes.) Ajatus sopii hyvin yhteen luonnollisen lain etiikan ja 
erityisesti intuitionismin kanssa. Moraalisen tietomme on eettisen ra
tionalismin mukaan perustuttava joihinkin luonnostaan meissä ole
viin moraalia koskeviin ideoihin, joiden perusteella erotamme luotet
tavasti hyvän pahasta ja oikean väärästä.

Empiristien vastaväite tieto-opissa oli se, että ihmisen mieli on hä
nen syntyessään kuin puhdas paperi tai tyhjä taulu (tabula rasa). Syn-
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nynnäisiä (sisällöllisiä) ideoita ei ole, vaan ideat muodostetaan koke
muksen kautta, joko ulkoisten aistien välityksellä tai sisäisesti intro
spektiolla. "Muodostamisen” ajatus perustuu tässä siihen, että mieles
sä on kyllä synnynnäisiä kykyjä saada aikaan ideoita, vaikkei valmiita 
ideoita olekaan. Empiristisen ajattelun vaikutuksesta luonnollisen 
lain etiikka ja intuitionismi hylättiin useissa piireissä, ja tilalle omak
suttiin ensin oppi moraaliaistista ja sittemmin mielihyvän ja onnelli
suuden laskennasta.

Empiristinen oppi ideoista, niiden synnystä ja liittymisestä toisiin
sa sai alkunsa John Locken teoriasta kirjassa A n E ssay C oncerning 

H u m a n  U nderstanding (1690). Lockea pidetään ensimmäisenä to
dellisena uuden ajan empiristinä, ja hänen teoriansa ydin onkin edellä 
vain empirismin nimellä mainittu: kaikki mielen ideat ovat peräisin 
kokemuksesta, jota saadaan joko ulkomaailmasta välittömästi aisteil
la tai mielen sisältä (esimerkiksi muistista) ajattelemalla.

Ideat jakaantuvat Locken mukaan kahteen pääryhmään, yksin
kertaisiin ja kompleksisiin. Ne vastaavat toisiaan siten, että pehmeys 
ja lämpö ovat yksinkertaisia ideoita, jotka liittyvät vaikkapa vahan 
kosketuksen kompleksiseen ideaan, samoin kylmyys ja kovuus liitty
vät jääpalan kosketukseen sekä liljan tuoksu ja valkoisuus sen moni
mutkaiseen aistimukseen. Lisäksi ideoita ovat muistot, tieto, usko tai 
arvostelma mistä tahansa näistä. Mielen kykyihin kuuluu se, että se 
pystyy yhdistämään mitkä tahansa tiedostamansa yksinkertaiset ideat 
uusiksi kompleksisiksi ideoiksi (kuten liljantuoksuinen vaha tai Pega
sos, tarun hahmo, jossa yhdistyvät hevoseen ja lintuun liittyvät yksin
kertaiset ideat).

Lähes kaikkiin ideoihin, olivat ne sitten yksinkertaisia tai komp
leksisia, aistimalla tai reflektiolla aikaansaatuja, voivat mielessämme 
liittyä mielihyvän ja tuskan ideat. Jokaisella ihmisellä on synnynnäi-
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nen taipumus (joka ei ole idea, vaan toimintaa ohjaava periaate) pyr
kiä onnellisuuteen (suurimpaan mielihyvään) ja välttää kurjuutta 
(suurinta tuskaa). Siten toimintaa ohjaavat käytännössä ne ideamme, 
joihin liittyy voimakkain ajatus mielihyvästä tai tuskasta tai niiden 
tuottamisesta. Tämän hedonistisen korollaarin ansiosta, ja koska 
Locke samaisti moraalisuuden yleisen hyvän tuottamiseen, hänet on 
usein laskettu utilitaristien leiriin.

Ideoiden liittyminen toisiinsa voi kuitenkin tapahtua kahdella eri 
tavalla, joiden ero on eettiseltä kannalta merkittävä. Ensinnäkin:

Joidenkin ideoidemme välillä vallitsee luonnollinen vastaavuus ja  
yhteys; järkemme tehtävä ja loistavin kyky on löytää nämä ideat ja 
pitää mielessämme niiden olemukselliset vastaavuudet ja yhteydet. 
(Locke 1977, 199 - suom. MH.)

Tällainen luonnollinen vastaavuus vallitsee esimerkiksi kohtuullisen 
syömisen ja mielihyvän välillä. Mutta:

Tämän lisäksi ideat voivat kuitenkin yhdistyä toisiinsa täysin 
sattumanvaraisesti tai vallitsevan tavan mukaan: näin ideat, joilla ei 
ole mitään luonnollista yhteyttä keskenään, voivat joidenkin 
ihmisten mielissä yhdistyä niin, että niitä on vaikea erottaa toisis
taan; toisen ilmestyessä ymmärryksemme valoon ilmestyy aina 
toinenkin [its associate appears with it]. (Mt.)

Locken esimerkit ideoiden jälkimmäisestä yhdistymistavasta, assosi
aatiosta (jota hän nimittää myös "hulluudeksi”) ovat seuraavanlaisia: 
Henkilö, joka on lapsena saanut kerran liikaa hunajaa, kuvittelee 
hunajaan kohdistuvan vastenmielisyytensä olevan luonnollista, vaik
ka kyseessä onkin pelkkä satunnainen assosiaatio. Kun lapsille kerro
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taan, että pimeässä on mörköjä, he saattavat koko iäkseen jäädä 
pelkäämään pimeää olemattomien mutta aina valojen sammuessa 
mieleen nousevien pelkojen takia. Paikka tai huone, jossa ystävä tai 
lähisukulainen on kuollut, voi myöhemmin aina assosioitua kuole
mantapaukseen liittyneeseen suruun ja tuskaan, niin että henkilö 
pyrkii välttämään paikkaa tai huonetta, vaikka siihen ei järkevästi 
ajatellen liity mitään vaaraa.

Locken mukaan mainitun kaltaiset (järjettömät ja luonnottomat) 
ideoiden assosiaatiot hallitsevat suurinta osaa sympatioistamme ja an
tipatioistamme. Ne kasvavat suurimmaksi osaksi ihmiseen jo lapsena 
ja nuorena, ja vaikka ne voidaan osittain ennaltaehkäistä huolellisella 
kasvatuksella, niitä on lähes mahdotonta poistaa järjen argumentein 
(yhtä mahdotonta kuin on järjen perusteluin lohduttaa lapsensa me
nettänyttä äitiä tai venytyspenkissä kidutettavaa vankia). Ideoiden as
sosiaatiot muodostavat useimpien filosofisten ja uskonnollisten kou- 
lukuntaerimielisyyksien perustan ja ne ovat vastuussa suurimmasta 
osasta typeryyttä, järjettömyyttä ja moraalittomuutta maailmassa.

Locken käsityksiä ihmismielestä voidaan käyttää ainakin epäsuo
rasti tukemaan utilitaristisia ajatuksia. Teoriaa assosiaatioista voidaan 
nimittäin käyttää kritiikkinä kaikkia intuitionistisia moraalioppeja 
vastaan. Näiden perustaksi oletetut intuitiot ovat Locken ajatusten 
valossa vain satunnaisesti yhteenliittyneitä yksinkertaisten ideoiden 
yhdistelmiä, jotka kasvatus tai tapa ovat luoneet ihmisten mieliin. Mo
raaliteorian perustaminen niiden varaan ei näytä kovin järkevältä. Ja 
mikäli ne on hylättävä, etiikan periaatteita olisi ehkä etsittävä mie
luummin luonnollisista psykologisista ilmiöistä.

Teoksessaan A T reatise of H u m a n  N ature (1739—40) David 
Hume käytti implisiittisesti hyväkseen ajatusta ideoiden assosiaatiois
ta — tosin myöhemmin omaksutussa neutraalissa merkityksessä. Vaik
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ka hän ei esittänytkään sitä eksplisiittisesti, on väitetty, että osittain 
hänen ansiostaan ajatus ideoiden assosioitumisesta yleistyi 1740-luvul- 
la.

Yhdeksän vuotta Humen teoksen ilmestymisen jälkeen lääkäri 
David Hartley julkaisi kirjan O bservations on M an , his F ram e , his 

D uty , and his E xpectations (1749), jossa hän esitti täydellisessä, jos
kin hieman monimutkaisessa ja spekulatiivisessa, muodossa assosiaa- 
tiopsykologian perusteet. Hartleyn välitön edeltäjä ja tunnustuksen 
kohde oli Gay, mutta hänen teoriansa voidaan myös nähdä Locken 
psykologian ja Newtonin fysikaalisen teorian yhdistelmänä. Lockelta 
(ja Gaylta) Hartley sai ajatuksen assosiaatiosta, jonka hän tosin ym
märsi Lockea laajemmin ja neutraalimmin. Kun Lockelle assosiaatiot 
olivat patologisia, vahingollisia ja perverssejä ajatusyhdistelmiä, Hart- 
leylle ne olivat mitä tahansa luonnoksiakin ideoiden kombinaatioita. 
Newtonilta Hartley lainasi teorian värähtelyistä eli vibraatioista, jotka 
fysiologisesti välittävät aistimuksia ja ajatuksia "aivojen, selkäytimen 
ja hermojen valkoista kuituainesta pitkin". Kaikkialla teoriassaan 
Hartley pyrki pitämään mentaaliset ja fysiologiset selitykset yhdessä 
ja rinnakkaisina. Psykologista assosiaatiota vastaa hänen opissaan aina 
sopiva fyysinen värähtely "valkoisessa kuituaineksessa". (Hartleyn 
nykyseuraajia näyttävät olevan huomaamattaan ne, jotka käyttävät 
synonyymisesti ilmaisuja "tähän paikkaan liittyy hyviä assosiaatioita" 
ja "tämän paikan vibraatiot ovat hyvät”.) Mind-body-ongelman rat
kaisuna Hartley piti sitä, että ihmisen päässä sijaitsee äärimmäisen 
pieni perusruumis (elementary body), joka toimii välittäjänä ruumiin 
ja sielun välillä.

Hartleyn yritys pitää yllä täydellistä psykofyysistä vastaavuutta 
vaikutti hänen oppiinsa kahdella tavalla. Toisaalta se heikensi hänen 
psykologista teoriaansa, koska 1700-luvun fysiologisilla spekulaatioil-
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la oli omat rajoituksensa. Toisaalta kuitenkin Hartleya on saman yri
tyksen ansiosta pidetty nykyisen ”cognitive sciencen” edelläkävijänä.

Hartleyn teoria ideoista ja niiden keskinäisistä assosiaatioista on 
seuraava. Riittävän usein toistuvat aistimukset jättävät mieleen kuvan 
tai jäljen, jota voidaan nimittää aistimukselliseksi ideaksi (A-a, B-b, 
C-c jne., jossa iso kirjain tarkoittaa aistimusta ja pieni kirjain aisti- 
muksellista ideaa). Mutta aistimukset voivat liittyä muihinkin ideoi
hin kuin suoraan itseään vastaaviin, assosiaation periaatteen osoitta
malla tavalla:

Mitkä tahansa aistimukset A, B, C  jne., jotka ovat yhdistyneet 
keskenään riittävän monta kertaa, saavuttavat ideoihin a, b, c jne. 
nähden sellaisen voiman, että mikä tahansa kyseisistä aistimuksista 
(esim. A) yksinäänkin tuo mieleen muutkin ideaan a assosioituneet 
ideat (b, c jne.). (Albee 1902, 116 - suom. MH.)

Kompleksiset ideat koostuvat Hartleyn mukaan yksinkertaisista ide
oista assosiaation periaatteella. (Tässä teoria poikkeaa jyrkästi Locken 
ajatuksesta, jonka mukaan kompleksiset ideat ja luonnolliset vastaa
vuudet ovat aivan eri asia kuin sattumanvaraiset ja yhteisön tapoihin 
perustuvat, perverssit assosiaatiot.) Kaikki taipumuksemme toimia 
tietyllä tavalla perustuvat siihen, että toimintaan tai sen seurauksiin 
liittyvä intellektuaalinen mielihyvä tai tuska” assosioituu mielessäm
me itse toimintaan. Mielihyvän idea tuottaa mielessä rakkauden 
siihen, mihin sen ymmärretään liittyvän, ja tuskan idea tuottaa 
vastaavasti mielessä vihan sitä ja sen aiheuttajia kohtaan. Aktiivinen 
(toiminnaksi muuntuva) rakkaus on tavoittelua (desire), aktiivinen 
viha taas ilmenee välttämisen (aversion) muodossa. Mutta tämä ei 
kuitenkaan Hartleyn mukaan johda siihen, että ihmisen pitäisi aina — 
edes prudentiaalisesti ajatellen -  tavoitella vain pitämäänsä ja välttää
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vain inhoamaansa. (Tässä hän eroaa muista aikansa utilitaristeista, 
joista useimmat olivat psykologisen egoismin kannalla.)

Egoismista Hartleyn teorian erottaa hänen esittämänsä jako älylli
sen mielihyvän ja tuskan (siis toimintaa motivoivien psykologisten te
kijöiden) kuuteen luokkaan: mielikuvituksen, halun (ambition), 
omanedun (itsen huomioon ottamisen), sympatian (muiden huomi
oon ottamisen), teopatian (Jumalan huomioon ottamisen) ja moraali- 
aistin aikaansaamiin mielihyviin ja tuskiin. Hartleyn ajatus oli, että 
älylliset mielihyvät ja tuskat muodostavat hierarkian, jossa perusta- 
vimmat (luettelon alkupuoli) vaikuttavat korkeampien (luettelon lop
pupuoli) laatuun, mutta myös päinvastoin:

Samoin kuin aistimukset ovat kaikkien näiden perusta, niin jokai
nen niistä oikein luotuna osallistuu kaikkien muiden luomiseen ja 
muokkaamiseen. [...] Siten aistimukset synnyttävät mielikuvituksen 
[mielikuvien vapaan liikkeen mielessä], sitten aistimukset ja mieliku
vitus yhdessä synnyttävät halun, aistimukset, mielikuvitus ja halu 
omaneduntavoittelun, aistimukset, mielikuvitus, haluja omanedun- 
tavoittelu sympatian, aistimukset, mielikuvitus, halu, omanedunta- 
voittelu ja sympatia teopatian, sekä aistimukset, mielikuvitus, halu, 
omaneduntavoittelu, sympatia ja teopatia moraaliaistin. Samoin 
käänteisessä järjestyksessä mielikuvitus muokkaa aistimista, halu 
aistimista ja mielikuvien muotoutumista, omaneduntavoittelu 
aistimista, mielikuvien muotoutumista ja haluamista, sympatia 
aistimista, mielikuvien muotoutumista, haluamista ja omanedunta- 
voittelua, teopatia aistimista, mielikuvien muotoutumista, halu
amista, omaneduntavoittelua ja sympatiaa sekä moraaliaisti 
aistimista, mielikuvien muotoutumista, haluamista, omanedunta
voittelua, sympatiaa ja teopatiaa; kunnes kaikkien näiden keskinäis
ten vuorovaikutusten kautta päädytään siihen passioiden moni
muotoisuuteen, joka todellisuudessa vallitsee ja joka tekee passioi
den analysoinnin niin vaikeaksi. (Albee 1902, 120.)
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Hartleyn etiikka perustuu esitetylle hierarkialle, ja siihen liittyy 
kolme (ainakin hänen oman aikansa) utilitarismiin sopimatonta piir

rettä.
Ensinnäkin Hartley korotti yksilön parhaaksi prudentiaaliseksi 

toimintastrategiaksi egoismin sijasta sympatian eli muiden huomioon 
ottamisen, kolmella perusteella. Hierarkiassa korkeammalla olevat 
mielihyvät ovat laadullisesti "korkeampia” mielihyviä -  niiden täytyy 
olla "enemmän”, koska ne sisältävät alempansa ja lisäävät niihin jota
kin. Siten sympatia on mielikuvitusta, halua ja omaa etua tärkeämpi 
periaate. Teopatia -  joka tarkoittaa kristillisten kirjoitusten mukaan 
elämistä, niiden arkimielessä -  johtaa sympatiaan, koska se on näiden 
kirjoitusten pääsanoma. Ja myös moraaliaisti kehottaa ottamaan toiset 
huomioon — joten tämäkin älyllisten mielihyvien joukko kehottaa 
meitä hankkimaan sympatiatason mielihyviä. (Kuten todettua, teolo
giset utilitaristit samoin kuin Hartleyn seuraajat uskoivat jyrkemmin 
psykologiseen egoismiin.)

Toiseksi tarkastellessaan hierarkiansa asteita Hartley totesi, että 
ylemmät kehitysmuodot muokkaavat alempia. Esimerkiksi oman- 
eduntavoittelu ei järjestäytyneessä yhteiskunnassa ja sivistyneessä 
kulttuurissa ole sama asia kuin omaneduntavoittelu luonnontilassa. 
(Utilitaristit ovat kuitenkin useimmiten olettaneet, että yksilön etu on 
erotettavissa yhteiskunnan tilasta ja kehitysasteesta ylihistoriallisten 
laskelmien tekoa varten.)

Kolmanneksi Hartley ei suosittele, laskentaongelmien takia, seu
rausten kovin tarkkaa huomioon ottamista toimintavaihtoehtoja ver
tailtaessa. (Tämä on tietenkin vastoin ajatusta hedonistisesta kalkyy
lista, jota oltiin koko ajan lähestymässä.)

Kaiken kaikkiaan Hartleyn asema utilitaristina onkin epäselvä. 
Korostaessaan universaalia sympatiaa Hartley on ehdottomasti uni-
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versalisti, mutta "laadullisten erojen” oppi tekee hänen hedonisminsa 
kyseenalaiseksi, samoin seurausten vähättely hänen konsekventialis- 
minsa. Lisäksi vielä Hartleyn teoria assosiaatioista ja etenkin ylempi
en älyllisten mielihyvien vaikutuksesta alempiin eroaa hänen seuraaji
ensa (ja edeltäjiensä) psykologisista näkemyksistä. Hän liittyy kuiten
kin selvästi traditioon, jonka muut edustajat voidaan lukea utilitaris
teiksi, ja siksi hänellä on paikkansa opin historiassa.

Abraham Tucker (joka on edellisessä luvussa esitelty lyhyesti teo
logisena utilitaristina) palasi assosiaatioteoriassaan lähemmäs Locken 
ajatuksia. Hänen mukaansa ideat yhdistyvät (assosioituvat) usein toi
siinsa pitkinä ketjuina, "ideajonoina”. Halun, uteliaisuuden tai asian 
tietoisen tarkastelun ansiosta mieli käy toistuvasti läpi saman ideaket- 
jun, joka päätyy johonkin vakaumukseen tai johtopäätökseen ajatte
lun kohteena olevaa asiaa koskien. Jotkut ideoita toisiinsa yhdistävät 
linkit ketjussa voivat olla puhtaasti fysiologisia -  ne eivät koskaan 
esiinny tietoisuudessa vaan vain tietoisuuden tason "alapuolella”. 
(Tässä voisi olla kiinnostava yhteys psykoanalyyttisiin teorioihin, jois
sa myös joitakin tärkeitä mielen toimintoja on paikallistettu "tiedosta
mattomalle" alueelle.) Ideajonoilla on taipumus ajan mittaan supis
tua. Jotkut osat putoavat pois mielestä, toiset jäävät jäljelle entistä sel- 
vempinä. Tucker nimittää tätä prosessia assosiaatioketjun "käännök
seksi”. Jäljelle jääneet ideat säilyttävät silti edelleen vakuuttavuutensa, 
aivan kuin niillä vielä olisi muiden asiaan liittyvien ideoiden tuki. 
Mielelle tällaiset ideat ilmenevät "itsestään selvinä totuuksina", "intui
tioina" tai "synnynnäisinä ideoina". Näiden "itsestäänselvyyksien" va
raan rakentuvat kaikki intuitionistiset etiikan teoriat, joiden vika tä
män mallin mukaan ei ole siinä, että niiden ilmaisemat ajatukset olisi
vat välttämättä vääriä, vaan siinä, että niissä etsitään moraalin perus
teita väärästä paikasta. Onhan mahdollista, että monen "eettisen in-
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tuition” alkuperäinen ideaympäristö perustelee sen täydellisesti, mut
ta kyseessä ei silti ole mikään synnynnäinen totuus.

Tucker kannatti aksiologiassa selkeää ja yksinkertaista hedonis
mia. Toisin kuin Hartley, hän ei hyväksynyt minkäänlaista ajatusta 
mielihyvien laadullisista eroista. Hänen mielestään ne mielihyvät, joi
ta eetikot pitävät korkeampina, ovat alkuperältään muiden kaltaisia — 
ne ovat vain käännetympiä eli pitkän, jo hävinneen assosiaatioketjun 
päässä alhaisemmista mielihyvistä. Totta kuitenkin on, Tucker totesi, 
että "korkeammat” mielihyvät muodostavat suurimman osan aikuis- 
elämän iloista ja tyydytyksistä — mutta ne eivät silti laadullisesti eroa 
yksinkertaisimmista aistielämyksistä.

Hartleyn oppia mielihyvien laadullisista eroista kannatti 1800-lu- 
vulla John Stuart Mill, ja Tuckerin oppia assosiaatioketjuista intuitio- 
nististen moraaliteorioiden syynä James Mill, John Stuartin isä. 
Tuckerin linjoilla mielihyvien samanlaisuudesta oli kummankin 
oppi-isä Bentham.
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Reformin kynnyksellä: 
Godwinin anarkismi

" M iten  p r o n o m i n is s a  ’m i n ä ’

VOISI OLLA SELLAISTA MAGIAA, 

ETTÄ SE OIKEUTTAISI MEITÄ 

MUUTTAMAAN PUOLUEETTOMAN 

TOTUUDEN SANELEMIA PÄÄTÖK

SIÄ? V e l je n i  tai  isän i  voi o lla

PÖLKKYPÄÄ TAI ELOSTELIJA, VA

LEHTELIJA TAI MUUTEN EPÄRE
HELLINEN. M itä  v ä l iä  si i n ä  t a 

p a u k s e s s a  ON SILLÄ, ETTÄ HE OVAT 

MINUN?"

Universalismin kehityksen, hedonismin ja psykologisen egoismin 
vähittäisen hyväksynnän sekä assosiaatioteorian synnyn myötä utilita
rismi saavutti 1700-luvun lopussa kehitysvaiheen, josta lähtien se 
tunnetaan tavallisissa etiikan historioissakin. Kolme henkilöä 
vaikutti voimakkaimmin niihin käsityksiin, joita utilitaristeista (sana 
”utilitarian” tuli englannin kieleen substantiivina n. 1780, adjektiivina 
1802) heidän arvostelijoidensa keskuudessa varhain muotoutui: 
W illiam Paley, W illiam Godwin ja Jeremy Bentham. Vaikka näistä 
Bentham on myöhemmin parhaiten tunnettu, häntä ei ennen 1810— 
20-lukuja juuri kukaan huomioinut filosofina. Utilitaristisen opin 
kannattajina tunnettiin paremmin Paley ja Godwin, erityisesti vii
meksi mainittu.
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Uskonnollisen hyötyetiikan tunnetuin nimi oli pitkään Paley teo
logista utilitarismia kannattavan kirjansa P rinciples of M oral and 

P olitical P hilosophy (1785) ansiosta. Teologisen utilitarismin kan
nalla olivat monet unitaristit. Unitarismi on kristillinen uskontokun
ta, joka korostaa uskonvapautta, vapaata järjenkäyttöä uskonnossa, 
maailman yhdistymistä ja liberaalia sosiaalireformia. Sen edustajat 
saivat Tuckerilta ja Paleylta argumentteja jyrkimpien kalvinistien 
predestinaatio-oppia ja ikuisen rangaistuksen ajatusta vastaan. Argu
mentit olivat peräisin siitä Tuckerin kehittämästä ideasta, että Jumala 
on tasapuolinen eikä jaa rangaistuksia, jotka eivät ole suhteessa rikok
siin (oppi, joka on luultavasti ristiriidassa teologisen utilitarismin mo- 
tivaatioteorian kanssa). Paley unohdettiin kuitenkin 1800-luvun van
hetessa lähes kokonaan ja teologinen utilitarismi osoittautui suhteelli
sen lyhytikäiseksi muoti-ilmiöksi.

Maallisen utilitarismin tunnetuin edustaja 1700-luvun lopussa oli 
William Godwin, keskustelupiirien teoreettinen yleisradikaali ja en
simmäisenä modernina feministinä pidetyn Mary Wollstonecraftin 
aviomies, jonka vuonna 1793 julkaisema kirja E nquiry C oncerning 

P olitical Justice oli muutaman vuoden ajan kiivaan keskustelun 
kohteena ja unohtui sitten. Kirjassaan Godwin puolusti anarkismia 
utilitaristisilla perusteilla. Hänen teoriaansa ei myöhemmin ole pidet
ty erityisen utilitaristisena, mutta se johtuu todennäköisesti vain siitä, 
että hänen ajattelunsa oli suosiossa ennen Benthamia, jota pidetään 
opin perustajana. Kaikki utilitarismin perusperiaatteet — suurimman 
onnellisuuden tavoittelu, hedonismi ja puolueettomuus laskelmia teh
täessä — löytyvät kuitenkin myös hänen teoriastaan.

Onnellisuusperiaatteen Godwin muotoili seuraavasti:

Määrittelisin hyveelliseksi minkä tahansa älyllisen olennon teon, 
jonka intentio on hyväntahtoinen ja jolla on taipumus lisätä yleistä 
onnellisuutta. (Godwin 1985, 185 - suom. MH.)

66



Määritelmän ensimmäisellä osalla Godwin ei tarkoita, että hyväntah
toinen aikomus voisi yksinään tehdä teosta hyveellisen, vaan parem
minkin sitä, että yleisen onnellisuuden aikaansaaminen ei ansaitse 
kiitosta, ellei se perustu tosiasioiden valossa harkitusti tehtyyn päätök
seen toimia muiden parhaaksi.

Hedonismissaan Godwin horjui määrällisen ja laadullisen tulkin
nan välillä, kuten hänen kirjansa ensiriveiltä käy ilmi:

Moraalisen ja poliittisen diskurssin todellinen päämäärä on mieli
hyvä eli onnellisuus. Inhimillisten mielihyvien primaarisen luokan 
muodostavat ulkoisten aistien kautta saadut mielihyvät. Näiden 
lisäksi ihmisillä on kyky kokea tiettyjä sekundaarisia mielihyviä, 
kuten niitä, jotka liittyvät älylliseen tunteeseen, sympatiaan ja 
itsearvostukseen. Sekundaariset mielihyvät ovat todennäköisesti 
täydellisempiä kuin primaariset, tai a in akin  ihmisen haluttavin 
olotila on sellainen, jossa hän voi valita mieleisensä näistä mielihy
vän lähteistä ja kokea mahdollisimman vaihtelevaa ja keskeytymä
töntä onnellisuutta. (Mt., 75 - kappalejakoja suurin osa kursivoin
neista poistettu.)

Mikäli jotkut mielihyvät ovat toisia täydellisempiä, kuten Godwin 
kirjoitti, niiden välillä näyttää olevan merkittäviä laadullisia eroja, 
jotka olisi laskelmissa jotenkin otettava huomioon. Mutta toisaalta, jos 
kaikkien mielihyvien kattava ja jatkuva kokeminen on parasta, mitä 
ihminen voi kokea, tulkinta voisi myös olla määrällinen. Mitä laajem
pi kokemusten kirjo ihmiselle on tarjolla, sitä enemmän hän voi 
kokea mitä tahansa hyviä asioita ja sitä onnellisempi hän on.

Godwinin tärkein lisäys universaalin hedonismin teoriaan oli 
maallinen oikeudenmukaisuuden periaate. Teologisista utilitaristeista 
Tucker oli ennen häntä edellyttänyt Jumalalta tasapuolisuutta tuon
puoleisten rangaistusten jaossa, mutta tämä oli oikeastaan vain satun
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nainen -  joskin kiinnostava -  yksityiskohta hänen opissaan. Godw in 
teki yhtäläisyydestä moraalin kulmakiven:

Ihmisten keskinäisen käyttäytymisen ainoa oikea mittari on oikeu
denmukaisuus. Se vaatii tuottamaan mahdollisimman suuren 
määrän mielihyvää tai onnellisuutta. Oikeudenmukaisuus edellyt
tää, että asetan itseni inhimillisten kokemusten puolueettomaksi 
tarkastelijaksi ja  jätän omat mieltymykseni syrjään arvostelmistani. 
Oikeudenmukaisuus on äärimmäisen universaaliuden sääntö, ja  
määrää sen mukaan erityisen tavan käyttäytyä kaikissa asioissa, 
jotka vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen. (Mt., 76 - kappalejako 
poistettu.)

Katkelmassa Godw in esitti kolme seikkaa, jotka olivat keskeisiä 
hänen ajattelulleen mutta jotka myös herättivät voimakasta kritiik 
kiä. Ensinnäkin oikeudenmukaisuus on hänen mukaansa täydellistä 
puolueettomuutta ihmisten intressien välillä. Toiseksi oikeudenmu
kaisuus toteutuu suurimman onnellisuuden toteutuessa riippumatta 
sen jakautumisesta ihmisten kesken. Kolmanneksi oikeudenmukai
suuden vaatimukset on otettava huomioon kaikessa inhimillisessä 
toiminnassa, joka voi vaikuttaa kanssaihmistemme mielihyvään tai 
onnellisuuteen.

Varhaisin utilitarismin kritiikki suuntautui Godwinin kolman
teen kohtaan — siihen, että onnellisuuden laskeminen on kaiken mo
raalin perusta. Tällainen laskelmointi tekisi arvostelijoiden mielestä 
ihmisistä epäluotettavia ja heidän käyttäytymisestään ennustamaton
ta. Godw inin hyveellisiksi kutsumat agentit eivät esimerkiksi kunni
oittaisi sopimuksia eivätkä pitäisi omana tietonaan luottamuksellisia 
salaisuuksia, mikäli he voisivat muulla tavalla tuottaa maailmaan 
enemmän onnellisuutta. He eivät myöskään voisi koskaan tehdä mi
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tään, mikäli he ottaisivat mielihyvien laskennan todella vakavasti, 
koska kaikkien tekoon liittyvien mielihyvien selvittäminen veisi lii
kaa aikaa. Näistä syistä Godwinin kriitikot väittivät, että kansalaisille 
on parempi opettaa perinteisempi käsitys oikeudenmukaisuudesta ja 
moraalista kuin hänen esittämänsä -  tämä on ainoa tapa pitää yhteis
kunta toiminnassa.

Godwinin toista kohtaa vastaan todettiin, että oikeudenmukaisuus 
ei perinteisten käsitysten mukaan aina toteudu suurimman onnelli
suuden myötä, mikäli sen jakautumiseen ihmisten kesken ei kiinnite
tä mitään huomiota. Oikeudenmukaisuuden käsitteeseen kuuluu ih
misten kohtelu tasapuolisesti ansioidensa mukaan, toisin sanoen se, 
että heille annetaan se mikä heille kuuluu. Mikäli onnellisuuden mak
simointia pidetään ainoana oikeudenmukaisuuden kriteerinä, unoh
detaan monia moraalin, yhteiskuntaelämän ja politiikan hienovarai
sempia ulottuvuuksia.

Erityistä vastustusta herätti kuitenkin Godwinin ensimmäinen ja 
perustavin vaatimus, nimittäin se, että puolueettomuuden periaatetta 
on aina noudatettava huolimatta siitä, minkälaisten ihmisten onnelli
suudesta laskelmassa on kysymys. Hänen oma esimerkkinsä oli seu- 
raava. Henkilön on päätettävä, pelastaako hän palavasta talosta arkki
piispa Fenelonin, tunnetun hyväntekijän ja uudistusten alullepanijan, 
vai tämän kamaripalvelijan. Godwin piti itsestään selvänä, että pelas
tettavaksi on valittava Fenelon, koska hän tulee hyödyttämään ihmis
kuntaa tulevilla toimillaan enemmän kuin palvelija. Tämä ei ehkä si
nänsä olisi riittänyt kauhistuttamaan Godwinin aikalaisia, mutta tapa, 
jolla hän jatkoi esimerkkiä, takasi voimakkaan reaktion:

Olettakaamme, että kamaripalvelija olisi ollut veljeni, isäni tai
hyväntekijäni. Tämä ei voisi mitenkään muuttaa arvostelman
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totuutta. Fenelonin elämä olisi silti arvokkaampi kuin kamaripalve
lijanpa oikeudenmukaisuus, puhdas ja  sekoittumaton oikeuden
mukaisuus, olisi edelleen vaatinut asettamaan etusijalle arvokkaam
man henkilön. Oikeudenmukaisuus olisi opastanut minut pelasta
maan Fenelonin toisen kustannuksella. (Mt., 170.)

Mahdolliseen vastaväitteeseen siitä, että perheenjäseniä, ystäviä tai 
naapureita pitäisi auttaa ennen vieraampia ihmisiä, Godwin vastasi:

Miten pronominissa ”minä” voisi olla sellaista magiaa, että se 
oikeuttaisi meitä muuttamaan puolueettoman totuuden sanelemia 
päätöksiä? Veljeni tai isäni voi olla pölkkypää tai elostelija, valehte
lija tai muuten epärehellinen. Mitä väliä siinä tapauksessa on sillä, 
että he ovat minun? (Mt., 170.)

Näillä huomautuksillaan Godwin loi maalliselle utilitarismille pysy
vän maineen moraalittomana oppina, joka vaatii meitä hylkäämään 
perheemme ja ystävämme hyödyttääksemme vieraita, jotka ovat 
ihmiskunnan näkökulmasta arvokkaampia.

Perhe ja ystävyyssuhteet eivät olleet ainoita instituutioita, jotka 
Godwin hylkäsi oikeudenmukaisuuden ja oikean moraalisuuden ni
missä. Esimerkiksi kiitollisuus oli hänen mielestään tarpeeton asenne, 
joka useimmiten johtaa moraalittomaan käytökseen. M ikäli joku an
taa minulle huomattavan rahasumman, tämä voi tapahtua kahdella 
perusteella, joista kumpikaan ei järkevästi ajateltuna jätä tilaa kiitol
lisuudelle. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että rahan antaminen mi
nulle tuottaa mahdollisimman paljon onnellisuutta. Tässä tapaukses
sa lahjoittajalla on velvollisuus antaa raha minulle, eikä velvollisuu
den täyttäminen voi johtaa kiitollisuudenvelkaan. Toinen vaihtoehto 
on se, että onnellisuuden maksimoimiseksi rahat olisi annettava jolle
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kulle muulle. Silloin en ansaitsisi niitä, ja kiitollisuuden osoittaminen 
voisi vain kannustaa lahjoittajaa toimimaan jatkossakin epämoraali
sesta

Godwin hyökkäsi perinteisistä instituutioista myös lupauksen pi
tämistä vastaan. Lupaukset eivät hänen teoriansa mukaan voi luoda 
antajilleen erityisiä velvollisuuksia. Mikäli niiden pitäminen yksittäi
sessä tapauksessa tuottaa mahdollisimman paljon onnellisuutta, ne on 
tietenkin pidettävä. Mutta mikäli niiden rikkominen on hyödyllisem
pää ihmiskunnan kannalta, ne on rikottava. Samalla logiikalla God
w in päätyi myös siihen, että poliittinen järjestelmä ei voi perustua so
pimuksille ja niiden pitämiselle. Valtion ylläpitäminen pakolla ja vä
kivallalla osoittaa hänen mukaansa sen, ettei kukaan muukaan vaka
vasti usko yhteiskuntarauhaan, jonka ainoana takeena ovat vapaaeh
toiset sopimukset.

Myöskään rangaistusinstituutio ei säästynyt Godw inin kritiikiltä. 
Hän uskoi, että ainoa oikeutettu syy rangaista ihmisiä on onnellisuu
den lisääminen maailmaan. Kostoa ja retribuutiota menneistä tapah
tumista, joita ei enää voida muuttaa, hän piti "oppimattoman barba
rismin vahingollisimpana osoituksena” (mt., 635). Hänen käsityksen
sä liberaali ja humaani puoli oli se, että hän hylkäsi kostonhimon ran
gaistuksen oikeuttajana. Mutta mikäli syyllisyys ja viattomuus ovat 
merkityksettömiä seikkoja, hänen näkemyksestään näyttää myös seu- 
raavan, että ketä tahansa voidaan sakottaa ja kenet tahansa voidaan 
vangita vain suuremman onnellisuuden takaamiseksi muille. Utilita
rismin vastustajat ovat usein pitäneet tätä teorian korollaaria selvänä 
osoituksena sen täydellisestä moraalittomuudesta.

Godwinin kanta laillisten rangaistusten suhteen on itse asiassa 
avoin kahdelle tulkinnalle. Hänen kriitikkonsa kiinnittivät tietenkin 
mieluiten huomiota siihen tulkintaan, jonka mukaan hän halusi tuot
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taa kärsimyksiä viattomille, koska se oli helpoin tapa osoittaa hänen 
teoriansa outous. Mutta hänen teostaan huolellisemmin lukemalla sel
viää, että hän ei suinkaan hyväksynyt ihmisten institutionalisoitua 
tappamista, vangitsemista tai kiduttamista yleisen onnellisuuden ni
missä (mt., 641 seur., 668-669). Hän ei nimittäin uskonut siihen, että 
ihmisten vakaumuksia tai elämäntapoja voitaisiin aidosti muuttaa 
laillisella pakottamisella. Yksilöt saadaan kyllä rangaistusten uhalla 
välttämään rikollista tai paheellista toimintaa. Mutta tämän hintana 
on se, että pakottamalla kurissa pidetyt ihmiset menettävät inhim illi
syytensä ja muuttuvat orjallisiksi koneiksi, joita ohjaavat vain pelko ja 
oma etu. Godw in väitti, että vaikka tällaiset yksilöt voivat olla lain
kuuliaisia, heiltä puuttuu kyky itsensä ja muiden tekemiseen onnelli
siksi. Hän ei näin ollen halunnutkaan viattomien kärsivän vallanpitä
jien kynsissä, vaan koko rangaistusjärjestelmän purkamista. Sen si
jaan, että viattomia rangaistaisiin syyllisten tavoin, hän halusi, että 
syyllisetkin vapautetaan viattomien mukana (ja tavallaan, ihmiskun
nan näkökulmasta, myös viattomina).

Godwinin oma vaihtoehto laillisille pakotteille oli anarkismi. 
Vaikka hän myönsi, että luonnontilassa yksilöiden turvallisuutta ei 
voida taata, hän päätyi silti siihen, että ajoittainen anarkia, vallatto
muuden tila, on parempi kuin jatkuva, pakottava ohjailu. Yleisen tur
vattomuuden tilassa yksilöt joutuvat pohtimaan tarkemmin yhteiselä
mänsä perusteita. Tästä seuraa, että anarkia, vaikkakin se on toivotta
va tila, voi olla vain lyhytaikainen ilmiö, elleivät ihmiset keksi rauhan
omaisia tapoja elää keskenään -  liiallinen kaaos johtaa nopeasti jon
kun asettumiseen muiden yläpuolelle yleisen järjestyksen nimissä. 
Mutta anarkiaa on aika ajoin kokeiltava sen näkemiseksi, ovatko ih
miset jo kyllin kypsiä elääkseen rauhassa ilman pakottavia instituuti
oita. Vain vallan poissaollessa voidaan kehittää ajatuksia paremmista 
elämänmuodoista.
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Godwinin anarkismi liittyi läheisesti hänen käsityksiinsä aksiolo- 
giasta ja filosofisesta antropologiasta. Hänen mukaansa erilaiset ihmi
set nauttivat erilaisista mielihyvistä, ja nämä mielihyvät voidaan aset
taa paremmuusjärjestykseen matalimmista korkeimpiin. Godwinin 
"onnellisuuden askelmissa” on neljä porrasta (mt., 393-395).

"Euroopan sivistysvaltioiden työläisväestö” nauttii matalimmista 
mielihyvistä. He työskentelevät päivät, juovat illat ja nukkuvat yöt. 
Heitä eivät kohtaa absoluuttinen köyhyys eivätkä kohtalokkaat tau
dit, mutta heidän ajatustensa kirjo on kapea, eivätkä he useinkaan ole 
kiinnostuneita muista kuin itseään koskevista asioista. Godwinin 
muotoilun mukaan nämä ihmiset ovat onnellisempia kuin kivet ja 
muut elottomat oliot, mutta heidän simpukkamainen eksistenssinsä 
on säälittävää ja vain juuri ja juuri inhimillistä.

Ihmiset, joilla on "asema, omaisuutta ja varaa viihdyttää itseään”, 
nauttivat tyypillisimmin vapaa-ajanvietosta, hyvästä ruoasta ja hie
noista viineistä. He nukkuvat pitkään, metsästävät ja osallistuvat seu
rapiiritapahtumiin. He ovat iloisia ja huolettomia, mutta myös tietä
mättömiä, koska he eivät lue kirjoja eivätkä muutenkaan pyri kehit
tämään itseään. Tietämättömyydestään huolimatta he ovat kuitenkin 
onnellisempia kuin työläiset, sillä heidän elämänsä on sosiaalisesti ja 
sensuaalisesti rikkaampaa.

Henkilöt, "jotka ovat kultivoituneita ja joilla on makua", nousevat 
kahden ensimmäisen luokan yläpuolelle esteettisten ja älyllisten pyr
kimystensä ansiosta. He harrastavat tieteitä ja taiteita ja nauttivat to
tuuden ja kauneuden tuottamista mielihyvistä. Heidän asemaansa pa
rantaa myös se, että he tuntevat saavuttaneensa jotain elämässään ja 
tietävät jättävänsä itsestään suotuisan muiston jälkipolville. Näiden 
muilta puuttuvien kiinnostuksen kohteiden ja saavutusten takia he 
ovatkin huomattavasti onnellisempia kuin työläiset tai rikkaat ja jou
tilaat.

73



"Hyväntahtoiset” henkilöt ovat kuitenkin kaikkia muita parem
pia, koska he suuntaavat toimintansa muiden etujen vaalimiseen omi
en itsekkäiden etujensa sijasta. Jopa totuus ja kauneus jäävät Godwi- 
nin mukaan hedelmättömiksi, ellei niitä ole valjastettu ihmiskunnan 
suurimman onnellisuuden palvelukseen. Hyväntahtoiset ihmiset pyr
kivät edistämään kanssaeläjiensä hyvää, säälivät heidän kurjuuttaan 
ja iloitsevat heidän onnellisuudestaan. Nämä pyyteettömät tunteet ja 
toiminnat tuottavat korkeimmat mielihyvät, joita ihminen voi kokea. 
Näin suurin henkilökohtainen onnellisuus ja ajatus koko ihmiskun
nan onnellisuudesta kohtaavat toisensa.

Godwinin normatiivinen johtopäätös arvokäsityksistään oli, että 
velvollisuutemme on "jatkuvasti pyrkiä nostamaan kukin luokka, ja 
kunkin luokan jokainen yksilö, yläpuolellaan olevaan luokkaan” (mt., 
395). Vaikka mielihyvä on ainoa hyvä, yksilöiden kyky nauttia miel
lyttävistä kokemuksista riippuu heidän inhimillisyytensä tasosta. Työ
läisille pitäisi antaa mahdollisuus tulla rikkaiksi ja joutilaiksi, rikkaat 
ja joutilaat pitäisi kannustaa kehittämään itseään, ja itseään kehittävät 
olisi ohjattava tavoittelemaan muiden hyvää itsensä lisäksi. Tämä on 
Godwinin mukaan periaatteessa mahdollista, koska inhimillinen täy
dellistyminen ei sen paremmin yksilöiden kuin luokkienkaan kohdal
la tunne ylärajoja.

Mikäli uskotaan ajatukset ihmiskunnan jatkuvasta edistymisestä 
ja onnellisuuden askelmista, myös Godwinin anarkismi käy uskotta
vaksi. Pakottavia instituutioita tarvitaan, kunnes ihmiset ovat oppi
neet elämään rauhassa keskenään, mutta sen jälkeen lait voivat vain 
jarruttaa inhimillistä kehitystä. Egoismista, johon ihmiset ovat joutu
neet valtakoneistojen uhreina, voidaan päästä universaaliin hedonis
miin ja altruismiin vain kyseenalaistamalla ja purkamalla näitä ko
neistoja.
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Bentham ja klassisen utilitarismin 
synty

9
" A inoa  o i k e a , sovelias  j a  y le ise st i  toivottava

INHIMILLISEN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ -  JA ERITYI

SESTI HALLITSEVASSA ASEMASSA OLEVIEN TOIMINNAN 

PÄÄMÄÄRÄ -  ON KAIKKIEN TOIMINNAN VAIKUTUS

PIIRIIN KUULUVIEN SUURIN ONNELLISUUS.”

Jeremy Bentham on epäilyksettä tunnetuin utilitarismin edustaja, 
niin tunnettu, että hänen teoriansa pääpiirteille voidaan antaa nimitys 
"klassinen utilitarismi” erotukseksi muista opin versioista. Benthamia 
pidetään usein doktriinin keksijänäkin, vaikka edeltävät luvut ovat 
toivottavasti osoittaneet sellaisen käsityksen vääräksi. Bentham itse 
tosin lietsoi tätä ajatusta tunnustamalla edeltäjikseen vain ranskalai
sen Claude-Adrien Helvetiuksen ja italialaisen Cesare Beccarian.

Helvetius kannatti paljon kohua herättäneessä ja poltettavaksikin 
tuomitussa kirjassaan D e l ’esprit ("hengestä”, 1758) materialismia ja 
hedonismia, ja hyökkäsi kaikkia uskontoon perustuvia moraalioppeja 
vastaan. Hänen mukaansa kasvatuksella ja lainsäädännöllä voidaan 
muuttaa ihmiset ja yhteiskunta kokonaan toisenlaisiksi ja saavuttaa 
näin enemmän yleistä mielihyvää kuin silloisilla kasvatus- ja lainsää- 
däntömalleilla. Beccaria taas vastusti kirjassaan D ei delitti e delle 

pene ("rikoksista ja rangaistuksista", 1764) oikeudenkäytön 1700-lu- 
vun umpimähkäisyyttä: salaisia oikeudenkäyntejä, kidutusta, oikeus
viranomaisten oikullisuutta, puolueellisuutta ja lahjottavuutta sekä 
(ehkä ensimmäisenä valistusajattelijoista) kuolemantuomiota ja muita
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ihmisarvoa alentavia rangaistuksia. Beccarian oma teoria perustui uti
litaristiseen periaatteeseen, jonka mukaan lainsäädännön, sosiaalipo
litiikan ja hallinnon tulisi tähdätä mahdollisimman monen mahdolli
simman suureen onnellisuuteen.

Sekä Helvetiuksen että Beccarian näkemykset voidaan palauttaa 
brittiläiseen traditioon. Helvetius jatkoi melko selvästi Locken empi
rismiä Ranskassa, ja Beccaria sai vaikutteensa samoin lockelaiselta 
Etienne Bonnot de Condillacilta, Helvetiuksen maanmieheltä ja aika
laiselta. Yhtä kaikki lakia mutta ei filosofiaa opiskellut Bentham sat
tui lukemaan juuri näiden reformistien kirjoitukset ja piti niitä esiku
vinaan pyrkiessään luomaan pohjan lakien uudistamiselle. Tämän ta
voitteen motiivina puolestaan oli Benthamin vakaumus siitä, että 
Englannin common law -järjestelmä oli ”teknisten porsaanreikien ja 
oikeudellisten fiktioiden täyttämä, selittämätön ja sekava ennakkota
pausten ja käsittelytapojen kokoelma, käsittämätön kaikille muille 
paitsi juristien etuoikeutetulle ammattikunnalle” (Dinw iddy 1989, 2).

Benthamin ehdottomasti tärkein teos oli A n Introduction to the 

P rinciples of M orals and L egislation (1789), jonka alkuperäinen 
tarkoitus oli toimia uuden, kodifioidun rikoslain johdanto-osana. 
Suunniteltu kokonaisuus, jota ei koskaan syntynyt, olisi ollut 10-20- 
osainen kaikenkattava Englannin laki, joka olisi korvannut vallitse
van tapauspohjaisen lain. Kaikki oikeusjärjestelmän osat — lait, ase
tukset, oikeudenkäyntiprosessi ja rangaistusjärjestelmä -  olisivat uu
dessa laissa perustuneet utilitarismin periaatteille. Tavallisia ihmisiä 
varten olisi valmistettu lain kansanpainos, joka olisi kertonut heille, 
mikä on laillista ja mikä laitonta, lainsäädännön perusperiaatteet, 
kuinka oikeudenkäynti tapahtuu ja mitä rangaistuksia mistäkin rik
komuksesta seuraa.

Koska Bentham puhuu kirjassaan moraalista ja etiikasta oikeas
taan vain epäsuorasti, teorian arvostelu tai edes tarkastelu eettisenä
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oppina on jossain määrin hankalaa. Kyse on ensisijaisesti lainsäädän
nön ja sosiaalipolitiikan perusteista.

Kirjan psykologinen perusta on hedonistinen, kuten kirjan alku
sanoista käy ilmi:

Luonto on asettanut ihmiskunnalle kaksi suvereenia valtiasta: 
tu skan  ja m ielihyvän. Ne yksin määräävät, mitä meidän pitäisi tehdä, 
ja sen, mitä me teemme. Toisaalta oikean ja väärän kriteeri, 
toisaalta syiden ja seurausten ketju on kiinnitetty niiden valtaistui
meen. (Bentham 1982, 11 - suom. MH.)

Ihminen toimii aina joko saavuttaakseen mielihyvää tai välttääkseen 
tuskaa, ja tälle psykologiselle premissille rakentuu Benthamin teorias
sa lain (kuten myös järjen, moraalin ja uskonnon) motivoiva ja 
ehkäisevä voima. Hänen hedonisminsa ei välttämättä kuitenkaan ole 
yksinomaan egoistista, sillä yksilön mielihyvä voi hyvin liittyä mui
denkin hyvään.

Kirjan normatiivinen perusta on universalistinen hedonismi, ku
ten katkelman sanat ”mitä meidän pitäisi tehdä” osoittavat. Egoismia 
vastaan ja universaalin näkökulman puolesta Bentham esitti teoksen
sa alkuperäislaitoksessa vuodelta 1789 seuraavan käsitteellisen argu
mentin. Lause ”teko pitäisi tehdä” tarkoittaa moraalisessa kielenkäy
tössä (jos se tarkoittaa mitään) sitä, että ”teko on hyötyperiaatteen mu
kainen”. Tämä taas tarkoittaa Benthamin määritelmän mukaan sitä, 
että ”teko lisää vaikutuspiiriinsä kuuluvien yksilöiden onnellisuutta 
paremminkin kuin vähentää sitä”. Ja koska lainsäädännön ja sosiaali
politiikan vallankäyttäjien teot ovat sellaisia, että niiden vaikutuspii
riin kuuluu koko kansa, heidän pitäisi toimia kaikkien (kansalaisten
sa) onnellisuuden lisäämiseksi.

Vuonna 1823 ilmestyneessä toisessa laitoksessa Bentham täsmensi
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sanomaansa alaviitteessä, jossa hän halusi antaa hyötyperiaatteelleen 
uuden nimen onnellisuusperiaate (tai suurimman onnellisuuden peri
aate):

Ainoa oikea, sovelias ja  yleisesti toivottava inhimillisen toiminnan 
päämäärä - ja erityisesti hallitsevassa asemassa olevien toiminnan 
päämäärä - on kaikkien toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvien suurin 
onnellisuus. (Mt., 11-12, 11 viite a.)

Ongelmaksi näiden huomautusten jälkeen kuitenkin jää, miten ne, 
jotka ovat eri mieltä sanojen "pitää” ja "onnellisuus” oikeista käyttöta
voista, voidaan vakuuttaa siitä, että kaikkien onnellisuus olisi ainoa 
toivottava päämäärä inhimilliselle toiminnalle?

Bentham vastaa tähän kysymykseen kahdella eri tavalla (mt., 113- 
116). Ensinnäkin:

Sitä periaatetta, jota käytetään kaikkien muiden periaatteiden 
todistamiseen, ei itseään voi todistaa.

Ja toiseksi:

Ne perustelut, joita käytetään hyötyperiaatteen kumoamiseksi, ovat 
lopulta aina peräisin hyötyperiaatteesta itsestään. Ne eivät siten 
kyseenalaista hyötyperiaatteen pätevyyttä vaan korkeintaan tavan, 
jolla sitä on sovellettu.

Benthamin ensimmäistä huomautusta voidaan käyttää minkä tahansa 
eettisen perusmaksiimin puolustamiseen, joten hänen omaa käsitys
tään jää tukemaan vain toinen. Sen logiikka on seuraava. Miksi 
esimerkiksi kantilaisittain olisi kunnioitettava ihmisyyttä? Oletetta
vasti siksi, että se on paras tapa varmistaa mahdollisimman monen
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onnellisuus. Entä miksi ihmisten tulisi toimia jonkin uskonnollisen 
moraalin, esimerkiksi Raamatun käskyjen, mukaisesti? Luultavasti, 
koska sen oletetaan lisäävän inhimillistä onnellisuutta, joko tämän- 
tai tuonpuoleista.

Tällaisella "todistuksella” on voimansa, mutta se ei suinkaan ole 
aukoton. Deontologisen etiikan puolestapuhuja voi kiistää hyötyperi- 
aatteen ja kieltäytyä käyttämästä oman etiikkansa perustelussa ihmis
ten onnellisuutta; ainakin sellaista onnellisuutta, joka muodostuu yk
silön kokemien mielihyvien ja tuskien summana. Kysymys utilitaris
min todistuksesta tai perimmäisestä oikeutuksesta onkin palannut 
yhä uudelleen filosofiseen keskusteluun.

Bentham halusi tieteellistää moraalin perustan ja esitti ajatuksen 
hedonistisesta kalkyylista, jossa lasketaan yhteen erilaisten toiminta
vaihtoehtojen tuottamat kokemukset näiden vaihtoehtojen vertailua 
ja arviointia varten. Teko (tai laki tai sosiaalipolitiikka), joka tuottaa 
eniten mielihyvää tai vähiten tuskaa, on paras, ja se on valittava.

Benthamin näkemyksen mukaan kaikki mielihyvät ja tuskat (sekä 
muutkin hyvät ja pahat asiat, onnellisuus ja kärsimys, edun saaminen 
ja sen menettäminen) ovat laadullisesti samanlaisia. Toimintavaihto
ehdon arvoa laskettaessa on otettava huomioon vain tuotettujen mie
lihyvien ja tuskien määrälliset ominaisuudet, joita ovat kokemuksen 
voimakkuus (intensity), kesto (duration), varmuus tai epävarmuus ar
vioituna laskentahetkellä (certainty or uncertainty), ajallinen läheisyys 
tai kaukaisuus laskentahetkestä (propinquity or remoteness), hedel
mällisyys (fecundity) ja puhtaus (purity) sekä kokijoiden määrä (ex
tern) (mt., 38-39).

Näistä ensimmäiset kolme edustavat kokemuksen "sisäisiä” omi
naisuuksia, kun taas seuraavat kaksi liittyvät kokemuksen kausaali
seen voimaan tuottaa lisäkokemuksia. "Hedelmällisyys" tarkoittaa
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kokemuksen kykyä tuottaa uusia samanlaisia kokemuksia. Esimer
kiksi miellyttävän laulun kuuleminen voi tuottaa vielä itse kokemuk
sen jälkeen mieluisia muistikuvia. "Puhtaus” tarkoittaa kokemuksen 
kykyä olla tuottamatta vastakkaisia kokemuksia. Ylenmääräisen al
koholinkäytön tuottamat mielihyvät ovat tässä mielessä epäpuhtaita, 
mikäli niitä seuraavat myöhemmin päänsäryn ja pahanolon tunte
mukset.

Kokemuksen "läheisyyttä ja kaukaisuutta" on myöhemmässä ajat
telussa yleensä pidetty merkityksettömänä. (Esimerkiksi Sidgwick 
teki tästä irrelevanssista yhden ajattelunsa kulmakivistä.) Tulevan ko
kemuksen ja laskentahetken välinen aika voi tosin vaikuttaa koke
muksen varmuuteen, mutta ellei se tee niin, sillä ei pitäisi olla vaiku
tusta. Ja vaikka olisikin, tulevaisuudessa kauempana oleva mielihyvä 
voi olla parempi, koska tuskia seuraavat mielihyvät näyttävät usein 
ikään kuin huuhtovan aikaisemmat pahat kokemukset unohduksiin. 
Bentham ajatteli kuitenkin, että kokemus on sitä parempi, mitä lä
hempänä tulevaisuudessa se on.

Kalkyylin suurimmaksi käytännön ongelmaksi on nähty eri ulot
tuvuuksien keskinäinen vertailu, jonka tekee vaikeaksi yhteismitalli
suuden puute. Esimerkiksi kolmiulotteisen kappaleen tilavuus voi
daan laskea sen pituuden, leveyden ja korkeuden perusteella. Mutta 
näillä tilavuuden osatekijöillä on yhteinen mitta, kun taas mielihyvän 
"ulottuvuuksilla” ei tällaista ole. Miten verrataan keskenään koke
muksia, jotka eroavat toisistaan voimakkuuden ja keston suhteen? 
Bentham itse ei näyttänyt pitävän tätä ongelmallisena, mikä voi osoit
taa, että hän ei tarkoittanut kalkyyliaan kirjaimelliseksi malliksi. Hän 
kirjoittaakin:

[Mielihyvän ja tuskan tasapainoa] ei suinkaan aina tarvitse tarkasti
arvioida ennen jokaista moraaliarvostelmaa tai ennen jokaista
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lainsäädännöllistä tai oikeudenkäytöllistä tointa. [Oikeat laskenta- 
periaatteet] voidaan kuitenkin aina pitää mielessä, ja mitä lähem
min todellinen päätöksenteon prosessi vastaa [hedonistista kalkyy
lia], sitä täsmällisempänä sitä voidaan pitää. (Mt., 40.)

1900-luvun moraalifilosofit ovat joka tapauksessa ymmärtäneet kal
kyylin kirjaimellisesti, ja kannattaneet tai vastustaneet Benthamia sen 
mukaisesti.

Bentham ei halunnut rajoittaa tarkasteluitaan pelkästään mielihy
vään ja tuskaan kokemuksina, vaan käytti niiden kanssa tasaveroisesti 
tarkasteluissaan sellaisia käsitteitä kuin ”hyvä”, "voitto”, "muka
vuus”, "etu", "hyöty” ja "onnellisuus” (ja näiden tuskalle analogisia 
vastakohtakäsitteitä).

Tietynlaisen kuvan siitä, millaiseen käyttöön Bentham kalkyylinsa 
ajatteli, saa tarkastelemalla hänen omaa esimerkkiään, jossa sitä hä
nen mukaansa jo peitetysti sovelletaan, nimittäin maaomaisuuden ar
von mittausta. Kun mietitään, minkä arvoinen jokin tietty maapalsta 
on nykyiselle tai tulevalle omistajalleen, arvion kohteena ovat ainakin 
omistukseen tulon ja omistuksessa pysymisen varmuus, omistukseen 
tulon läheisyys tai kaukaisuus nykyhetkestä ja omistusoikeuden kes
toaika. Kuten Bentham toteaa, maaomistuksesta saadun mielihyvän 
voimakkuus, jatkuvuus ja puhtaus ovat mahdottomia arvioida ennen 
kuin analyysi on ulotettu yksityiskohtaisesti omistuksesta seuraavien 
kokemusten arvoon. Mutta nähtävästi hän ajatteli hyötylaskelmaa 
käytettäväksi ainakin tämäntapaisissa yhteyksissä.

Benthamin teoria moraalisesta motivaatiosta, joka on tärkeä ele
mentti hänen näkemyksessään, noudattaa Gayn tekemää nelijakoa. 
Bentham erottaa toisistaan mielihyvän ja tuskan neljä päälähdettä eli 
sanktiota, jotka tekevät lait ja käyttäytymissäännöt sitoviksi (eli vel
voittaviksi tai psykologisesti motivoiviksi). Sanktio on fyysinen, kun
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luonnolliset olosuhteet tuottavat mielihyvää tai tuskaa ilman inhim il
lisen tai yli-inhimillisen tahdon puuttumista asioiden kulkuun. Tästä 
on esimerkkinä säännön ”Ei pidä hypätä liikkuvasta junasta” taustalla 
oleva mekanismi. Sanktio on poliittinen, kun tuomarin asemassa ole
va henkilö määrää mielihyvää tai tuskaa tuotettavaksi valtion kor
keimpien vallanpitäjien tahdon mukaisesti, esimerkiksi säätämällä 
noudatettavaksi normin ”Verot on maksettava”. Sanktio on moraali
nen (eli yleisen mielipiteen mukainen), kun mielihyvää tai tuskaa 
tuottavat satunnaiset yhteisön jäsenet sen perusteella, kuinka asia sat
tuu heitä henkilöinä tai ryhminä kiinnostamaan tai koskettamaan. 
Vaikkapa periaate "Vanhempia on kunnioitettava” sopii useimmissa 
yhteiskunnissa esimerkiksi tästä. Ja sanktio on uskonnollinen, kun 
mielihyvää tai tuskaa aiheuttaa välittömästi yli-inhimillinen olento 
joko tässä elämässä tai tuonpuoleisessa. Tällainen olisi kuoleman jä l
keinen rangaistus käskyn ”Alä turhaan lausu Herran nimeä” rikko
misesta.

Bentham itse esittää seuraavan esimerkin, jossa sama tapahtuma 
voidaan tulkita jokaisen neljän sanktion sovellukseksi. Henkilön talo 
palaa perustuksiaan myöten ja hän joutuu kodittomaksi. Tapaukselle 
voidaan antaa erilaisia tulkintoja. M ikäli talo paloi ilman inhimillistä 
tai jumalaista interventiota eikä henkilö itse olisi voinut ennalta eh
käistä eikä estää sitä, kyseessä oli puhdas onnettomuus. M ikäli taas 
henkilö olisi voinut järkevämmin toimimalla ehkäistä tai estää onnet
tomuuden, hänen kodittomaksi jäämisensä voidaan katsoa fyysiseksi 
sanktioksi. Jos talo poltettiin oikeuden määräyksestä, kyseessä oli po
liittinen sanktio eli rangaistus. Mikäli naapurit olisivat voineet estää 
talon palamisen tai sammuttaa sen ajoissa, mutta henkilön moraalitto
muuden vuoksi jättivät sen tekemättä, he langettivat hänelle moraali
sen tuomion. Ja mikäli Jumala jonkin synnin takia iski talon tuleen, 
voidaan puhua uskonnollisesta sanktiosta.
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Nämä mielihyvän ja tuskan lähteet liittyvät Benthamin teoriaan 
seuraavasti. Ihmiset (ja itse asiassa muutkin tuntevat olennot) toimivat 
kussakin tilanteessa sen vaihtoehdon mukaan, josta on odotettavissa 
suurin mielihyvä: psykologis-egoistisesti. Kun heidän kuitenkin pitäi
si toimia utilitaristisesti, kasvatuksen, lainsäädännön ja sosiaalipolitii
kan tehtävänä on indoktrinaation, palkkioiden ja rangaistusten avulla 
ohjata ihmiset toimimaan kaikkien onnellisuutta eikä vain heidän 
omaansa edistävällä tavalla. Seuraavassa luvussa tarkastellaan sitä, 
kuinka Bentham ajatteli rangaistusten ohjaavan kansalaisten toimin
taa. Tässä kuitenkin myös alkukielellä muistivärssy, jolla hän ilmei
sesti arveli kalkyylinsa idean iskostuvan ihmisten mieliin, kunhan se 
heille opetetaan:

Intense, long, certain, speedy, fruitful, pure - 
Such marks in pleasures and in pains endure.
Such pleasures seek, if private be thy end:
If it be public, wide let them extend.
Such pains avoid, whichever be thy view:
If pains must come, let them extend to few.

Benthamia syytettiin arvoteoriansa yhteydessä siitä, että hän ei ym
märtänyt runoutta vaan vertasi sen tuottamaa mielihyvää muitta 
mutkitta yksinkertaisten lasten seurapelien aiheuttamiin kokemuk
siin. Benthamin raportoidaan vastanneen, että hän tunnistaa kyllä 
helposti runouden muusta kirjallisuudesta, sillä siinä teksti loppuu 
usein ennen kuin päästään sivun oikeaan laitaan asti.
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Benthamin utilitaristinen 
rangaistusteoria

10
" R a n g a i s t u s  on  j u l k i s e n  v a l l a n

YKSILÖLLE AIHEUTTAMAA TUSKAA, 

JOKA ON KUSSAKIN TAPAUKSESSA OI

KEUTETTAVA ERIKSEEN ONNELLISUUS- 

PERIAATETTA NOUDATTAEN. SUUREM

MAN TUSKAN ON TULTAVA EHKÄISTYK

SI TAI ELIMINOIDUKSI RANGAISTUKSEN 

MYÖTÄ."

Benthamin "klassisen utilitarismin" sovelluksista ehkä tärkein liittyy 
lain toimeenpanoon, teoriaan rangaistuksista. Kysymykseen siitä, 
miten lainrikkojia tulisi kohdella, on aikojen kuluessa esitetty kolme 
päävastausta.

Retributiivinen rangaistusteoria (karkeasti luonnehdittuna "kos- 
tomalli") vallitsi Benthamin aikana, ja sille vaihtoehdoksi hän kehitti 
oman oppinsa. Kostoteorian lähtökohta on se, että ilman rikkomuksia 
maailmassa vallitsee jonkinlainen moraalinen tasapaino. Tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen kunnioittaa jokaisen muun 
lakiin kirjattuja ja moraalin sanelemia perustavia oikeuksia. Kun 
joku rikkoo lakia, hän loukkaa jonkun toisen perustavia laillisia ja 
moraalisia oikeuksia. Näin tehdessään hän ottaa itselleen edun, joka ei 
hänelle kuulu ja aiheuttaa epätasapainon tilan, pullistuman moraali
sessa kosmoksessa. Tasapaino palautetaan rankaisemalla väärinteki
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jää: ottamalla häneltä takaisin se ansioton etu, jonka lain rikkominen 
hänelle tuotti.

Näkemyksen ongelma on sen määrittelemisessä, miten ansiotto
mat edut peritään takaisin. Varkaustapauksessa se voisi tapahtua esi
merkiksi niin, että varastettu tavara palautetaan omistajalleen. Mutta 
silloin rangaistuksen ja koston aspekti jäisi puuttumaan, joten ilmei
sesti rikolliselle pitäisi aiheuttaa myös tuskaa tai mielipahaa siinä suh
teessa kuin hän on aiheuttanut sitä uhrille. Kuinka tämä toteutetaan? 
Varastetaanko häneltä jotakin? Entä, jos kyseessä on pahoinpitely? 
Pitääkö poliisi rikollista paikoillaan sillä välin kun uhri "ottaa omansa 
takaisin"? Henkirikokset ovat vielä vaikeampia. Murhan tai tapon 
uhri ei enää voi tappaa oikeuksiensa loukkaajaa. Ja vaikka muut hoi
taisivat asian hänen puolestaan, moninkertaista murhaajaa ei voi tap
paa kuin kerran.

Terapeuttinen teoria eli hoitomalli on kehitetty lähinnä 1900-lu- 
vulla vaihtoehdoksi retributiivisille ja utilitaristisille opeille. (Esittelen 
sen kuitenkin, historiallisesta järjestyksestä poiketen, ennen Bentha- 
min ehdotusta hänen mallinsa käsitteellisen taustan valottamiseksi.) 
Teorian mukaan rikollisuus on joko yksilön sairautta tai yhteiskun
nan kyvyttömyyttä järjestää ihmisille kunnollisia elinolosuhteita. Mi
käli kyse on yksilön sairaudesta, hänet on eristettävä muusta yhteisös
tä ja hoidettava kuten tartuntataudin kantajaa, ei epäinhimillisesti 
rangaistava. Jos vika on yhteiskunnassa, on ensisijaisesti pyrittävä vai
kuttamaan rikoksen syihin, kuten väärään yksityisomistuksen ja
koon, ja hoidettava takaisin yhteiskuntakelpoisiksi ne, jotka väärä jär
jestelmä on turmellut.

Vaikka tämän mallin pohjana on inhimillinen ajatus kaikkien ih
misten moraalisesta hyvyydestä, se johtaa lainrikkojien kohteluun 
epäkunnioittavilla ja holhoavilla tavoilla. Rikoksentekijä on käsityk
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sen mukaan tahdoton sairauden tai ympäristön uhri, joka on paran
nettava taudistaan tai autettava pois omasta maailmastaan, ei moraali
nen agentti, jolla on omat, oikeat tai väärät, syynsä toimia lainvastai
sesti. Hoitoajatus johtaa helposti siihen, että sääntöjen rikkoja otetaan 
pakkohoitoon määräämättömäksi ajaksi, sillä teorian perusideat edel
lyttävät hoidossa pitämistä "paranemiseen” saakka. Lainrikkojalle 
mahdollisia kohtaloita mallissa ovat todellinen reformi (jota on mo
raalitonta odottaa, mikäli laki on epäoikeudenmukainen tai tuomittu 
syytön), valehtelu ja teeskentely (jotka voivat auttaa ulos vääriä ihmi
siä) tai elinkautinen "hoito” (eli käytännössä elinkautinen vankeus) 
rangaistuksena mistä tahansa rikkomuksesta sen vakavuuteen katso
matta.

Utilitaristinen eli ehkäisevä rangaistusteoria, jonka Bentham 
muotoili Cesare Beccarian perusajatuksia seuraten, ei sen paremmin 
vaadi kostoa kuin oleta rikollisia sairaiksikaan. Sen lähtökohta on, 
että rangaistus on julkisen vallan yksilölle aiheuttamaa tuskaa, joka 
on kussakin tapauksessa oikeutettava erikseen onnellisuusperiaatetta 
noudattaen. Suuremman tuskan on tultava ehkäistyksi tai eliminoi
duksi rangaistuksen myötä.

Onnellisuusperiaatteen mukaisia perusteita rangaistukselle on 
Benthamin mukaan neljä. Ensimmäinen on varoittavan esimerkin 
antaminen kaikille niille, jotka saattaisivat tulevaisuudessa harkita sa
maa rikosta — rikosten ennaltaehkäisy pelotusvaikutuksen kautta. 
Koska esimerkin vaikutuspiiri on laaja, Bentham pitää tätä rangais
tuksen tärkeimpänä tehtävänä ja oikeutuksena. Toinen, jo vähemmän 
tärkeä (ja kyseenalainen) peruste on rikoksentekijän ojentaminen — 
rikosten ennaltaehkäisy vankilaelämän parantavan vaikutuksen 
kautta. Kolmas rangaistuksen oikeutus on rikollisen tekeminen ky
vyttömäksi lisärötöksiin — rikosten estäminen vapaudenriiston avulla.
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Ajatuksena tässä on se, että kun rikollinen on vankilassa, hän ei pääse 
uusimaan rikostaan. Ilmeisen vastaesimerkin tarjoavat nykyään, 
vaikka eivät ehkä Benthamin aikana, tuomiotaan kärsivät järjestäyty
neen rikollisuuden johtajat, jotka jatkavat toimiaan vankilasta käsin. 
Neljäs, harvoin ehkäisevässä teoriassa tunnustettu mutta silti yhtä aito 
motiivi rangaistukselle on rikoksen uhrin ja muidenkin ihmisten kos
tonhalun tyydyttäminen. Benthamkin korostaa, ettei rangaistusta saa 
koskaan säätää pelkästään tällä perusteella, mutta toteaa, että sitä voi
daan käyttää valinnan perusteena muiden kohtien vastatessa toisiaan 
kahdessa rangaistusvaihtoehdossa.

Kysymys rangaistuksen oikeutuksesta on Benthamin teoriassa 
aina empiirinen, havaittavaan todellisuuteen sidottu. Hän itse ajatteli, 
että laillista rangaistusta ei pitäisi käyttää tapauksissa, joissa se on pe
rusteeton, tehoton, tappiollinen tai tarpeeton.

Rangaistus on hänen mukaansa perusteeton, mikäli todellista va
hinkoa ei ole tapahtunut (esimerkiksi jos vahinko on aiheutettu kärsi
neen osapuolen vapaalla suostumuksella) tai aiheutettu vahinko oli 
välttämätön väline suuremman hyvän saavuttamiselle (kuten murtau
tuminen toisen taloon turvaan lumimyrskyltä).

Rangaistuksen tehottomuudelle Bentham esittää koko joukon riit
täviä ehtoja. Teko on voinut tulla rangaistavaksi vasta sen tekemisen 
jälkeen. Tämä on itse asiassa hyvinkin tavallista common law -järjes
telmässä, jota vastaan Bentham hyökkäsi. Tuomari päättää vasta oi
keudessa analogisten ennakkotapausten perusteella, oliko syytetyn 
teko rangaistuksen arvoinen. Tällaisella lainkäytöllä ei tietenkään voi 
olla yleistä ennaltaehkäisevää vaikutusta niihin tekoihin, joita halu
taan estää. Rangaistus on tehoton myös, kun lakia ja rangaistusuhkaa 
ei ole saatettu niiden ihmisten tietoon (tai ulottuville), joita se koskee. 
Tilanne on sama, jos tieto rangaistuksen uhasta ei muuta rikoksente
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kijän mieltä (hän voi olla pikkulapsi, mielenvikainen tai juovuksissa; 
viimeksi mainittu ei tosin vapauta käytännössä tekijää rangaistukses
ta, koska syyllisyys voidaan siirtää humalan tietoiseen hankintaan ja 
rangaista siitä) tai se ei estä henkilöä tekemästä tekoa (teko on tahaton, 
tietämättömyydestä tehty tai tiedolliseen erehdykseen perustuva) tai 
se ei vaikuta henkilöön, koska hänellä on rangaistuksen pelkoa suu
rempi motiivi (oletettu fyysinen uhka, uhka maineelle tms.) tehdä ri
kollinen teko (tämäkään ei vapauta käytännössä, koska sen olemassa
oloa ei voida todistaa yksittäisissä tapauksissa). Rangaistus on tehoton 
myös, mikäli tieto rangaistuksen uhasta muuttaa kyllä henkilön aikei
ta, mutta hänen tahdollaan ei ole vaikutusta siihen, mitä hän (tai hä
nen kehonsa) tekee (sidottuna ei voi tehdä mitä tahtoisi, tönäistynä voi 
"tehdä” tahtomattaan jotain kiellettyä).

Rangaistuksen tappiollisuudelle Bentham löytää seuraavat syyt: 
Rangaistus tuottaa enemmän kärsimystä kuin rikoksen salliminen. 
(Tällä perusteella voisi vastustaa vuoden vankeustuomioita katujen 
roskaamisesta.) Rikokseen osallisten suuri määrä lisää tietyssä yksit
täistapauksessa rangaistuksen tuskia suhteettomasti. (Ehkä muun 
muassa tällä perusteella kokonaista kansakuntaa, sen jokaista kansa
laista, ei yleensä haluta rangaista sotarikoksista.) Yhteisö voi myös 
tarvita rikoksentekijän palveluita kipeämmin kuin saavutettavaa pe- 
lotusvaikutusta. (Tämä ajatus on ymmärrettävä esimerkiksi poliisin 
ilmiantajan kohdalla, mutta pitäisikö se ulottaa talousrikollisiin, jotka 
uhkaavat tuomittuina siirtää liiketoimintansa muihin maihin?) Ran
gaistus on myös tappiollinen, jos moni yhteisön jäsen pitää sitä väärä
nä, ja se aiheuttaa näin heille mielipahaa. Sama tarkastelu voidaan 
ulottaa myös muiden maiden hallitsijoihin ja kansalaisiin: jos he pitä
vät rangaistusta vääränä, aiheutuva mielipaha voi tehdä sen tappiolli
seksi.
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Rangaistuksen tarpeettomuuden kriteeriksi Bentham asettaa sen, 
että tuomiolle asetettu päämäärä voitaisiin yhtä hyvin saavuttaa muil
la keinoilla, esimerkiksi opetuksella tai kasvatuksella. Tämä poikkeus 
oikeuttaa Benthamin mallissa laajan ilmaisunvapauden poliittisissa, 
moraalisissa ja uskonnollisissa asioissa. Mielipiteiden tukahduttami
nen rangaistuksilla on huomattavasti epävarmempi keino vähentää 
niiden suosiota kuin avoin julkinen keskustelu. (Kaikki eivät tieten
kään jaa tätä utilitaristien suosimaa oletusta.)

Myöhemmin on esitetty, etteivät Benthamin utilitaristisen rangais- 
tusteorian ehdot toteudu (niissäkään tapauksissa, jotka eivät hänen 
kriteeriensä mukaan ole perusteettomia, tehottomia, tappiollisia tai 
tarpeettomia) ainakaan nykyisellä vankeus- ja sakkojärjestelmällä. 
Vankilassa oleminen ei estä rikoksia sen paremmin ulkopuolella (ma- 
fiajohtajat) kuin sisäpuolellakaan (pahoinpitelyt ja henkirikokset van
kien kesken). Vankila ei myöskään aina reformoi rikoksentekijää, 
vaan voi paremminkin kasvattaa hänet ammattirikolliseksi. Eikä ran
gaistuksen uhka ehkäise rikoksia tehokkaasti, kuten voidaan huoma
ta siitä, että lakeja rikotaan jatkuvasti sanktioista huolimatta.

Näitä vastaan voidaan Benthamin puolustukseksi sanoa, että ri
koksentekijän tekeminen kyvyttömäksi rötöksiin tuomion aikana ja 
yhteiskuntakelpoiseksi sen myötä ovat vain rangaistuksen toissijaisia 
tehtäviä. Epäonnistuminen niissä ei ole ratkaisevaa, koska rangaistus
ten ensisijainen oikeutus on sen yleisessä pelotusvaikutuksessa. Ja voi
daan väittää, että se puuttuu vain tapauksissa, joissa rangaistusta ei 
utilitaristisen teorian mukaan olisi pitänyt alun pitäenkään säätää 
(koska se on "perusteeton”, "tehoton", "tappiollinen” tai "tarpeeton"). 
Tällainen väite olisi tietenkin jollakin tavalla todistettava, ennen kuin 
voitaisiin Benthamin tavoin luottaa rangaistusten ehkäisevään vaiku
tukseen.
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Useimmin esitetty vastaväite utilitaristiselle rangaistusteorialle on 
se, että onnellisuuden maksimointi voi vaatia vallanpitäjiä "rankaise
maan” myös viattomia. Vaikka sellainen rangaistus olisi "perustee
ton” ja "tehoton", se voisi olla yleisesti hyödyllinen. Tässä yhteydessä 
on hyvä mainita alustavasti kaksi 1900-luvun kriitikkoa ja heidän 
pääajatuksensa aiheesta.

H. J. McCloskeyn kuuluisassa esimerkissä (johon palataan utilita
rismin kritiikkiä koskevassa luvussa) pikkukaupungin sheriffin pitäi
si hirttää viaton ohikulkija ratkaisemattomasta rikoksesta tuomittuna 
ankarien rotumellakoiden välttämiseksi. Utilitaristinen teoria näyt
täisi kannattavan viattoman uhraamista.

C. L. Ten puolestaan on todennut, että syyllisen lähisukulaisten 
rankaiseminen rikoksista olisi usein tehokkain tapa pelottaa rikok- 
sentekoa harkitsevia. Mikä Benthamin teoriassa voisi oikeuttaa tehot
tomuuden?

Erilaiset utilitaristit vastaavat näihin kysymyksiin hieman eri ta
voin. Suoraviivaisimmat opin kannattajat yksinkertaisesti hyväksy
vät uhraukset. M ikäli hyötyperiaate huolellisen tarkastelun jälkeen 
todella vaatii viranomaisia rankaisemaan syyttömiä, niin on heidän 
mielestään tehtävä. Kaikki muu olisi moraalitonta siinä mielessä, että 
yhden henkilön etuoikeuksien takia uhrattaisiin useamman etu. Mo
raalisesti optimistiset utilitaristit taas sanovat, että tällaiset tilanteet 
ovat käytännössä mahdottomia. Kun kaikki seuraukset otetaan huo
mioon, ei heidän käsityksensä mukaan ole mahdollista, että syyttömi
en rankaiseminen tuottaisi todellisessa elämässä suurimman onnelli
suuden. Eikä pelkästään mielikuvitukseen perustuvia esimerkkejä 
tarvitse heidän mielestään ottaa huomioon, koska utilitarismi puhuu 
toiminnasta tässä maailmassa, ei joissakin muissa loogisesti mahdolli
sissa maailmoissa. Sääntöutilitaristit taas turvautuvat laillisten peri-
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aatteiden yhteiskuntaa koossapitävään vaikutukseen. Vaikka syyttö
mien rankaiseminen yksittäisessä tapauksessa voisi tuottaa suurim
man odotettavissa olevan onnellisuuden, sen korottaminen yleiseksi 
säännöksi, he väittävät, tuottaisi lopulta kärsimystä enemmän kuin 
onnellisuutta. Ihmiset elävät paremmin valtiossa, joka ei loukkaa hei
dän oikeustajuaan. Eklektisemmät utilitaristit voivat ehdottaa ongel
man unohtamista. Syyttömien rankaisemisen voi postuloida teorian 
ulkopuolelle sanomalla, että rangaistus liittyy aina käsitteellisesti syyl
lisyyteen. Eri asia on, kuinka monta tällaista terminologista oletusta 
teoriaan voi lisätä menettämättä sen utilitaristisuutta. Syyttömyys ja 
syyllisyys ovat, kuten jo Godwin osoitti, kuitenkin opin kannalta mer
kityksettömiä kategorioita.

Onnellisuusperiaatteen soveltaminen käytännön kiistoihin teki 
Benthamin monissa asioissa edistykselliseksi, joissakin asioissa monil
le jopa sietämättömän radikaaliksi, etenkin omana aikanaan. Hän 
kannatti (tosin vasta James Millin yllyttämänä 1800-luvulla) edustuk
sellista demokratiaa ja periaatteessa myös äänioikeutta ja poliittisia 
virkoja naisille. Käytännössä hän tosin pelkäsi (tai ainakin väitti pel
käävänsä), että naisasian ottaminen esiin silloisessa mielipideilmastos
sa olisi jarruttanut aatelittomien miesten äänioikeuden saamista. Hän 
piti sotaa järjettömänä tapana ratkoa kansainvälisiä asioita ja kannatti 
kansainvälistä lainsäädäntöä ja kiistojen syihin puuttumista, kuten 
siirtomaiden vapauttamista. Hän vastusti lakeja, jotka kriminalisoivat 
homoseksuaalisuuden (Benthamin aikana homoseksuaalisuus oli 
kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla, sen lievempi rangaistavuus 
poistui Englannin laista vasta 1960-luvulla). Näiden rangaistusten pe
rustana ei Benthamin mielestä ollut todellisen vahingon ehkäisemi
nen vaan pelkkä uskonnollisperäinen inho homoseksuaalisia suhteita 
kohtaan. Ainoaksi järkeväksi argumentiksi Bentham näki sen, että
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väestö saattaisi homoseksuaalisuuden laillistamisen myötä vaarallises
ti vähetä, mutta hän ei kuitenkaan itse pitänyt tätä realistisena mah
dollisuutena.

Toisaalta Benthamin teoria sai hänet hyväksymään myös vähem
män humaaneja toimia. Hän oli esimerkiksi valmis sallimaan kidu
tuksen erityisissä olosuhteissa tarkasti määriteltyjen ehtojen vallitessa. 
Lähinnä kysymys oli informaation saamisesta, kun henkilöllä tiede
tään olevan tietoa, joka on välttämätöntä yleisen edun turvaamiseksi 
eikä kyseistä tietoa muuten millään voida saada riittävän ajoissa. Kan
ta on ehdottomasti vastoin ajatuksia ihmisoikeuksien loukkaamatto
muudesta, mutta sille löytyy kyllä ainakin populaarikulttuurin kuvas
tosta intuitiivista tukeakin. Dirty Harry lyö terroristin päätä seinään 
saadakseen tietää, minne tämä on asettanut aikapommin, joka tappai
si ja vammauttaisi satoja lapsia; ja useimmat katsojat pitävät hänen 
toimiaan juuri tässä tilanteessa oikeina. Yleisin Benthamin vastainen 
argumentti liittyykin useimmiten vain hänen kantansa sovelluksiin. 
M ikäli kidutus sallitaan virallisesti edes tällaisissa tilanteissa, sitä voi 
olla mahdotonta rajoittaa vain niihin. Siksi on, väitetään, parempi 
kieltää kidutus laissa (ja luultavasti jättää vaikeat tilanteet dirty harry 
callahanien hoidettaviksi).

Bentham ymmärsi ja oli valmis hyväksymään (joskaan ei välttä
mättä laillisesti) sen, että vaikeassa tilanteessa olevat naimattomat nai
set menehdyttivät vastasyntyneet lapsensa. Hänen mielestään mur
hassa ei ole pahinta uhrin kuolema, vaan muiden (vastaavassa asemas
sa olevien) ihmisten kauhu. Koska vastasyntyneet eivät osaa pelästyä 
muiden vastasyntyneiden kuolemasta, suurin osa rangaistuksen tar
peesta on poissa. Rangaistuksen (joka 1800-luvun alun Englannissa oli 
kuolemanrangaistus) motiivina olikin Benthamin käsityksen mukaan 
lähinnä suvaitsemattomuus ja antipatia, jotka perustuivat ajan stig-
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matisoiville käsityksille avioliiton ulkopuolisista suhteista ja lapsista. 
Lapsensa epätoivoissaan tappavat naiset olisivat hänen mielestään an
sainneet muilta ihmisiltä ymmärrystä ennemmin kuin kuolemantuo
mion.

Benthamin käsitys yksityisen ja julkisen moraalin suhteesta on 
aika ajoin herättänyt keskustelua. Tavallisimman tulkinnan mukaan 
onnellisuusperiaate sitoo samalla tavoin sekä vallanpitäjiä lainsää
dännössä (ja sosiaalipolitiikassa) että yksilöä hänen moraalisissa valin
noissaan. Tulkinnan ongelma on kuitenkin Benthamin oma kielen
käyttö. Teoksensa A n Introduction to the P rinciples of M orals 

and L egislation ensiriveistä alkaen hän näyttää sanovan, että yksi
tyistä kansalaista ohjaavat vain hänen omat mielihyvänsä ja tuskansa 
ja että asian pitääkin olla juuri näin. Viime vuosisadan utilitarismin 
arvostelijoista kannattaa tässä yhteydessä mainita kaksi.

Amerikkalaisfilosofi David Lyons on mainittua huomiota hyväksi 
käyttäen väittänyt, että Benthamin ihmiskuva on eettisesti epäilyttä
vällä tavalla kaksinainen. Koska jokaisen agentin on huolehdittava 
niistä ja vain niistä, joita hän hallitsee, poliittisten vallankäyttäjien tu
lee toiminnassaan ottaa huomioon kaikkien kansalaistensa edut ja yk
silöiden vain oma etunsa. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että 
Benthamin mallissa ihmiset jakaantuvat jyrkästi kahtia: eliittiin, joka 
pystyy laatimaan sääntöjä yleisen onnellisuuden saavuttamiseksi, ja 
rahvaaseen, joka seuraa mekaanisesti sille asetettuja säädöksiä.

Englantilainen H. L. A. Hart, Benthamin teorioiden suuri uudel- 
leenlämmittäjä, on kannattanut tässä asiassa seuraavanlaista tulkin
taa. Vallanpitäjien tehtävä on tavoitella kaikkien parasta (ei vain hal
littaviensa), sillä heidän tekojensa vaikutuspiiriin kuuluvat kaikki ih
miset. Yksilön "spontaaniin” moraalisuuteen taas kuuluu kaksi asiaa, 
nimittäin omasta itsestään ja omista eduistaan huolehtiminen siten,
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että muiden edut eivät samalla kärsi, ja muidenkin hyödyttäminen sil
loin, kun se ei ole itselle liian epämukavaa. Mitään luonnollista oman 
edun ja muiden etujen välistä harmoniaa ei kuitenkaan ole, ja vaikeis
sa tapauksissa yksilö saattaa spontaanisti toimia ennemmin itsensä 
kuin muiden puolesta. Siksi tarvitaan lakeja takaamaan, että yksilö 
vaikeissakin tilanteissa toimii kaikkien edun mukaisesti.

Hartin versiota voidaan ehkä tukea viittaamalla Benthamin muis- 
tivärssyyn, joka mainittiin edeltävän luvun lopussa. Sen mukaan val
lanpitäjien tulee tavoitella kaikkien hyvää sekä pyrkimällä suojaa
maan heitä kärsimyksiltä että pyrkimällä lisäämään heidän mielihy- 
väänsä. Yksilön moraali yksilönä kuitenkin vaatii häntä vain suojaa
maan itseään ja kanssaeläjiään kärsimyksiltä (tässä laki kieltoineen ja 
käskyineen tukee häntä), ei välttämättä aktiivisesti edistämään heidän 
mielihyviään.
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James Mill ja  demokratian 
psykologinen perusta

11
"To t u u s  p a k o t t a a  itsen sä  t i e t o is u u 

den KESKIPISTEESEEN, KUNHAN TIETOI

SUUS VAIVAUTUU KÄYMÄÄN LÄPI KAIKKI 

TARJOLLA OLEVAT VAIHTOEHDOT JA OIVAL

TAMAAN NIIDEN PIILEVÄT VIRHEET."

James Mill oli Benthamin oppilas ja työtoveri, joka Itä-Intian Kaup
pakomppanian johdossa uudisti yhteiskunnallisia oloja brittiläisessä 
Intiassa. Utilitarististen periaatteiden mukaiset muutokset ulottuivat 
ainakin hallinnon järkeistämiseen, oikeudenkäytön reformiin, koulu
järjestelmän länsimaistamiseen ja talouden kehittämiseen. Hieman 
ironista asiassa on se, että Mill päätyi Kauppakomppanian, joka oli 
eräänlainen Intian asioista vastaava itsenäinen ministeriö Englannis
sa, johtoon arvosteltuaan kirjassaan H istory of B ritish India (1818)  

brittiläistä siirtomaavaltaa Euroopan ulkopuolella.
Mill vastusti utilitarismin ja valistuksen nimissä Ranskan vallan

kumouksen "ihmisoikeuksiin” vetoavaa puhetapaa ja syntymässä ol
lutta englantilaista romantiikkaa. Hänen käsityksensä mukaan uudis
tusten on nojattava tieteellisille periaatteille, ei ideologisille fiktioille 
(kuten ihmisoikeuksille) tai kollektiivisille opeille kansanhengestä 
(kuten saksalaiset romantikot tekivät).

Mill lähti teoriassaan liikkeelle psykologiasta. Hän kehitti utilita
risminsa perustan Locken, Hartleyn ja Tuckerin assosiaatio-opin poh-
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jalle kirjassaan A nalysis of the P henomena of the H u m a n  M ind 

(1829). Opin pääpiirteet ovat seuraavat: Kaikki ihmisten tavallisesti 
kannattamat moraaliset, uskonnolliset ja poliittiset käsitykset ovat pe
räisin heidän kasvuympäristöstään. Ihmisen syntyessä hänen mielensä 
on kuin pimeä huone, jonne aistit kohta alkavat syytää valonväläh- 
dyksiä. Ihmisen kehitys riippuu täysin siitä, kuinka hänen kasvatta
jansa säätelevät tätä aistimusten tulvaa. Assosiaation periaatteen, 
ideajonojen ja käännöksen kautta ajatukset oikeasta käyttäytymisestä 
iskostuvat ihmisiin lapsuusvuosina. Utilitaristisen kasvattajan tehtävä 
on iskostaa kasvattiinsa muiden etujen kunnioitus, ja mikäli hän on
nistuu tässä, yksilö tulee toimimaan moraalisesti oikein koko ikänsä.

Teoria herättää kysymyksen siitä, kuinka yksilö voi tulla moraali
sesti paremmaksi, ellei hän ole jo lapsuudessaan saanut oikeanlaista 
kasvatusta. Voidaanko eettisesti koulimattomat kansalaiset vain pa
kottamalla saada toimimaan kaikkien edun mukaisesti? Ja mikäli 
niin on, kuka laatii mahdollisimman monen onnellisuutta edistävät 
lait ja miksi kansalaiset suostuisivat elämään niiden mukaisesti? 
Bentham oletti varhaisessa teoriassaan selvästi, että lait säätää valistu
nut itsevaltias. Mutta mikä takaisi sen, että itsevaltias on utilitaristi? 
Historia ei ainakaan tue sitä käsitystä, että itse itsensä valtuuttamat 
johtajat toimisivat aina tai edes usein kaikkien yhtäläistä onnellisuutta 
silmälläpitäen.

Mill vastasi näihin kysymyksiin etsimällä psykologiasta perustan 
edustukselliselle demokratialle. Hänen mukaansa ihmisen järki ra
kentuu niin, että kun hänelle paljastetaan minkä tahansa virheellisen 
käsityksensä alkuperä, hän on pakotettu muuttamaan mielensä sen 
suhteen. Näitä virheellisyyksiä voivat, psykologisten pohdintojen va
lossa, olla esimerkiksi vaillinainen assosiaatioketju tai irrationaalisesti 
rakentunut ideajono. Analysoimalla virheellisten ajatustensa syntyä ja
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muotoutumista valistunut ihminen pystyy vapauttamaan itsensä en
nakkoluuloista (joita Millin mielestä ovat kaikki utilitarismin kanssa 
yhteensopimattomat ideat). Totuus pakottaa itsensä tietoisuuden kes
kipisteeseen, kunhan tietoisuus vaivautuu käymään läpi kaikki tarjol
la olevat vaihtoehdot ja oivaltamaan niiden piilevät virheet.

Utilitarismin periaatteet toteutuvat Millin mukaan suurella psyko
logisella todennäköisyydellä poliittisessa järjestelmässä, joka on mah
dollisimman kattavasti edustuksellinen. Tämä ajatus voidaan oikeut
taa kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen oikeutus on lähinnä käsitteellinen. Valistuneenkin 
yksinvaltiaan sydäntä lähinnä oleva etu on hänen oma etunsa, kun 
taas "kaikkien etu" kiinnostaa vain (tai eniten ja luontevimmin) 
"kaikkia". Siksi "kaikkien” osallistuminen hallintoon ja vallanpitoon, 
ainakin vaaleissa, on yleisesti hyödyllistä. Ja kun johtajien pysyminen 
vallassa riippuu mahdollisimman monen kansalaisen tuesta, heillä on 
oman etunsa (tavallisimmin uudelleenvalintansa) nimissä syytä tavoi
tella julkisissa toimissaan mahdollisimman monen onnellisuutta. Si
ten hallitsijoiden mahdollinen egoismikin kanavoituu edustuksellisen 
demokratian ja laajan äänioikeuden kautta utilitarismiksi.

Suoremmin Millin psykologiaan liittyvä oikeutus demokratialle 
perustuu ideaan väärien ajatusten kumoutumisesta. Edustuksellinen 
demokratia edellyttää julkista keskustelua harjoitetun politiikan pää
määristä ja niihin pääsemisen keinoista. Tässä keskustelussa esitetään, 
mikäli se on riittävän perusteellista, lopulta kaikki vaihtoehdot, joita 
hallinnon päämääräksi ja välineiksi voidaan suositella. Mutta näistä 
vaihtoehdoista kaikki paitsi yksi ovat virheellisiä siinä mielessä, että 
ne ovat vähemmän täydellisiä. Virheellisten vaihtoehtojen epäpätevät 
perustelut paljastuvat keskustelun edetessä keskustelijoille samalla lo
giikalla kuin väärien ajatusten onttous paljastuu niitä tutkistelevalle
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mielelle. Totuus pakottaa itsensä näin myös "kollektiivisen tietoisuu
den" keskipisteeseen (termi on kuitenkin kuvaannollinen, sillä mi
tään itsenäistä ryhmäsielua ei assosiaatiopsykologiassa ole). Millin 
mukaan tämä totuus on se, että hallinnon pitää perustua suurimman 
onnellisuuden periaatteeseen.

Jälkimmäisen tulkinnan valossa tulee ehkä hieman järkeenkäy- 
vemmäksi Millin varsin rajoittava käsitys laajimmasta mahdollisesta 
edustuksellisuudesta. Hän nimittäin kannatti äänioikeuden ulotta
mista vain kaikkiin 40 vuotta täyttäneisiin miehiin. Kun puhutaan 
"kaikkien edusta" ja sen ottamisesta huomioon vaalien avulla, äänioi
keutettujen ala pitäisi varmasti laajentaa myös nuorempiin miehiin ja 
naisiin, joilla on omat etunsa. Mutta jos tavoitteena on vain kaikkien 
näkökulmien tuominen keskusteluun ja hylkääminen utilitarismin 
suuremmaksi kunniaksi, mikä tahansa rajoitettukin ihmisryhmä riit
tää keskustelun käyjäksi. Tämä ryhmä voi tietenkin koostua alle 30- 
vuotiaista intialaisista naisista yhtä hyvin kuin yli 40-vuotiaista eng
lantilaisista miehistä, mikäli yksilöt oletetaan kyvyiltään jokseenkin 
tasaveroisiksi iästään, sukupuolestaan ja kansallisuudestaan riippu
matta. Millin ratkaisun pohjana oli kuitenkin hänen perhekäsityksen- 
sä, jonka mukaan perheessä vallitsevien luonnollisten kiintymyksen 
siteiden ansiosta isä on oikea henkilö edustamaan poliittisissa asioissa 
vaimoaan, tyttäriään ja alle 40-vuotiaita poikiaan.

Millin moraaliteoria jää hänen töissään melko täydellisesti hänen 
poliittisen filosofiansa varjoon. Se näyttää kuitenkin olevan jonkinlai
nen (ehkä deskriptiivisen) psykologisen utilitarismin versio, jossa oi
kein kasvatettuina ihmiset tavoittelevat kaikkien onnellisuutta, eivät 
vain omaansa. Itse asiassa on huomautettu, että vanhemmalta Milliltä 
puuttui teoriastaan melkein kokonaan käsitys ihmisen omasta mieli
hyvästä, ja hänen oppinsa on siksi lähinnä askeettista altruismia. Pai-
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notus on joka tapauksessa Millillä hieman erilainen kuin Benthamilla, 
joka asetti rikoslain takaamaan ihmisten moraalisuuden. Millin ihan- 
nekansalaiset eivät tarvitse lakeja lainkaan, kunhan kasvatusjärjestel
mä on kunnossa ja tekee heistä hyveellisiä.

Poliittisen filosofian ja moraaliteorian lisäksi Mill ulotti utilitaristi
set pohdintansa kansantaloustieteeseen eli (kuten oppiainetta silloin 
kutsuttiin) poliittiseen taloustieteeseen”. Hän esitti, useimmissa koh
dissa David Ricardon työhön nojautuen, Benthamin ympärille ke
rääntyneiden ”filosofisten radikaalien” keskeiset käsitykset taloudes
ta. Näistä kiinnostavimpina voidaan mainita seuraavat kolme. Ensin
näkin Mill opetti, että väestönkasvun rajoittaminen on poliittisten uu
distajien tärkein tehtävä. Pääoma ei lisäänny samassa suhteessa väki
luvun kanssa, ja tämä johtaa väistämättä kurjistumiseen. Tämän aksi
ooman hyväksyminen poliittisten toimien pohjaksi viimeisten kahden 
vuosisadan aikana olisi voinut muuttaa maailman nykytilannetta var
sin syvällisesti. Toiseksi Mill esitti, että minkä tahansa markkinoilla 
olevan tuotteen arvo määräytyy keskeisesti siihen käytetyn työmäärän 
mukaan. Karl Marxin edelleen kehittämänä tämä käsitys muodostui 
osaksi sosialismin ja kommunismin doktriinia. Kolmanneksi Mill 
vaati, että sellainen omaisuuden (esimerkiksi maan tai kiinteistön) ar
vonnousu, joka ei johdu omistajan työstä (vaan "luonnollisista syistä” 
kuten väestönkasvusta) on asetettava veronalaiseksi. Tämä vaatimus 
onkin täytetty tällä vuosisadalla monissa Euroopan maissa.
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John Stuart Mill ja  utilitarismin 
revisio

12
”O n p a r e m p i  o l l a  i h m i n e n , j o n k a  t a v o it 

teet  OVAT VIELÄ TYYDYTTYMÄTTÄ, KUIN TYYTY

V Ä IN K Ä Ä N  s i k a ; on  p a r e m p i  o l l a  S o k r a t e s ,
JOKA EI OLE SAAVUTTANUT KAIKKEA TAVOITTE

LEMAANSA, KUIN TYYTYVÄINEN NARRI. Ja  VAIK
KA NARRI TAI SIKA VOIVATKIN OLLA ASIASTA ERI 

MIELTÄ, SE JOHTUU SIITÄ, ETTÄ HE TUNTEVAT 

VAIN OMAN PUOLENSA ASIASTA, KUN TAAS TOI
NEN OSAPUOLI TUNTEE NE MOLEMMAT.”

John Stuart Mill, James Millin poika, peri suuren osan filosofisista ja 
poliittisista näkemyksistään Benthamilta ja isältään. Hän sai kasva
tuksen isänsä periaatteiden mukaisesti ja oppi ennen 12. ikävuottaan 
parin yliopistotutkinnon verran kieliä, historiaa ja tieteitä. 16-vuotiaa- 
na hän innostui ranskaksi ilmestyneestä Bentham-kirjasta T raites de 

legislation ("tutkielmia lainsäädännöstä”) ja muodosti ystäviensä 
kanssa joukon nimeltä T he U tilitarian S ociety . 19—21-vuotiaana 
hän toimitti Benthamin sekavista käsikirjoituksista sittemmin erin
omaisena pidetyn kirjan R ationale of Judicial  E vidence ja osallistui 
juuri perustetun L ondon D ebating S ocietyn kokouksiin. Yhdistyk
sen tapaamisissa Milliä alkoi kuitenkin vaivata tunne, että häntä 
pidettiin omituisena robottina tai koneena, filosofiseen argumentaati
oon opetettuna apinana. Tästä seurasi Millin omaelämänkerrassaan 
kuvaama "mielenterveydellinen kriisi", jonka aikana hän joutui kak-
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sissakymmenissä arvioimaan uudelleen oman siihenastisen elämänsä 
ja ne opetukset, joita hän oli saanut.

Kriisin ydin liittyi Millin toiveisiin ja odotuksiin. Romahdukseen
sa asti hän oli ajatellut, että hänen elämänsä päämäärä on poliittisen 
muutoksen edistäminen: sosiaalipolitiikan, koulutuksen ja lainsää
dännön reformi, joka saa ne vastaamaan Benthamin ihanteita. Mutta 
syksyllä 1826, kaksikymmenvuotiaana, hän yllätti itsensä ajattelemas
ta: ”Entä jos kaikki ajamani asiat toteutuisivat? Olisinko silloin on
nellinen?” Vastaus näytti olevan selvästi kielteinen, ja näin Millin elä
mältä oli hävinnyt tarkoitus.

Kriisistä toivuttuaan Mill ajatteli politiikan, lainsäädännön ja yh
teiskunnan kysymyksiä monipuolisemmin kuin vain hyödyn tai on- 
nellisuuslaskelmien kannalta. Ajan romantiikka vaikutti moniin hä
nen näkemyksiinsä. Hän arvosti runoutta ihmishengen suurena il
mentymänä ja piti ihmisen yksilöllisyyttä ja jokaisen yksilön ainutlaa
tuisuutta suuressa arvossa. Pitkäaikaisen ystävänsä ja lyhytaikaisen 
vaimonsa Harriet Taylorin ansiosta Millistä tuli feministi sekä kirjoi
tuksissaan että poliittisessa toiminnassaan. Omaisuus- ja reformikysy- 
myksissä Mill oli uransa alkupuolella sosialistinen. Hän kuului ns. 
”utopiasosialisteihin” ja uskoi sosialismin toteutumiseen ylempien 
luokkien hyväntahtoisuuden ja erilaisten yhdyskuntakokeilujen 
kautta, ei vallankumouksen myötä. Myöhemmissä töissään hän oli 
varma siitä, että vallankumous ja sitä seuraava kaiken maan ja pää
oman ottaminen valtion haltuun johtaisi vain hobbesilaiseen luonnon
tilaan, kaikkien sotaan kaikkia vastaan. Hän epäili myös massojen 
kykyä hallita itseään sosialismin edellyttämällä tavalla ja pelkäsi, ettei 
sosialismi (tai kommunismi) antaisi riittävästi tilaa yksilön moraalisel
le kasvulle. Etenkin myöhempinä feministipäivinään hän uskoi, että 
miesten ja naisten välinen alistussuhde on tärkeämpi yhteiskunnalli
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nen ongelma kuin omistajien ja työläisten välinen kuilu, ja päätyi lo
pulta uskomaan, että yksityisomaisuuteen puuttuminen veisi yksilöil
tä mahdollisuuden vapauteen, yhteishengessä toimimiseen ja inhim il
liseen kasvuun.

Myöhemmistä vaikutteista huolimatta Mill pysyi läpi koko tuotan
tonsa utilitaristina, joskin muut opit näkyvät hänen työssään poikkea
mina Benthamin klassisesta opista ja muunnoksina siihen. Millin tär
keimmät revisiot Benthamin ja James Millin teorioihin olivat mielihy
vän laadullisten ominaisuuksien huomiointi ja yksilön oman valin
nanvapauden korostus.

Ensimmäinen muutos oli siis se, että toiminnan tuottaman mieli
hyvän laatu on otettava huomioon arvioitaessa toiminnan moraali
suutta. Benthamin yksilöpsykologia oli tehnyt, ainakin Millin ro
manttisemmalta kannalta tarkasteluna, ihmisistä omaa välitöntä tyy
dytystään ajavia eläimiä, joiden moraalisesta kasvusta, inhimillisestä 
luovuudesta tai yksilöllisestä täydellistymisestä ei ollut takeita. Lain
säädännössä tästä ei ole erityistä haittaa, koska vahingonteon ehkäise
mistä voidaan pitää rikoslaille sopivampana tehtävänä kuin pahante
kijöiden henkistä kasvattamista. Mutta yksityiselämän etiikassa 
Benthamin mallin mekanistisuus on ongelmallisempi asia. Jatkuva 
laskelmointi ja oman välittömän tyydytyksen ajaminen voivat vaikut
taa vahingollisesti yksilön luonteeseen, sillä Benthamin prudentiaali- 
nen egoisti ei, vaikka James Mill niin toivoikin, välttämättä kasva pi
tämään kaikkien hyvää toimintansa luontevana ja suoranaisena ta
voitteena. Ja vaikka Benthamin laskelmoiva agentti kääntyisikin alt
ruismiin, hän ei silti pyrkisi kohti romantiikan korostamia korkeam
pia henkisiä päämääriä. Benthamin ihmisiä onkin pidetty vastustajien 
leirissä tyydytystä etsivinä sikoina, jotka saadaan pysymään omissa 
karsinoissaan vain lain pakottamina.
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Millin vastaus tähän arvosteluun oli yksinkertaisen, vain määrää 
laskevan hedonismin hylkääminen. Teoksessaan U tilitarianism  

(1861) hän kirjoitti:

On hyötyperiaatteen kanssa täysin yhteensopivaa tunnustaa se 
tosiasia, että jotkut mielihyvän la jit ovat toivottavampia ja arvok
kaampia kuin jotkut toiset. Olisi mieletöntä olettaa, että juuri 
mielihyvää arvioitaessa, toisin kuin missä tahansa muussa arvioin
nissa, laatu tulisi unohtaa ja vain määrä ottaa huomioon. ( Mi11 
1987b, 279 - suom. MH.)

Täsmennyksenä tähän toteamukseensa hän esitti, että "toivottavam
pia” ja "arvokkaampia” ovat mielihyvät, jotka lähes kaikki ihmiset 
asettaisivat muunlaisten mielihyvien yläpuolelle, mikäli he tuntisivat 
kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot. Tällaisia ovat hänen mielestään 
nautinnot, jotka edellyttävät ihmisen monimutkaisimpien (mentaalis
ten) kykyjen käyttöä.

Näiden ajatusten sovelluksena Mill päätyi kuuluisaan vertailuun
sa:

On parempi olla ihminen, jonka tavoitteet ovat vielä tyydyttymättä, 
kuin tyytyväisinkään sika; on parempi olla Sokrates, joka ei ole 
saavuttanut kaikkea tavoittelemaansa, kuin tyytyväinen narri. Ja 
vaikka narri tai sika voivatkin olla asiasta eri mieltä, se johtuu siitä, 
että he tuntevat vain oman puolensa asiasta, kun taas toinen 
osapuoli tuntee ne molemmat. (Mt., 281.)

Mill olettaa itsestäänselvyytenä, että jokainen sivistynyt ihminen ym
märtää korkeampien mielihyvien aseman. Sivistynyt ihminen ei mis
sään tapauksessa asettaisi oluen juontia krouvissa runojen lukemisen 
edelle. Ja mitä sivistymättömiin ihmisiin tulee, heiltä ei asiaa kysytä.
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Arvokeskustelun rajoittamiseen sivistyneiden ihmisten keskuu
teen liittyy kaksi Millin filosofian keskeistä piirrettä. Ensinnäkin to
tuuteen voidaan nuoremmankin Millin mukaan päästä vain tutkim al
la asioita niiden jokaiselta puolelta. Kun kaikki asiaankuuluvat seikat 
on käsitelty, totuus pakottaa automaattisesti itsensä tietoisuuden kes
kipisteeseen. Tämä ajatus periytyy James Millin psykologisesta teori
asta, ja sen perusteella oikea käsitys mielihyvien laadusta voi olla vain 
niillä, jotka ovat kokeneet sekä korkeampien että alhaisempien mie
lihyvien kirjon.

Toinen piirre on Millin utilitarismin kaksitasoisuus, joka näkyy 
myös hänen muissa käsityksissään. Normaalitasolla, sivistyneiden ih
misten ollessa kyseessä, on moraalisesti oikein toimia sen vaihtoehdon 
mukaan, joka maksimoi kaikkien mielihyvää niin kuin he itse näke
vät sen. Mutta lasten, moukkien ja barbaarien kyseessä ollen moraali 
vaatii meitä ensin auttamaan nämä ihmiset sellaiselle henkiselle tasol
le, että he pystyvät tajuamaan, mitkä mielihyvät ovat todella tavoitte
lemisen arvoisia. Loppuun asti vietynä tämä tarkoittaa sitä, että sian ja 
narrin käsitykset otetaan huomioon vasta, kun he ovat ihmisen ja 
Sokrateen kanssa samaa mieltä hyvän luonteesta. Mutta silloin heidän 
alkuperäisiä käsityksiään ei koskaan oteta huomioon.

Millin aksiologinen revisio on miellyttänyt monia utilitarismin 
kriitikoita, koska se tuo malliin korkeampia eettisiä ja kulttuurisia ar
voja kuin pelkän materiaalisten nautintojen tyydytyksen. Mutta mal
lissa on myös ongelmansa. Mielihyvän ”arvon” ottaminen huomioon 
tekee utiliteettilaskelmat joko mahdottomiksi (mikäli ei ole tarkkaa 
luetteloa siitä, mikä on ylempää, mikä alempaa) tai tarpeettomiksi 
(mikäli luettelo on laadittavissa, se määrää todennäköisesti teon arvon 
ilman kalkyyliakin). Ja ajatus siitä, että sivistynyt, monipuolisesti asi
oita tunteva ihminen tietää mikä on arvokasta, on käytännössä pul
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mallinen. Ihmiset ovat aivopestävissä yhä monimutkaisempiin ajan
vietteisiin, mikäli heidän ympäristönsä ajaa heitä niihin, mutta miksi 
tällainen aivopesty olotila olisi parempi kuin henkilön alkuperäinen 
tila? Entä jos yhden henkilön kulttuuriset mielihyvät ovat niin arvok
kaita, että niiden takia olisi uhrattava kokonaisen kansakunnan mate
riaalinen hyvinvointi? Kiinnostava kysymys on sekin, onko Millin "si
vistynyt ihminen" kokenut riittävästi "alhaisia mielihyviä" pystyäk
seen vertaamaan niitä "korkeampiin”. Ainakaan Millin omassa elä
mässä ei ilmeisesti ollut paljoakaan sijaa sian tai narrin mielihyvien 
kokeilulle. Ylipäätään ajatus siitä, että sivistymätön ihminen ei tiedä, 
mikä on todella arvokasta, on elitistinen. Hyvyyden ja moraalisuuden 
määrittelee runollisten intellektuellien piiri.

Millin toinen revisio klassisempaan utilitarismiin liittyy vapauden 
rajoituksiin. Hänen käsityksensä mukaan laillisilla rajoituksilla ei saa 
puuttua sellaiseen toimintaan, jonka seuraukset koskevat ensisijaisesti 
vain toimijaa itseään. Tämän kannan ansiosta hänet tunnetaan poliit
tisessa filosofiassa Benthamia liberaalimpana ajattelijana.

Benthamkin kannatti teoriassaan itseä koskevien tekojen jättä
mistä ankarimpien rangaistusten ulkopuolelle. Hänen esimerk
kinsä kirjassa A n Introduction to the P rinciples of M orals and 

L egislation oli juoppous:

Henkilö juo tietyn määrän väkijuomaa ja humalluttaa näin itsensä. 
Humala ei tässä nimenomaisessa tilanteessa aiheuta hänelle 
mitään vahinkoa tai - mikä on tässä yhteydessä pohjimmiltaan 
sama asia - ei aiheuta hänelle mitään havaittavissa olevaa vahin
koa. Mutta on todennäköistä, suorastaan lähes varmaa, että 
riittävän usein toistettuna sama toiminta vahingoittaisi häntä hyvin 
huomattavasti; enemmän tai vähemmän riippuen hänen ruumiinra
kenteestaan ja muista olosuhteista - sen tiedämme päivittäisestä
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kokemuksesta ympärillämme. [...] Kysymyksessä onkin tapaus, 
jossa toiminnan aiheuttama vahinko on kontingenttia, toisin 
sanoen, jossa toiminnan vahingollisuus, sikäli kuin siitä voidaan 
puhua, on vain mahdollista vahingollisuutta. Kyseisen mahdollisuu
den toteutuminen riippuu siitä, harjoitetaanko samanlaista toimin
taa toistuvasti, ja  erityisesti, harjoittaako sitä näissä toistuvissa 
tapauksissa aina sama henkilö. Vahingon kohteena on vain [...] sen 
aiheuttaja itse, ja  vahinko onkin yksityinen ja  itseä koskeva. 
(Bentham 1982, 149 - suom. MH.)

Bentham oli esimerkistään sitä mieltä, että alkoholinkäytön kieltäm i
nen laissa aiheuttaisi niin paljon vahinkoa, että sille ei ole riittäviä 
hyötyperusteita. Hän kuitenkin suositteli, että laki kiinnittäisi ihmis
ten huomiota juopottelun haittoihin tai ainakin "heittäisi sen ylle 
keinotekoisen häpeällisyyden varjon" (mt., 290).

Mill suhtautui itselle aiheutettuihin haittoihin yksikäsitteisemmän 
liberaalisti esseessään O n L iberty (1859):

Ainoa oikeutus voimankäytölle sivistyneen yhteisön jäsentä kohtaan 
vastoin hänen omaa tahtoaan on muille ihmisille aiheutuvan 
vahingon estäminen. Hänen oma hyvänsä, sen paremmin fyysinen 
kuin moraalinenkaan, ei riitä pakon perusteeksi. Häntä ei saa 
pakottaa tekemään tai jättämään tekemättä jotakin vain siksi, että 
se olisi hänen omaksi hyväkseen tai että se olisi muiden mielestä 
järkevää tai edes oikein. [...] Ainoa osa yksilön käyttäytymistä josta 
hänen on vastattava yhteiskunnalle on se osa joka koskee muita. 
Siinä käyttäytymisensä osassa joka koskee vain yksilöä itseään 
hänen riippumattomuutensa on, synnyinoikeutena, ehdoton.
Itsensä suhteen, oman ruumiinsa ja  sielunsa suhteen, yksilö on 
suvereeni. (Mill 1975, 14-15- suom. MH.)
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Tästä katkelmasta voidaan johtaa neljä väpaudenrajoituksia koske
vaa periaatetta.

Vahinkoperiaatteen mukaan rajoitukset ja pakkokeinot ovat oi
keutettuja silloin, kun yksilö ilman niiden olemassaoloa vahingoittaisi 
muita yksilöitä. Erityisesti vakava fyysinen vahinko muille on aina 
riittävä peruste laillisille (ja moraalisille, yleisen mielipiteen välityk
sellä toimiville) rajoituksille. Myös psyykkinen vahinko muille saattaa 
olla riittävä peruste rajoituksille. Mutta niiden kohdalla on oltava va
rovaisempi, koska sielullista epämukavuutta muiden tekemisistä on 
mahdollista kokea riippumatta näiden tekojen luonteesta sinänsä. Se, 
että yksi ihmisjoukko päättää loukkaantua esimerkiksi toisen ihmis
joukon ruokailutavoista, ei oikeuta pakkoa eikä rajoituksia.

Antipaternalismin periaatteen mukaan rajoitukset ja pakkokeinot 
eivät ole oikeutettuja silloin, kun yksilö vahingoittaa toiminnallaan 
vain itseään. Antimoralismin periaate sanelee, että yksilön moraalitto
muus toisten silmissä ei sinänsä oikeuta rajoituksia eikä pakkoa häntä 
vastaan. Ja antiprudentialismin periaate toteaa, että yksilön irratio
naalisuus ("järjettömyys” toisten silmissä) ei ole riittävä peruste hänen 
toimiensa rajoittamiselle pakkokeinoin.

Nämä periaatteet pätevät Millin mukaan aikuisiin sivistyneen yh
teisön jäseniin, mutta eivät (pieniin) lapsiin, mielisairaisiin, tilapäises
sä mielenhäiriössä tai tunnekuohun vallassa oleviin, toimintansa vaa
roista tietämättömiin eivätkä "barbaareihin", eurooppalaista "alem
malla” tasolla olevien kulttuurien edustajiin. Poikkeuksina mainitut 
ryhmät tarvitsevat hyväntahtoista, valistunutta diktaattoria, joka te
kee päätöksiä heidän vapautensa ja hyvinvointinsa edistämiseksi. 
Mutta täysi-ikäisillä, täysivaltaisilla sivistyskansojen jäsenillä on luo
vuttamaton oikeus hoitaa, hyvin tai huonosti, omat asiansa ja kärsiä 
tekojensa seuraukset.
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Millin vaatimukset henkilöille, jotka saavat toimia vapaasti silloin
kin, kun heidän valintansa näyttävät muiden silmissä vääriltä, sopivat 
yhteen hänen elitistisen aksiologiansa kanssa. Sokrates, joka osaa ar
vostaa oikeita asioita, saa toimia mielensä mukaan, kun taas narrin te
kemisiä on valvottava, sekä yksilöiden että kansakuntien tasolla.

Vaikka Mill puhuu vapaudesta ”synnyinoikeutena”, hän korostaa, 
että toiminnan, ilmaisun ja valinnan vapaus perustuu mahdollisim
man monen ihmisen mahdollisimman suureen onnellisuuteen. Hän 
perustelee vapauden hyödyllisyyttä kahdella toisiaan täydentävällä ta
valla. Toisaalta yksilön autonomian tunnustaminen ja vaaliminen li
sää hänen haluaan ja kykyään hoitaa hyvin sekä omia että muiden asi
oita — se tekee hänestä yritteliään ja tehokkaan, ja tämä lisää yleensä 
onnellisuutta maailmassa. Toisaalta yksilöiden luovuus, eksentrisyys 
ja kyky nähdä asioita uudella tavalla johtavat toimintavaihtoehtojen 
monipuoliseen tarkasteluun ja poliitikkojen kriittiseen arviointiin. 
Tämä tekee (James Millin psykologisten periaatteiden mukaisesti) to
dennäköisemmäksi tosien, oikeiden ja hyödyllisten mallien valinnan.

Millin kantaa ei aina ole pidetty kestävänä. Esimerkiksi Isaiah 
Berlin totesi esseessään ”Two concepts of liberty” (1959) sen vastaisesti, 
että Skotlannin ja Uuden Englannin puritaanit tuottivat sekä tehok
kuutta että luovuutta ja neroutta äärimmäisen rajoittavilla uskonnol
lisilla, moraalisilla ja laillisilla järjestelyillä. Tämä kritiikki onkin suo
raviivaista utilitarismia vastaan esitettynä luultavasti oikea. Kausaali
suhdetta vapauden ja onnellisuuden välillä on vaikea todistaa, eikä 
sen tueksi voida esittää kiistatonta empiiristä evidenssiä.

Millin opeissa ei aina ole selvää, kuinka pitkälle hän tukeutui suo
riin hyötylaskelmiin. Siksi hänen teoriaansa on tulkittu paitsi utilita
rismin versiona myös lähemmin oikeuksiin perustuvana liberalismin 
muotona. Ongelmana tässä on kuitenkin Millin oma näkemys, jonka
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mukaan hän ei halunnut puhua abstrakteista oikeuksista, vaan ylei
sestä hyvinvoinnista. Ehkä luontevin tapa on turvautua Millin ajatuk
seen "yhteiskuntakokeiluista”. Ellei jotakin mallia ole vielä kokeiltu 
todellisuudessa, sen huonommuudesta tai paremmuudesta muiden 
suhteen ei tiedetä riittävästi. Vaikka uskonnollinen ehdottomuus on 
tuottanut neroutta ja taloudellista tehokkuutta, on mahdollista, että 
holhoamista välttävä järjestelmä tuottaisi niitä vielä enemmän. Koska 
malli ainakin näyttää järkevältä, sitä on kokeiltava, kolmella perus
teella. M ikäli se on oikea, entisessä pitäytyminen ehkäisee suurinta 
onnellisuutta ja on siten väärin. Jos se taas on väärä, siitä voidaan koh
tuullisen ajan kuluttua luopua, mutta nyt tietoisena sen heikkoudesta. 
Ja vaikka kokeilun jälkeen palattaisiin rajoittavampiin säädöksiin, se 
tehtäisiin älyllisesti rehellisemmistä syistä kuin alkuperäisen tilanteen 
vallitessa.
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John Stuart Mill naisten asemasta

13
" A in oa  y m m ä r r e t t ä v ä  s y y  n a iste n  t y ö n t e k o a

RAJOITTAVIEN LAKIEN SÄÄTÄMISELLE JA YLLÄPITÄ

MISELLE ON HEIKKOJEN JA EPÄPÄTEVIEN MIESTEN 

PELKO SIITÄ, ETTÄ HE MENETTÄISIVÄT VAPAASSA JA 

TASAPUOLISESSA KILPAILUSSA TYÖPAIKKANSA PÄTE- 
VÄMMILLE NAISILLE.”

Elämänsä loppupuolella John Stuart Mill kiinnostui, ilmeisesti vai
monsa Harriet Taylor Millin innoittamana, naisten asemaa koskevista 
kysymyksistä. Englannin parlamentin alahuoneen jäsenenä hän ajoi 
1860-luvulla naisten äänioikeuden hyväksymistä täysin vastoin ajan 
henkeä; hänen edustajakautenaan vasta osa työtä tekevistä miehistä 
oli pääsemässä ensimmäistä kertaa vaaliuurnille.

Kirjassaan T he S ubjection of W omen (1869) hän esitti teoreetti
set perustelunsa käsitykselleen siitä, että naisten oikeuksien pitäisi 
vastata kohta kohdalta miesten oikeuksia. Nämä perustelut voidaan 
jakaa karkeasti liberalistisiin ja utilitaristisiin.

Millin liberalismin mukaan kenenkään vapautta ei saa laillisesti tai 
moraalisesti rajoittaa, ellei kyseisen vapauden harjoittaminen aiheuta 
vahinkoa muille. Tämä periaate koskee yhtäläisesti naisia ja miehiä. 
Koska naisten vapauksien ja niihin liittyvien oikeuksien tunnustami
nen ei missään merkittävässä mielessä vahingoita muita, ne on tun
nustettava ja saatettava lainvoimaisiksi. On tosin totta, että uuden ih
misjoukon tuleminen vapauksien piiriin voi olla tappiollista joillekin 
yksilöille, jotka ovat aiemmin hyötyneet etuoikeuksista. Näin jotkut
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miehet voivat kärsiä heikentyneestä kilpailuasemasta pätevien naisten 
päästessä työmarkkinoille. Heidän asemansa heikentyminen perustuu 
kuitenkin siihen, että heillä on ollut aikaisemmin epäoikeudenmukai
nen lainsuoja naisia vastaan. Vääryyden korjaamisesta aiheutuvia 
haittoja ei voida pitää tuomittavana vahinkona. Sitä paitsi, jos naiset 
tekevät jonkin työn miehiä paremmin ja tulevat näin valituksi siihen, 
uusi tilanne edistää myös yleistä hyvää tehokkaammin kuin entinen. 
Vahingon sijasta uudistus tuottaa silloin hyötyä.

Tuotettu hyöty oikeuttaisi yksinkertaisen utilitaristisen laskelman 
mukaan naisten vapauttamisen sellaisenaankin, mutta Mill käytti pe
rusteluissaan epäsuorempia menetelmiä ja yhteiskuntakokeilun aja
tusta. Mikäli maailmassa olisi jo kokeiltu kaikkia mahdollisia malleja 
sukupuolten välisten suhteiden järjestämiseksi ja päädytty saavutettu
jen kokemusten valossa siihen, että naisia alistava malli on paras, sillä 
olisi Millin mukaan historiallinen oikeutuksensa. Mutta siinäkään ta
pauksessa tilanteen pitäminen jatkuvasti ennallaan ei olisi oikein. Ma
teriaalisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa tapahtuu jatkuvasti muutok
sia, eikä epätasa-arvoisen mallin ylläpitäminen siksi* ole pitkään hy
väksyttävää. Tämä ajatuskulku oli kuitenkin vallitsevissa olosuhteissa 
tarpeeton ja muutoksen oikeuttaminen helpompaa. Koska tasa-ar- 
voista mallia ei missään ole kokeiltu ja koska ei siis voida olla varmoja 
sen huonommuudesta muihin malleihin verrattuna, sitä on kokeilta
va, vaikka sen etuja ei voidakaan etukäteen todistaa. Oikeuksien 
myöntäminen naisille olisi yhteiskunnan velvollisuus siinäkin tapauk
sessa, että sen eduista ei voitaisi tehdä minkäänlaista ennustusta. Sii
hen olisi Millin mukaan mentävä, koska on olemassa painavia ja kiis
tattomia syitä uskoa, että yhtäläisten vapauksien ja oikeuksien myön
täminen yksilöille heidän sukupuolestaan riippumatta olisi huomatta
vasti naisten alistamista ja miesten etuoikeuksien ylläpitoa parempi
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(hyödyllisempi) vaihtoehto.
Millin suurin ansio naisten asemasta ja oikeuksista käydyssä kes

kustelussa ei ehkä kuitenkaan ollut hänen liberalistinen tai utilitaristi
nen perustelunsa tilanteen muuttamiselle. Tällainen perustelu on 
mahdollista jättää huomiotta vetoamalla sen pohjana olevien teorioi
den ongelmiin ja sovellusvaikeuksiin muilla aloilla. Parasta työtä hän 
teki, ainakin seuraajiensa mielestä, muotoilemalla ekspilisiittisesti tär
keimmät "argumentit”, joita naisten vapauttamista vastaan on esitetty 
ja osoittamalla ne ontoiksi, ristiriitaisiksi ja vääriksi.

Tästä sopii esimerkiksi se usein käytetty väite, että naisten pääsy 
joihinkin (tai useimpiin tai kaikkiin) ammatteihin on laillisesti kiellet
tävä, koska naiset ovat luonnostaan sopimattomia niihin. Millin oma
na aikana väite ulotettiin lähes kaikkiin vähänkin parempiin ammat
teihin, muutama vuosikymmen sitten Euroopassa useimpiin julkisiin 
virkoihin, ja Suomessakin naisten asema esimerkiksi kirkon ja armei
jan johtavilla paikoilla on edelleen, uuden vuosituhannen alussa, epä
selvä.

Mill totesi, että naiset ryhmänä eivät ole "luonnollisesti sopimatto
mia” mihinkään. Ne, jotka väittävät niin, sekoittavat keskenään luon
nottoman ja epätavallisen. On (edelleen) totta, että naiset eivät tavalli
sesti tai tavanmukaisesti toimi esimerkiksi teurastajina, mutta tämä 
seikka ei tee ammatista naisille luonnonvastaista. Useimmilla naisilta 
rajoitetuilla aloilla on sitä paitsi joskus joissakin kulttuureissa tai olo
suhteissa toiminut naisia. Kun naisten osallistumista politiikkaan ha
luttiin Millin aikana Englannissa rajoittaa, hänen ei tarvinnut etsiä 
roolimallia kaukaa. Kuningatar Viktoria hallitsi yksinvaltiaana britti
läistä imperiumia, jonka pienempiin virkoihin muita naisia ei haluttu 
päästää. Mill kysyi, kuinka tämä ristiriita olisi pitänyt tulkita? Väittä
vätkö Millin vastustajat ehkä, että heidän maansa suvereeni johtaja oli
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luonnoton valintana virkaansa? Vai halusivatko he myöntää, että jot
kut ulkomaalaiset olivat oikeassa pitäessään tilannetta Britanniassa 
luonnottomana?

Se, että kristillinen kirkko ja sen edustajat vaativat naisia pysy
mään kotona miestensä palvelijoina, ei Millin mukaan todista mitään, 
koska pyhät kirjoitukset, joilla vaatimusta tuetaan, ovat poliittisina 
ohjeistoina vanhentuneet. Paavali sanoi kyllä: "Vaimot, totelkaa mie- 
hiänne!” mutta hän sanoi myös: "Orjat, totelkaa isäntiänne!” Kun 
toista näistä ei enää hyväksytä, miksi ensimmäiseen olisi pitäydyttävä?

Mill otti myös kantaa väitteisiin siitä, että naisten ja miesten rele
vantti ero olisi fysiologiassa. Mitä pitäisi päätellä siitä, että miehillä on 
(keskimäärin) isommat aivot kuin naisilla? Jotkut miesten etuoikeuk
sien puolustajat väittävät, että miesten tulisi tämän ominaisuutensa ta
kia olla naisten luonnollisia hallitsijoita. Mutta, kuten Mill totesi, sa
malla logiikalla isopäiset miehet olisivat pienipäisten miesten itseoi
keutettuja johtajia ja valaat ja norsut ihmisten luonnollisia herroja.

Entä mitä pitäisi päätellä siitä, että jotkut (tai useimmat tai kaikki) 
naiset ovat joissakin ammateissa vähemmän päteviä kuin (jotkut) 
miehet? Mill esitti kolme mahdollista vastauslinjaa.

Ensinnäkin silloin, kun tämä on totta, se on suurimmaksi osaksi 
aiheutettu kasvatuksella, koulutuksella ja asenteilla. Se ei siis ole luon
non välttämättömyys, vaan ainakin tulevien sukupolvien osalta kor
jattavissa.

Toiseksi useimmissa ammateissa, joissa väite pitää paikkansa, se 
koskee vain osaa naisista (ja miehistä), ei kaikkia. Vaikka naiset keski
määrin kaivaisivat ojaa kolme metriä tunnissa ja miehet neljä, tämä ei 
todista mitään siitä yksittäisestä naisesta, jonka kaivutulos on 3,6 met
riä joidenkin miesten 3,4 metriä vastaan. Ainakin niille, jotka ovat jo 
ammattiin hyväksyttyjä pätevämpiä, olisi annettava mahdollisuus
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päästä siihen. (Näin oli vapautuvassa yhteiskunnassa alempien sosiaa
liluokkien miehille enenevästi käynytkin 1800-luvulle tultaessa.)

Kolmanneksi silloinkaan, kun kaikki naiset ovat kaikkia miehiä 
epäpätevämpiä jossain tietyssä ammatissa, heidän sulkemiseensa sen 
ulkopuolelle ei tarvita lakia. Tämän pitäisi muista yhteyksistä olla sel
vää, vaikka sitä ei naisten tapauksessa nähdäkään. Kuten Mill huo
mautti, missään yhteiskunnassa ei ole tarvittu lakia, joka olisi kieltä
nyt pieniä ja hinteliä miehiä ryhtymästä sepän ammattiin. Tämä joh
tuu yksinkertaisesti siitä, että ihmiset haluavat tehdä työtä, jossa voi
vat menestyä, eivätkä pienet ja hintelät miehet voi menestyä seppinä. 
Siksi he eivät edes pyri tähän ammattiin — tai ryhdyttyään siihen lo
pettavat nopeasti. M arkkinat pitävät huolen siitä, että he eivät menes
ty. (Ja mikäli markkinoita jarruttavat väärät asenteet tai tuotannon tai 
kaupan rajoitukset, kuten kiltajärjestelmä, ne on Millin näkemyksen 
mukaan purettava, koska ne ovat oikeutusta vaativia vapauden rajoi
tuksia siinä missä lailliset pakotteetkin.)

Millin johtopäätös oli se, että ainoa ymmärrettävä syy naisten työn
tekoa rajoittavien lakien säätämiselle ja ylläpitämiselle on heikkojen 
ja epäpätevien miesten pelko siitä, että he menettäisivät vapaassa ja 
tasapuolisessa kilpailussa työpaikkansa pätevämmille naisille.

Millin huomautukset naisten asemasta voidaan nähdä johdonmu
kaisena seurauksena hänen utilitarismistaan ja liberalismistaan. Mut
ta hänen käyttämistään perusteluista voidaan myös nähdä juonne, 
joka oli vallinnut utilitaristisessa traditiossa jo ennen häntä ja joka ko
rostui 1900-luvun loppupuolella joidenkin utilitaristien ajattelussa. 
Tarkoitan Millin vastentahtoisuutta ymmärtää perinteisiä ajatteluta
poja, joille ei voida esittää mitään helposti hahmotettavia ja konkreet
tisia perusteluita. Muissa etiikan perinteissä yritetään usein pelastaa ja 
rekonstruoida sellaisia käsitteitä kuin "sukupuolten luonnollinen ero”
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ja käskyjä kuten "Vaimot, totelkaa miehiänne!” Niiden pelastamisen 
motiivina on ajatus siitä, että ihmiskunnan viisaus on vuosisatojen ai
kana tiivistynyt tällaisiin käskyihin ja käsitteisiin. Vaikka perustelut 
ovat unohtuneet, aiempien sukupolvien hyvät ohjeet ovat jääneet. As- 
sosiaatiopsykologian pohjalta tällaiset ajatukset ovat paitsi virheellisiä 
myös vaarallisia. Synnynnäisinä tai luonnollisina pidetyt ideat voivat 
perustua vanhentuneeseen ajatteluun ja kokonaan toisenlaisiin yhteis
kunnallisiin oloihin. Niihin luottaminen estää silloin arvojen ja nor
mien ajanmukaistamisen ja ehkäisee näin ihmiskunnan hyvinvoinnin 
edistämistä.
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Sidgwick ja  "etiikan metodit"

14
” Y hden  y k s i l ö n  h y v ä  ei ole  m a a i l m a n 

k a i k k e u d e n  NÄKÖKULMASTA TÄRKEÄMPI 

KUIN KENEN TAHANSA MUUN YKSILÖN HYVÄ.

R a t io n a a l ise n a  o l e n to n a  i h m i n e n  on  s i 
dottu  TAVOITTELEMAAN YLEISTÄ HYVÄÄ, EI 

VAIN JOTAKIN ERITYISTÄ HYVÄN OSAA -  ESI

MERKIKSI VAIN SITÄ OSAA, JOKA LANKEAISI 

HÄNELLE ITSELLEEN.”

Reformien ajan ja filosofisten radikaalien” jälkeen utilitarismi, ku
ten muukin moraali- ja yhteiskuntafilosofia, akatemisoitui. Varak
kaat joutomiehet kuten Godwin ja Bentham sekä valtion virkamiehet 
kuten James Mill ja John Stuart Mill väistyivät, ja utilitarismia 
ryhtyivät taas kehittämään ja arvioimaan yliopiston palkatut ajatteli
jat. Painopiste siirtyi uusiin kysymyksiin kuten: ”Onko mielihyvä 
ainoa tai korkein hyvä?” ”Ellei, mikä sitten on?” ”Kuinka näiden 
asioiden hyvyys voidaan todistaa tai osoittaa tai havaita?” 1800-luvun 
lopun tärkein filosofinen utilitaristi oli Henry Sidgw ick.

Sidgwick oli ensimmäinen puhtaasti akateeminen sekulaari utili
taristi: hän opetti koko uransa ajan Cambridgen yliopistossa. Hänen 
moraalifilosofiansa oli systemaattisempaa ja asioita metatasolta tar- 
kastelevampaa kuin kenenkään hänen utilitaristisen edeltäjänsä työ. 
Hänen ensimmäinen kirjansa ja pääteoksensa etiikasta oli T he 

M ethods of E thics (1874), jota on usein sanottu 1800-luvun merkittä
vimmäksi englanninkieliseksi etiikan teokseksi.
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Etiikan "metodilla” Sidgwick tarkoitti rationaalista prosessia, jon
ka avulla voidaan luoda säännöt moraaliselle päätöksenteolle. Kaikki 
mahdolliset etiikan metodit olivat hänen mielestään tiivistettävissä 
kolmeen lähestymistapaan. Nämä ovat egoismi (jonka mukaan hen
kilön toiminta on oikeutettua, mikäli se tuottaa mahdollisimman suu
ren onnellisuuden toimijalle itselleen), utilitarismi eli "universalisti
nen hedonismi" (jonka mukaan toiminta on oikeutettua, mikäli se 
tuottaa mahdollisimman suuren onnellisuuden kaikille toiminnan 
vaikutuspiiriin kuuluville henkilöille) ja intuitionismi tai "dogmaatti
nen intuitionismi” (jonka mukaan toiminnan oikeuttavat perinteiset 
arkiset moraalikäsitykset sellaisinaan, vallitsevat käsitykset oikeasta ja 
väärästä, velvollisuuksista ja oikeuksista, hyvästä ja pahasta).

Näitä etiikan teorioita tai metodeita voidaan Sidgwickin mielestä 
arvioida sen mukaan, kuinka hyvin ja ymmärrettävästi ne pystyvät 
systematisoimaan sen, mikä on hyvää ja tervettä arkisissa moraalikäsi
tyksissä. Kysymykseen "Kuinka tiedämme, mikä moraaliteoria on oi
kea?” oikea vastaus siis on: "Se, joka parhaiten selittää ja tiivistää arki- 
moraalin keskeiset ajatukset.” Ja seuraava kysymys tietenkin kuuluu: 
"Mitkä ajatukset sitten ovat keskeisiä arkimoraalille ja kuinka ne löy
detään?”

Löytämisen menetelmänä Sidgwick luotti intuitioihin (nämä ovat 
harkinnan tuloksena muotoutuneita intuitioita, eivät dogmaattisen 
intuitionismin moraaliperiaatteita), edellyttäen, että ne täyttävät seu- 
raavat ehdot. Intuitio on ilmaistu selvästi ja täsmällisesti -  siinä esiin
tyvät käsitteet ovat ymmärrettäviä ja yksikäsitteisiä. Intuitio on itses
tään selvä myös tarkkaavaiselle tietoisuudelle -  itsestäänselvyyden 
lähde ei ole pelkästään oma voimakas tunteemme asiaa kohtaan, tapo
jen kunnioitus tai lainkuuliaisuus. Intuitio on sopusoinnussa (konsis- 
tentti) kaikkien muiden pätevien intuitioiden kanssa (asiaan liittyvistä
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epäpätevistä arkikäsityksistä ei ole väliä). Ja intuitiolla olisi periaat
teessa kaikkien hyväksyntä, mikäli he olisivat ajatelleet asiaa huolelli
sesti. Totuus on sama kaikille, joten eriävä mielipide on aina otettava 
huomioon, ja vaikka kouliintumaton intuitio on harvoin todellinen 
vastustaja ajatellulle idealle, sitäkään ei saa hylätä ilman tarkastelua.

Itsestään selviä intuitioita olivat Sidgw ickin mukaan ainakin oi
keudenmukaisuus, prudentiaalisuus ja hyväntahtoisuus.

Oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaan jos arvioin jonkin 
teon oikeaksi (tai vääräksi) tehdessäni sen itse, arvioin samalla (impli
siittisesti) sen oikeaksi (tai vääräksi) toisen henkilön tehdessä sen, mi
käli tuo toinen henkilö ei ratkaisevasti eroa minusta ja mikäli olosuh
teet joissa hän tekee teon eivät ratkaisevasti eroa olosuhteista joissa itse 
teen sen. Ja jos arvioin jonkin teon oikeaksi (tai vääräksi) sen kohdis
tuessa minuun itseeni, arvioin samalla sen oikeaksi (tai vääräksi) sen 
kohdistuessa toiseen henkilöön, mikäli tuo toinen henkilö ei ratkaise
vasti eroa minusta ja mikäli olosuhteet joissa teko tehdään hänelle ei
vät ratkaisevasti eroa olosuhteista joissa se tehdään itselleni.

Prudentiaalisuuden periaatteen mukaan taas se, että jokin koke
mus on aikaisempi ja jokin toinen kokemus myöhempi, ei sinänsä ole 
järkevä peruste toisen suosimiselle toisen kustannuksella. Tästä eri
koistapauksena Sidgwick uskoi, että pienempää tämänhetkistä hyvää 
ei tulisi asettaa suuremman tulevan hyvän edelle. (Tämä voidaan tul
kita osittaiseksi vastaväitteeksi Benthamin ajatukselle ajankohdan 
merkityksestä mielihyvän arvioinnille.)

Ja hyväntahtoisuuden periaatteen mukaan yhden yksilön hyvä ei 
ole maailmankaikkeuden näkökulmasta tärkeämpi kuin kenen ta
hansa muun yksilön hyvä. Rationaalisena olentona ihminen on sidottu 
tavoittelemaan yleistä hyvää, ei vain jotakin erityistä hyvän osaa —esi
merkiksi vain sitä osaa, joka lankeaisi hänelle itselleen. Tästä erikois-
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tapauksena Sidgwick piti itsestään selvänä, että minun ei pidä asettaa 
omaa pienempää hyvääni toisen henkilön suuremman hyvän edelle.

Sidgw ickin muotoilemien etiikan metodien (normatiivisten teori
oiden) arviointi näiden aitojen, testattujen moraali-intuitioiden valos
sa tuottaa seuraavat tulokset. Dogmaattinen intuitionismi on kelvoton 
etiikan metodi, sillä se ei toteuta itsestään selvien intuitioiden kolmat
ta ehtoa, moraali-intuitioiden keskinäistä ristiriidattomuutta. (Vallit
sevien tai perinteisten käsitysten mukaan on esimerkiksi joskus oikein 
tavoitella omaa mielihyväänsä, joskus väärin tehdä niin.) Egoismi taas 
on ristiriidassa hyväntahtoisuuden periaatteen kanssa. Ja utilitarismi
kin on omalla tavallaan ongelmallinen metodi. Se vaatii nimittäin yk
silöä joskus toimimaan oman etunsa vastaisesti siten, että harkittu in
tuitio sitä vastaan on yhtä vahva kuin harkittu intuitio sen puolesta.

Sidgw ickin johtopäätös olikin kaksinainen. Toisaalta hän piti uti
litarismia (eli universalistista hedonismia) rationaalisimpana ”etiikan 
metodina”, toisaalta hän tunnusti, ettei se pelkän intuition voimalla 
kumoa rationaalista egoismia, jonka mukaan jokainen saa yhtäläisesti 
tavoitella omaa hyväänsä muiden hyvän kustannuksellakin.

Sidgw ick oli itse sitä mieltä, että varmuus Jumalan olemassaolosta 
muuttaisi tilanteen. Hän voisi nimittäin taata, että universaalisti hy
väntahtoinen käyttäytyminen olisi yksilölle myös prudentiaalisesti pa
ras vaihtoehto. (Tässä Sidgwick oli samoilla linjoilla kuin teologiset 
utilitaristit -  ja deontologisista ajattelijoista esimerkiksi Kant.) Mutta 
koska varmuus Jumalan olemassaolosta ei kuulu itsestään selvien in- 
tuitioidemme joukkoon, tällaista takuuta ei tällä hetkellä ole eikä uti
litarismia voida todistaa rationaalista egoismia paremmaksi.

Sidgw ick arveli kuitenkin, että tiede voisi ehkä tulevaisuudessa to
distaa Jumalan ja tuonpuoleisen elämän olemassaolon osoittamalla ai
nakin jotkut paranormaalit ilmiöt aidoiksi. Perustamassaan yhdistyk-
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sessä S ociety for P sychic R esearch hän paneutui tähän tehtävään 
tutkimalla huolellisesti esimerkiksi ”aistien ulkopuolista havaitsemis
ta”, ”ajatustensiirtoa” ja yhteydenottoyrityksiä kuolleiden henkiin. 
Erityisesti henkimaailman olemassaolo olisi tietenkin antanut hyödyl
listä tietoa mahdollisista kuolemanjälkeisistä palkkio- ja rangaistus- 
järjestelmistä ja näin auttanut oikeuttamaan (tai kumoamaan) utilita
rismin. Yhdistyksen laatimat tarkat säännöt ilmiöiden testaamiselle 
ovat kuitenkin tehneet tehtävänsä. Satavuotisen toimintansa aikana 
S ociety for P sychic R esearch ei ole todistanut muuta kuin sen, että 
tarkemmin tutkittaessa kaikki ihmeiksi väitetyt ilmiöt todetaan il
meisesti joko havaintovirheiksi tai huijaukseksi.

Sidgwickin kantaa voidaan, vaikka hän ei tullutkaan yksikäsittei
siin normatiivisiin johtopäätöksiin, kritisoida ainakin kolmelta kan
nalta. Ensinnäkään intuitionismia ei aina ole pidetty parhaana mah
dollisena perustana tieteelle eikä etiikalle. Se, mitä itse kunkin harkit
tu intuitio sanelee, näyttää vaihtelevan ajallisesti, paikallisesti, kult
tuurisesti ja yksilöllisesti. Toiseksi kaikkien muiden kuin egoististen 
ja utilitarististen teorioiden niputtaminen yhdeksi dogm aattisen in- 
tuitionismin” kokonaisuudeksi tekee varsin vähän oikeutta rationalis
tisten etiikoiden kirjolle Aristoteleesta Akvinolaisen kautta Kantiin. 
Ja kolmanneksi vielä hyväntahtoisuuden periaate on loogiselta muo
doltaan epätäydellinen. Vaikka kaikkien hyvä olisikin universumin 
näkökulmasta yhtäläistä, yksilö ei ole universumi eikä yksilö näin ol
len ole pakotettu katsomaan asioita tältä kannalta. Minun näkökul
mastani minun hyväni voi olla tärkeämpi asia kuin muiden hyvä.

Sidgwickin utilitarismi oli puhtaasti individualistista ja perustui 
ajatukseen yksilön kokemasta mielihyvästä etiikan pohjana. 1800-lu- 
vun lopussa tämä individualismi lakkasi olemasta itsestäänselvyys 
myös Britanniassa, kuten jo aiemmin Euroopan mannermaalla, ja jot-
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kut utilitaristitkin alkoivat puhua mieluummin "yhteisestä hyvästä" 
tai "kollektiivisesta hyvästä” kuin mahdollisimman monen yksilön 
onnellisuudesta. Herbert Spencer määritteli maksimoitavan hyvän 
evoluutioteorian käsittein. James Fitzjames Stephen hyökkäsi John 
Stuart Millin liberalismia vastaan kansakunnan suurimman hyvän ni
missä. Ja Ernest Albee esitti, että Sidgwickin johtopäätöksistä on as
tuttava askel eteenpäin. Kun Jumala on jo jätetty etiikan ulkopuolelle 
(koska hänen olemassaoloaan ei voida todistaa), siitä pitäisi poistaa 
myös 1600-luvun individualismi (koska hobbesilainen yksilö on vain 
fiktio). Tilalle tulisi tuoda käsitys siitä, että yksilön hyvä voidaan mää
ritellä vain yhteydessä "orgaanisen yhteisön" hyvään.

Keskustelu Millin ja Sidgwickin sekä heidän arvostelijoidensa vä
lillä muistuttaa läheisesti 1980- ja 1990-luvun kiistaa "liberalistien" ja 
"kommunitaristien" välillä. Liberaaliksi julistautunut John Rawls 
käytti oikeudenmukaisuusteoriassaan ns. "reflektiivisen tasapainoti
lan” käsitettä, joka tarkoittaa sitä, että teorioiden eleganssin ja niiden 
soveltamisesta seuraavien intuitiivisten ongelmien välille on luotava 
jonkinlainen balanssi. Tällaista myös Sidgwick pyrki luomaan testa- 
tessaan kolmea "metodiaan” intellektuaalisia intuitioita vasten. Oikea 
ratkaisu on kummassakin mallissa se, jonka yksilöt voivat hyväksyä 
itselleen ja toisille yksilöille sopivaksi hyvinvointinsa kannalta. Kom- 
munitaristinen kritiikki tähän on perustunut siihen, että yksilöt eivät 
voi eivätkä saa valita moraaliaan mietittyjä intuitioita käyttämällä. Ih
miset ovat ensisijaisesti kollektiivien jäseniä, ja näiden kollektiivien 
historia ja perinne sekä määrittelevät yksilön että sanelevat heidän oi
kean moraalinsa. Yksilön hyvää ei ole olemassa ilman yhteisöllistä 
kontekstia. Samantapaisia ajatuksia esittivät Spencer, Stephen ja 
Albee vastineissaan Millille ja Sidgwickille.
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Euroopan historiassa individualismin hylkäämistä ja kollektivis
min nousua seurasivat kommunismin, fasismin ja natsismin valta
ajat. Se, vaikuttivatko filosofit ratkaisevasti näiden aatteiden nousuun 
vai heijastiko heidän työnsä vain ajan ajattelutapoja, on vielä enim
mäkseen tutkimatta.
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G. E. Moore ja  "naturalistinen 
virhepäätelmä”

15
"P u h u e s s a m m e  h y v y y d e s t ä  e m m e  t a r k o it a

SAMAA ASIAA KUIN PUHUESSAMME MIELIHY

VÄSTÄ TAI HALUTTAVUUDESTA. HYVYYS ON OMA 

OMINAISUUTENSA, NÄISTÄ MUISTA IRRALLINEN.

Ja  n e , j o t k a  sa m a is t a v a t  sen m i e l i h y v ä ä n ,

HALUTTAVUUTEEN TAI MUIHIN SEN YHTEYDES

SÄ ESIINTYVIIN NATURAALISIIN OMINAISUUK

SIIN, SYYLLISTYVÄT NATURALISTISEEN VIRHE

PÄÄTELMÄÄN."

George Edward Moore oli 1900-luvun alussa Englannin ehkä suurin 
muotifilosofi ja yksi analyyttisen suuntauksen perustajista. Hän opetti 
filosofiaa Cambridgessä, jossa hän myös päätti uransa professorina. 
(Suomalaisittain kiinnostavaa on, että hänen jälkeensä saman oppi
tuolin haltijoita olivat ensin Ludwig Wittgenstein ja sitten Georg 
Henrik von Wright.) Mooren pääteos P rincipia Ethica (1903) muo
dostui kulttikirjaksi ns. Bloomsburyn piirissä, johon kuuluivat mui
den muassa taloustieteilijä John Keynes ja kirjailija Virginia Woolf. 
Mooren filosofiaa ei piirissä juuri ymmärretty, mutta hänen aksiologi- 
set johtopäätöksensä viehättivät esteettis-intellektuaalista seuruetta. 
Hän opetti nimittäin, että arvokkaimmat asiat, joita ihminen voi 
tuntea, ovat inhimillinen kanssakäyminen ja kauneudesta nauttimi

nen.

123



Mooren ja hänen ystävänsä Bertrand Russellin ansiosta brittiläinen 
filosofia alkoi kehittyä omaperäiseen, "analyyttiseen” suuntaansa. 
Kantilaiset ja hegeliläiset ajatukset suljettiin sikäläisen filosofian val
tavirran ulkopuolelle, päähuomio kiinnitettiin kielen ja havainnon 
analysointiin sekä logiikkaan. Wittgenstein ajatuksineen sai jalansijan 
Englannissa. Ja lopulta etiikka ja yhteiskuntafilosofia redusoituivat 
toisaalta logiikaksi (kuten von Wrightin kehittämässä "deonttisessa 
logiikassa”), toisaalta aatehistorialliseksi tutkimukseksi.

M ooren  esittämä uutuus moraalif i losofiassa oli eettisen na tu ra l is 

min k r i t i ik k i  -  "naturalistisen v irh epääte lm än  a rg u m e n tt i”, jonka  

hän esitti P rincipia ETHicASsa.

Hänen lähtökohtansa teoksessa oli se, että tieteellisen etiikan on 
tutkittava käsitettä "hyvä”, sitä vastaavaa objektia tai ideaa eli hyvyyt
tä sekä lopuksi sitä, mikä on hyvää ja kuinka sitä voidaan tuottaa. 
Etiikan perustavin kysymys on se, kuinka hyvyys (ominaisuus, joka 
kuuluu hyville asioille) olisi määriteltävä.

Moore tarkasteli ensin, minkälaisia määritelmän tyyppejä on ole
massa ja kuinka ne sopivat eettiseen teoretisointiin. Hän erotti kolme 
määritelmien luokkaa, leksikaaliset, stipulatiiviset ja reaaliset määri
telmät, ja totesi, että vain reaalisilla voi olla merkitystä tieteelliselle 
etiikalle. Leksikaalimääritelmä (eli sanakirjamääritelmä) kertoo vain, 
kuinka jotkut ihmiset joskus jossakin ovat käyttäneet tiettyä sanaa. 
Mutta etiikkaa, Moore totesi, ei kiinnosta pelkkä sanojen vakiintunut 
käyttötapa. Stipulatiivimääritelmä taas asettaa sanalle jonkin (tavalli
sesti normaalista kielenkäytöstä poikkeavan) merkityksen. Mutta 
mielivaltaisten merkitysten stipulointi hyvyydelle ei edistä etiikan tie
dettä, koska riippuen omaksutusta määritelmästä teoriat vaihtelevat 
eikä niiden paremmuutta voida vertailla. Reaalimääritelmä sen sijaan 
selvittää, mikä on sen objektin tai idean luonne, johon käsitteellä vii
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tataan, ja Mooren mielestä tämä on ainoa oikea tapa määritellä hyvyys 
etiikan tarkoituksiin.

Mutta kun tämä (reaalinen) lähestymistapa omaksutaan, hyvyy
destä voidaan Mooren mukaan sanoa vain tautologisesti, että se on hy
vää, sillä hyvyys on yksinkertainen, analysoitumaton, määrittelemä
tön ja nonnaturaalinen asioiden tai asiantilojen ominaisuus. Yksin
kertaisuudella Moore tarkoittaa sitä, että hyvän käsite on perustava 
samalla tavalla kuin "keltaisuus” tai "pehmeys”. Kun määritellään 
kompleksisia asioita -  (kuten hevonen tai traktori) päädytään lopulta 
tällaisiin ominaisuuksiin, jotka tunnistetaan tai havaitaan välittömäs
ti. Niitä ei kuitenkaan voida selittää eikä analysoida — tästä määre 
"analysoitumaton" -  kuten esimerkiksi hevosta sanomalla, että sillä 
on neljä jalkaa ja harja. Niitä ei myöskään voida reaalisesti määritellä, 
koska tämä tarkoittaisi kompleksisten olioiden jakamista yksinkertai
siin osiinsa. Ne vain havaitaan sellaisinaan, kohteeseen liittyvistä 
muista seikoista riippumatta.

Naturalistinen virhepäätelmä, johon Mooren mukaan esimerkiksi 
kaikki hedonistiset teoreetikot syyllistyvät, liittyy viimeksi mainit
tuun kohtaan. Hän selitti ajatustaan seuraavalla analogialla. Keltaisen 
näkeminen liittyy aina tilanteisiin, joissa on läsnä tietyn aallonpitui- 
nen valo. Kuitenkaan keltaisuus, niin luonnollinen ominaisuus kuin 
se onkin, ei ole sama asia kuin tuo myös luonnollinen valon aaltoliike 
-  itse asiassa koko valon värähtelyhän on löydetty sen ansiosta, että 
keltaisuus on ilman tietoa siitä osattu erottaa muista väreistä. Samoin 
hyvyyden havainto voi aina liittyä tilanteisiin, joissa on läsnä jokin toi
nenkin asia tai ominaisuus, esimerkiksi mielihyvä tai haluttavuus. 
Mutta samoin kuin keltaisen tapauksessa, tämä toinen (fysikaalinen ja 
siinä mielessä naturaalinen) asia tai ominaisuus on käsitteellisesti pi
dettävä erillään hyvyydestä. Puhuessamme hyvyydestä emme tarkoita
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samaa asiaa kuin puhuessamme mielihyvästä tai haluttavuudesta. Hy
vyys on oma uniikki ominaisuutensa, näistä muista irrallinen. Ja ne, 
jotka eivät huomaa hyvyyden uniikkiutta ja samaistavat sen mielihy
vään, haluttavuuteen tai muihin sen yhteydessä esiintyviin naturaali- 
siin ominaisuuksiin, syyllistyvät Mooren mukaan naturalistiseen vir
hepäätelmään (naturalistic fallacy).

Kaikki Moorea edeltävät utilitaristit, nimeltä mainittuina J. S. 
Mill ja Sidgw ick, kuuluivat hedonisteina tähän joukkoon ja Mooren 
kritiikin kohteisiin.

Naturalistisen virhepäätelmän argumenttiin liittyy osana "avoi
men kysymyksen argumentti". Naturalisti voisi Mooren mukaan 
puolustautua kahdella tavalla. Hän voi joko väittää, että hyvyys sitten
kin tarkoittaa jotakin kompleksista kokonaisuutta (vaikkapa kokijan 
myötämielisyyttä asiaa kohtaan, kuten subjektivisti sanoisi). Tai hän 
voi väittää, että hyvyyttä uniikkina ominaisuutena ei ole olemassa
kaan (kuten esimerkiksi Bentham, joka vain otti käyttöön termin 
"hyvä" tarkoittamaan sitä, mikä on miellyttävää tai tuottaa miellyttä
vyyttä).

Mutta kumpikin näistä mahdollisuuksista voidaan Mooren mie
lestä asettaa kyseenalaiseksi avoimen kysymyksen argumentilla, toisin 
sanoen tiedustelemalla: "Monet kokijat tuntevat myötämielisyyttä asi
aa A kohtaan. Mutta onko asia A silti hyvä?" Tai: "Näyttää siltä, että 
hyvyyttä sinänsä ei ole olemassa ja että arvolauselmat viittaavat vain 
mielihyvään. Mutta onko mielihyvä todella aina hyvää?" Kuten Moo
re totesi, jo se seikka, että nämä kysymykset voidaan esittää ja että ne 
näyttävät täysin järkeviltä, osoittaa, että mielessämme on erilliset ideat 
(käsitteet) myötämielisyydelle asioita kohtaan, mielihyvälle ja hyvälle.

Moore itse rakensi teoriansa naturalismin raunioille seuraavasti. 
Nonnaturaalinen hyvyys voidaan tunnistaa maailmassa vallitsevista
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asioista intuitiolla -  tietäen, että jokin asia on hyvä, pystymättä kuiten
kaan selittämään, miksi se on hyvä. Hänen oman intuitionsa mukaan 
parhaat ajateltavissa olevat asiat maailmassa ovat esteettiset elämykset 
(kauneuden havainnointi) ja inhimillisen kanssakäymisen ilot (seu
rustelu hyvien ystävien kanssa). Mahdollisimman hyvän maailman 
luomiseksi näitä asioita tulisi kultivoida.

P rincipia  Ethica  keskittyi lähinnä etiikan arvoaspektiin. Norma
tiivisen puolen opistaan Moore esitti toisessa moraalifilosofisessa pää
työssään E thics (1912). Tämän kirjan teoria on muodollisesti täysin 
utilitaristinen. Teko on velvollisuutemme silloin, kun se tuottaa maa
ilmaan enemmän hyvää kuin mikään sen avoinna oleva vaihtoehto. 
Teko on oikea, kun se tuottaa maailmaan mahdollisimman paljon hy
vää, mutta on olemassa avoimia vaihtoehtoja, jotka tuottaisivat sitä 
yhtä paljon. Teko on sallittu, kun sen tekeminen on velvollisuutemme 
tai oikein. Se on väärä, kun sen tekeminen ei ole velvollisuutemme 
eikä oikein. Teko on kielletty, kun se on väärä. Velvollisuus on aina 
tehtävä, kun taas oikeiden tekojen joukosta yksi on tehtävä, mutta on 
eettisesti yhdentekevää, mikä niistä.

Mooren normatiivista teoriaa, joka on huolellisin (ja kuivin) ole
massaoleva esitys siitä, kuinka hyvää on maksimoitava, on myöhem
min arvosteltu jyrkkyydestään. Kaikki, mikä ei ole velvollisuutemme 
(tai "oikein”, joka on lähes sama asia) on Mooren mukaan väärin ja 
kiellettyä. Kuitenkin moraali näyttäisi kaipaavan välialueita, ainakin 
eettisesti yhdentekevien eli indifferenttien valintojen luokan sekä su- 
pererogaation eli pyhimysmäisyyden ja sankaruuden.

Indifferentti voisi olla esimerkiksi henkilön päätös siitä, pitääkö 
hän kynää oikeassa vai vasemmassa kädessään silloin, kun hän ei kir
joita sillä. Supererogaatiosta J. O. Urmson on esittänyt esseessään 
"Saints and heroes” seuraavan tapauksen:
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Voimme kuvitella sotilasosaston harjoittelemassa kovien käsikra
naattien heittämistä; jonkun kädestä kranaatti luiskahtaa ja putoaa 
maahan lähelle muuta ryhmää; yksi näistä uhraa henkensä heittäy
tymällä kranaatin päälle ja suojaamalla näin tovereitaan omalla 
ruumiillaan. Ellei sotilas olisi heittäytynyt kranaatin päälle, olisiko 
hän jättänyt velvollisuutensa täyttämättä? Vaikka hän toiminnal
laan selvästi nousee jotenkin tovereidensa yläpuolelle, voimmeko 
mahdollisesti sanoa, että he jättivät täyttämättä velvollisuutensa, 
koska eivät yrittäneet uhrata itseään? Jos hän ei olisi tehnyt sitä, 
olisiko kukaan voinut sanoa: ”Sinun olisi pitänyt heittäytyä tuon 
käsikranaatin päälle.” Olisiko esimies voinut säädyllisyyden rajoissa 
käskeä häntä tekemään niin? Vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin 
on selvästi kielteinen. (Urmson 1969, 63 - suom. MH.)

Mikäli tämä J. O. Urmsonin esimerkki tai jokin sen kaltainen 
hyväksytään päteväksi, Mooren normatiivinen käsitteistö on vajavai
nen.

Mooren teorian suurin kompastuskivi on kuitenkin hänen oma 
naturalismin kritiikkinsä, joka voidaan luontevasti viedä pidemmälle 
kuin hän teki. Hän itse väitti, että arvoarvostelmia (väitteitä hyvästä, 
pahasta, oikeasta ja väärästä) ei voida loogisesti tai käsitteellisesti sa
maistaa tosiasiaväitteisiin (väitteisiin, jotka koskevat luonnollisia tosi
asioita ja jotka voidaan varmentaa aistihavainnon avulla). Mooren tul
kinta tästä oli se, että arvoarvostelmat viittaavat luonnollisista tosiasi
oista erilliseen, autonomiseen ominaisuuteen. Tämä erityinen eettinen 
ominaisuus on hyvyys, joka voidaan havaita kohteesta vain intuitiolla.

Myöhemmät brittiläiset antinaturalistit veivät Mooren ajatuksen 
tarjotun askeleen eteenpäin. He hyväksyivät naturalistisen virhepää
telmän argumentin ja totesivat, että luonnollisia tosiasioita koskevat 
väitteet eivät ole loogisessa eivätkä käsitteellisessä yhteydessä arvo-
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väitteisiin. Mutta he eivät halunneet postuloida mitään kummitus- 
ominaisuuksia, jotka voidaan havaita vain jollakin merkillisellä "si
säisellä silmällä". Heidän johtopäätöksensä olikin, että arvoväitteet ei
vät itse asiassa väitä tai kuvaile mitään. Ilmaukset kuten "Lupausten 
pitäminen on oikein" eivät tarkoita mitään (ne eivät viittaa mihinkään 
tosiasiaan lupausten pitämisestä) vaan niiden sanoma on paremmin
kin: "Jokainen pitäköön lupauksensa!" (jolloin se on käsky, suositus 
tai preskriptio), "Kunpa jokainen pitäisi lupauksensa!" (jossa se ilmai
see toiveen) tai "Eläköön lupausten pitäminen!" (jolloin kyseessä on 
tunteen ilmaus tai purkaminen).

Myöhempi tulkinta kumosi naturalismin ohella myös Mooren 
nonnaturalistisen teorian ja siirsi vuosikymmeniksi tarkastelujen pai
nopisteen metaetiikkaan, toisin sanoen, moraalisten käsitteiden ja ar
vostelmien merkityksen ja käyttötapojen tutkimukseen. Mooren ja 
hänen edeltäjiensä teoriat luokiteltiin "kognitivistisiksi”: sellaisiksi, 
joissa (virheellisesti) uskotaan, että moraaliväitteillä on totuusarvo. 
T ilalle tulivat "nonkognitivismin" eri muodot, tärkeimpinä emotivis- 
mi ja preskriptivismi.

C. L. Stevensonin ja A. J. Ayerin emotivismin mukaan moraali- 
väitteet koostuvat jonkin teon kuvauksesta, asenteen tai tunteen ilma
uksesta sitä kohtaan ja samantyyppisen asenteen herätysyrityksestä 
muissa ihmisissä. Lause "Teit väärin kun varastit" analysoituu siis 
kolmeen osaan, jotka ovat: "Varastit" (kuvaus tapahtuneesta), "Mi
nulla on kielteinen asenne tekoasi kohtaan" (tunteen ilmaus) ja "Niin 
sinullakin saisi olla” (yritys vaikuttaa kuulijan asenteisiin).

Preskriptivismin mukaan moraaliväite sisältää aina käskyn, ko
mennon tai kehotuksen tehdä jotakin. Opin tärkein edustaja on R. M. 
Hare (josta enemmän seuraavassa luvussa).

Antinaturalismi ja nonkognitivismi hallitsivat englantilaisella kie-
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lialueella filosofista etiikkaa koko maailmansotien välisen ajan, ja uti
litarismi, kuten muutkin normatiivisen etiikan teoriat, oli pitkään 
horroksessa. Haren universaali preskriptivismi ja joidenkin muiden 
kehittämät sääntöutilitarismin versiot alkoivat kuitenkin viimeistään 
1950-luvun lopulle tultaessa taas herättää kiinnostusta.
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R.M. Haren universaali 
preskriptivismi

16
"Jo k a i n e n , j o k a  p y s t y y  k r i i t t i 

seen  AJATTELUUN, YMMÄRTÄÄ, 

ETTÄ OIKEA MORAALINEN KIELEN

KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ UNIVERSALI- 

SOINTIA JA PÄÄTYMISTÄ PREFERENS- 
SIUTILITARISTISESTI OIKEAAN RAT

KAISUUN KAIKKIEN KANNALTA.”

Richard Mervyn Hare oli yksi päähahmoista, kun brittiläinen moraa
lifilosofia alkoi löytää tiensä lingvistisestä metaetiikasta takaisin nor
matiivisiin teorioihin. Hänen ajattelunsa kehitys näkyy selvästi noin 
vuosikymmenen välein ilmestyneissä kirjoissa T he L anguage of 

M orals, F reedom and R eason ja M oral T hin kin g : Its L evels, 

M eTHOD, AND PoiNT.

Ensimmäisessä teoksessaan T he L anguage of M orals (1952) Hare 
selvitti alustavasti tosiasiaväitteiden ja moraaliarvostelmien yhteyttä. 
Hän esitti, että moraaliarvostelmat eivät tavanomaisessa mielessä ku
vaile tosiasioita, mutta ne eivät ole pelkkiä tunteenpurkauksiakaan. 
Haren ehdotus oli se, että moraaliarvostelmat ovat peitettyjä käsky- 
lauseita, preskriptioita. Sanomalla: ”On oikein auttaa lähimmäistä” il
maisemme kuulijoillemme neuvon, ohjeen, käskyn tai kehotuksen 
auttaa lähimmäisiään, mikäli he haluavat olla moraalisia (jota Haren 
oman oletuksen mukaan jokainen haluaa).
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Deskription (kuvauksen) ja preskription välillä vallitsee kuitenkin 
Humen aikanaan kuvaama "olemisen” ja "pitämisen” välinen kuilu: 
ulkoisista tosiasioista ei voi suoraan päätellä normia tai imperatiivia. 
Esimerkiksi kuvauksesta "Sinua kohti ryntää raivostunut härkä” ei 
välttämättä seuraa imperatiivia "Juokse!", koska kohdehenkilö on 
saattanut jo pitkään harkita itsemurhaa tavalla, joka ei pilaa hänen 
perheensä mahdollisuuksia saada vakuutusrahoja. Kuvauksen ja käs
kyn välinen kuilu ilmaisee Haren mukaan moraalisen vapauden 
luonnetta. Kukaan ei voi kertoa kenellekään toiselle, mitä toisen pitäi
si tehdä, koska vain ihminen itse voi tuntea kaikki ne tekijät, joiden 
mukaan hänen preskriptionsa muotoutuu.

Tämän teoksen ilmestyttyä Harea pidettiin puhdasoppisena ja täy
siverisenä subjektivistina, jonka mielestä jokaisella on oma moraalin
sa ja jokainen voi vapaasti valita, mikä on oikein ja mikä väärin. 
Tämä kuvaus ei kuitenkaan miellyttänyt Harea, joka jatkoi tutki
muksiaan.

Seuraavassa kirjassaan F reedom and R eason (1963) hän kehittikin 
teoriaansa objektivistisempaan suuntaan. Moraaliset käsitteet ja ar
vostelmat olivat nyt hänen mukaansa kielelliseltä luonteeltaan sellai
sia, että ne edellyttävät universalisoituvuutta. Jokainen, joka käyttää 
sellaisia termejä kuin "oikea" ja "väärä", sitoutuu samalla loogisesti 
siihen, että hänen arvostelmansa ovat yleistettävissä kaikkiin relevan- 
tisti samanlaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi kun sanon: "X teki väärin 
kavaltaessaan miljoonan", sitoudun loogisesti siihen, että myös minä 
tekisin väärin kavaltaessani miljoonan, ellei tapauksilla olisi relevant
teja eroja.

Mikä sitten on relevantti ero? Se, että toisessa tapauksessa minä 
teen jotakin ja toisessa tapauksessa X tekee jotakin, ei ole Haren mie
lessä oikeanlainen erilaisuus. Sen sijaan se, että minä pitäisin rahat itse
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ja matkustaisin Tahitille, mutta X lähettäisi rahat Ambomaan köyhil
le, saattaisi olla relevantti ero.

Universalisoituvuus antaa osittaisen objektiivisen kriteerin moraa- 
lilauseiden pätevyydelle. Ellei henkilö ole valmis universalisoimaan 
väitettään oikeasta ja väärästä, hän ei esitä lainkaan aitoa moraaliväi- 
tettä ja hänen pitäisi näin ollen vaieta moraalista. Jos natsi sanoo: ”On 
oikein tappaa juutalaisia rotupuhtauden vaalimiseksi”, hänen pitäisi 
samalla hyväksyä se, että jos hän itse osoittautuu sukututkimuksen 
keinoin juu ta la iseksi” (mitä tahansa kriteeriä hän itse käyttääkin), 
hänet itsensä olisi oikein tappaa. Hare arveli, että vain äärimmäinen 
fanaatikko voisi universalisoida tällaisen väitteen, eikä kyseessä siksi 
ole aito moraaliarvostelma.

Näkemyksessä on nähty kaksi ongelmaa. Ensinnäkin fanaattisia 
natseja (ja muita fanaatikkoja) on luultavasti olemassa. Mikäli näin 
on, miten voidaan perustella, ettei väite juutalaisten tappamisesta ole 
aito moraaliarvostelma? Jos fanaatikko on valmis universalisoimaan 
sen, Haren kriteeri ei riitä. Toiseksi Haren esittämä sanktio universa- 
lisoituvuuden hyväksymiselle on varsin heikko. Se, joka ei suostu uni
versalisoimaan arvostelmiaan, ei hänen mukaansa saisi (tai ei osaa) 
puhua moraalista. Reaktio tähän on tavallisesti: ”Entä sitten?”

Tähänastisessa pääteoksessaan M oral T hin kin g : Its L evels, 

M ethod, and P oint (1981) Hare määrittelee universalisoituvuuden 
tarkemmin sekä käyttää sitä ja preskriptivismiään utilitarismin oi
keuttamiseksi (teorian yksi nimi on universalistinen tai universaali 
preskriptivismi). Haren mukaan lause ”On velvollisuuteni tehdä A” 
tarkoittaa: jo s  olen prudentiaalinen ja hyvin informoitu ja uskon, 
että tulen elämäni aikana joutumaan jokaisen henkilön, johon tekoni 
vaikuttaa, asemaan, A on minusta paras ja suositeltavin vaihtoehto 
missä tahansa relevantisti samanlaisessa tilanteessa.” Hare olettaa
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(empiirisesti tai käsitteellisesti), että prudentiaalinen ja hyvin infor
moitu henkilö toimii maksimoidakseen omaa etuaan, toisin sanoen, 
tyydyttääkseen kaikki halunsa (tai preferenssinsä) maksimaalisesti.

Kun yhdistetään prudentiaalisuuden määritelmä siihen, että us
kon olevani elämäni aikana myös kaikkien muiden asemassa, lause 
”A on minusta paras ja suositeltavin vaihtoehto” tarkoittaa samaa 
kuin lause ”Uskon, että A tyydyttää kaikkien toiminnan piiriin kuu
luvien haluja (preferenssejä) maksimaalisesti”. Joten kaiken kaikk i
aan sanomalla: ”On velvollisuuteni tehdä A” sanon: ”Uskon, että A 
tyydyttää kaikkien toiminnan piiriin kuuluvien haluja (preferenssejä) 
maksimaalisesti.” Ja kuten Hare toteaa, tämä periaate on eräs muotoi
lu klassisesta utilitarismista — sitä voidaan nimittää preferenssiutilita- 
rismiksi.

Hare toteaa kuitenkin, etteivät ihmiset voi aina ajatella jokaista te
koaan preferenssiutilitaristisesti, koska se tekisi eettisestä päätöksen
teosta liian monimutkaista ja aikaavievää. Hän erottaakin toisistaan 
moraaliajattelun kaksi tasoa. Intuitiivisella tasolla ihmiset ajattelevat 
ja toimivat helppojen ja yksinkertaisten periaatteiden, käskyjen ja 
kieltojen mukaan (sellaisten kuin "Valehteleminen on väärin”, "M ak
sa velkasi!” ja "Älä tapa!”). Nämä intuitiiviset periaatteet joutuvat 
kuitenkin aika ajoin ristiriitaan keskenään, ja silloin niiden arviointi 
ja keskinäinen vertailu tulisi suorittaa moraaliajattelun kriittisellä ta
solla. Tällä tasolla intuitiivisia sääntöjä ja periaatteita arvioidaan sen 
mukaan, kuinka hyvin ne yksittäisissä tapauksissa toteuttavat prefe- 
renssiutilitarismin vaatimukset. Kriittisellä tasolla parhaiksi arvioidut 
periaatteet omaksutaan (ideaalisessa tapauksessa) intuitiivisen tason 
periaatteeksi, jolloin ihmisten käyttäytyminen arkielämässä paranee 
(toisin sanoen, tyydyttää enemmän preferenssejä).
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Fanaatikot eivät Haren mielestä ole ongelma tälle teorialle, sillä 
heidän olemassaolonsa todistaa vain sen, että kaikki ihmiset eivät pys
ty nousemaan moraalisen ajattelun kriittiselle tasolle. Hare erottaa 
kaksi fanaattisuuden lajia, "epäpuhtaan” ja "puhtaan”. Epäpuhtaat 
fanaatikot ovat henkilöitä, jotka eivät älyllisten tai asenteellisten vaja
vuuksiensa takia pysty ajattelemaan kriittisesti. Heillä voi olla vahin
gollisia preferenssejä, joita korkeampi moraalinen ajattelu (jolle he ei
vät yllä) ei voi eliminoida. Tämä on Haren mukaan käytännöllinen 
ongelma, mutta ei vastaväite hänen teorialleen. Puhtaat fanaatikot 
taas ovat olemassa vain loogisena mahdollisuutena, eivät todellisuu
dessa. Jokainen, joka pystyy kriittiseen ajatteluun, ymmärtää, että oi
kea moraalinen kielenkäyttö edellyttää universalisointia ja päätymistä 
preferenssiutilitaristisesti oikeaan ratkaisuun kaikkien kannalta. 
Kriittisellä tasolla esimerkiksi rasististen normien kannattaminen on 
mahdotonta.

Todellisuudessa fanaatikko-ongelma jää jäljelle mihin tahansa 
preferenssiutilitaristiseen teoriaan, joka ottaa huomioon yksilöiden 
halut sellaisinaan; sellaisina kuin ihmiset itse ne näkevät. Haren natsi 
voi edelleen universalisoida oman preskriptionsa ja tehdä itsemurhan, 
mikäli hän itse paljastuu juutalaiseksi. Se, että hänen universalisoin- 
tinsa ei johda utilitaristiseen johtopäätökseen, ei edelleenkään tee hä
nestä epämoraalista muussa kuin Haren määrittelemässä lingvistises
sä (tai "loogisessa") mielessä.

Yleisemmässä muodossa ongelman voi muotoilla seuraavasti: 
Vaikka joidenkin ihmisten halut (tai preferenssit) ovat intuitiivisessa 
mielessä selvästi epämoraalisia, ne on silti aina otettava huomioon pre- 
ferenssiutilitaristisessa kalkyylissa. Koko opin perusideahan on se, 
että jokaisen teon vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön halut tulevat
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päätöksissä yhtäläisesti huomioon otetuiksi. "Meille” epämiellyttäviä 
haluja ei voida sulkea laskelman ulkopuolelle vain sillä perusteella, 
että ne ovat "fanaattisia”. M ikäli niin tehdään, laskelma onkin meidän 
intuitiivinen arviomme, ei puhdas preferenssivertailu.
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Hare, abortti ja  kultainen sääntö

17
»♦« »♦»

" K o s k a  o l e m m e  ilo isia  s i i t ä , että  m e id ä n  e l ä 

m ä ä m m e  EI OLE SIKIÖINÄ KATKAISTU, MEIDÄN ON 

ANNETTAVA MYÖS NYT SIKIÖASTEELLA OLEVIEN IH

MISTEN JATKAA KEHITYSTÄÄN KOHTI TILAA, JOSSA 

ME NYT OLEMME."

Hare on toiminnallaan vaikuttanut voimakkaasti paitsi normatiivisen 
moraalifilosofian paluuseen myös soveltavan etiikan, erityisesti "utili
taristisen bioetiikan”, syntyyn. Hänen klassikoksi muodostunut artik
kelinsa "Abortion and the Golden Rule” (1975) on yritys soveltaa 
universaalin preskriptivismin periaatteita yhteen lääkintäetiikan ikui
suuskysymyksistä, abortin oikeutukseen.

Hare aloittaa kirjoituksensa kritisoimalla kolmea aborttikeskuste- 
lussa tavallisesti käytettyä lähestymistapaa, nimittäin oikeuksiin ve
toamista, "persoonan” käsitteen käyttöä ja intuitioihin turvautumista.

Oikeuskeskustelun hän haluaa hylätä, koska se tuottaa pelkkiä 
vaatimusten konflikteja, joita ei voida muihin periaatteisiin vetoamat
ta selvittää. Kun yhdellä henkilöllä on oikeus toisen henkilön rahoihin 
sillä perusteella, että ilman niitä hän kuolisi nälkään, toisella on vas
taavasti oikeus pitää omat rahansa, koska ne ovat hänen omaisuut
taan. Aborttikeskustelussa sikiöllä voi olla oikeus käyttää naisen ke
hoa elämänsä säilyttämiseen, mutta naisella on myös oikeus päättää 
itse, mitä hänen kehossaan ja keholleen tapahtuu.

"Persoonan" käsitettä on käytetty sekä abortin sallimiseen että sen 
kieltämiseen. Jotkut ovat sanoneet, että sikiöt eivät vielä ole persoonia,
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eikä niiden elämän lopettaminen siksi ole väärin; oikeus elämään on 
vain tähän luokkaan kuuluvilla olioilla. Toiset ovat määritelleet per- 
soonuuden toisin ja päätelleet, että persoonana sikiöllä on oikeus elää. 
Haren näkemyksen mukaan tällainen keskustelu on hedelmätöntä, 
koska kysymys on rajatapauksesta, jota ei voida selvittää riitelemällä 
määritelmistä. Hän esittää väitteensä tueksi seuraavan analogisen ta
pauksen. Monissa puistoissa on kielletty liikkuminen "kulkuneuvoil
la, joissa on pyörät". Mutta saako niihin mennä rullaluistim illa? Hare 
on vakuuttunut siitä, että tätä ei voida ratkaista tarkastelemalla rulla- 
luistinten havaittavia tai metafyysisiä ominaisuuksia. Ellei laissa ole 
otettu asiaan kantaa, tuomarin on tapausta käsitellessään vain päätet
tävä, lasketaanko rullaluistimet "kulkuneuvoksi, jossa on pyörät". Ja 
itse asiassa päätös ei tällöin koske rullaluistinten määritelmää, vaan 
sitä, saako niitä käyttää puistossa vai ei. Samoin päätös siitä, miten 
"persoonan" käsitettä on aborttikeskustelussa käytettävä, on itse asias
sa jo päätös siitä, onko abortti kiellettävä vai sallittava. Siksi voidaan 
Haren mielestä suoraan puhua normeista käsitteiden sijaan.

Intuitioihin vetoaminen liittyy aborttikeskustelussa usein "oi
keuksien" ja "persoonan" käsitteisiin. Harea ennen amerikkalaisfilo- 
sofi Judith Jarvis Thomson oli artikkelissaan "A defense of abortion” 
puolustanut naisten oikeutta aborttiin käyttämällä hyväksi välittömiä 
reaktioitamme joihinkin hypoteettisiin tapauksiin. Näistä tunnetuim- 
maksi on tullut viulunsoittajaesimerkki, jossa heräämme sairaalassa 
kytkettynä vastoin tahtoamme kuuluisaan viulistiin, jonka omat sisä
elimet eivät pysty pitämään häntä hengissä. Thomson kysyy, onko 
velvollisuutemme jäädä yhdeksäksi kuukaudeksi kiinni soittajaan, 
joka tämän jälkeen pystyisi taas elämään itsenäisesti. Hänen oma vas
tauksensa on kielteinen. Vaikka olisi kovin ystävällistä meiltä auttaa, 
meillä ei voi olla siihen velvollisuutta, koska meillä on oikeus itse
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päättää, mitä kehossamme ja kehollemme tapahtuu. Toinen hypoteet
tisten esimerkkien käyttäjä oli ennen Harea ollut australialaisfilosofi 
Michael Tooley, joka kirjoituksessaan "Abortion and infanticide” oli 
pyrkinyt todistamaan "potentiaalisen persoonuuden” moraalisesti 
merkityksettömäksi. Hän käytti tässä seuraavaa ajatuskoetta. Mikäli 
kissanpennuille annettava ihmelääke saisi ne jostain syystä kehitty
mään persooniksi (so. ainakin mieleltään aikuisten ihmisten kaltaisik
si), potentiaalisen persoonuuden puolustus edellyttäisi, että meillä olisi 
velvollisuus antaa tätä lääkettä jokaiselle mahdolliselle kissanpennul
le. Muuten estäisimme myöhempien aktuaalisten persoonien kehityk
sen. Erityisesti puolustus vaatisi sitä, että kissanpentuja, joille jo on 
annettu lääkettä, ei saisi tappaa. Tooley piti kuitenkin itsestään selvä
nä, että tällaiset velvollisuudet tai kiellot eivät ole päteviä. Kissanpen
tuja ei tarvitse auttaa tulemaan persooniksi sen paremmin teoilla kuin 
tekemättä jättämisilläkään.

Haren käsityksen mukaan näistä esimerkeistä ei voida päätellä 
mitään. Välittömät kantamme niihin ovat intuitiivisen tason reaktioi
ta, mutta tilanteissa, joihin elämämme muiden ihmisten kanssa ei ole 
opettanut meitä. Koska emme ole kasvaneet maailmassa, jossa viulun
soittajia kiinnitetään hoitotarkoituksessa muihin ihmisiin tai kissan
pennuista tehdään persoonia, intuitiiviset sääntömme eivät ole sopu
soinnussa kriittisten arvioiden kanssa, emmekä voi luottaa niihin.

Noustaessa moraalisen ajattelun kriittiselle tasolle Hare lähtee 
liikkeelle moraaliarvostelmien universalisoituvuudesta, jonka hän ar
tikkelinsa otsikon mukaisesti kytkee kristillisen "kultaisen säännön” 
ja Kantin kategorisen imperatiivin ajatuksiin. Kultaisen säännön mu
kaan meidän on tehtävä muille se, mitä haluaisimme tehtävän itsel
lemme. Hare muuntaa tätä periaatetta kahdella tavalla, joiden hän us
koo silti säilyttävän sen moraalisen pätevyyden. Hänen muotoilunsa
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mukaan meidän on tehtävä muille se, minkä tekemisestä aiemmin 
meille olemme iloisia.

Säännön sovellus aborttikysymykseen on selkeä. Koska olemme 
iloisia siitä, että meidän elämäämme ei ole sikiöinä katkaistu, meidän 
on annettava myös nyt sikiöasteella olevien ihmisten jatkaa kehitys
tään kohti tilaa, jossa me nyt olemme. Päättelyllään Hare pyrkii osoit
tamaan sen, että sikiöiden tulevat preferenssit on laskelmissa otettava 
huomioon samalla painolla kuin jo elävien ihmisten tämänhetkiset ja 
tulevat preferenssit.

Mallin tarkoitus ei kuitenkaan ole tuomita aborttia missä tahansa 
tilanteessa. Vaikka sikiön preferenssit otetaan täydellä painolla huo
mioon laskelmissa, ne voivat joutua väistymään joidenkin muiden ih
misten vielä painavampien preferenssien takia. Jo olemassa olevista 
ihmisistä voivat tulla kyseeseen mahdollisen tulevan lapsen vanhem
mat. Mikäli raskauden jatkaminen loppuun uhkaisi naisen henkeä tai 
terveyttä, hänen preferenssinsä voivat oikeuttaa abortin. Ja ainakin, 
mikäli lapsen saanti nyt sopisi mahdollisten vanhempien tämänhetki
seen elämäntilanteeseen huonosti, voidaan ajatella sikiön korvaamista 
myöhemmin hankittavalla lapsella. Terveen, nyt kehittyvän yksilön 
preferenssi elää ei ole sen voimakkaampi kuin terveen, myöhemmin 
kehittyvän yksilön vastaava preferenssi. Siten pari, joka aikoo lisään
tyä myöhemmin, voi harkita omien halujensa valossa abortin oikeu
tusta tässä tilanteessa. Lisäksi sikiön mahdollinen vammaisuus vai
kuttaa Haren mukaan tilanteeseen. Vammainen aikuinen ei hänen 
mielestään ole yhtä iloinen elämästään kuin terve aikuinen, joten 
vammaisen sikiön abortointi on, muiden muuttujien pysyessä vakioi
na, oikeutettua myöhemmän, terveen lapsen hankkimiseksi tilantees
sa, jossa pariskunta on jo tarkkaan harkinnut, kuinka monta lasta ai
koo hankkia.
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Haren näkemystä on arvosteltu niin utilitarismin kannattajien 
kuin sen vastustajienkin keskuudessa. Utilitaristit (esimerkiksi Peter 
Singer ja John Harris) ovat huomauttaneet, että sikiön hahmottami
nen jo olemassaolevaksi yksilöksi on ongelmallista. Aborttitapaukses- 
sa ei yksilöä koskaan tule olemaan, eikä olemattoman yksilön prefe
renssejä tarvitse ottaa laskelmissa huomioon. (Tähän palataan vielä 
myöhemmissä luvuissa.) Opin vastustajat taas ovat huomauttaneet, 
että sikiön "korvaaminen” toisella lapsella on varsin vastenmielinen 
ajatus. Myös aborttikeskustelussa yksilöitä olisi kohdeltava ainutker
taisina, itsessään arvokkaina olentoina, ei preferenssien tyhjinä kanta
jina, joiden arvo ja olemassaolon oikeutus voidaan kumota tuottamal
la heidän tilalleen uusia, mahdollisesti preferenssien tyydyttämisen 
näkökulmasta parempia yksilöitä.

Joka tapauksessa "Abortion and the Golden Rule” antaa hyvän 
kuvan siitä, kuinka Haren universaalia preskriptivismiä pitäisi hänen 
omasta mielestään soveltaa arkielämän moraalisiin pulmakysymyk- 
siin. Se osoittaa myös, kuinka vaikeasta opista sovellusten kannalta on 
kysymys. Vaikka Haren käsitys sikiön, mahdollisten tulevien lasten ja 
vanhempien ottamisesta yhtäläisesti huomioon hyväksyttäisiin, prefe
renssien laskeminen yksittäisissä tilanteissa olisi hankalaa. Millä pai
nolla raskaana oleva nainen preferoi opintojensa tai uransa jatkamis
ta? Kuinka paljon hänen partnerinsa haluaa vapaita iltoja ystäviensä 
kanssa? Miten vakavasti tulevan mahdollisen aikuisen allergia vai
kuttaisi hänen iloonsa siitä, että on olemassa?

141



R. B. Brandt ja  halujen kognitiivinen 
psykoterapia

18
" O i k e a  m o r a a l i k o o d i  on  se , j o n k a  r a t io n a a l in e n

HENKILÖ VALITSISI YHTEISÖLLE, JOSSA HÄN ITSE SUUN

NITELEE ELÄVÄNSÄ KOKO ELÄMÄNSÄ. RATIONAALISEN 

HENKILÖN HALUT OVAT USEIMMITEN BENEVOLENTTEJA, 
JOTEN VALITUKSI TULEE MORAALIKOODI, JOKA MAKSI

MOI MINUN JA MUIDEN IHMISTEN HYVINVOINTIA.”

Richard Booker Brandt hankki 1950-luvun lopussa kirjalla E thical 

T heory: T he P roblems of N ormative and C ritical  E thics (1959) 
itselleen aseman huomattavimpana amerikkalaisena utilitaristina. 
Hän puolusti kirjassaan sääntöutilitarismia, jonka mukaan hyötylas
kelmien avulla voidaan selvittää, mitä periaatteita ihmisten pitäisi 
noudattaa valinnoissaan, mutta ei suoraan, mitä heidän tulisi tehdä 
yksittäisissä tilanteissa. Tämän "epäsuoran” tai "rajoitetun” utilitaris
min luonteeseen ja sitä vastaan esitettyyn kritiikkiin palataan vielä 
lyhyesti tuonnempana.

Eettisessä pääteoksessaan A T heory of the G ood and the R ight 

(1979) Brandt paneutui perusteellisesti niihin aksiologisiin ongelmiin, 
jotka liittyvät fanaattisiin tai muuten epämiellyttäviin haluihin esi
merkiksi Haren teoriassa.

Brandt, päinvastoin kuin G. E. Moore, oli sitä mieltä, että sana tai 
käsite "hyvä” ei ole erityisen keskeinen etiikassa. Hänen mukaansa 
käsite "rationaalinen halu" kattaa kaiken sen, mitä eetikot ovat halun
neet ilmaista termillä "hyvä".
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Ihmisillä on monenlaisia haluja, joista jotkut näyttävät ainakin 
toisten silmissä järkeviltä, jotkut taas eivät. Jälkimmäisestä esimer
kiksi kelpaa Haren mainitsema natsin halu tappaa juutalaisia. 
Brandtin oma ehdotus rationaalisten halujen erottamiseksi irrationaa
lisista kiteytyi kognitiivisen psykoterapian ajatukseen.

Haluja voidaan muuttaa ja muokata monella tavalla. Antabuskap- 
seli ihon alla saa alkoholin nauttimisen tuottamaan pahoinvointia ja 
ehkäisee näin halua juoda. Sähköshokki, joka annettaisiin ihmisille 
joka kerta kun he kuulevat sanan "utilitarismi”, vähentäisi varmasti 
heidän haluaan kuulla mitään tästä opista. Halujen muuttaminen lää
keaineilla tai sähköshokeilla on kuitenkin paitsi prima facie väärin 
(varsinkin, ellei kohde ole halunnut sitä) myös moraalin kannalta irre
levanttia, koska näillä metodeilla aikaansaadut uudet halut ovat aina 
subrationaalisia, ilman järjen myötävaikutusta omaksuttuja.

Rationaalinen halu sen sijaan muodostuu tavallisista haluista siten, 
että niistä eliminoidaan kognitiivisesti eli ajattelemalla, keskustele
malla tai väittelemällä mahdolliset virheet. Tavallisimpia virhelähtei
tä halujen muodostuksessa on Brandtin mukaan neljä.

Ensinnäkin halu voi perustua väärään uskomukseen. Henkilö voi 
haluta opiskella yliopistossa, koska hän kuvittelee vanhempiensa toi
vovan sitä, tai hän ei halua syödä parsakaalia, koska uskoo olevansa 
allerginen sille. Nämä halut ovat virheellisiä, mikäli todellisuudessa 
vanhemmat vain haluaisivat lapsensa olevan onnellinen, akateemisesti 
tai ei, tai henkilö ei todellisuudessa olekaan allerginen parsakaalille.

Toiseksi halu voi olla herätetty keinotekoisesti kultturin välityk
sessä sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi eurooppalainen nainen voi 
välttää avioliittoa afrikkalaisen miehen kanssa, koska hänet on kasva
tuksensa kautta koulittu pitämään sitä epäilyttävänä. Tai henkilö voi 
haluta saada nopean ja voimakkaan urheiluauton, koska vanhempien

143



ihmisten ja tiedotusvälineiden asenteet ovat saaneet hänet tälle kan
nalle.

Kolmanneksi halun perustana voi olla yleistys ei-tyypillisestä tapa
uksesta. Kun söin kalaa ensimmäisen ja ainoan kerran elämässäni, se 
oli pahentunutta turskaa: nyt kieltäydyn mistä tahansa kala-ateriasta 
sillä perusteella, että kaikki kalaruoat ovat pahan makuisia. Tai maa
ilman ainoa ilkeä koira on purrut minua ja nyt haluan välttää kaikkia 
koiria, koska pidän niitä vaarallisina.

Neljänneksi liioitellun halun perustana voi olla varhain elämässä 
koettu puute. Miljardööri saattaa syödä vain silakoita ja eilistä leipää, 
koska hänen lapsuutensa oli köyhä ja hän pelkää, että tuhlaus saattaisi 
hänet perikatoon.

Kun nämä neljä virhelähdettä on miettimällä, keskustelemalla ja 
totuutta mielessä toistamalla korjattu, jäljelle jäävät halut ovat ratio
naalisia. Esimerkkinä voidaan käyttää henkilöä, joka haluaa tupakoi
da. Mikäli hän ottaa tehtäväkseen miettiä joka savuketta sytyttäes- 
sään, mitä vaaroja tapaan liittyy, hän voi haluta tupakoida yhä har
vemmin niin että lopulta halu kuolee kokonaan pois. Mutta jos näin ei 
käy ihmisten miettiessä tupakointiaan, halu siihen on kuin onkin ra
tionaalinen halu.

Henkilö, joka toimii vain rationaalisten halujensa mukaisesti, on 
prudentiaalinen ja Brandtin mukaan niin onnellinen kuin onnellisuus 
yksilön omin ponnistuksin on mahdollista.

Käyttäen omaa metodiaan Brandt arvioi benevolentiaa, hyvän
tahtoisuutta muita kohtaan, seuraavasti: Benevolentia syntyy yksilössä 
kehityspsykologisen prosessin kautta. Pieni lapsi tuntee olonsa pahak
si ja itkee; näin itku assosioituu vähitellen epämieluisuuteen. Myö
hemmin lapsi kuulee toisen lapsen itkevän: tämä herättää hänen 
omassa mielessään assosiaation itkun ja epämieluisuuden välillä sekä

144



saa hänetkin tuntemaan olonsa pahaksi ja itkemään. Vähän vanhem
pana lapsi leikkaa haavan sormeensa, näkee veren vuotavan ja tuntee 
epämiellyttävää kipua. Vuotava veri ja kipu assosioituvat niin, että 
kun lapsi myöhemmin näkee toisen lapsen leikkaavan sormeensa, hän 
tuntee assosiaation kautta aversiota toisen tilaa kohtaan ja haluaisi 
auttaa. Tällaisten prosessien kautta, Brandt uskoi, ihmiseen muodos
tuu myötätuntoisuus toisia kohtaan ja halu auttaa heitä.

Hyväntahtoisuus näin ymmärrettynä ei ole poistettavissa kognitii
visella psykoterapialla: jos ihmiseen on muodostunut halu auttaa mui
ta, se on rationaalinen halu. Toisaalta halu muiden auttamiseen voi 
puuttua joiltakin ihmisiltä, joiden lapsuus ei ole ollut edellä kuvatun 
kaltainen. Kognitiivinen psykoterapiakaan ei silloin pysty luomaan 
sitä tyhjästä. Itse asiassa halu toimia vain ja ainoastaan omasta puoles
taan on myös rationaalinen halu — mutta se esiintyy, kulttuurisista ja 
sosiaalisista syistä, Brandtin mukaan vain harvoissa ihmisissä. (Tässä 
on selvä yhtymäkohta Henry Sidgwickin ajatukseen siitä, että sekä 
egoismi että universalistinen hedonismi ovat mahdollisia ja yhtäläises
ti hyväksyttäviä etiikan metodeita.)

Brandtin normatiivinen etiikan teoria perustui valinnan ajatuksel
le. Yhteisön oikea moraalikoodi on se, jonka rationaalinen henkilö 
valitsisi yhteisölle (toisin sanoen, haluaisi vallitsevan yhteisössä), jossa 
hän itse suunnittelee elävänsä koko elämänsä. Rationaalisen henkilön 
halut ovat rationaalisia ja useimmiten benevolentteja, joten valituksi 
tulee moraalikoodi, joka maksimoi minun ja muiden ihmisten hyvin
vointia eli rationaalisten halujen tyydytystä.

Koska ihmiset elävät yhdessä, myös egoistiset yksilöt, joita on, 
vaikkakin harvassa, hyötyvät useimmiten ainakin minimaalisesta mo
raalista. Tähän kuuluvia asioita ovat ainakin säännöt, jotka kieltävät 
vahingoittamasta toisia, ja järjestelyt, joiden avulla vauraus voidaan
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jakaa suhteellisen tasaisesti. Tosin jälkimmäinen vaatimus ei välttä
mättä vetoa riittävän hyvässä asemassa oleviin egoisteihin.

Joka tapauksessa Brandtin käsitys oli se, että suuren enemmistön 
vaatimukset yhteisön oikeaksi moraalikoodiksi täyttää parhaiten he
donistinen sääntöutilitarismi. Ensisijaisesti pyritään noudattamaan 
sääntöjä, jotka maksimoivat kaikkien hyvinvointia, so. mielihyvää, 
joka syntyy rationaalisten halujen tyydyttymisestä. Näihin sääntöihin 
poikkeuksina noudatetaan, erilaisilla rationaalisuusperusteilla, tasais
ta tulonjakoa, sairaiden ja vammaisten tukemista ja yleistä sosiaalitur
vaa verovaroilla.

Brandtin teoriassa on kuitenkin nähty ongelmia. Yksi niistä on se, 
että kognitiivisen psykoterapian täsmällinen luonne jää epäselväksi. 
Tarkoittiko Brandt kirjaimellisesti sitä, että halu on rationaalinen, el
lei kognitiivinen psykoterapia muuta sitä? Siinä tapauksessa psyko
paattisen murhaajan halu tappaa ihmisiä voisi olla määritelmän mu
kaan "rationaalinen”. Vai tarkoittiko hän ehkä sitä, että jokaisen mie
leltään terveen ja suhteellisen järkevän ihmisen halu tappaa muita ih
misiä häviäisi prosessin myötä, ajattelemalla ja keskustelemalla? Sil
loin ongelmaksi jää määritellä, ketkä ovat mieleltään terveitä ja suh
teellisen järkeviä.

Brandtin premisseillä on myös täysin mahdollista, että jossakin yh
teisössä suurin osa ihmisistä on jäänyt vaille niitä lapsuuden koke
muksia, joista benevolentia syntyy. Sellaisen yhteisön rationaalinen jä
sen ei todennäköisesti valitsisi utilitarismia. Kysymys on, mistä sitten 
tiedetään, etteivät kaikki todelliset yhteisöt ole tällaisia? Brandtin teo
rian voima ja heikkous on sen faktuaalisuudessa. Se on periaatteessa 
kumottavissa esittämällä empiiristä evidenssiä sen perusolettamuksia 
vastaan. Tämä on hyvä asia siinä mielessä, että kumoutuva teoria on 
"tieteellisesti" kiinnostavampi kuin kumoutumaton. Mutta se on
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myös vaarallinen asia siinä mielessä, että todellisten faktojen puuttu
essa sekä teoria että sen arvostelu jäävät suureksi osaksi tulkinnanva
raisten spekulaatioiden varaan.

Ja vaikka Brandt olisi pystynyt kiertämään kognitiivisen psykote
rapian luonnetta ja benevolentiaa koskevat pulmat, hänen normatiivi
sessa teoriassaan on myös ongelmansa. Modernin utilitarismin vai
keimmat kysymykset liittyvät suureksi osaksi "sopimattomiin” halui
hin, vapauteen ja tasa-arvoon. Brandtin vastaukset näihin kysymyk
siin olivat kuitenkin epätäydellisiä (samoin kuin hänen hengenheimo- 
laistensakin).

Haren preferenssiutilitarismin mukaan on maksimoitava sitä, 
mitä ihmiset haluavat. Mutta entä jos ihmiset haluavat jotakin intui
tiivisesti ajatellen kauheaa, kuten juutalaisten tappamista tai ihmisten 
raatelemista areenalla muiden viihdyttämiseksi antiikin roomalaiseen 
tapaan? Hare toteaa, että jos he väittävät halujaan moraalisiksi, he 
käyttävät väärin moraalin kieltä. Mutta tämä ei ole kovin vetoava ar
gumentti sellaisia haluja vastaan.

Brandtin kognitiivinen psykoterapia taas määritteli halun ratio
naaliseksi vain, mikäli sitä ei voida muuttaa etsimällä ja eliminoimalla 
virheellisiä uskomuksia ja ajatustottumuksia. Esimerkiksi natsifanaa- 
tikon halu on irrationaalinen, koska se perustuu vääriin uskomuksiin 
rotuluokitusten alkuperästä ja merkityksestä. Tällä käsitteellisellä 
siirrolla sopimattomien halujen ongelma ratkeaa, mutta normatiivi
sella puolella törmätään uuteen ongelmaan.

Rationaalinen henkilö valitsee yhteisön oikeaksi moraalikoodiksi 
sen, joka maksimoi rationaalisten halujen tyydytystä. Kuitenkin mo
net niistä haluista, joita ihmisillä nykyään todellisuudessa on, ovat 
Brandtin mielessä luultavasti irrationaalisia. Näitä ovat esimerkiksi 
halu tupakoida ja halu syödä hyvänmakuisia mutta epäterveellisiä
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ruokia. Brandtin premisseillä tästä seuraa, että yhteisön oikea moraa- 
likoodi ja todennäköisesti myös laki pitäisi valjastaa näiden halujen 
kitkemiseen. Kuitenkin on myös järkevästi väitettävissä, että tupa
koinnin tai epäterveellisten ruokien syönnin kieltäminen laissa, ja ih
misten halujen muuttaminen muillakin tavoilla, on liian rajoittavaa 
heidän vapaudelleen ja autonomialleen. Brandtin teoria voi helposti 
johtaa hyvinkin ”terveyssäännösteltyyn” valtioon, ja on kyseenalaista, 
haluaisiko aidosti rationaalinen ihminen elää sellaisessa.

Ratkaisua tähän ongelmaan voidaan etsiä John Stuart Millin va- 
pauspohdinnoista, joiden mukaan itseä koskevat asiat (ruokailutottu
mukset, seksi ja nautintoaineiden käyttö) jätetään moraalikoodin ul
kopuolelle eikä ihmisiä pakoteta vastoin tahtoaan rationaalisiksi. On
gelmaksi muodostuu tällöin ”itseä koskevien” asioiden määrittely. 
Jyrkkä liberalisti kannattaisi käsitystä, jonka mukaan esimerkiksi ra
han ansaitseminen ja kuluttaminen ovat itseä koskevia toimintoja. Si
ten valtio, joka pakottaa ihmiset maksamaan veroja toisten hyvin
voinnin turvaamiseksi, toimii väärin. Useimpien utilitaristien kannal
ta tämä on kuitenkin ongelmallista. Heidän tarkoituksensa on tavalli
sesti saada aikaan teoria, jossa kaikkien etu otetaan yhtäläisesti huo
mioon, ei mallia, jossa jokainen huolehtii vain itsestään.

Onko sitten niin, että vapaus ja onnellisuus ovat jyrkästi vastak
kaisia arvoja ja välttämättä ristiriidassa keskenään? Tätä näyttäisi tu
kevan se kaksoishavainto, että toisaalta onnellisuuden maksimoinnis
ta näyttää seuraavan vapauden rajoituksia ja toisaalta taas vapauden 
turvaamisesta heikoimmassa asemassa olevien onnellisuuden vähene
mistä.

Olen itse yrittänyt löytää ratkaisua tähän ongelmaan kirjassani 
L iberal U tilitarianism  and A pplied E thics (1994), jonka johtoaja
tus on seuraava: Utilitarismin aksiologia rakennetaan tarpeiden hie-
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rarkian varaan niin, että esimerkiksi elämää pidetään korkeimpana 
arvona, terveyttä ja vapautta sen alapuolella olevina sekä mielihyviä ja 
halujen tyydyttämistä alimpina arvoina. Perusteluna tälle on se, että 
ilman elämää ei voi olla terveyttä, vapautta tai mielihyviä eikä ilman 
terveyttä ja vapautta mielihyviä tai halujen tyydytystä. Normien kan
nalta tämä tulkittaisiin niin, että alempia (vähemmän perustavia) tar
peita tyydytetään vain siinä tapauksessa, että korkeammat (perusta- 
vammat) tarpeet on jo tyydytetty.

Fanaatikon haluja ei Haren natsitapauksessa tämän mukaan tar
vitsisi ottaa huomioon, koska vastakkain ovat juutalaisten henki (pe
rustavin arvo) ja fanaatikon halut (vähiten perustava arvo). Myös va- 
pausongelma tulisi mallissa ratkaistua. "Itseä koskeva" tarkoittaisi 
sitä, että yksilö on tyydyttämässä omaa perustavampaa tarvettaan lou
katen korkeintaan muiden yksilöiden vähemmän perustavia tarpeita. 
Elämää saa puolustaa vapauden kustannuksella vaikkapa niin, että 
valtio saa vangita yhden kansalaisistaan, jos se on ainoa keino estää 
häntä surmaamasta muita. Terveyttä saisi samoin puolustaa mieliha
lujen kustannuksella. Sitä ei kuitenkaan saa edistää polkemalla kan
salaisten autonomiaa, koska nämä tarpeet ovat saman tasoisia. Ter- 
veyssääntely vastoin yksilöiden tahtoa ei näin ole sallittua. Mitä tulee 
tulonjakoon, valtio saa pakottaa kansalaisensa maksamaan veroja, 
kun hyväosaisempi joutuu luopumaan vain mielihalujensa tyydytyk
sestä, mutta huonompiosainen saa samalla rahalla tyydytettyä perus- 
tavimpia tarpeitaan.

Tämän teorian edelleenkehittely vaatisi tekijäänsä täsmentämään, 
kuinka tarpeet pitäisi määritellä ja asettaa järjestykseen -  joka on vai
kea ja ehkä jopa mahdoton tehtävä. Mutta tarvehierarkian käyttö olisi 
yksi mahdollinen tapa selvitä 1900-luvun utilitarismia vaivanneesta 
sopimattomien halujen tai preferenssien ongelmasta.
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Brandt haluista ihmiselämän alussa 
ja  lopussa

19
" K u n  y k s i l ö  a ja t t e l e e  v a in  s i t ä , k u i n k a  o n n e 

ton  HÄN ON NYT, HÄN EI VÄLTTÄMÄTTÄ NÄE, ETTÄ 

HYVINKIN YKSINKERTAISILLA KEINOILLA HÄN VOISI 

MUUTTAA ELÄMÄNSÄ TAAS ELÄMISEN ARVOISEKSI, 

EHKÄ MONISSA SUHTEISSA JOPA PAREMMAKSI KUIN 

AIEMMIN."

Vaikka Brandtin teoria saattaakin olla ongelmallinen apuväline pää
tettäessä terveyspolitiikan perustasta, hänen analyysinsa soveltuu luon
tevan tuntuisesti kysymyksiin ihmiselämän alusta ja lopusta: abortis
ta, rationaalisesta itsemurhasta ja tahdonalaisesta eutanasiasta. Brandt 
käsitteli näitä artikkeleissaan ”The morality of abortion” (1974) ja 
"The morality and rationality of suicide” (1976).

R.M. Haren näkemyksen mukaan abortti on joskus väärin, koska 
voi olla tuomittavaa kieltää elämä yksilöltä, joka vielä ei ole syntynyt. 
Hare ulottaa tämän ajatuksen sekä sikiöihin, jotka ovat jo yksilöinä 
olemassa, että munasolun ja siittiön yhdistelmiin, jotka eivät vielä ole 
yksilöinä olemassa, mutta jotka voisivat tiettyjen päätösten seurauksi
na muodostaa alkion, sikiön ja myöhemmin lapsen.

Hänen käsitystään on arvosteltu siitä, että "vahinko yksilölle jota 
ei koskaan ole ollut ja jota ei koskaan tule olemaankaan” kuulostaa 
oudolta perusteelta moraaliselle päätöksenteolle. Miten erityisesti jon
kin satunnaisen soluparin preferenssit voitaisiin ottaa huomioon, kun 
ketään sitä vastaavaa ihmistä tai persoonaa ei yksinkertaisesti ole?
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Brandt arvosteli Haren näkemystä toiselta kannalta. Hän totesi, 
että vaikka syntymättömien preferensseille tai haluille annettaisiin 
moraalisissa laskelmissa samanlainen paino kuin aikuisten, rationaa
listen ihmisten vastaaville haluille, abortin tuomitsemiseen ei silti löy
tyisi perustaa tästä suunnasta.

Sikiön tai soluparin (hypoteettisten) preferenssien selvittämiseksi 
on luotava kuvitteellinen väliaikainen persoona kertomaan, haluaisi
ko hän syntyä tähän maailmaan vai ei. Hare olettaa, monien muiden 
lailla, että päätöksen kohteena oleva hypoteettinen olio äänestäisi il
man muuta elämänsä puolesta. Mutta Brandt kielsi tämän vetoamalla 
niihin rationaalisiin haluihin, joita väliaikaisella persoonalla voisi olla 
-  ja niiden puutteeseen.

Lähtökohdakseen Brandt otti sen yksinkertaisen tosiasian, että 
kukaan meistä ei muista mitään sikiö- tai soluajastaan. Siten, vaikka 
sikiö tai solupari kuviteltaisiin persoonaksi, se olisi ainakin muistin 
suhteen eri persoona kuin mahdollisen syntymän jälkeen elävä yksilö. 
Voidaankin kysyä, mitä subjektiivista arvoa yhdelle persoonalle olisi 
toisen, täysin tuntemattoman, joskin ehkä onnellisen ja iloisen, per
soonan elämällä. (Sillä voisi tietenkin olla objektiivista arvoa, mikäli 
toinen persoona olisi olemassa ja haluaisi elää, mutta tästä ei Haren 
mallissa ole kysymys.)

Brandt valotti tilannetta esimerkillä:

Oletetaan, että olisin vakavasti sairas ja  minulle kerrottaisiin, että 
"henkeni” voitaisiin pelastaa, huomattavaa maksua vastaan, 
seuraavanlaisella leikkauksella: aivoni siirrettäisiin toiseen ruumii
seen, joka takaisi niille normaalin elämän, mutta leikkauksen 
onneton seuraus olisi, että muistini ja  opitut kykyni pyyhkiytyisivät 
täydellisesti pois ja  muistijälkien muodostumisen aivoissa pitäisi 
alkaa uudelleen alusta kuten vastasyntyneellä lapsella. Kysymys
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kuuluukin nyt: "Kuinka paljon olisin valmis maksamaan tästä 
leikkauksesta, kun vaihtoehtona on rauhallinen poismeno?” Minun 
vastaukseni ainakin olisi: ”En mitään.” (Brandt 1974, 166 - suom. 
MH.)

Sikiö tai solupari on kuvitteellisessa persoonuudessaan aivan saman
laisessa tilanteessa kuin esimerkin potilas: sillä ei ole mitään rationaa
lista syytä subjektiivisesti haluta aivojensa tai perimänsä säilymistä 
toisessa ruumiissa. Sikiö, soluparista puhumattakaan, saa kokonaan 
toisenlaisen kehon ennen kuin se kuukausien tai vuosien päästä taas 
saavuttaa persoonuuden. Halu elää edellyttäisi mahdollisuutta muis
taa menneitä ja suunnitella tulevia, ja koska sikiöillä ja solupareilla ei 
edes tilapäisinä persoonina olisi näitä mahdollisuuksia, niillä ei olisi 
tähän haluun mitään "henkilökohtaisia” perusteita.

Brandtin johtopäätös olikin, että päätettäessä abortista, ehkäisystä 
tai selibaatista syntymättömien haluja tai preferenssejä ei tarvitse ottaa 
lukuun Haren esittämällä tavalla. M ikäli abortti halutaan rationaali
sesti tuomita, perustelut on etsittävä muista asiaan vaikuttavista teki
jöistä.

Rationaalisen ja moraalisesti hyväksyttävän itsemurhan mahdolli
suutta pohtiessaan Brandt keskittyi sellaiseen oman kuoleman jou
duttamiseen, jonka perusteluna on henkilön oma hyvinvointi. Hänen 
mukaansa perinteiset näkemykset itsemurhan tuomittavuudesta tai 
epäeettisyydestä voivat korkeintaan osoittaa, että yksilöillä voi olla 
prima facie -velvollisuus välttää kuolemansa jouduttamista. Tämä 
alustava velvollisuus voi kuitenkin kumoutua, mikäli yksilöllä on ra
tionaalisia syitä haluta mieluummin elämänsä loppumista nyt kuin 
sen loppumista myöhemmin, mahdollisesti vasta vuosien päästä. Toi
mintansa perusteita harkitessaan ihmisen on laskettava mahdollisim-
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man tarkoin ne utiliteetit, jotka liittyvät kuhunkin hänen valinnois
taan seuraavaan vaihtoehtoiseen maailmaan.

Esimerkiksi henkilöstä, joka voi haluta nopeaa kuolemaa, Brandt 
valitsi artikkelissaan ”The morality and rationality of suicide” elä
määnsä pettyneen liikemiehen:

Olettakaamme, että yhtiön pääjohtaja on joutunut jättämään 
paikkansa yrityksen uudelleenorganisoinnin yhteydessä. Oletta
kaamme edelleen, jotta asiat olisivat niin kurjasti kuin mahdollista, 
että hän on tehnyt huonoja sijoituksia, joiden seurauksena hänen 
sijoitustulonsa ovat pienet, ja että, kaiken lisäksi, hänen vaimonsa 
on lähtenyt toisen miehen matkaan. Hänen lapsensa ovat jo 
aikuisia, ja hän on liian vanha tullakseen valituksi vastaavanlaiseen 
asemaan muissa yhtiöissä. Näin hänen uransa ja kotielämänsä ovat 
mennyttä. Tässä meillä on mahdollinen itsemurhakandidaatti. 
(Brandt 1976, 484 - suom. MH.)

Mikäli esimerkin mies harkitsee masennuksissaan elämänsä lopetta
mista, hänen on Brandtin mukaan otettava huomioon se, että halu 
kuolla ei välttämättä ole tässä tilanteessa rationaalinen. Hänen olisi 
huomioitava ainakin seuraavat ajattelunsa virhelähteet ennen kuin 
tekee lopullisen päätöksensä.

Masennus estää ihmistä näkemästä niitä hyviä asioita, jotka hänen 
huonolta tuntuvasta tilanteestaan voivat seurata. Kun yksilö ajattelee 
vain sitä, kuinka onneton hän on nyt, hän ei välttämättä näe, että hy
vinkin yksinkertaisilla keinoilla hän voisi muuttaa elämänsä taas elä
misen arvoiseksi, ehkä monissa suhteissa jopa paremmaksi kuin aiem
min.

Masennus vaikuttaa myös ihmisen kykyyn arvioida todennäköi
syyksiä. Hylätty rakastaja unohtaa kaikki ne tilanteet, joissa häneen
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on kiinnitetty myönteistä eroottista huomiota, ja ajattelee mahdolli
suuksiaan vain menettämänsä rakkauden näkökulmasta. Hän liioit- 
telee tyypillisesti omia huonoja puoliaan ja kuvittelee, ettei kukaan voi 
enää rakastua häneen. Vaikka hänelle huomautettaisiin menneistä 
menestyksistä, hän voi hylätä niiden todistusarvon väittämällä näitä 
tapauksia epätyypillisiksi ja tulevaisuuden ennustamisen kannalta 
merkityksettömiksi. Hän voi olla oikeassakin, mutta masennuksen 
vaikutus todennäköisyyksien laskentaan on silti hyvä ottaa huomioon.

Tulevaisuuden arviointiin liittyy Brandtin mukaan sellainenkin 
virhelähde, jolla ei ole mitään tekemistä depression kanssa vaan joka 
on aivan normaali psyykkinen ilmiö. Asiat, jotka ovat kaukana tule
vaisuudessa, tuntuvat pieniltä samalla tavalla kuin kaukana olevat esi
neet näyttävät pieniltä. Rottakokeissa rotat juoksevat nopeammin 
kohti ruokalaatikkoa, jonka ne voivat jo nähdä, kuin laatikkoa, joka 
on esimerkiksi labyrintin alussa niille vielä vain hämäränä kuvana 
mielessä. Samoin professori suostuu luennointipyyntöön vuoden pääs
tä, koska hän ei vielä hahmota kunnolla kaikkea siihen liittyvää vai
vaa, mutta kieltäytyy vastaavasta kutsusta, jos työ pitäisi tehdä jo kuu
kauden tai viikon sisällä. Rationaalisen henkilön on otettava tämä 
perspektiivivirhe huomioon päätöksenteossaan.

Kun arvioimme tulevaisuuden tapahtumia ja niiden haluttavuutta 
joudumme usein turvautumaan mielikuvituksen apuun. Meidän on 
silloin kuviteltava mahdollisimman elävästi ne mielihyvät tai tuskat, 
joita tämänhetkisten tekojemme seurauksiin voi liittyä. Tässä on kui
tenkin ongelmana se, että mielentilamme vaikuttaa voimakkaasti ku
vittelun tarkkuuteen. Surullisina ja masentuneina vähättelemme niitä 
iloja, jotka tulevaisuudessa voivat odottaa meitä, ja suurentelemme 
vastaavasti tulevia tuskia. Ne asiat, jotka olemme menettäneet, näyttä-
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vät helposti mielessämme ainoilta, jotka voisivat koskaan tuottaa 
meille mielihyvää.

M ikäli esimerkin liikemies arvioi omaa tilannettaan ottaen huomi
oon nämä ajattelunsa virhelähteet, hän saattaa päätyä joko lopetta
maan elämänsä tai jatkamaan sitä. Lopettamispäätöksen perusteita 
voivat olla sellaiset tulevaisuuden näkymät kuin epäkiinnostava työ, 
rakkaudeton kotielämä, heikennys asumisoloissa ja sosiaalisen elä
män täydellinen muuttuminen. Jatkamispäätöstä taas voi tukea kaik
kien näiden näkeminen mahdollisuuksina ennemmin kuin uhkina. 
Esimerkiksi työ ovelta-ovelle-myyjänä voisi tarjota mielenkiintoisia 
haasteita entiselle johtajalle, joka pääsisi tällaisessa tehtävässä käyttä
mään hyväkseen ihmissuhdetaitojaan vaihtelevissa kasvoista-kasvoi- 
hin-tilanteissa. Hän voi myös löytää uuden partnerin, eikä asuminen 
köyhemmällä alueella välttämättä ole niin mahdotonta kuin hän ku
vitelee. Hän voi myös löytää uusia, ehkä aidompia, ystäviä uudessa 
elämässään.

Brandt ei päätynyt, eikä hänen tarkoituksensa ollut päätyä, liike- 
miesesimerkissä yksikäsitteiseen ratkaisuun. Jokainen tilanne on eri
lainen. Hän koetti kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että "häpeä 
ja köyhyys”, joita monet ennen häntä (esimerkiksi Hume) olivat pitä
neet hyvinä itsemurhaperusteina, eivät tarkemmin arvioituina ole ko
vin vakuuttavia seikkoja. Halujen rationaalinen analyysi voi hyvin 
osoittaa, etteivät työsuhteen loppuminen, puolison menetys ja suistu
minen taloudelliseen perikatoon ole henkilön oman hyvinvoinnin 
kannalta riittäviä syitä oikeuttamaan itsemurhaa.

Tilanne on toisenlainen, kun on kyseessä tuskia ja kärsimystä tai 
enenevää sekavuutta aiheuttava tauti tai sairaus. Silloin tulevaisuuden 
näkymät voivat olla aidosti sellaiset, että elämän jatkaminen ei yksilön

155



itsensä näkökulmasta ole kannattavaa. Päätös elämän lopettamisesta 
on sellaisissa tapauksissa oikeutettu, samoin kuin se, että lääkäri aut
taa potilastaan kuoleman jouduttamisessa.

Brandtin teoria tukee mielenkiintoisesti joissakin tilanteissa yksi
lönvapautta kunnioittavia, joissakin taas sitä rajoittavia sääntöjä. 
Abortin kohdalla se, että sikiö ei voi haluta tulevan yksilön elämää, 
toimii epäsuorana oikeutuksena raskauden keskeytyksille. Itsemur
han kohdalla kognitiivinen psykoterapia johtaa joidenkin tapausten 
tuomitsemiseen ja toisten näkemiseen järkevinä ja moraalisesti oikei
na. Ja kuten totesin edellisessä luvussa, epäterveellisiä elämäntapoja 
koskeva terveyspolitiikka voi mallissa muodostua hyvinkin rajoitta
vaksi (vaikkakaan ei välttämättä, koska rationaalinen yksilö ei ehkä 
halua nautinto- ja ruoka-ainesäätelyä yhteisöön, jossa suunnittelee 
elävänsä).
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Sääntöutilitarismi ja  sen rajat

20
" M o r a a l i t a j u n  v a a t i m u k s e t  vo id aan  par
h a it e n  TYYDYTTÄÄ YHDISTÄMÄLLÄ UTILITA

RISMI KANTILAISEEN KÄSITYKSEEN EHDOTTO

MISTA VELVOLLISUUKSISTA. YLEISET SÄÄNNÖT 

ENNEMMIN KUIN YKSITTÄISET TEOT ON ARVI

OITAVA HYVIEN JA PAHOJEN SEURAUSTENSA 

VALOSSA."

Sekä Brandtin että (tiettyyn rajaan asti) Haren teoriat voidaan määri
tellä sääntöutilitaristisiksi. Sääntöutilitarismi on oppi, jonka mukaan 
yksittäiset teot ovat oikeita siinä tapauksessa, että ne ovat oikeutettu
jen moraalisääntöjen mukaisia. Moraalisäännöt taas ovat oikeutettuja, 
mikäli niiden olemassaolo tai noudattaminen tuottaa maailmaan 
mahdollisimman paljon hyvää. Tämän opin vastakohta on akti- eli 
tekoutilitarismi, joka määrittelee yksittäisen teon hyväksi vain, jos 
juuri sen tekeminen maksimoi hyvää maailmassa.

G. E. Moore asettui kirjassaan E thics selkeästi aktiutilitaristiselle 
kannalle. Mutta hänen jälkeensä seuranneella metaetiikan valtakau
della hyötyoppi menetti valta-asemansa brittiläisessä etiikassa muun 
muassa siitä syystä, että se ei teon moraalista arvoa laskettaessa kunni
oittanut perinteisempiä eettisiä periaatteita. R. F. Harrod aloitti artik
kelillaan "Utilitarianism revised” (1936) teorian uuden nousun. Hän 
lähti liikkeelle siitä Sidgwickin esittämästä ajatuksesta, että moraali
teorian on pyrittävä selittämään ja järjestämään jokapäiväisen eettisen 
ajattelun muotoja. Kun hän sovelsi tätä ideaa utilitarismiin, hän pää
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tyi näkemykseen, jota monet teologiset utilitaristit olivat ennen häntä 
kannattaneet.

Arkiajattelun mukaan valehteleminen on aina väärin. Harrod ku
vasi aikansa utilitaristisen kannan tähän seuraavasti:

Näyttää siltä, että utilitaristin pitäisi kehottaa ihmisiä valehtele
maan aina kun se todennäköisesti tuottaa enemmän onnellisuutta 
kuin totuudessa pysyminen. Seurauksia arvioitaessa on tietenkin 
otettava huomioon se, että kehotuksen esittäjän sanaan ja  muiden
kin sanaan luotetaan tämän kehotuksen jälkeen vähemmän. 
Kuitenkin, mikäli jokainen valehtelisi aina tämän ehdon täyttyessä 
mutta vain silloin, kaikki olisi nähtävästi hyvin. Mutta niin ei 
suinkaan ole. (Harrod 1 936, 147-148 - suom. MH.)

Harrod totesi, että tavallisten ihmisten moraaliset intuitiot eivät aina 
ole valehtelemisen puolella edes silloin, kun valhe tuottaisi yksittäises
sä tapauksessa parhaan tuloksen. Moraalinen tietoisuutemme tuntuu 
vaativan, että joitakin sääntöjä noudatetaan poikkeuksetta.

Harrod esitti, että moraalitajun vaatimukset voidaan parhaiten 
tyydyttää yhdistämällä utilitarismi kantilaiseen käsitykseen ehdotto
mista velvollisuuksista. Yleiset säännöt ennemmin kuin yksittäiset 
teot on arvioitava hyvien ja pahojen seuraustensa valossa. Tämän pe
riaatteen soveltaminen valehteluun tuottaa seuraavanlaisen ohjeen:

Valhe, joka lausutaan tuskan - tai mielihyvän menetysten - välttä
miseksi, on oikeutettu vain, jos se, että ihmiset valehtelisivat aina 
samanlaisissa olosuhteissa, tuottaisi kokonaisuudessaan vähem
män tuskaa - tai mielihyvän menetyksiä - kuin se, että ihmiset 
puhuisivat aina totta tällaisissa olosuhteissa. (Mt., 149.)
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Yleisemmäksi periaatteeksi toiminnan oikeutuksen arviointiin 
Harrod muotoili yksinkertaisen testikysymyksen:

Johtaisiko tämä teko, mikäli kaikki tekisivät sen relevantisti saman
laisissa olosuhteissa, jonkin sellaisen metodin murtumiseen, jolla 
yhteiskunta perinteisesti varmistaa päämääriensä saavuttamisen? 
(Mt., 149.)

Harrodin mielestä tällaisen universaalin kriteerin kunnioittaminen 
olisi yhteensopivaa moraalitajumme kanssa ja voitaisiin hyväksyä 
eettisen teorian perustaksi.

Tämä "rajoitettu” tai "epäsuora” utilitarismin muoto (nimitykset 
selittänevät itsensä) saavutti kohtalaista suosiota 1950-luvulla. Hyvän 
tuottamista maailmaan pidettiin hyvänä asiana (miksipä ei?) ja intui
tioiden vaatimukset näyttivät tulevan tyydytetyiksi sääntöjen noudat
tamisella tekojen ja niiden seurausten laskelmoinnin sijasta. Mutta 
kaikki eivät kuitenkaan olleet Harrodin, Brandtin ja muiden sääntö- 
utilitaristien kanssa samaa mieltä opin erinomaisuudesta. (Mielen
kiintoinen historiallinen yksityiskohta on se, että myöhemmin hyöty- 
opin kiihkeänä vastustajana tunnettu John Rawls kannatti varsin il
meisesti epäsuoraa utilitarismia vuonna 1955 julkaistussa artikkelis
saan "Two concepts of rules”, vain kolme vuotta ennen kokonaan toi- 
sensuuntaisen kirjoituksensa "Justice as fairness” ilmestymistä.) Sään- 
töutilitarismin pääkriitikkoja olivat J. J. C. Smart (josta enemmän 
seuraavassa luvussa) ja David Lyons.

Lyons erottaa vaikutusvaltaisessa kirjassaan vuodelta 1965, F orms 

and L imits of U tilitarian ism , kaksi epäsuoran hyötyopin muotoa ja 
väittää, että molemmat on hylättävä.
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"Ideaalinen sääntöutilitarismi” määrittelee teot oikeiksi, mikäli ne 
ovat sellaisen sääntöjoukon mukaisia, joka kaikkien noudattamana 
edistäisi yleistä hyvää. Tämä oppi on todellinen vaihtoehto tekoutili- 
tarismille, mutta siinä on kaksi ongelmallista piirrettä. Ensimmäinen 
niistä on, että se on joissakin tilanteissa oikeudenmukaisuutta ja tasa
puolisuutta koskevien intuitioidemme vastainen (kuten aktiutilitaris- 
mikin). Vaikka viattomien rankaiseminen tavalla, jota Godwinin aja
teltiin kannattavan, olisi yleisesti hyödyllistä, sitä olisi vaikea hyväksyä 
oikeaksi menettelytavaksi. Toinen ja käsitteellisesti vakavampi ongel
ma on, että tällä tavalla määritelty moraaliteoria ei oikeastaan ole lain
kaan utilitaristinen, koska se vaatii yksilöitä joissakin tilanteissa toi
mimaan tavalla, joka ei juuri siinä tilanteessa edistä yleistä hyvää.

"Yleistetty utilitarismi" puolestaan sanelee, että yksilön teko on oi
kea, mikäli samanlaiset teot muiden tekeminä tuottavat aina saman
laiset seuraukset relevantisti samanlaisissa olosuhteissa. Tämän käsi
tyksen pulma on Lyonsin mukaan siinä, että sitä on mahdotonta erot
taa aktiutilitarismista. Jos sekä Jonesin tänään lausuma valhe että 
Smithin huomenna lausuma valhe ovat molemmat moraalisesti oi
keutettuja, ainoa "relevantti samanlaisuus” näiden tilanteiden välillä 
on lopulta se, että kummassakin tapauksessa valehtelu edistää yleistä 
hyvää. Ne sääntöutilitaristiset elementit, jotka määrittelevät tekojen 
eettisen arvon, voidaan yhtä hyvin muotoilla aktiutilitarismin käsit
tein.

Ideaalisen sääntöutilitarismin kannattajat Yhdysvalloissa alkoivat 
Lyonsin kritiikin musertamina (Rawlsin johdolla) etsiä eettisen teori
an perustaa kahdesta uudesta suunnasta, toisaalta idealisoiduista sään
nöistä ja periaatteista, toisaalta vallitsevista konventioista ja käytän
nöistä. Keskustelu näiden kahden vaihtoehdon kannattajien kesken 
jatkui vuosituhannen loppuun tultaessa (deontologisen) "liberalis-
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min” ja (osittain aristoteelisen) ”kommunitarismin” välisenä kiistana.
Yleistetyn utilitarismin kannattajista ainakin Hare on myöntänyt, 

että teoria (Haren tapauksessa ''universaali preskriptivismi”) on viime 
kädessä aktiutilitaristinen, mutta todennut, ettei tämä heikennä sen 
vetoavuutta moraalisen ajattelun kriittisellä tasolla. Intuitiivisella ta
solla esiintyvät "moraalitajun” vastaisuudet taas ovat paitsi väistämät
tömiä myös epäluotettavia todellisen eettisyyden mittareita. Saman ta
paiset päättelyt johtivat J. J. C. Smartin kannattamaan utilitarismin 
"suoraa” tai "äärimmäistä” muotoilua.
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J. J. C. Smartin hedonistinen 
aktiutilitarismi

21
" K ä s i t y k s e n i  o n , että  k u n  r y h d y t ä ä n

ETSIMÄÄN UTILITARISMILLE VAIHTOEHTOJA 

KÄSITTEELLISESTI SELKEÄNÄ JA EMOTIONAA

LISESTI HOUKUTTELEVANA NORMATIIVISEN 

ETIIKAN JÄRJESTELMÄNÄ, VALINNAN VARA 

EI OLE NIIN SUURI KUIN JOSKUS AJATEL

LAAN."

Australialaisfilosofi J. }. C. Smart hahmotti vuonna 1961 esseessään 
”An outline of a system of utilitarian ethics” hedonistisen aktiutilita- 
rismin teorian, jota voidaan, hyvässä ja pahassa, pitää opin paradig
maattisena esityksenä. (Tavallisimmin käytössä on nykyään vuoden 
1973 korjattu laitos, johon viittaan jatkossa.) Smartin muotoilun tekee 
elegantiksi se, että hän ei yritä todistaa enempää kuin mihin evidenssi 
riittää eikä pyri kätkemään hyötyopin ongelmia uusien käsitteiden, 
etiikan monitasoisuuden tai muiden teoriaan kuulumattomien ele
menttien taakse.

Smart toteaa heti esseensä aluksi, että hän ei aio "todistaa" utilita
rismia oikeaksi moraaliteoriaksi, koska sellaista todistusta ei ole mah
dollista esittää. Kuten hän kirjoittaa:

Ensimmäiset eettiset periaatteet näyttävät [...] kuuluvan henkilö
kohtaisten valintojen, suostuttelun, neuvojen antamisen ja propa

762



gandan ennemmin kuin akateemisen filosofian piiriin.
(Smart 1973, 3 - suom. MH.)

Hänen tarkoituksensa onkin näyttää, että utilitarismille voidaan an
taa selkeä ja ymmärrettävä muotoilu, joka voi vakuuttaa ainakin 
filosofisesti ajattelevan ihmisen sen houkuttelevuudesta. Tämä toimii 
tavallaan opin oikeutuksena, jos kaksi lisäehtoa täyttyy. Näistä ensim
mäinen on se, että moraaliselle ajattelulle tarvitaan teoreettista perus
taa. Filosofille tätä ei useimmiten ole vaikea vakuuttaa. Toinen ehto 
on se, että kilpaileville etiikan malleille ei voida antaa selkeää, 
ymmärrettävää ja ajattelevaan ihmiseen vetoavaa muotoilua. Tätä 
Smart ei esseessään yritäkään osoittaa, mutta hän tekee kuitenkin 
oman kantansa selväksi seuraavassa katkelmassa:

Käsitykseni on, että kun ryhdytään etsimään [utilitarismille] 
vaihtoehtoja käsitteellisesti selkeänä ja emotionaalisesti houkutele
vana normatiivisen etiikan järjestelmänä, valinnan vara ei ole niin 
suuri kuin joskus ajatellaan. (Mt., 5.)

Mielipiteensä tueksi Smart esittää joitakin huomautuksia päävaihto
ehdoista niin kuin hän ne näkee.

Eettistä egoismia ei hänen mukaansa voida muotoilla yhtä aikaa 
selkeästi ja ristiriidattomasti. Tämä tarkoittanee ainakin sitä, että ra
tionalisminkaan egoisti ei voi yhtä aikaa kannattaa omaa oppiaan ja 
suositella sitä muille. Jos olen sitä mieltä, että minun on edistettävä 
omaa hyvinvointiani, minun ei kannata kehottaa muita edistämään 
vastaavasti omaa hyvinvointiaan, koska se voi vahingoittaa omia pyr- 
kimyksiäni. Voisin tietenkin suositella kaikille minun hyvinvointini 
edistämistä joutumatta ristiriitaan omien pyrkimysteni kanssa. Mutta
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sellainen ohje ei luultavasti saisi kovin monta kannattajaa muiden ih
misten keskuudessa.

Kaikki luonnonoikeusteoriat on Smartin mielestä hylättävä siksi, 
että niissä vedotaan perimmiltään vanhentuneeseen aristoteeliseen 
metafysiikkaan. Useimmat hyve-eettiset lähestymistavat jäävät tällä 
perusteella pois järkevien vaihtoehtojen joukosta.

Deontologiset teoriat vaativat meitä noudattamaan sääntöjä seu
rauksista huolimatta, silloinkin, kun se tuottaa inhimillistä kärsimys
tä. Siksi kukaan, joka haluaa ihmisten hyvinvointia, ei voi kannattaa 
näitä oppeja. Smart pitää ”kovasydämisinä säännönpalvojina” kaik
kia niitä, jotka edellyttävät moraalisilta agenteilta velvollisuuksien 
täyttämistä vastoin inhimillisyyden vaatimuksia.

Esseessä puolustettu kanta on aktiutilitaristinen. Smart määritte
lee sen perinteisesti:

Aktiutilitarismin mukaan se, onko teko oikea vai väärä, on arvioita
va teon itsensä hyvien tai pahojen seurausten perusteella. (Mt., 9.)

Smart hyväksyy sellaisenaan Lyonsin kritiikin sääntöutilitarismia 
kohtaan. Arkielämän päätöksentekoa varten tarvitaan kyllä ”peuka- 
losääntöjä”, koska jokaisessa tilanteessa ei ole aikaa laskea jokaisen 
tekovaihtoehdon kaikkia seurauksia. Mutta sääntöutilitarismi pidem
mälle vietynä on aina joko säännönpalvontaa tai palautettavissa yksit
täisiä tekoja arvioivaan hyötyopin muotoon.

Smartin hedonismi on hienovaraisempaa kuin useimpien hänen 
edeltäjiensä aksiologia mutta omalla tavallaan yhtä ehdotonta. Kiin
nostavin piirre siinä on sekä faktuaalisten että evaluatiivisten ainesten 
näkeminen osina inhimillistä onnellisuutta. Smart erottaa onnelli
suudessa kolme elementtiä, nimittäin tyytyväisyyden nyt, tulevan tyy
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tyväisyyden sekä halun, preferenssin tai valinnan, joka suuntautuu 
näihin tiloihin. Kahden ensin mainitun mukaanotto on välttämätön
tä, koska olisi epäilyttävää sanoa henkilöä onnelliseksi, ellei hän olisi 
joko nyt tai tulevaisuudessa tyytyväinen omaan elämäänsä. Kolmas 
aspekti tarvitaan, koska on olemassa "onnellisuuden” muotoja, joita 
henkilö ei välttämättä haluaisi valita itselleen harkitessaan etukäteen 
erilaisia vaihtoehtoja.

Smart valottaa asiaa kuvitteellisella esimerkillä, joka perustuu 
eläinkokeista saatuun tietoon:

Joitakin vuosia sitten kaksi psykologia [...] tekijöitäkin kokeita 
rotilla. He asensivat jokaisen rotan päähän elektrodin, joka läpäisi 
eri aivokerrokset. Kun sähkövirtaa johdettiin joillekin näistä alueis
ta, rotat ilmaisivat käyttäytymisellään kokevansa mielihyvää, kun 
sitä johdettiin toisille alueille, ne ilmaisivat kipua tai neutraaleja 
tuntemuksia. [...] Tämä tuo mieleen mielenkiintoisen kuvan 
tulevaisuuden nautiskelijasta. Hän on kalju mies, jonka päästä 
sojottaa joukko elektrodeja - yksi niistä tuottaa seksiin liittyviä 
mielihyviä, toinen syömiseen, kolmas juomiseen ja niin edelleen. 
Tällaiseen elämäänkö eettisen suunnittelumme pitäisi tähdätä? 
Muutaman tunnin työviikko, automatisoidut tehtaat, mukava, 
sairauksilta suojattu elämä ja  tuntikausien viettäminen sormi 
sähkökatkaisijalla, jatkuvasti valmiina stimuloimaan uusia aivojen 
osia? (Mt., 18-19.)

Kuten Smart toteaa, useimpien ihmisten reaktio tähän kuvaan on 
kielteinen. Ilmaisu, joka helposti tulee mieleen, on: "Ihminen on 
tarkoitettu tekemään korkeampia asioita!" Ja vaikka olisi sitä mieltä, 
että ihmistä ei ole tarkoitettu mihinkään missään teologisessa tai 
metafyysisessä merkityksessä, ilmaisu tuntuu oikealta.
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Reaktion oikeutus on Smartin mukaan kaksinainen. Toisaalta tie
dämme, että liiallinen uppoutuminen yksinkertaisiin nautintoihin voi 
johtaa siihen, että joudumme myöhemmin luopumaan nautinnoista ja 
jopa aktiivisesti kärsimään lyhytnäköisyydestämme. Tämä on tavan
mukainen selitys sille, miksi pelkkä television katselu tai tietokonepe
lien pelaaminen työnteon tai opiskelun sijasta ei yleensä tunnu oikeal
ta valinnalta. Toisaalta kuitenkin on kuviteltava myös tilanne, jossa 
aivoärsykkeistä nauttiminen ei johtaisi mihinkään epämiellyttäviin 
seurauksiin edes tulevaisuudessa. Miksi se tuntuu tässäkin tapaukses
sa väärältä?

Smartin mukaan vaihtoehdon vastenmielisyys johtuu yksinkertai
sesti siitä, että emme välttämättä halua sitä. Vaikka olisimme tyytyväi
siä elämään sähkönapin äärellä päädyttyämme siihen, se ei näyttäydy 
houkuttelevana nyt, jos olemme ajatelleet tehdä tulevaisuudessa mui
ta asioita, esimerkiksi kilvoitella päästäksemme krikettijoukkueeseen 
tai kirjoittaa kirjan. Onnellisuus sisältää näin ollen paitsi arvion ny
kyisestä ja tulevasta tyytyväisyydestämme myös arvostelman siitä, 
onko se tila, johon voisimme päätyä tekojemme seurauksena, mieles
tämme tavoiteltava vai ei.

Mikäli kuitenkin haluamme asiaa tarkoin harkittuamme elektro
dit aivoihimme eikä siitä ole mitään nyt tai tulevaisuudessa odotetta
vissa olevaa vahinkoa itsellemme tai muille, Smartin on myönnettävä, 
että se on yhtä oikeutettu valinta kuin mikä tahansa muukin, eikä ih
minen, joka tekee sen, ole vähemmän (tai "huonommin”) onnellinen 
kuin kukaan muukaan. Hän ei sano tätä suoraan, mutta se on päätel
tävissä kannasta, jonka hän ottaa sadistiseen mielihyvään. Hän pohtii 
esimerkkiä, jossa maailmassa olisi vain yksi ihminen, harhojen vallas
sa elävä sadisti. Oletuksen mukaan tämä yksinäinen maailmankansa
lainen kuvittelisi (virheellisesti), että muitakin ihmisiä on olemassa, ja
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saisi tyydytystä aiheuttamalla näille mielessään kipua ja tuskaa. Esi
merkiksi Mooren ideaalisen utilitarismin mukaan olisi parempi, että 
tämä yksi ihminen ei olisi olemassa, koska hänen mielihyvällään ei 
olisi positiivista arvoa. Smart on kuitenkin sillä kannalla, että sadistin 
yksityismaailma olisi parempi vaihtoehto kuin täydellinen tyhjyys. 
Hän ei aiheuta vahinkoa itselleen eikä muille, eikä siksi ole mitään 
syytä kieltää hänen mielihyvänsä arvoa. Tosielämässä sadistit vahin
goittavat muita, ja siksi heidän asenteensa muihin ihmisiin on tuomit
tava. Mutta mikäli he jostain syystä aina tuottaisivat, omien ponnistus- 
tensa vastaisesti, vain hyvää muille, arvostelmamme heistä olisi luulta
vasti, ja oikeutetusti, erilainen kuin nyt.

Kun Smartin teorian osiot yhdistetään, saadaan hedonistiselle ak- 
tiutilitarismille seuraava muotoilu:

Ainoa peruste tehdä teko A ennemmin kuin teko B on se, että A:n
tekeminen tekee ihmiskunnan (tai mahdollisesti koko tuntevien
olentojen joukon) onnellisemmaksi kuin B:n tekeminen. (Mt., 30.)

Näin esitettynä Smart arvelee hahmottaneensa etiikan järjestelmän, 
jonka lähes jokainen myötätuntoinen, hyväntahtoinen ja ajatteleva 
ihminen voi hyväksyä. Työstäessään esseensä korjattua laitosta hän ei 
tosin enää uskonut, etteikö sille voitaisi tarjota uskottavia vaihtoehto
ja. John Rawlsin ja muiden uuden aallon deontologien ajatukset 
oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimuksista eivät tuntu
neet hänestä erityisen kovasydämisiltä, eikä hän epäröinyt tunnustaa, 
että ne vetosivat häneen lähes samalla voimalla kuin universaalin 
hyväntahtoisuuden ja myötätunnon ihanteet.
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Utilitarismi, integriteetti ja  
oikeudenmukaisuus

22
" M i k ä l i  s y y t t ö m ä n  o h i k u l k i j a n  u h 

r a a m i n e n  KANSANJOUKON HILLITSEMI

SEKSI TUOTTAA MAHDOLLISIMMAN PAL

JON ONNELLISUUTTA, JOKAISEN SYNTI

PUKIKSI SOPIVAN YKSILÖN PITÄISI IL

MOITTAUTUA VAPAAEHTOISESTI JULKI

SEN TUOMION JA SEN TÄYTÄNTÖÖNPA

NON KOHTEEKSI."

Utilitarismin arvostelijat ovat ainakin Godwinin päivistä asti syyttä
neet hyötyopin kannattajia yksilöiden integriteetin ja yleisen oikeu
denmukaisuuden unohtamisesta tai jopa suoranaisesta polkemisesta 
teorioissaan. Viime vuosikymmenten kriitikoista vaikutusvaltaisim
mat ovat olleet Bernard Williams ja H. J. McCloskey, joista kumpikin 
esitti kantansa helposti hahmotettavan mutta voimakkaita tunteita 
herättävän kuvitteellisen tapauksen avulla. Heidän innoittaminaan 
monet muutkin ovat yrittäneet luoda esimerkkejä, jotka osoittaisivat 
opin moraalittomuuden ja emotionaalisen vastenmielisyyden.

Williams hyökkää Smartia ja muita utilitaristeja vastaan kirjoi
tuksessaan ”A critique of utilitarianism”, joka 1973 painettiin Smartin 
edellisessä luvussa käsitellyn esseen kanssa samoihin kansiin; koosteen 
nimi on U tilitarian ism : F or and A gainst . W illiamsin kuuluisin esi
merkki on seuraava:

168



Jim huomaa yllättäen tulleensa pienen eteläamerikkalaisen kaupun
gin keskusaukiolle. Muuria vasten on sidottu riviin kaksikymmentä 
intiaania, joista useimmat ovat kauhuissaan, jotkut uhmakkaitapa 
heidän edessään seisoo joukko univormupukuisia aseistettuja 
miehiä. Isokokoinen mies hientahrimassa khakipaidassa osoittau
tuu joukon johtajaksi. Vakuutettuaan itsensä pitkällisen kuuluste
lun tuloksena siitä, ettäjim  osui paikalle sattumalta kasvitieteelli
sellä tutkimusmatkallaan, hän selittää, että intiaanit ovat umpi
mähkään valittu joukko paikallisia asukkaita, jotka äskettäisten 
hallituksenvastaisten mielenosoitusten takia aiotaan juuri surmata 
muiden mahdollisten protestoijien pelottamiseksi. Koskajim  
kuitenkin on kunnioitettu ulkomaalainen vieras, johtaja tarjoaa 
mielellään hänelle vieraan etuoikeuden surmata itse yhden intiaa
neista. Mikäli Jim suostuu tähän, merkkitapauksen kunniaksi loput 
intiaaneista päästetään vapaaksi. Jos hän kieltäytyy, merkkitapaus
ta ei ole ja vieressä seisova Pedro jatkaa siitä mihin jäi Jimin saapu
essa ja surmaa kaikki intiaanit. Jim, muistellen koulupoikana 
lukemiaan seikkailukirjoja, yrittää miettiä, miten saisi aseen käteen
sä uhatakseen sillä joukon johtajaa, Pedroa ja muita sotilaita. 
Mutta on selvää, että se ei onnistuisi - mikä tahansa yritys tähän 
suuntaan johtaisi vain siihen, että kaikki intiaanit saisivat surman
sa, samoin Jim. Muuria vasten seisovat miehet ja muut kyläläiset 
ymmärtävät tilanteen ja rukoilevat tietenkin häntä suostumaan. 
Mitä hänen pitäisi tehdä? (Williams 1973, 98-9 - suom. MH.)

W illiams pitää itsestään selvänä sitä, että utilitaristin pitäisi Jimin 
asemassa ampua yksi intiaaneista muiden pelastamiseksi. Tämä olisi 
kuitenkin hänen mielestään väärin, tai ei ainakaan itsestään selvästi 
oikein, koska se ei välttämättä olisi teko, jonka Jim voisi tehdä 
henkilökohtaista integriteettiään menettämättä. Velvollisuus maksi
moida utiliteettia ei voi ulottua tällaisiin tilanteisiin.
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Williamsin esimerkkiä ei yleensä ole pidetty kovin hälyttävänä 
utilitaristien piirissä. Siinä on nimittäin kaksi ongelmaa.

Ensinnäkään ei ole selvää, että utilitaristin pitäisi tilanteessa am
pua ketään. Ampumisen tai ampumatta jättämisen seurauksista ei tie
detä riittävästi, joten aktiutilitaristisen kalkyylin laatiminen on Jimille 
mahdotonta. Yleistä hyvää edistävistä peukalosäännöistä, joihin hyö
tyopin kannattaja joutuisi tässä turvautumaan, ei niistäkään ole apua. 
Ihmisiä ei niiden mukaan pitäisi ampua, mutta heidän ei pitäisi antaa 
tarpeettomasti kuollakaan, kuten Jim tekee, mikäli hän ei ota vastaan 
johtajan tarjousta. Utilitarismi ei siis välttämättä sanele, että yksi sen 
paremmin kuin toinenkaan vaihtoehto olisi selvästi oikea.

Toiseksi esimerkki on yhtä vaikea myös kilpailevien moraaliteori
oiden kannalta. Kantilainen, joka kieltäytyy johtajan tarjouksesta, 
joutuu elämään loppuikänsä muistaen, että yhdeksäntoista ihmistä 
menetti henkensä, koska hän itse halusi varjella omaa moraalista in- 
tegriteettiään heidän kustannuksellaan. Varsinainen syy intiaanien 
kuolemaan on tietenkin muualla, mutta hänkin on siitä sen verran 
vastuussa, että se tuskin koskaan unohtuu häneltä. Aristoteelinen 
hyve-eetikko voisi puolestaan sankaruuden puuskassa hyökätä sotilai
den kimppuun ja menettää henkensä puolustaessaan intiaaneja. Mut
ta hänen vaimonsa ja lapsensa eivät välttämättä muistelisi häntä hy
vällä jouduttuaan Jimin kuoleman jälkeen taloudelliseen perikatoon.

Williamsin kuvaus onkin liian rikas ja mutkikas todistaakseen 
muuta kuin sen, että joskus valinta on tehtävä kahden huonon vaihto
ehdon välillä. Sellaisille utilitaristeille, jotka pitävät ratkaisua tilan
teessa selvänä ja haluavat Jimin säästävän yhdeksäntoista ihmishen
keä ampumalla yhden kyläläisen, esimerkki on ongelmallinen, koska 
valinta ei useimpien ihmisten moraalisten intuitioiden mukaan ole it
sestään selvä. Mutta miksi kukaan hyötyopin kannattaja haluaisi väit
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tää niin, kun esimerkin epäselvyys ja seurausten monimuotoisuus an
tavat mahdollisuuden rehelliseen epävarmuuteen tehtävän ratkaisun 
suhteen?

Suomalaisfilosofit Eerik Lagerspetz, Jari Talja ja Simo Vihjanen 
ovat esittäneet kirjassaan F ilosofian ongelmia  ja  paradokseja (1985) 
menneisyyteen sijoittuvan hypoteettisen tapauksen, joka aiheuttaa he
donistisille utilitaristeille huomattavasti enemmän päänvaivaa kuin 
W illiamsin suosiota saanut esimerkki. Oletetaan, että roomalaiseen 
amfiteatteriin suunnitellaan näytöstä, jonka kohokohtana leijonat 
raatelevat viattoman, näytäntöön pakotetun ihmisen. Mikäli näytös 
järjestetään, "esiintyjä” kärsii siinä todennäköisesti tuskaa ja kipua 
9.999 yksikön verran. Paikalla on kuitenkin myös 10.000 katsojaa, jot
ka kokevat kukin yhden yksikön sadistista mielihyvää esityksen aika
na. Uhrilla ei ole sukulaisia eikä ystäviä, eikä kukaan muukaan tunne 
mielipahaa eikä koe huonoa omaatuntoa hänen kohtalostaan. Siten, 
ellei leijonien mielihyvän arviointi muuta tilannetta ja ellei ole tarjolla 
rakentavampaa tapaa iltapäivän viettoon, esitys on yksinkertaisen 
kvantitatiivisen hedonistisen kalkyylin mukaan järjestettävä. Mutta 
se sotii vakavasti ihmisten oikeuskäsityksiä vastaan ja vaikuttaa epä
inhimilliseltä. Mitä utilitaristi voi tehdä pelastaakseen teoriansa tällai
silta tilanteilta ja päätöksiltä?

John Stuart Millin ratkaisu oli jakaa mielihyvät laadultaan korke
ampiin ja matalampiin. Hän olisikin voinut väittää, ettei katsojien sa
distisia mielihyviä tarvitse ottaa lukuun samalla painolla kuin uhrin 
kärsimyksiä. Ongelmana tässä on se, että katsojien määrää voidaan li
sätä, kunnes alimmallakin mahdollisella kertoimella heidän mielihy- 
vänsä ylittää raadellun tuskan. Esimerkin intuitiivinen arvo ei näiden 
korjausten myötä muutu, ja pulma jää ratkaisematta.

Myöhemmistä utilitaristeista Hare ja Brandt ovat vedonneet sii-
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hen, että sadistien mielihyvät, halut ja preferenssit ovat jotenkin vää
rän lajisia: fanaattisia tai irrationaalisia. Lyhyesti sanottuna heidän 
edustamansa kanta näyttää olevan se, että sellaisia haluja ei voida 
käyttää eettisen päätöksenteon perustana, koska ne ovat epämoraali
sia. Näin muotoiltuna on helppo nähdä, mikä näkemyksessä on vialla. 
Jos sadistiset teot halutaan tuomita niiden tuottaman mielihyvän me
netyksen ja tuskan takia, niillä tuotettua mielihyvää ei voida samanai
kaisesti tuomita seurauksista riippumattomilla perusteilla. Se tarkoit
taisi vain, että sadismi on väärin, koska se on sadismia. Samanlaisiin 
ongelmiin joudutaan, jos yritetään soveltaa Mooren ja hänen seuraaji
ensa ideaalista utilitarismia kuvattuun tilanteeseen.

Smart puolusti maailmaa, jossa harhoissa elävä yksinäinen sadisti 
kuvittelee kiusaavansa muita ihmisiä, mutta hän oli myös sitä mieltä, 
että sadismi johtaa elävässä elämässä muiden ihmisten vahingoittami
seen. Hänen kantansa näytökseen voisikin olla, että raaistamalla kat
sojia se johtaisi tulevaisuudessa seurauksiin, joiden takia esitys on 
kiellettävä. Mutta entä jos näiden ottaminen huomioon ei muuta ti
lannetta?

Smartin arvoteoria voisi tarjota ulospääsyn tilanteesta. Hänhän 
määritteli onnellisuuden tyytyväisyytenä ja mielihyvänä, jonka halu
amme valita. Useimmat ihmiset, jotka tunnemme, eivät luultavasti 
haluaisi valita sadistisia mielihyviä, joten niitä ei voida laskea edistet
tävän onnellisuuden joukkoon.

Tässä ratkaisussa on kuitenkin kaksi ongelmaa, joista ensimmäi
nen on ehkä vain lievästi kiusallinen, mutta toinen teoreettisesti ikä
vämpi. Me emme ehkä halua toisten vahingoittumisesta koituvaa tyy
dytystä, joten raatelunäytös voidaan nyt meidän kulttuurissamme 
kieltää. Mutta antiikin roomalaiset (ja kenties jonkin toisen nykykult
tuurin edustajat) halusivat (tai haluavat) tällaista tyydytystä, eikä sitä
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näin ollen voida kieltää heiltä.
Teoreettisesti kohtalokkaampaa on kuitenkin se, että utiliteettien 

laskenta on tässä mallissa tarpeetonta. Jos arvio siitä, mitä ihmiset pi
tävät hyväksyttävänä mielihyvänä, riittää arvostelman perustaksi, 
miksi miettiä tekojen seurauksia sen pitemmälle? Ellemme halua va
lita sadistista tyydytystä, emmekö voi hylätä myös valehtelun, epäre
hellisyyden ja lupausten rikkomisen tuottamat mielihyvät? Tämä eli
minoisi kuitenkin teorian utilitarismin.

Kirjassa L iberal U tilitarianism  and A pplied E thics (1994) yri
tin vastata raateluesimerkin herättämiin kysymyksiin rakentamalla 
utilitarismin aksiologian hierarkkiseksi, perustavien ja johdettujen 
tarpeiden varaan. Jos terveyttä voidaan pitää tärkeämpänä arvona 
kuin sadististen mielihyvien tyydytystä, kuten uskon, ratkaisu esityk
sen ongelmaan on seuraava. Vastakkain eivät tilanteessa ole katsojien 
10.000 yksikköä mielihyvää ja uhrin 9.999 yksikköä tuskaa, vaan uh
rin yksi yksikkö terveyttä ja katsojien puolelta ei mitään. Esitys on 
kiellettävä, koska se ehkäisisi yhden yksilön tarpeentyydytystä varsin 
perustavalla tasolla edistämättä kenenkään muun tarpeentyydytystä 
samalla tai perustavammalla tasolla. Hierarkkisiin tarpeisiin kytke
tyssä aksiologiassa voi olla muita, lähinnä määrittelyyn liittyviä, on
gelmia, mutta amfiteatteritilanteesta se selviää helposti.

Vakavimman iskun utilitarismin hyväksyttävyydelle antoi kan
sainvälisessä keskustelussa H. J. McCloskey, joka lyhyessä artikkelis
saan ”A note on utilitarian punishment” hyökkäsi vuonna 1963 klas
sista utilitarismia vastaan. Artikkelissaan McCloskey kuvasi tilanteen, 
jossa pikkukaupungin sheriffi joutuu valitsemaan kahden epämiellyt
tävän vaihtoehdon välillä. Kaupungissa on juuri tapahtunut kuohut
tava rikos, ja jotkut väestöryhmät ovat suuren kiihtymyksen vallassa. 
Sheriffi tietää, että ellei hän toimi nopeasti, kymmenet viattomat kau-
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punkilaiset tulevat lähipäivinä menettämään henkensä väkivaltaisissa 
mellakoissa. Koska hänellä ei kuitenkaan ole minkäänlaista aavistusta 
rikoksen todellisesta tekijästä, hänen ainoa mahdollisuutensa estää 
mellakointi ja väkivalta on pidättää joku viaton ihminen, lavastaa 
tämä syylliseksi ja teloittaa hänet julkisesti mellakoitsijoiden nähden.

Klassisen utilitarismin mukaan sheriffillä näyttäisi olevan velvolli
suus valita syyttömän uhraaminen, sillä mellakoissa menetettäisiin 
useampia viattomia ihmishenkiä kuin teloituksessa. Mutta, kuten 
McCloskey huomautti artikkelissaan, tällainen ratkaisu ei välttämättä 
ole sopusoinnussa yleisen oikeustajun eikä ajattelevien ihmisten mo
raalisten tuntemusten kanssa.

Igor Primorac esitti vuonna 1978 McCloskeyn esimerkkiin tärke
än lisäyksen, joka tosin on usein unohdettu keskusteluissa utilitaris
min hyväksyttävyydestä. Mikäli oletetaan, että syyttömän ohikulkijan 
uhraaminen kansanjoukon hillitsemiseksi tuottaa yhteisössä mahdol
lisimman paljon onnellisuutta tai mahdollisimman vähän kärsimystä, 
hyötyopin kannattajat eivät voi tyytyä pelkästään siihen vaatimuk
seen, että sheriffin on teloittava ohikulkija. Johdonmukaisten utilita
rismin puolestapuhujien pitäisi myös väittää, että sheriffin valitsemal
la uhrilla itsellään on velvollisuus alistua vastustelematta kohtaloonsa. 
Ellei sheriffi muuten löydä teloitettavaa, jokaisen syntipukiksi sopi
van yksilön pitäisi itse asiassa yhteisön suurimman onnellisuuden ni
missä ilmoittautua vapaaehtoisesti julkisen tuomion ja sen täytän
töönpanon kohteeksi.

Utilitarismin kannattajat ovat esittäneet kaksi toisiaan täydentä
vää vastaväitettä torjuakseen McCloskeyn ja Primoracin hyökkäyk
set. Ensimmäisen vastaväitteen mukaan viattomien ihmisten uhraa
minen yhteisen hyvän nimissä ei ainakaan pikkukaupungin sheriffin 
tapauksessa todennäköisesti tuottaisi suurinta mahdollista onnelli-
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suutta maailmaan. Päätöksen välittömät seuraukset voivat kyllä täyt
tää klassisen hyötyopin vaatimukset, mutta kun kaupungin asukkaille 
aikanaan selviää, mitä kuvatussa tilanteessa todella tapahtui, heidän 
kunnioituksensa lakia ja esivaltaa kohtaan heikkenee, ja heidän alt
tiutensa ryhtyä lainvastaisiin toimiin kasvaa. Valinnan moraalista ar
voa laskettaessa on myös otettava huomioon sen vaikutus sheriffin 
omiin tuleviin ratkaisuihin. Lainvalvoja, joka on kerran pidättänyt ja 
teloittanut syyttömän sivullisen pelastaakseen ympäröivän yhteisön 
suuremmalta kärsimykseltä, voi seuraavan tilaisuuden tullen hyvin
kin olla valmis viattoman yksilön uhraamiseen vähäisemmästäkin 
syystä. Mellakoiden ehkäiseminen esimerkissä kuvatulla tavalla on
kin moraalisesti tuomittava teko, mutta ei yksilön oikeuksien tai oi
keudenmukaisuuden takia, vaan teon tulevien tai odotettavissa olevi
en seurausten ansiosta.

Tämä ensimmäinen vastaväite voidaan kumota huomauttamalla, 
että tekojen todelliset seuraukset McCloskeyn esittämässä tapauksessa 
eivät sinänsä osoita hänen argumenttiaan oikeaksi eivätkä vääräksi. 
Esimerkkiä voidaan nimittäin aina muokata siten, että ennustetut va
hingolliset seuraukset eliminoituvat. Voidaan vaikkapa olettaa, että 
sheriffi kuolee auto-onnettomuudessa teloitusta seuraavana päivänä 
kertomatta ratkaisustaan kenellekään muulle. Tämä takaa toisaalta 
sen, että hänen luonteensa turmeltumisesta ei koidu haitallisia seu
rauksia, ja toisaalta osaltaan sen, että kaupungin asukkaat eivät kos
kaan tule tuntemaan tapahtumien todellista kulkua. Kun vielä olete
taan, että rikoksella ei ole todistajia ja että sen todellinen tekijä kuolee 
samassa auto-onnettomuudessa sheriffin kanssa kertomatta teostaan 
kenellekään, teloituspäätöstä ei enää voida arvostella sen epäsuorien 
seurausten perusteella. M ikäli lainvartijan valinta halutaan moraali
sesti tuomita, onkin vedottava sen aiheuttamiin oikeuksien ja oikeu-
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denmukaisuuden loukkauksiin.
Hyötyopin kannattajat ovat puolustaneet teoriaansa näitä täsmen

nyksiä vastaan toisella, ensimmäiseen kiinteästi liittyvällä vastaväit
teellä. Vaikka oikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhujat 
voivat tietenkin loputtomiin parantaa käyttämiään esimerkkejä lisää
mällä niihin uusia yksityiskohtia, tällä menetelmällä tuotetut kuvauk
set tulevat ennen pitkää niin monimutkaisiksi ja m ielikuvituksellisik
si, että niiden yhteys inhimillisen toiminnan säätelyyn alkaa hämär
tyä. Ellei viattoman ohikulkijan pidättäminen ja teloittaminen kos
kaan todellisuudessa täytä niitä ehtoja, jotka utilitarismi asettaa teko
jen oikeutukselle, miksi oppi voitaisiin kumota vetoamalla puhtaasti 
kuvitteellisiin esimerkkeihin? Useimmat järkevät ihmiset suhtautu
vat kielteisesti syyttömien uhrauksiin, mutta heidän asenteestaan ei si
nänsä seuraa, että nämä uhraukset olisivat aina moraalisesti tuomitta
via. Tapaukset, joissa viattomat joutuvat kärsimään muiden suojele
miseksi, voidaankin jakaa kahteen ryhmään. Kaikissa tosielämän ti
lanteissa uhraukset aiheuttavat enemmän kärsimystä kuin onnelli
suutta ja ovat siten tuomittavissa hyötyopin valossa. Joissakin kuvit
teellisissa esimerkeissä sen sijaan syyttömien kärsimys voi tuottaa niin 
paljon hyvinvointia, että se oikeuttaa uhrin. Mutta koska normatiivi
sen etiikan teorioilta ei voida odottaa järkeviä ratkaisuja mihin tahan
sa keksittyihin tilanteisiin, näihin esimerkkeihin ei utilitarismin kan
nattajien mielestä voida vedota opin kumoamiseksi.

Utilitarismin vastustajat voivat kuitenkin huomauttaa, että monet 
deontologiset moraaliopit, esimerkiksi teoria luonnollisista oikeuksis
ta ja Kantin kategorisen imperatiivin etiikka, pystyvät klassista hyöty- 
mallia johdonmukaisemmin ratkaisemaan myös vaikeat hypoteettiset 
tilanteet. Kun uhraukset kielletään joko sillä perusteella, että ne louk- 
kaavat uhratun yksilön oikeutta elämään, tai sillä perusteella, että

176



niissä käytetään ihmisiä pelkkinä välineinä, kielto voidaan ulottaa 
yhtä hyvin kuvitteellisiin esimerkkeihin kuin todellisiin tapauksiin
kin. Deontologisten oppien kannattajat voivatkin väittää, että parhaat 
normatiivisen etiikan teoriat kykenevät tarjoamaan järkeviä ja yleisen 
oikeustajun mukaisia ratkaisuja jopa keksittyihin tilanteisiin. Siten se, 
että Benthamin, Millin ja heidän seuraajiensa muotoilemalla opilla ei 
edes näkemyksen omien kannattajien mielestä ole tätä kykyä, osoittaa 
McCloskeyn kritiikin oikeaksi ja näkemyksen itsensä moraalisesti 
epäilyttäväksi.

Oikeudenmukaisuuden ongelmaa sheriffin tilanteessa ei oman kä
sitykseni mukaan voida yksikäsitteisesti ratkaista utilitaristisin argu
mentein. Tämä ei itse asiassa olisi kovin vakava asia, mikäli kyseessä 
olisi vain McCloskeyn alkuperäinen tilanne ja lainvalvojan valinta. 
Jos julkinen viranomainen voi estää suuren ihmisjoukon vahingoittu
misen paljon pienemmän joukon kustannuksella, se hyväksytään 
usein käytännössä. Jonkinlaiseksi todistusaineistoksi kelpaa seuraava 
John M. Lastin käyttämä esimerkki:

Vuonna 1947 New Yorkia uhkasi isorokkoepidemia, jonka torjumi
seksi kaupungin terveysviranomaiset käynnistivät laajamittaisen 
rokotusohjelman. Tehokkaasti ja nopeasti järjestetyllä immunisaati
olla tartuntavyöry saatiinkin pysäytetyksipä miljoonakaupunki 
säästyi kulkutaudin raivolta. Rokotusten seurauksena kuitenkin 45 
henkilöä sairastui aivokalvontulehdukseen, johon viisi heistä kuoli. 
Kahdeksan miljoonan newyorkilaisen henki ja terveys säästettiin 
näin uhraamalla viisi ihmishenkeä. (Last 1987, 354 - suom. MH.)

Samanlaisia rokotusohjelmia toteutetaan edelleen eri puolilla maail
maa (Suomessa viimeksi 1980-luvulla) ja niille ei yleensä nähdä 
hyväksyttävää vaihtoehtoa, vaikka moni sairastuu ja jotkut jopa
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kuolevat niiden seurauksena. Tämä ei todista sitä, että utilitaristi saisi 
ehdottomasti vaatia vähemmistöjen uhraamista enemmistön hyvin
voinnin turvaamiseksi. Mutta se osoittaa, ettei hänen intuitionsa ole 
julkisessa päätöksenteossa kovinkaan erikoinen tai epäsuosittu.

Primoracin lisäys on kuitenkin huomattavasti hankalampi, ja johti 
ainakin minut uskomaan, että utilitaristinen teoria velvollisuuksista ei 
voi olla intuitiivisesti hyväksyttävä. Yksilöä ei mielestäni voida mo
raalisesti velvoittaa uhrautumaan toisten hyväksi, vaikka viranomai
set ehkä joutuvatkin joskus valitsemaan suuremman ihmisjoukon hy
vinvoinnin ennen pienemmän ryhmän etua.

Oma tarvehierarkiaan perustuva teoriani kieltää tekemästä pää
töksiä pelkkien hyötylaskelmien varassa silloin, kun yksilöiden tai 
ryhmien perustavimmat tarpeet, esimerkin tilanteessa eloonjäämisen 
tarve, ovat keskenään ristiriidassa. Ehdotukseni on, että tällaisessa ta
pauksessa valinta tehdään Soveltavan etiikan” metodeilla: selvittä
mällä, mikä vaihtoehtoisista toimintamalleista on loogisesti ja käsit
teellisesti johdonmukaisin sekä emotionaalisesti ja intuitiivisesti hy
väksyttävin. Mutta tämä ratkaisu ei enää ole tarkasti ottaen utilitaris
tinen.
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John Harris ja  eloonjäämisen 
arpajaiset

23
”A ina  k u n  l ä ä k ä r e i l l ä  on hoidettava

n a a n  VÄHINTÄÄN KAKSI KUOLEVAA POTILAS

TA, JOTKA VOITAISIIN PELASTAA ELINSIIRROIL

LA, HE VOIVAT PYYTÄÄ KESKUSTIETOKONETTA 

TARJOAMAAN SOPIVAA LUOVUTTAJAA. TIETO

KONE VALITSEE KUDOSTYYPILTÄÄN SOPIVIEN 

HENKILÖIDEN JOUKOSTA SATUNNAISEN NU- 

MERON HALTIJAN, JOKA SITTEN TAPETAAN, 

JOTTA KAHDEN MUUN HENKILÖN ELÄMÄT 

VOIDAAN PELASTAA.”

McCloskeyn kritiikin ilmestymisen jälkeen monikaan filosofi ei ole 
julkisesti puolustanut yksilöiden uhraamista suuremman yleisen hy
vän alttarilla. Yhden harvoista poikkeuksista muodostaa John Harris, 
joka artikkelissaan ”The survival lottery” esitti vuonna 1975 mallin 
tällaisten uhrausten tekemisestä institutionaaliseksi.

Harrisin lähtökohta on kuviteltu tulevaisuuden tilanne, jossa elin- 
siirtotekniikat on kehitetty täydellisiksi. Jokainen siirretty elin jatkaa 
elämäänsä oikein valitun vastaanottajan muussa elimistössä ja toimii 
yhtä hyvin kuin se olisi toiminut luovuttajan osana. Henkilöt Y ja Z 
tarvitsevat kumpikin kipeästi elinsiirrännäisen: Y kuolee, ellei hän saa 
uutta sydäntä, ja Z menehtyy, ellei hän saa uusia keuhkoja. Sopivia 
luovuttajia ei ole näköpiirissä, toisin sanoen, kaikki ihmiset, joiden sy
dän ja keuhkot olisivat sopivia avun tarvitsijoille, ovat terveitä eikä
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heidän kuolemansa ole odotettavissa lähiaikoina. Lääkäriltään Y ja Z 
kuulevat, että heitä ei voida auttaa, ja että he tulevat siksi kuolemaan 
viikkojen tai päivien sisällä.

Y ja Z, jotka eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen, ehdottavat lääkäril
leen seuraavaa ratkaisua. Henkilöllä A, joka on kudostyypiltään yh
teensopiva sekä Y:n että Z:n kanssa, on terve sydän ja terveet keuhkot. 
Mikäli hänet surmataan ja hänen relevantit sisäelimensä jaetaan kah
den tarvitsijan kesken, kaksi ihmistä saa jatkaa elämäänsä yhden si
jasta. Koska tämä maksimoisi hyvinvointia ja onnellisuutta m aail
massa, se olisi tehtävä.

Kauhistunut lääkäri kieltäytyy vetoamalla siihen, että hänen tehtä
viinsä ei voi kuulua viattomien ihmisten tappaminen potilaidensa aut
tamiseksi. Hän ei voi ottaa käsiinsä Jumalan tehtäviä ja muuttaa luon
non omaa järjestystä, jossa Y ja Z ovat kuolemassa, mutta A voi elää 
vielä vuosikymmenien ajan. Esitetty laskelma, jossa yhden ihmisen 
elimet jaetaan kylmäverisesti kahden muun kesken, on makaaberi ja 
sotii kaikkia säädyllisiä intuitioitamme vastaan. Ja vaikka näin ei olisi
kaan, ehdotus ei ole käytännössä toteutettavissa, koska lääkärit eivät 
voi kauhua ja yleistä ahdistusta herättämättä alkaa siepata ihmisiä ka
dulta elintenluovuttajiksi.

Y ja Z ovat kuitenkin valmiita vastaamaan kaikkiin näihin väittei
siin. On totta, että A on viaton, mutta niin ovat hekin. Miksi yhden 
yksilön viattomuus oikeuttaisi puolustamaan hänen henkeään kah
den muun yhtä viattoman yksilön kustannuksella? Vastaukseksi ei 
kelpaa se, että A olisi aktiivisesti surmattava, kun taas Y:n ja Z:n 
”vain” annetaan kuolla, ei ainakaan, jos hyväksytään ihmisten vastuu 
tekemättä jättämisistään yhtä voimakkaaksi kuin heidän vastuunsa 
teoistaan. (Tämä on teema, jota Harris käsittelee perusteellisesti k ir
jassaan V iolence and R esponsibility vuodelta 1980.) Lääkäri tekee
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joka tapauksessa valinnan: hän pelastaa joko kahden ihmisen hengen 
(tappamalla A:n) tai yhden ihmisen hengen (antamalla Y:n ja Z:n 
kuolla) ja on kummastakin valinnastaan samalla tavalla vastuussa.

Mitä tulee Jumalan roolin ottamiseen ja luonnon järjestyksen 
muuttamiseen, suurin osa teknologisesta kehityksestä myös lääketie
teessä on laajentanut inhimillistä päätöksentekoa alueille, joiden on 
aiemmin ajateltu kuuluvan vain Jumalan käskyvaltaan. Tämä ei suin
kaan merkitse luonnon järjestyksen muuttamista, vaan oppimista elä
mään sen kanssa ja tarvittaessa ohjailemaan sitä. Se, että Y ja Z kuoli
sivat nyt, ei ole sen "luonnollisempaa” kuin se, että A kuolisi nyt. Ja 
vaikka olisikin, luonnollisuus ei ole moraalisuuden mitta. Vaikka Y ja 
Z ovat saaneet perimässään taipumuksen aikaisempaan kuolemiseen 
kuin A, miksi heitä pitäisi rangaista siitä? Järjestäytynyt yhteiskunta 
pyrkii kaikissa muissa yhteyksissä, esimerkiksi kun on kysymys syn
nynnäisestä vammaisuudesta, kompensoimaan tällaisia geneettisiä 
onnettomuuksia.

Syytteisiin säädyttömyydestä ja makaabereista laskelmista Y ja Z 
vastaavat huomauttamalla, että heidän ehdotuksensa säästää enem
män ihmishenkiä kuin vallitseva tapa. Se on humaanimpi vaihtoehto 
kaikkien niiden mielestä, jotka pystyvät näkemään piintyneiden en
nakkoluulojen läpi. Ei voi olla mitään makaaberia siinä, että puolus
taa inhimillisyyttä tilanteessa, jossa sitä on totuttu kohtelemaan epä- 
kunnioittavammin.

Lääkärin viimeinen peruste kieltäytymiselleen on vahingollisten 
sivuvaikutusten mahdollisuus. Mikäli hän jää kiinni A:n surmaami
sesta, tapaus saa julkisuutta ja kansalaiset alkavat pelätä terveyden
huollon ammattilaisia. Jos tapa yleistyisi tai jopa laillisesti sallittaisiin, 
nämä pelot vain kasvaisivat. Kukaan ei uskaltaisi kävellä kadulla siinä 
pelossa, että hänet voitaisiin kaapata elinsiirtomateriaaliksi. Eikä ku-
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kaan voisi luottaa lääkäriinsä, joka koska tahansa voisi salaa punnita 
potilaidensa potentiaalia elinten lähteenä toisille potilailleen.

Näiden pelkojen ja ahdistusten eliminoimiseksi Y ja Z ehdottavat 
"eloonjäämisen arpajaisten" järjestämistä. Jokaisen ihmisen kudos- 
analyysi syötetään tietokoneeseen, josta arvotaan sopiva elinten- 
luovuttaja aina silloin, kun yhden ihmisen osia voidaan käyttää kah
den muun ihmisen pelastamiseksi. Harrisin omin sanoin:

Jokaiselle annetaan eräänlainen arpajaisnumero. Aina kun lääkä
reillä on hoidettavanaan vähintään kaksi kuolevaa potilasta, jotka 
voitaisiin pelastaa elinsiirroilla - mutta joille ei ole odotettavissa 
apua "luonnollisesti” kuolleiden osista - he voivat pyytää keskustie
tokonetta tarjoamaan sopivaa luovuttajaa. Tietokone valitsee 
kudostyypiltään sopivien henkilöiden joukosta satunnaisen nume- 
ronhaltijan, joka sitten tapetaan, jotta vähintään kahden muun 
henkilön elämät voidaan pelastaa. (Harris 1975, 83 - suom. MH.)

Koska järjestely voisi tuntua epäoikeudenmukaiselta silloin, kun 
sydämen tai keuhkojen tarvitsijat ovat itse elämäntavoillaan vaikutta
neet elimen vahingoittumiseen, "itseaiheutetuissa” tapauksissa mene
telmää ei käytetä. Tämä on ainoa poikkeus, jonka Y ja Z ovat valmiita 
sallimaan.

Kun hengenvaaran aiheuttava vika on perimän tai ihmisestä itses
tään riippumattoman ympäristön tuottama, arpajaisia ei Harrisin 
mielestä voida rationaalisesti tai moraalisesti tuomita. Niiden olemas
saolo pidentäisi kaikkien keskimääräistä elinikää, eikä luovuttajaksi 
osuminen olisi sen todennäköisempää kuin kohtalokkaaseen auto-on
nettomuuteen joutuminen. Koska yksilöt keskimäärin hyötyisivät 
järjestelystä, jokaisella meistä on prudentiaalisia syitä hyväksyä malli.
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Moraalisesti arpajaiset tarkoittaisivat sitä, että pyhimysmäisyys, 
uhrautuminen toisten puolesta, korotettaisiin eettiseksi velvollisuu
deksemme. Eikä tämä voi Harrisin mielestä olla väärin, mikäli jokai
selle ihmishengelle halutaan antaa mahdollisimman suuri arvo, kuten 
usein inhimillisyyden nimissä vaaditaan.

Harrisin ajattelutapa on herättänyt koko joukon vastustusta. 
Hänen perusteellisin kriitikkonsa on ollut Anne Maclean, joka 
kirjassaan T he E limination of M orality : R eflections on

U tilitarianism  and B ioethics vuodelta 1993 arvostelee jyrkästi Har
risin, Haren ja muiden ”bioutilitaristien” kantoja.

Maclean tiivistää Harrisin argumentin seuraaviin neljään kohtaan:

1. Ei ole tarkasti ottaen totta, että Y:lle ja Z:lle ei olisi tarjolla 
sopivia elimiä; on olemassa lukematon määrä yksilöitä, joiden 
sydämet ja  keuhkot sopisivat siirrettäviksi heille. Jos yksi näistä 
(esimerkiksi A) tapetaan, elinsiirrot voidaan tehdä, ja Y:n ja Z:n 
elämät voidaan todennäköisesti näin pelastaa. Siten lääkärit voivat 
pelastaa Y:n ja  Z:n.

2. Koska näin on, lääkärit an ta va t Y:n j a  Z :n  k u o lla , mikäli he kieltäy
tyvät tappamasta A:ta.

3. Koska sillä, tapetaanko yksilö vai annetaanko hänen kuolla, ei 
ole moraalista merkitystä, mikäli lääkärit kieltäytyvät tappamasta 
Aita, he (käytännöllisesti katsoen) tappavat Y:n ja Z:n.

4. Näin heistä tulee ihmisiä, jotka jouduttuaan valitsemaan sen 
välillä, tappavatko yhden henkilön pelastaakseen kaksi vai kaksi 
henkilöä pelastaakseen yhden, valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon, 
vaikka olisi ollut selvästi rationaalisempaa valita edellinen.
(Maclean 1 993, 102-103 - suom. MH.)
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Kuten Maclean huomauttaa, päättelyn kolmatta kohtaa on keskuste
lussa pidetty painavimpana, ja huomio on suunnattu lähes kokonaan 
siihen, ovatko aktiivinen ja passiivinen kuolemantuottaminen moraa
lisesti samanarvoisia asioita. (Useimmat Harrisin kriitikot ovat kiis
telleet hänen kanssaan tästä kohdasta.) Mutta Maclean haluaa siirtää 
keskustelun painopisteen muualle, nimittäin päättelyn ensimmäiseen 
kohtaan.

Harrisin määritelmien mukaan Y ja Z voidaan pelastaa, koska A:n 
elimet kelpaavat siirrettäviksi heille. Tämä onkin totta siinä mielessä, 
että A:n surmaaminen ja hänen elintensä käyttäminen olisi fyysisesti 
mahdollista. Mutta se on epätotta siinä mielessä, että moraalisesti Y:tä 
ja Z:a ei voida pelastaa. Vaikka lääkärit voisivat fyysisenä suoritukse
na tehdä sen, se ei moraalisesti tule kyseeseen, koska se olisi murha.

Macleanin näkemys on, että mikä tahansa kuolemantuottamus ei 
tietenkään ole murha eikä edes eettisesti tuomittava. Itsepuolustus ja 
itsesäilytys voivat monissa tilanteissa oikeuttaa ihmisten surmaami
sen, ja silloinkin kun eivät oikeuta, asioiden määrittelystä voidaan 
keskustella, olla eri mieltä ja muodostaa keskenään ristiriitaisia arvos
telmia. Mutta tämä edellyttää aina sitä, että keskustelun kohteena ole
van hengenriiston erottamiselle murhasta on erityisiä perusteita. Näi
tä ei kuitenkaan ole elinsiirron tapauksessa, ja siksi kyseessä on kiis
tattomasti murha.

Macleanin argumentti Harrisia vastaan onkin, että tämän päättely 
kaatuu jo ensimmäisellä askelmalla. Lääkärit eivät voi pelastaa Y:tä ja 
Z:a, koska se olisi (fyysisesti) mahdollista vain murhaamalla A ja näin 
(moraalisesti) tuomittavaa.

Harris väittää artikkelissaan, että Y ja Z voivat puolustautua sano
malla A:n surmaamista itsepuolustukseksi. Maclean käy vastaukseksi 
läpi joitakin tapauksia, joissa itsepuolustuksesta tai siihen läheisesti
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liittyvästä "viattoman uhan" eliminoinnista todella on kysymys, ja 
erottaa ne elinsiirtotilanteesta. Itsepuolustus käy surman oikeutuk
seksi, kun yön pimeydessä murhaaja alkaa kuristaa uhriaan, joka kä
teensä osuneella kivellä lyö viimeisillä voimillaan hänet kuoliaaksi. 
"Viattomasta uhasta" Maclean käyttää esimerkkinä seuraavaa tilan
netta: Terroristi on asettanut talooni pommin, joka räjähtää ja tappaa 
minut ja vuokralaiseni postimiehen astuessa portista pihalle. Kuulen 
suunnitelmasta juuri postimiehen tullessa portilleni, mutta koska hän 
on kuuro, en voi estää häntä avaamasta porttia muuten kuin ampu
malla hänet kuoliaaksi. Kummassakin tapauksessa hengenriiston oi
keutuksesta voidaan järkevästi keskustella ja muodostaa siitä eriäviä 
arvostelmia. Mutta mitään vastaavia elementtejä ei liity Y:n ja Z:n 
vaatimuksiin.

Päätös surmata A elinten saamiseksi ei ole itsepuolustusta, koska 
A ei tietoisesti uhkaa Y:tä ja Z:a. Se ei myöskään Macleanin käsityksen 
mukaan ole "viattoman uhan" torjumista samassa mielessä kuin pom- 
mitarinassa, koska tapa, jolla yhden ihmisen kuolema pelastaa kahden 
muun hengen, on näissä tilanteissa erilainen. Postimies esiintyy ku
vauksessa persoonana, kun taas A esiintyy elinsiirrossa vain kävelevä
nä kudospankkina. Y ja Z kohtelisivat A:ta pelkkänä välineenä sydä
men ja keuhkojen saamiseksi itselleen, ja siksi heidän tekonsa olisi 
kiistattomasti murha.

Macleanin logiikka on jälkimmäisessä vertailussa hämäränlaista. 
Ampuessani varoittamatta postimiehen portille kohtelen häntä per
soonana, mutta ampuessaan A:n varoittamatta kadulle Y ja Z kohtele- 
vat häntä pelkkänä välineenä? Onko kysymys siitä, että tunnen posti
miehen ja voin siten antaa hänelle tarinassa inhimillisemmän roolin? 
Mutta entä jos pommi olisikin räjähtänyt kenen tahansa (esimerkiksi 
A:n) kävellessä katua pitkin taloni ohi? Tai muuttuisiko elinsiirtoti-
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lanne siitä, että Y ja Z olisivat sisaruksia ja A heidän ainoa elossa oleva 
vanhempansa (joka jostain syystä olisi ainoa sopiva luovuttaja)?

Yleisempi ongelma Macleanin kritiikissä on hänen luottamuksen
sa käsitteen "murha” moraaliseen voimaan. Harris on melko varmasti 
sitä mieltä, että sisällölliset normatiiviset käsitteet pitäisi tuoda kes
kusteluun vasta analyysin päätteeksi, ei sen premisseinä. M ikäli mur
ha halutaan aina tuomita, se on määriteltävä hengenriistoksi, joka on 
aina moraalisesti väärin. Mutta artikkelissaan hän yrittää vasta selvit
tää, onko elinten hankkiminen A:lta moraalisesti väärin. Kun tällai
selle arvostelmalle ei löydy perusteluita, hän päättelee, ettei A:n sur
maaminen ole väärin eikä siis määritelmän mukaan murha. Kiista on 
ratkeamaton, koska Harris vaatii perusteluita sille, että sanaa "mur
ha” käytetään, ja Maclean sille, että sitä ei käytetä.

Arvioitaessa sitä, pitäisikö ihmisiä siepata kadulta muiden vara
osiksi, Maclean tuntuu perusteluidensa hämäryydestä huolimatta ole
van lähempänä tavallisen ihmisen oikeustajua kuin Harris. Ehkä aja
tus "ihmisten käyttämisestä pelkkänä välineenä” kelpaisi sellaisenaan 
kritiikin pohjaksi paremmin kuin sotkettuna "murhan" käsitteeseen. 
Se on epäilyksettä yksi kantilaisen moraalifilosofian vetoavimmista 
kohdista. Olen itse yrittänyt ilmaista epävarmuuteni tällaisten tapaus
ten suhteen (edellisissäkin luvuissa mainitussa) hierarkkisten tarpei
den teoriassani kieltämällä utiliteettilaskelmiin perustuvat päätökset 
silloin, kun ihmisten primaariset tarpeet ovat ristiriidassa keskenään. 
Mutta ellei kalkylointi ole sallittua eikä vallitsevaan kielenkäyttöön 
voida vedota, miten Harrisin esittämään ehdotukseen sitten pitäisi 
suhtautua?

Ehkä ratkaisu voisi löytyä siitä, mitä ihmiset voivat rationaalisesti 
toivoa elämältään ja millaisessa maailmassa he haluavat elää. Itse ar-
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pajaisten idea on tässä keskeisemmässä roolissa kuin Harris ja Mac- 
lean ovat ajatelleet.

A:n surmaaminen sydämen ja keuhkojen saamiseksi Y:lle ja Z:lle 
ei ole nykyisessä maailmassamme edes Harrisin mukaan sallittua, 
koska sen vahingolliset sivuvaikutukset olisivat liian suuret. Se olisi 
Harrisin mielestä sallittua maailmassa, jossa eloonjäämisen arpajaiset 
olisivat hyväksytty osa elämää; ja vain siellä. Mutta arpajaiset eivät ole 
käytäntö, joka jokaisen rationaalisen ihmisen pitäisi välttämättä hy
väksyä, ei, vaikka ne pidentäisivät keskimääräistä elinikää ja tekisivät 
kaikista mahdollisia pyhimyksiä. Elämässä on nimittäin muutakin 
kuin keskimäärin odotettavissa olevia elinvuosia, ja ihmisten pitäisi 
saada valita, mitä he siltä haluavat. Tästä seuraa (luultavasti), että (li
beraalissa) yhteiskunnassa kansalaisia ei voida pakottaa osallistumaan 
eloonjäämisen arpajaisiin. Vapaaehtoiset voivat järjestää sellaiset kes
kenään, mutta sopimuksen ulkopuoliset pitäisi jättää rauhaan. Tästä 
seurannee myös, että arpajaisväen ei tarvitse luovuttaa elimiään ulko
puolisten käyttöön. Mutta arpajaisista kieltäytyvien on otettava tämä 
omassa valinnassaan huomioon.
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Helga Kuhse, Peter Singer ja  
vastasyntyneet

24
”M ik s i  K u h se  j a  S in g e r  sitten  h a l u a 

vat PUOLUSTAA TERVEEN IHMISELÄMÄN AR

VOA SILLOINKIN, KUN KEHOSSA EI VIELÄ 

’oLE KETÄÄN KOTONA’ ? KuVITTELISIN, 

ETTÄ TÄMÄ JOHTUU HEIDÄN YLEISESTÄ HU- 

MAANIUDESTAAN JA SIITÄ, ETTÄ HE NÄKE

VÄT IHMISELÄMÄN EDISTÄMISEN SINÄNSÄ 

ARVOKKAANA ASIANA. VALITETTAVASTI TÄ

MÄ INHIMILLINEN PERUSLÄHTÖKOHTA ON 

HANKKINUT KuHSELLE JA SlNGERILLE 

MAINEEN IHMISKUNNAN VIHOLLISINA.”

John Harrisin arpajaismallia on joissakin kommenteissa pidetty utili
taristisena reaktiona terveydenhuollon resurssien, tässä tapauksessa 
siirrettäväksi sopivien kudosten, niukkuuteen. Harrisin omien myö
hempien kannanottojen valossa jää kuitenkin epäselväksi, tarkoittiko 
hän kommenttinsa käytännölliseksi ehdotukseksi vai oliko kyseessä 
vain teoreettinen tarkastelu tai eettisten näkemysten rajojen koettelu 
hypoteettisessa tilanteessa.

Lähempänä terveydenhuollon käytäntöä liikkuivat Helga Kuhse 
ja Peter Singer vuonna 1985 kirjassaan S hould the B aby  L ive: T he 

P roblem of H andicapped Infants, joka on nostanut kokonaisen kan
sanliikkeen ”bioutilitarismia” vastaan Saksassa, Itävallassa ja Sveitsis
sä. Vaikka Kuhsen ja Singerin tarkoituksena oli vähentää pahasti 
vammaisiin vastasyntyneisiin kohdistuvaa julmuutta (eli pienentää

188



kärsimyksen määrää maailmassa) heidän näkemyksiään on, paradok
saalisesti, pidetty suurempana uhkana ihmisyydelle kuin Harrisin 
suunnitelmaa paloitella aikuisia ihmisyksilöitä toisten varaosiksi. 
Ehkä tähän on ollut osasyynä se, että he veivät utilitaristisen ajattelun 
sellaiselle lääkinnällisen todellisuuden alueelle, jossa ratkaisuja on 
joka tapauksessa tehtävä.

Lääketieteen kehittyessä yhä pahemmin vammautuneita vastasyn
tyneitä voidaan pitää hengissä työläillä, aikaavievillä ja usein tuskalli
silla leikkaus- ja muilla hoidoilla. Kuhse ja Singer käyttävät esimerk
kinä sellaisia vakavia selkärangan epämuodostumia, joissa vastasynty
neen selkäydin on näkyvissä ja joudutaan leikkauksella korjaamaan, 
mikäli hänen henkensä halutaan pelastaa. (Tieteellisesti tämä tila on 
nimeltään meningomyelocele.) Operaatiosta huolimatta lapsen ennus
te on huono: häntä joudutaan useimmiten jatkuvasti leikkaamaan ja 
vaivaamaan muillakin hoidoilla, eikä hän niistä huolimatta todennä
köisesti pysty elämään kovin hyvää elämää.

Näitä epämuodostumia ei juuri hoidettu aiemmin, mutta tekninen 
kehitys ja lääkärikunnan asenteet saivat aikaan sen, että 1960-luvulla 
jokainen tällainen lapsi pyrittiin hoitamaan kaikkia keinoja käyttäen. 
Vuoteen 1975 mennessä tulokset kaikkien hoitamisesta olivat Shef- 
fieldin yliopistollisen sairaalan, josta idea oli lähtenyt liikkeelle, osalta 
seuraavat:

Tasan puolet [848 hoidetusta lapsesta] oli vielä elossa 4-14 
vuoden ikäisinä. Kuolleista kolme neljäsosaa oli menehtynyt 
ensimmäisen ikävuotensa aikana; loput tasaisemmin vuosien 
varrella. [...] Vielä elossa olevista 424:stä kaikin keinoin hoidetusta 
lapsesta vain kuusi ei ollut tavalla tai toisella vammainen. 74 
heistä, eli 17 prosenttia, oli "kohtuullisesti” vammaisia, 345, eli yli 
80 prosenttia, oli vakavasti vammaisia. Jälkimmäiseen ryhmään
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kuuluneilla oli ainakin kaksi, mutta tavallisesti useampia, seuraavis- 
ta vaivoista: puuttuva suolen ja virtsarakon kontrolli; toistuvia 
munuaistulehduksia ja  etenevä krooninen munuaisten viottuminen, 
joka voi johtaa munuaisten toiminnan loppumiseen; halvaus, jonka 
takia he joutuvat turvautumaan jalkatukiin, kainalosauvoihin tai 
muihin apuvälineisiin ja  joutuvat käyttämään pyörätuolia osan 
päivästä; hiertymiä jaloissa, polvissa ja pakaroissa; jatkuvasti 
hoitoa vaativa vesipää, jonka hoito puolestaan aiheuttaa toistuvia 
komplikaatioita.

Fyysisten ongelmien ohella aktiivisen hoidon ansiosta elossa olleilla 
oli mentaalisia vajavuuksia: 144 lapsista (noin kolmannes) oli 
henkisesti jälkeenjääneitä; näistä 51 vakavasti henkisesti jälkeenjää
neitä. (Kuhse ja  Singer 1985, 52 - suom. MH.)

Kun nämä tulokset olivat tulleet julkisuuteen, keskustelu hoitojen 
tarpeellisuudesta käynnistyi uudelleen. Käytäntö onkin nykyään mo
nissa maissa se, että tällä tavalla vammautuneita vastasyntyneitä ei 
aina aktiivisesti hoideta. Lääkärien määrittelemillä kriteereillä pyri
tään ennustamaan vammojen vakavuus, ja "riittävän pahoissa" ta
pauksissa hoitojen aloittamista ei suositella vanhemmille. Koska kui
tenkin potilaiden suoranaista surmaamista pidetään lääkärien am
mattietiikan vastaisena, vaille parantavaa hoitoa jätettyjen lasten 
annetaan kuolla "luonnollisesti", toisin sanoen, nälkään ja janoon 
(joiden aiheuttamaa epämukavuutta tosin voidaan pyrkiä lievittä
mään rauhoittavilla lääkkeillä).

Kuhse ja Singer ehdottivat kirjassaan, että kysymys vakavasti 
vammaisten vastasyntyneiden hoidosta ratkaistaisiin kahdella eri ta
solla. (Heidän suosituksensa koskee kaikkia riittävän pahasti sairaita 
lapsia, ei vain meningomyelocelen vaivaamia). Ensin vanhempien an
netaan lapsen ensimmäisten elinviikkojen aikana muodostaa oma kä-
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sityksensä siitä, voisiko hänen elämänsä olla elämisen arvoista, ja siitä, 
onko heillä itsellään henkisiä ja materiaalisia resursseja pitää lapsesta 
huolta. Mikäli vastaus on kielteinen, he voivat pyytää hoidosta vastaa
via luopumaan aktiivisista toimenpiteistä ja sen sijaan pitämään huol
ta siitä, että lapsi kuolee mahdollisimman nopeasti ja tuskattomasti. 
Toiseksi kuitenkin myös hoitohenkilökunnan ja ympäröivän yhteisön 
mielipiteitä on kuunneltava. Edellyttäen, että muiden mielestä lapsi 
voisi elää hyvän elämän ja että sen takaamiseksi on olemassa riittävät 
voimavarat, hänet voidaan siirtää vanhempien suostumuksella tai il
man sitä hoidettavaksi adoptioperheeseen tai julkisin varoin ylläpi
dettyyn laitokseen. Ellei varoja kunnolliseen hoitoon kuitenkaan ole, 
muut eivät voi kumota vanhempien alkuperäistä päätöstä ja lapsen on 
annettava kuolla (ja tarvittaessa hänen kuolemaansa on joudutettava). 
Huono ja riittämätön hoito aiheuttaisivat hänelle vain turhaa kärsi
mystä.

Mallin perustana oleva ajatus on se, että syntymättömien ja vasta
syntyneiden kohtelussa on kunnioitettava kahta periaatetta, joiden 
korollaarina abortti on sallittava aina mutta lasten kuoleman aiheutta
mista ei tarvitse kaikissa olosuhteissa hyväksyä. Ensimmäisen mu
kaan vanhemmat, ensisijaisesti raskaana oleva nainen, saavat päättää 
siitä, haluavatko he elämäänsä lapsia vai eivät. Niin kauan kuin hei
dän potentiaalinen jälkikasvunsa elää kohdun "yksityisellä” alueella, 
valtiovalta ei voi legitiimisti puuttua heidän päätöksiinsä. Toisen mu
kaan kuitenkin syntynyttä lasta, joka on jo tullut osaksi "julkista” elä
mää, koskevat eri säännöt. Valtiovalta voi halutessaan (ja pystyessään) 
pelastaa elämisen arvoisen ihmiselämän riippumatta siitä, mitä elä
män alkuunpanijoilla on siitä sanottavanaan.

Kuhsen ja Singerin ehdotuksessa on kaksi kohtaa, jotka ovat he
rättäneet jyrkkää vastustusta. Toisaalta on pidetty ongelmana sitä, että
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vakavasti vammaiset lapset olisi mallin mukaan aktiivisesti surmatta
va, mikäli heidän elämäänsä ei aiota pidentää parantavilla hoidoilla. 
Toisaalta on kiinnitetty huomiota siihen, että ratkaisu voi syrjiä epäoi
keudenmukaisesti niitä, joiden olemassaolo ei vastaa vallanpitäjien 
käsityksiä "ihmisarvoisesta elämästä”.

Kiistaa aktiivisen ja passiivisen kuoleman jouduttamisen eroista 
on käyty sekä filosofien keskuudessa että filosofien, teologien ja lää- 
kinnän ammattilaisten välillä. Konsensukseen pääseminen on tässä 
kysymyksessä luultavasti mahdotonta, koska utilitaristien ja heidän 
kriitikoidensa näkemykset ovat perustavalla tavalla ristiriidassa kes
kenään. Seurausetiikan näkökulmasta on, kuten Harris, Kuhse, Sin
ger ja monet muut ovat huomauttaneet, itsessään yhdentekevää, ai- 
heutetaanko jokin lopputila aktiivisin toimenpitein vai antamalla asi
oiden kulkea kulkuaan, mikäli päätös tähän lopputilaan pyrkimisestä 
tai arvostelma sen toivottavuudesta on jo tehty. Sivuvaikutusten takia 
teot ovat joskus pahempia kuin tekemättä jättämiset, mutta tilanne 
voi olla päinvastainenkin. Muiden etiikan traditioiden mukaan tämä 
ei välttämättä ole totta. Tekoon liittyy sisäisiä ominaisuuksia, jotka 
voivat tehdä siitä tuomittavamman kuin samaan lopputulokseen täh
täävä omissio olisi.

Kuhsen ja Singerin ehdotuksen kannalta ei ehkä ole ensiarvoisen 
tärkeää, minkälainen kanta akteihin ja omissioihin omaksutaan. Lää
kärit ovat mestareita keksimään "hoitoja”, jotka johtavat toivottuun 
tulokseen myös tällaisissa tapauksissa. Eikä Kuhsella ja Singerillä pi
täisi käytännössä olla mitään sitä vastaan, että lapset pidetään tiedotto
mina kuolemaansa asti, sillä silloin he eivät joudu kärsimään tarpeet
tomasti. Useimpia utilitaristeja kiusaa tosin ajatus siitä, että päätöksiä 
tehdään tunnustamatta niiden oikeita motiiveja. Mutta jos lääkärien 
työ tulee helpommaksi tällaisten pienten itsepetosten avulla eikä ke-
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tään muuta vahingoiteta, hyötyeetikolla ei ole mitään järkevää syytä 
kamppailla niitä vastaan.

Toinen kritiikin kohde Kuhsen ja Singerin ehdotuksessa on se, 
että he käyttävät vammaisuutta perusteena vastasyntyneiden jättämi
selle hoidotta. Asiaa pahentaa se, että he käyttävät ilmaisua "elämisen 
arvoinen elämä”, joka etenkin saksalaisella kielialueella muistuttaa 
mieliin natsien "eutanasiaohjelmat” (vammaisten sulkemisen laitok
siin kuolemaan) ja tuhoamisleirit (joissa juutalaisia surmattiin "arvot
toman rodun" edustajina). Singer, jonka Itävallan juutalaisista isovan
hemmista kolme kuoli natsien keskitysleireillä, onkin joutunut fasis- 
misyytösten kohteeksi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä, joissa ihmisil
lä on edelleen vaikeuksia tulla sinuiksi kansojensa menneisyyden 
kanssa.

Arvostelua Kuhsen ja Singerin mallia kohtaan ei yleensä ole muo
toiltu kovin hyvin. Mutta kritiikin peruslinja voisi olla seuraava. Ih
miselämän katsotaan tavallisesti olevan "pyhää" siinä mielessä, että jo
kaisen yksilön henkeä ja terveyttä pitäisi yhtäläisesti kunnioittaa syn
tymästä (ja mahdollisesti hedelmöityksestä) lähtien. Tämän kunnioi
tuksen määrään ei saa vaikuttaa yksilön ikä, sukupuoli, kansallisuus 
tai terveydentila, koska minkä tahansa tällaisen tekijän ottaminen 
huomioon olisi syrjintää sekä yksilöä itseään että kaikkia hänen kal
taisiaan kohtaan. Kun Kuhse ja Singer esittävät, että vammaisia ihmi
siä voidaan jättää ilman hoitoja ja näin kuolemaan, vaikka terveille 
ihmisille tarjottaisiin vastaavassa tilanteessa kaikki mahdolliset hoi
dot, he syyllistyvät samanlaiseen syrjintään kuin natsit luokitellessaan 
joidenkin ihmisten elämän arvottomaksi.

Kuhsen ja Singerin vastaus tämäntapaiseen kritiikkiin näyttää 
heidän kirjassaan perustuvan lähinnä käsitykselle siitä, kenen hengen 
riistäminen on sinänsä (seurauksista riippumatta) väärin, kenen ei. He
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kritisoivat näkemystä siitä, että kaikki ihmiselämä olisi pyhää ja kos
kematonta, ja ehdottavat sen sijaan, että oikeus elämään ja sen takaa
ma koskemattomuus rajattaisiin itsestään tietoisten subjektien (hei
dän kielenkäyttönsä mukaan persoonien) ryhmään. John Lockea seu
raten he postuloivat, että "persoona” on

ajatteleva älykäs olio, jolla on järki ja  kyky reflektoida ja  joka 
kykenee pitämään itseään itsenään, samana ajattelevana oliona, eri 
aikoina ja eri paikoissa. (Mt., 132.)

Koska sikiöt ja vastasyntyneet lapset eivät täytä tätä kriteeriä, niiden 
hengen riistäminen ei ole sinänsä väärin.

Vastaus vammaiskysymykseen on tämän ajatuksen pohjalta k ir
jassa seuraava:

Joskus sanotaan, että mikäli vakavasti vammaisia vastasyntyneitä 
aletaan surmata, päädytään lopulta uhkaamaan myös vammaisia 
aikuisia. Mutta kun vastasyntyneiden surmaaminen sallitaan vain 
ennen itsetajuisuuden kehittymistä heissä, tämä ei voi olla uhka 
kenellekään, joka pystyy pitämään sitä uhkana. Jokainen, joka 
ymmärtää mitä eläminen ja kuoleminen ovat, on väistämättä jo 
persoona, jolla persoonana on sama oikeus elämään kuin jokaisella 
muullakin meistä. Vammaisuus, joka ei estä itsetajuisuutta ja  
tulevaisuuden hahmottamista, on täysin irrelevantti seikka, kun 
puhutaan oikeudesta elämään. (Mt., 138.)

Oikeutus vammaisten vastasyntyneiden surmaamiselle näyttää siis 
olevan siinä, että he (vai neP) eivät ole persoonia.

Tämä vastaus ei välttämättä tyydytä Kuhsen ja Singerin kriitikko
ja, eikä sen tarvitsekaan tyydyttää heitä. Myöskään terveet vastasynty
neet eivät ole itsetajuisia olioita, joten heidänkään surmaamisensa ei
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voi olla uhka kenellekään. Kuitenkin kirjassa esitetty kanta näyttää 
olevan se, että terveiden lasten kohdalla tilanne on erilainen. Itse asias
sa vammaisen lapsen kuoleman voi nähtävästi ainakin osittain oikeut
taa hankkimalla tilalle terveen lapsen. Vammaisen lapsen ottaminen 
perheeseen voi nimittäin vaikuttaa siihen, päättävätkö vanhemmat 
hankkia lisää jälkikasvua. Ehkä vaivalloinen yksilö pitäisi silloin an
taa adoptoitavaksi, kuten Kuhse ja Singer ehdottavat. Mutta:

Jos [...] kukaan ei jostain syystä halua adoptoida lasta, valinta on 
tehtävä kahdesta vaihtoehdosta. Toinen on jo olemassaoleva 
vammainen vastasyntynyt. Toinen on vielä siittämätön lapsi, joka 
melko varmasti tulee olemaan normaali. Näissä olosuhteissa olisi 
mitä ilmeisimmin väärin jättää huomiotta se tekijä, että vammaisen 
lapsen eloonjäänti estää mahdollisen normaalin lapsen olemassa
olon. (Mt., 1 61.)

Tällaisten ajatuskulkujen valossa näyttää siltä, että itsetajuisuuden 
puute ei sinänsä oikeuta olion surmaamista. Todellinen oikeutus on 
vastasyntyneen vammaisuudessa, eikä ole vainoharhaista kokea tätä 
uhaksi myös varttuneemmille vammaisille. Näin siitä huolimatta, että 
Kuhse ja Singer vakuuttavat kirjassaan yhä uudelleen, että he eivät 
halua heikentää jo olemassa olevien vammaisten asemaa, vaan päin
vastoin pitävät heidän tarpeisiinsa nykyään suunnattuja voimavaroja 
riittämättöminä. Katkelman perusteella on silti selvää, että "normaa
li” elämä on heidän käsityksensä mukaan parempi kuin "vammai- 
nen .

Englantilaisella kielialueella suositun mutta Saksassa yleisesti tuo
mitun kirjansa P ractical Ethics (1979) toisen laitoksen (1993) jälki- 
puheessa Singer puolustautuu vammaisten vastustajiensa syytöksiä 
vastaan muotoilemalla kantansa uudelleen:
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En puolustanut eutanasiaa kenellekään heidän kaltaiselleen, vaan 
vakavasti vammaisille vastasyntyneillepä eutanasian puolustuksel
leni oli ratkaisevan tärkeää, että nämä vastasyntyneet eivät koskaan 
olisi kyenneet käsittämään olevansa eläviä olioita, joilla on mennei
syys ja tulevaisuus. Siten näkemykseni ei voi olla uhka kenellekään, 
joka pystyy haluamaan elämänsä jatkumista - ei edes kenellekään, 
joka pystyy ymmärtämään elämänsä olevan uhattuna. (Singer 
1993, 345 -suom . MH.)

Ilmaisu ”eivät koskaan olisi kyenneet käsittämään” voidaan tässä 
katkelmassa ymmärtää kahdella tavalla, mutta kumpikaan ei mieles
täni auta Singeriä riittävästi.

Ensimmäisen tulkinnan mukaan kukaan vammainen persoona ei 
voi tuntea oloaan uhatuksi vain siksi, että vammaisten ei-persoonien 
annetaan menehtyä. Ne, joilta Singer olisi kieltänyt elämän, eivät kos
kaan olisi kyenneet käsittämään elämänsä jatkuvuutta; "koskaan” sii
nä mielessä, että he eivät olisi käsittäneet sitä vastasyntyneinä (jolloin 
he eivät vielä olleet persoonia) eivätkä myöhemminkään (sillä silloin 
he olisivat olleet kuolleita).

Sama analyysi pätee kuitenkin myös terveisiin vastasyntyneisiin, 
joten se ei auta Singeriä puolustautumaan syytöksiä vastaan.

Toisen tulkinnan mukaan Singer puolustaa eutanasiaa vain sellai
sille vastasyntyneille, jotka eivät aivojen puuttumisen tai pahojen ai
vovaurioiden takia koskaan olisi kyenneet käsittämään elämänsä jat
kuvuutta, vaikka heidän olemassaoloaan elävinä organismeina olisi 
pidetty yllä kaikilla lääketieteen tuntemilla keinoilla. Tämä kanta ei 
muodosta järkevästi hahmotettavaa uhkaa vammaisille, koska kaikki 
potentiaaliset persoonat lasketaan siinä pelastettavien luokkaan.

Ongelmana on kuitenkin se, että Kuhsen ja Singerin ehdotuksen 
piiriin ei toisen tulkinnan puitteissa saada mahtumaan meningomye-
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locele-tapauksia. Näillä lapsillahan on suuret mahdollisuudet kehittyä 
itsetajuisiksi persooniksi, joten heidän jättämisensä kuolemaan tai 
surmaamisensa ei voisi tulla kyseeseen. Tämä ei ole ongelma, joka 
kaataisi muotoillun kannan: joku voisi hyvinkin esittää juuri sitä, että 
vammaiset vastasyntyneet voidaan jättää ilman parantavaa hoitoa, 
mikäli heistä ei koskaan tulisi persoonia. Mutta se on ongelma Kuh- 
selle ja Singerille, joiden alkuperäinen motiivi oli tuskan ja kärsimyk
sen vähentäminen. Meningomyelocele-lapset kärsivät, monet heistä 
pahasti, ja ainakin näille heistä kuolema vastasyntyneenä voisi olla 
helpotus. (Singer mainitsee heidät "jälkipuheessaan”, joten hän on 
tuskin ajatellut lieventää kantaansa.)

Mikäli halutaan pitää kiinni lockelaisesta "persoonan” käsitteestä 
ja siitä näkemyksestä, että vain persoonien hengen riistäminen on si
nänsä väärin, ainoa ristiriidaton ratkaisu Kuhsen ja Singerin ongel
maan on nähdäkseni seuraava. On myönnettävä, että terveen sen pa
remmin kuin vammaisenkaan vastasyntyneen (tai sikiön) surmaami
nen ei ole sinänsä (seurauksista riippumatta) tuomittavaa. Persoonien 
elämää on kunnioitettava heidän itsensä takia, mutta ei-persoonien 
elämästä päätettäessä on vedottava niihin vaikutuksiin, jotka päätök
sillä on muihin ihmisiin (tai muihin tunteviin olioihin, mikäli niille
kin annetaan jonkinlainen moraalinen status). Tällaisessa laskelmassa 
utilitaristeilla olisi todennäköisesti käytössään parempia välineitä 
kuin esimerkiksi niillä, jotka pitävät oikeuksia tai velvollisuuksia pe- 
rustavimpina eettisinä käsitteinä.

Useimmat vanhemmat haluavat, että heidän muuten terveitä vas
tasyntyneitä lapsiaan hoidetaan, mikäli jokin hoidettavissa oleva sai
raus uhkaa näiden elämää. Siksi heidän halunsa, tarpeensa tai prefe- 
renssinsä jäävät tyydyttämättä, mikäli heidän lastensa annetaan kuol
la. Järkytys voi olla vielä suurempi, jos lapset tietoisesti surmataan, ja
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siksi se on ehkä vielä tuomittavampaa.
Jotkut vanhemmat sen sijaan eivät halua, että heidän vakavasti 

vammaisia vastasyntyneitä lapsiaan hoidettaisiin kaikilla käytettävissä 
olevilla keinoilla. Siksi heidän halunsa, tarpeensa ja preferenssinsä ei
vät frustroidu, vaikka lasten annettaisiin kuolla; ne voivat itse asiassa 
tulla tyydytetyiksi paremmin. Kun päätös on tehty, heidän toiveensa 
(ja ainakin lasten kärsimys tuntevina olioina) voi tukea aktiivista elä
män lopettamista ennemmin kuin lasten antamista kuolla "luonnolli
sesti”.

Jos vanhempien käsitys lapsensa vammasta on ympäröivän yhtei
sön mielestä liioitellun pessimistinen, muut voivat ehkä vaatia, että 
lapsi annetaan heidän hoidettavakseen. Ainakin vanhempien suostu
essa muiden halut ja preferenssit toimivat perusteluna heidän vaati
mukselleen. Tätä vastaan on kuitenkin asetettava ne kärsimykset, jot
ka lapsi voi joutua kestämään huonon tai riittämättömän hoidon ta
kia. Siksi vaatimukseen voidaan suostua vain, mikäli sen esittäjien 
käytössä on asianmukaiset voimavarat lapsen hoitamiseen.

Mikäli vanhemmat eivät halua antaa lasta muiden hoidettavaksi, 
vaikka resurssit siihen ovat olemassa, valtio voi kansalaistensa yleiseen 
turvallisuuteen vedoten pyrkiä kumoamaan heidän päätöksensä lap
sen kuolemasta. Valtion edustajien on silloin pystyttävä näyttämään, 
että juuri tällä tavalla vammaisen lapsen antaminen kuolla (tai sur
maaminen) aiheuttaisi jotakin konkreettista vahinkoa kansalaisille, 
joiden etua julkinen valta on asetettu suojelemaan. En tiedä, kuinka 
tämä voisi käytännössä onnistua, mutta keskustelu asiasta selventäisi 
varmasti tilannetta.

Terveiden vastasyntyneiden osalta valtion puuttuminen vanhem
pien päätökseen voisi olla tukevammalla pohjalla siksi, että heidän 
hoitonsa voidaan järjestää helpommin. Mutta edellä esitetystä mallista
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seuraa silti, että ellei kunnollista adoptioperhettä tai laitosta löydy, 
vanhempien on saatava päättää myös terveen vastasyntyneen kohta
losta.

Miksi Kuhse ja Singer sitten eivät ole omaksuneet tätä johdonmu
kaista mallia, vaan haluavat puolustaa terveen ihmiselämän arvoa sil
loinkin, kun kehossa ei vielä ”ole ketään kotona”? Kuvitelisin, että 
tämä johtuu heidän yleisestä humaaniudestaan ja siitä, että he näkevät 
ihmiselämän edistämisen sinänsä arvokkaana asiana. Sellaiselta pe
rustalta on vaikea sanoa ääneen, että terveilläkään vastasyntyneillä ei 
varsinaisesti ole oikeutta elämään, vaikka tämä selvästi heidän teori
oistaan seuraakin. Valitettavasti tämä inhimillinen peruslähtökohta 
on hankkinut Kuhselle ja Singerille maineen ihmiskunnan vihollisi
na.
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Singer ja  eläinten vapautus

25
" E llet  t i e d ä , o n k o  p e n s a a n  t a k a n a

METSÄSTÄJÄ VAI HIRVI, ÄLÄ AM M U!”

Ennen vastasyntyneiden kohtelua koskenutta polemiikkia Peter 
Singer oli hankkinut mainetta eläinten ja niiden oikeuksien puolesta
puhujana. Utilitarismin perinteessä hänen edeltäjänään voidaan pitää 
Jeremy Benthamia, joka teoksessaan A n Introduction to the 

P rinciples of M orals and L egislation (1789) kirjoitti kaksi vuosisa
taa ennen Singeriä:

Sekin päivä voi tulla, jolloin koko eläinkunta saattaa saada ne 
oikeudet, joita vain tyrannia on voinut estää sen edustajia saamas
ta. [...] Millä perusteella [eläinten ja  ihmisten välille] voitaisiin 
vetää ylittämätön raja? Onko kyse järkevyydestä tai kyvystä kom
munikoida muiden kanssa? Mutta täysikasvuinen hevonen tai koira 
on ylivoimaisesti rationaalisempi ja  kommunikaatiokykyisempi eläin 
kuin päivän, viikon tai kuukaudenkaan ikäinen ihmislapsi. Ja mitä 
väliä sillä olisi, vaikka tilanne näiden suhteen olisi toinenkin? 
Kysymys ei ole siitä, osaavatko ne jä r k e i l lä , tai osaavatko ne p u h u a , 
vaan siitä, voivatko ne k ä rsiä . (Bentham 1982, 282 - suom. MH.)

Tämä kanta sopii yhteen minkä tahansa hedonistisen tai sille läheisen 
teorian kanssa, joka liittää arvon ihmisten ja muiden tuntevien 
olioiden kokemuksiin.
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Vuonna 1975 ilmestyneessä kirjassaan A n imal  L iberation Singer 
lähtee liikkeelle kaikkien tietoisten ja tuntevien olentojen yhdenve- 
roisuudesta sekä (Harea seuraten) moraaliarvostelmien yleistettävyy
den vaatimuksesta. Hänen käsityksensä mukaan eettinen päätöksen
teko edellyttää välttämättä asioiden tarkastelua universaalilta näkö
kannalta, ja universaali näkökanta puolestaan edellyttää tasapuolista 
suhtautumista kaikkiin niihin olioihin, joiden elämään päätösten mu
kainen toiminta vaikuttaa. Koska se erityinen asia, johon toiminta lo
pulta vaikuttaa, on kunkin olion intressien joukko, paras mahdolli
nen tapa noudattaa tasapuolisuutta on ottaa samalla painolla huomi
oon kaikkien toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvien olioiden kaikki 
intressit. Ja koska intressejä on tietoisilla, kokevilla olioilla (ja vain 
niillä), eettisessä päätöksenteossa on tasapuolisesti otettava huomioon 
kaikkien tietoisten olioiden kokemukset (eikä muuta).

Inhimillisistä intresseistä Singer mainitsee esimerkkeinä tuskan 
välttämisen, omien kykyjen kehittämisen, ravinnon ja suojan tarpei
den tyydyttämisen, ystävyyden ja rakkauden sekä vapauden tavoitella 
itse asettamiaan päämääriä ilman muiden tarpeetonta puuttumista 
asioihin. Osa näistä intresseistä on sellaisia, joita useilla muillakin eläi
millä voi olla, jotkut niistä ovat luonteenomaisia vain itsetajuisille oli
oille, jotkut ehkä ainoastaan ihmisille. Selvin tavallisimmille ihmisen 
”käyttöeläimille” kuuluva intressi on Singerin käsityksen mukaan en
sin mainittu, tuskan välttäminen, sillä mitä tahansa muita kykyjä ja 
ominaisuuksia kissoilla, lehmillä, kanoilla, marsuilla ja apinoilla on
kaan, ainakin niillä on kyky tuntea tuskaa ja ahdistusta.

Olettaen, että valtaenemmistö ihmisistä ei haluaisi vapaaehtoisesti 
kokea kipua ja tuskaa, Singerin argumentti tästä eteenpäin voidaan 
pukea kulttuurissamme yleisesti hyväksytyn kultaisen säännön sovel
lukseksi (seuraten Haren esimerkkiä hänen aborttianalyysissään).
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Säännön negatiivisen muotoilun mukaan meidän ei tulisi tehdä muil
le sitä, mitä emme haluaisi itsellemme tehtävän. Koska emme halua 
itsellemme aiheutettavan oman hyvinvointimme kannalta tarpeetonta 
tuskaa, meidän ei pitäisi aiheuttaa sitä muillekaan. Tavallisesti tämän 
on ymmärretty tarkoittavan, ettemme saa tehdä itsellemme vasten
mielisiä asioita muille ihmisille. Mutta koska kipu ja tuska ovat Singe
rin näkökannan mukaan yhtä epämiellyttäviä kokijasta riippumatta, 
säännön sovellusalan laajentamiselle myös muihin eläimiin ei näytä 
olevan mitään estettä.

Yksi teoreettinen este on kuitenkin olemassa, nimittäin kysymys 
siitä, tuntevatko muut eläimet todella kipua ja tuskaa kuten ihmiset
kin. Kieltävän kannan tähän kysymykseen ottaneet henkilöt vetoavat 
usein asiaa koskevan todistusaineiston puutteeseen.

Mutta huolimatta siitä ilmeisestä ongelmasta, että meidän on 
”oman nahkamme sisältä” vaikeata arvioida eläinten tuntemuksia, 
monenlaista todistusaineistoa on silti tarjolla. Eläinten terveydentilas
ta ja käyttäytymisestä voidaan päätellä koko joukko asioita, samoin 
joistakin fysiologisista merkeistä. Näiden perusteella on Singerin mu
kaan selvää, että eläimet kärsivät tuskaa monissa sellaisissa tilanteissa, 
joissa ihmisetkin kärsisivät. Mutta joissakin olosuhteissa näyttää myös 
siltä, että eläimet voivat kärsiä asioista, joista meillä ihmisillä ei ole aa
vistustakaan tai joista me emme kärsi, ja toisaalta on tilanteita, joissa 
eläimet eivät kärsi asioista, jotka olisivat meille epämiellyttäviä. Kul
taisen säännön, tai intressien yhtäläisen kunnioituksen periaatteen, so
veltamisessa eläinten kohteluun on näin ollen pidettävä varansa ja py
rittävä välttämään hyvää tarkoittavaa vahingontuottamista. Mutta 
tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö säännön soveltaminen muihinkin 
eläimiin kuin ihmisiin olisi eettisesti toivottavaa ja jopa velvollisuu
temme.
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Singerin teoria voidaan helposti kääntää eläinten oikeuksien kie
lelle määrittelemällä sellainen intressi, jonka loukkaaminen on prima 
facie väärin, vastaavan prima facie -oikeuden suojaamaksi. On kui
tenkin muistettava, että teorian peruselementti on intressien yhtäläi
nen huomioon ottaminen, ei mikään käsitys "luonnollisista” oikeuk
sista.

Näin tulkittuna Singerin näkemys takaa kaikille tunteville tai ko
keville olioille ainakin oikeuden olla kokematta sen enempää tuskaa 
ja kärsimystä kuin muutkaan tuntevat oliot. Muiden oikeuksien ole
massaolo on tässä olioluokassa riippuvaista kunkin lajin ja yksilön eri
tyisistä intresseistä. Ei-tunteville olioille, joihin kivien ja kasvien lisäk
si kuuluvat alkeellisimmat eläimet, ei teoria anna lainkaan oikeuksia. 
Sellainen oikeus yksilölliseen koskemattomuuteen, joka voidaan tul
kita perinteiseksi oikeudeksi elämään, on mallissa vain itsetajuisilla 
olioilla, Locken määritelmän mukaisilla persoonilla. Tähän luokkaan 
kuuluvat muutaman kuukauden ikäisestä lähtien ainakin ns. isot api
nat -  gorillat, ihmiset, orangit ja simpanssit — sekä delfiinit.

Tärkeimmät käytännön johtopäätökset Singerin teoriasta ovat 
seuraavat. Ensinnäkin delfiineitä, gorilloja, orankeja, simpansseja ja 
muita itsetajuisia tai mahdollisesti itsetajuisia eläimiä on kohdeltava 
kuin vastaavan kehitystason omaavia ihmisiä. Erityisesti niitä ei saa 
käyttää tarpeettomasti tuskallisissa kokeissa eikä niitä saa ilman hyviä 
perusteita vangita tai surmata. Toiseksi malli edellyttää, että tuskaa ja 
kärsimystä tuottavista eläintalouden muodoista on luovuttava, ja kol
manneksi, että tarpeettomista tuskaa ja kärsimystä aiheuttavista 
eläinkokeista on luovuttava (myös tuntevien ei-persoonien osalta).

Ensimmäiseen kohtaan Singer on lisännyt täsmennyksenä, että 
tuskan ja kärsimyksen aiheuttaminen itsetajuisille eläimille on oikeu
tettua vain, mikäli se on niin tärkeää, että samaan tarkoitukseen voi-
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täisiin käyttää ketä tahansa pientä lasta tai vajaamielistä henkilöä. 
Niiden keskuudessa, jotka eivät tunne Singerin koko teoriaa, tämä on 
aiheuttanut kauhistuneita reaktioita. Saksalaisten vammaisjärjestöjen 
edustajat ovat olleet varmoja, että Singer haluaisi varata heidän jäse
nistönsä koe-eläimiksi tieteen palvelukseen. Ja pienten lasten van
hemmat eivät yleensä pidä hyvänä ajatuksena sitä, että heidän pieno- 
kaisilleen aiheutettaisiin tarpeetonta kipua.

Singerin ajatus on kuitenkin päinvastainen. Juuri nämä reaktiot 
osoittavat, kuinka väärin itsestään ja omasta olemassaolostaan tietoisia 
eläimiä on käyttää tuskallisissa kokeissa. Täsmennyksen tarkoitus on 
tarjota eläinkokeiden tekijöille testi toimintansa arviointia varten. 
Delfiinin, gorillan, orangin tai simpanssin pyydystäminen ja alistam i
nen kokeeseen ei ole sallittua, ellei pyytäjä tai kokeen tekijä voisi teh
dä samaa omalle lapselleen.

Toisessa kohdassa sana "turha" tai "tarpeeton” on jätetty pois tar- r 
koituksellisesti, sillä kasvissyönnin mahdollisuus kumoaa automaatti
sesti oikeutuksen eläinten intressejä loukkaavalta tehokasvatukselta. 
Singerin mukaan voi olla vähemmän epäeettistä syödä eläimiä, jotka 
eivät eläessään olleet itsetajuisia, mikäli ne on otettu hengiltä ilman 
tuskaa ja ahdistusta, "huomaamatta”. Mutta koska sekin ruokkii aja
tusta eläimistä ihmisten käyttömateriaalina, se ei ole suositeltavaa.

Kolmannessa kohdassa sana "tarpeeton” on puolestaan tulkittava 
niin, että tuntevilla mutta ei itsetajuisilla olioilla tehdyt tuskalliset ko
keet ovat oikeutettuja vain, mikäli samaan tarkoitukseen sopivaa tus- 
katonta koetta ei ole ja on perusteltua syytä odottaa kokeesta huomat
tavasti enemmän hyötyä kuin haittaa. Singer pitää itse koetta riittävän 
hyödyllisenä vain, mikäli se on välttämätön edellytys ratkaisevalle lää
ketieteelliselle läpimurrolle. M ikäli yhdellä tuskallisella eläinkokeella 
löydettäisiin hoitokeino leukemiaan, se olisi oikeutettu. Mutta todelli
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suudessa kokeet eivät ole näin hyödyllisiä, joten ne voidaan käytän
nöllisesti katsoen kaikki eettisesti tuomita. (Tämä on tietenkin empii
rinen väite, joka pitäisi epäilemättä jotenkin todentaa ennen kuin Sin
gerin linja hyväksytään.)

Singer esittää arvioinnin helpottamiseksi testin päätöksenteolle 
myös tuntevien ei-persoonien tapauksessa. Tuntevalle eläimelle ei ole 
sallittua tehdä sellaista, minkä tekeminen ei olisi sallittua myös hyvin 
vakavasti aivovammaiselle ihmisyksilölle, jonka tuntevuuden ja tie
toisuuden taso vastaa suunnitellun koe-eläimen mentaalisia kykyjä.

Singerin teorian sovellukset jäävät osittain riippumaan siitä, min
kälainen maailma on, mitä siitä voidaan tietää ja mitä mahdollisesta 
tiedon puutteesta ajatellaan seuraavan. Esimerkiksi itsetajuisuus on 
kyky, jonka olemassaolosta tai puutteesta sellaisilla eläimillä kuin si
oilla, koirilla, hevosilla ja kissoilla ei vallitse yksimielisyyttä edes nii
den oikeuksien puolustajien keskuudessa. Onko hengen riistäminen 
niiltä tämän epävarmuuden vallitessa oikein? Singer vastaa kysymyk
seen vetoamalla hirvenmetsästäjien perinteiseen sääntöön: Ellet tiedä, 
onko pensaan takana metsästäjä vai hirvi, älä ammu! Tämän toimin
taohjeen puitteissa sikojen, koirien, hevosten ja kissojen käyttäminen 
elämää lyhentävissä kokeissa samoin kuin niiden syönti olisivat tuo
mittavia jo sillä perusteella, että mahdollisesti itsetajuisina olioina niil
lä on oikeus elämään.

Mutta vaikka johtopäätöksiä ei tehtäisikään epävarmuuden var
jolla, jo eläinten paremmin tunnettujen intressien ottaminen huomi
oon muuttaisi maailmaa varsin paljon. Suurin osa lihantuotannosta on 
keskittynyt tehomaatiloille, joissa eläimet kärsivät, paitsi erilaisista ti
lapäisistä tai pysyvistä kivuista, usein myös täydellisestä vapauden 
puutteesta. M ikäli eläinten intressejä halutaan kunnioittaa tavalla, 
joka Singerin näkemyksestä seuraa, vain syötävien eläinten kasvatta
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minen itse tai lihan ostaminen suoraan niiden hyvinvointiin sitoutu
neilta tiloilta voi tarjota hyväksyttävän vaihtoehdon kasvissyönnille. 
Toinen vaadittava muutos, jonka vaikutukset tavallisiin ihmisiin oli
sivat vain epäsuoria, mutta joka mullistaisi lääketieteen, biologisten 
tieteiden ja psykologian tutkimuksen, on eläinkokeiden lopettami
nen. Niille, jotka puolustavat eläinkokeita vetoamalla niiden tarpeel
lisuuteen uusien hoitojen kehittämisessä, Singerin vastaus on selvä. 
Intressien yhtäläisestä kunnioittamisesta seuraa, että yhden olioryh- 
män keskeisiä intressejä ei voida rutiininomaisesti uhrata toisten olio- 
ryhmien hyödyttämiseksi. Ellei ihmisten moraalinen rohkeus riitä 
jonkin tietyn kokeen tekemiseen aivovaurioiselle lajikumppanilleen, 
sitä ei pitäisi tehdä muullekaan henkisesti samantasoiselle eläimelle.

Singerin jälkimmäiseen ehdotukseen voidaan ehkä utilitaristiselta 
kannalta huomauttaa, että myös valintojen myöhemmät seuraukset 
pitäisi hänen "käytännön testistään" huolimatta varmasti ottaa joten
kin huomioon. Entä jos tieteellisillä kokeilla saatu hyöty olisi niin suu
ri, että niissä pitäisi käyttää ihmisiäkin? Ehkä Singerin ansiot tässä 
keskustelussa liittyvät hyötyoppien kannalta lähinnä "puolueetto
muuden periaatteen" puolustukseen. Mutta koska hän näyttää vievän 
yksilön välittömien intressien suojelemisen hyvinkin pitkälle, hänen 
teoriansa eläinten hyvinvoinnista kuuluu ehkä yhtä luontevasti oi
keuksia korostavaan kuin utilitaristiseenkin perinteeseen.
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Utilitarismin tulevaisuus

" U t i l i t a r i s m i n  k e s k e i s i n  s a n o m a

ON, TULEVAISUUDESSAKIN, ETTÄ 

MAHDOLLISIMMAN MONEN MAHDOL

LISIMMAN SUURI ONNELLISUUS ON 

TAVOITTELEMISEN ARVOINEN PÄÄ
MÄÄRÄ. N iin  k a u a n  k u n  m a a p a l 

lo lla  TAI SEN LÄHIPIIRISSÄ ON IH
MISIÄ JA MUITA TUNTEVIA OLENTO

JA, ON PAREMPI, ETTÄ KAIKKI NÄMÄ 

OLIOT OVAT ONNELLISIA KUIN ETTÄ 

NE OLISIVAT ONNETTOMIA."

Artikkelinsa "Abortion and the Golden Rule” alussa R. M. Hare 
kirjoittaa:

Jos moraalifilosofit haluavat onnistua soveltaessaan eettisiä
teorioita käytännöllisiin kysymyksiin, heillä on ensin oltava teoria.
(Hare 1975, 201 - suom. MH.)

Tämä tautologia sisältää utilitarismin tulevaisuuden kannalta sekä 
tosia että epätosia elementtejä, riippuen siitä, minkälainen tulkinta 
katkelmalle annetaan.

Ensinnäkin on totta, että arkielämän moraalisten ongelmien käsit
tely pelkästään välittömien intuitioiden ja "järkevyyden” tai "säädylli
syyden” puitteissa voi johtaa ratkaisuihin, jotka jäävät teoreettisesti 
epämääräiselle pohjalle.
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Judith Jarvis Thomsonin intuitioon vetoavat esimerkit, joissa seik
kailee viulunsoittajia ja heihin vastoin tahtoaan kytkettyjä kansalaisia, 
eivät tarkasti ottaen todista mitään teoriaa tai näkemystä esimerkiksi 
abortista oikeaksi. Ne osoittavat kyllä, mitä raskauden keskeytyksestä 
pitäisi ajatella, mikäli sattuu olemaan samaa mieltä Thomsonin kans
sa siitä, kuinka oikeutettua viulunsoittajan jättäminen kuolemaan on, 
ja siitä, mille tämä oikeutus perustuu. Mutta yleisemmin ottaen oikein 
valittu esimerkki voi vain kumota teorian tai normatiivisen kannan, ei 
näyttää sitä oikeaksi.

John Harrisin ajatukset eloonjäämisen arpajaisista ja niiden järke
vyydestä kuuluvat samaan luokkaan. Ellei uskota, että mahdollisim
man monen ihmiselämän jatkaminen mahdollisimman pitkään on ai
noa tavoiteltava asia, hänen väitteensä arpajaisten rationaalisuudesta 
ei tue niiden eettistä hyväksyttävyyttä. Harris on myöhemmissä töis
sään, esimerkiksi kirjassaan C lones, G enes, and Imm ortality  (1998), 
nostanut eksplisiittiseksi lähtökohdakseen teorian puuttumisen. Seu
rauksena on, että hänen käsityksiinsä biotekniikan sovelluksista on 
jäänyt ristiriitaisuuksia ja selittämättömyyksiä.

Anne Maclean tarjoaa esimerkin filosofista, joka yrittää luoda 
etiikkaa säädyllisyyden ja arkiajattelun käsitteiden varaan. Jyrkim pi
en utilitaristien arvostelussa voikin päästä joihinkin tuloksiin vain to
teamalla, että heidän teorioidensa sovellukset ovat kammottavia. 
Mutta arkiajattelu on usein ristiriitaista ja sekavaa, eikä joidenkin te
kojen nimeäminen k iistattom aksi murhaksi” sinänsä todista niitä 
tuomittaviksi. Tämä näkyy muun muassa siitä, että Maclean joutuu 
itsekin perustelemaan väitteensä arpajaisten luonteesta murha-auto
maattina. Kun näistä perusteluista voidaan olla eri mieltä, vääryyden 
kiistattomuus, Macleanin omassakin mielessä, osoittautuu illuusioksi.
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Toiseksi Haren väitteessä on epäilyttävää se (implisiittiseksi jäävä 
oletus), että luotuaan oikean (utilitaristisen) eettisen teorian filosofit 
voivat mekaanisesti soveltaa sitä kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ja 
tulla aina oikeaan normatiiviseen johtopäätökseen.

Ilmeinen ongelma tässä on se, että eri filosofit voivat samaa teoriaa 
soveltamalla tulla keskenään ristiriitaisiin tuloksiin. Tämä on erityi
sen helppoa utilitarismissa, jossa kokemukset, halut, preferenssit, int
ressit ja tarpeet jäävät aina painotuksiltaan jossain määrin epämääräi
siksi. Yhden utilitaristin mielestä on oikein rakentaa moottoritie met
säalueen läpi, koska se palvelee teollisuuden ja matkailun kautta luke
mattomien ihmisten valintoja loukkaamatta oikeastaan kenenkään 
etua. Toisen mielestä se on väärin, koska harvinaiset eläinlajit katoa
vat, eikä tuleville sukupolville jää mahdollisuutta nauttia niiden ole
massaolosta. Haren mielestä tämä ei ehkä olisi pulmallista, sillä toisen 
näistä täytyy yksinkertaisesti tulkita teoriaa väärin. Mutta kumpi on 
oikeassa ja kumpi väärässä? Kiistat tapausten oikeasta käsittelystä 
johtavat takaisin keskusteluun teorioiden luonteesta.

Ongelma, jonka olemassaoloa Hare ei ainakaan myöntäisi, on joi
denkin tapausten ratkeamattomuus pelkän eettisen teorian avulla. En 
esimerkiksi usko, että mikään normatiivinen oppi (oli se utilitaristi
nen tai ei) voisi yksikäsitteisesti ja yleisesti hyväksyttävästi ratkaista 
H. J. McCloskeyn sheriffin ongelmaa. Moraaliteorioiden reuna-alu
eille jää vaikeita kysymyksiä, joiden ratkaisussa on otettava huomioon 
yhteisössä vallitsevat käsitykset periaatteiden intellektuaalisesta kohe
renssista ja emotionaalisesta hyväksyttävyydestä.

Kolmanneksi Haren väite on tosi siinä mielessä (vaikka hän tuskin 
itse tarkoitti tätä), että filosofinen keskustelu arkielämän moraalisista 
kysymyksistä on helpointa niiden kesken, jotka tuntevat etiikan histo
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riaa ja teorioita riittävästi tietääkseen, millä kannalla he itse ovat ja 
miksi muut kannat ovat heidän mielestään virheellisiä tai vaillinaisia. 
Hyve-eetikko, hyötyeetikko ja velvollisuuseetikko pystyvät julkisessa 
keskustelussa selventämään myös niille, joilla ei ole moraalista selvää 
teoreettista näkemystä, monien käytännön moraaliongelmien luon
netta ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Lisäämällä tietoisuuden tasoa 
he voivat vähintään auttaa ihmisiä muodostamaan kysymyksiin omat 
vastauksensa niin, että he ymmärtävät niiden johdonmukaiset vaiku
tukset myös muihin kysymyksiin. Mutta tämän keskustelun kannalta 
on siis yhdentekevää, seuraako filosofi työssään Aristotelesta, Bentha- 
mia vai Kantia.

Tarvitaanko tällaisissa keskusteluissa sitten utilitaristeja? Moni 
mannereurooppalainen eetikko olisi valmis sanomaan, että hyötynä
kökohdat ovat ihmisille niin luonnollisia (ja erityisesti maailman
markkinoiden vapautuessa julkisuudessakin niin hyvin edustettuja) 
että filosofien on parasta keskittyä hyveiden, velvollisuuksien ja oi
keuksien puolustukseen. Hedonismi ja utiliteettien maksimointi ovat 
jo johtaneet imperialismiin, kolonialismiin, sotiin, terrorismiin ja nä
länhätään, ja siksi vain aidon moraalin puolustus voi tarjota ratkaisuja 
maailmaa vaivaavaan hyvien päämäärien ja oikein asetettujen toimin
nan rajojen puutteeseen.

Tällainen reaktio perustuu syvälliseen väärinkäsitykseen utilita
rismin luonteesta. Lähes jokainen hyötyopin teoreetikko on erottanut 
toisistaan lyhytnäköisen voitontavoittelun (joka on markkinoiden 
käyttövoima) ja ihmiskunnan onnellisuuden (jota markkinat joko uh
kaavat tai edistävät, näkökulmasta riippuen). Mikäli mennään halpa
hintaisten syytösten linjalle, utilitaristit voivat huomauttaa, että impe
rialismi ja kolonialismi tuhoisine vaikutuksineen ovat perua (kristilli
sen) hyve- ja velvollisuusetiikan valtakaudelta, kun taas universaalit
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hedonistit ovat pääsääntöisesti vastustaneet niitä. Godwin halusi ku
mota valtiovallan, joka voidaan pitää pystyssä vain pakolla, Bentham 
vastusti sotia ja laati perustuslakeja Etelä-Amerikan siirtomaavallasta 
vapautuneisiin maihin, James Mill vaati brittiläisen sortovallan lopet
tamista Intiassa ja John Stuart Mill ajoi äänioikeutta naisille lähes 
puoli vuosisataa ennen sen tuloa laajemmin suosituksi. Peter Singer 
on 1900-luvun loppupuoliskolla muodostunut eläinten hyvinvoinnin 
yhdeksi tärkeimmistä puolestapuhujista, ja hän on myös esittänyt 
jyrkkiä kannanottoja tulonjaon järjestämiseksi uudelleen rikkaiden 
ja köyhien maiden kesken. Brittifilosofi Robin Attfield on puolusta
nut luonnollisen elinympäristömme koskemattomuutta ja kunnioit
tavaa kohtelua utilitaristisin argumentein.

Nämä esimerkit eivät tietenkään todista, että vain utilitaristit olisi
vat kannattaneet ajatuksia, jotka sittemmin ovat muodostuneet popu
laareiksi. Myös hyve- ja velvollisuuseetikoiden joukosta on kautta ai
kojen löytynyt heikkojen puolestapuhujia ja oikeamielisyyden esitais
telijoita. Ja on olemassa utilitaristeja, joiden näkökulma rajoittuu ta
loudellisiin voittoihin lyhyellä aikavälillä. Eikä utilitaristienkaan lei
ristä löytynyt riittävästi vastustajia, kun Eurooppa ajautui 1900-luvun 
alkupuolella totalitarismin lumoihin. Mutta ne murentavat toivoakse
ni edes vähän muodostunutta valheellista kuvaa universaaleista hedo
nisteista moraalittomina oman etunsa tavoittelijoina.

Utilitarismin keskeisin sanoma on, tulevaisuudessakin, että mah
dollisimman monen mahdollisimman suuri onnellisuus on tavoittele
misen arvoinen päämäärä. Niin kauan kun maapallolla tai sen lähipii
rissä on ihmisiä ja muita tuntevia olentoja, on parempi, että kaikki 
nämä oliot ovat onnellisia kuin että ne olisivat onnettomia. Etiikan 
teoriat, jotka väittävät, että hyveiden, oikeuksien tai velvollisuuksien 
nimissä onnellisuutta on vähennettävä, joutuvat edelleen kuulemaan
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kritiikkiä utilitaristien taholta.
Monet 1900-luvun lopun sovellukset perustuivat lähinnä N egatii

viseen utilitarism iin”, oppiin, jonka mukaan onnellisuuden suoranais
ta edistämistä tärkeämpää on kärsimyksen estäminen ja lievittämi
nen. Tähän pohjautui, kaikkine puutteineenkin, Harrisin ajatus 
mahdollisimman monen elinsiirron tarvitsijan pelastamisesta. Ja tä
män sovelluksia ovat Kuhsen ja Singerin käsitykset kärsimysten ly
hentämisestä vammaisilla vastasyntyneillä sekä Singerin näkemykset 
eläinten oikeuksista ja köyhien maiden aseman parantamisesta.

Ei ole aivan selvää, kuinka pitkälle tällä tiellä utilitaristit, jotka 
ovat yleensä varsin humaaneja ja ihmisrakkaita olioita, uskaltavat 
mennä. Negatiivisen utilitarismin varjopuoleksi on nimittäin nähty, 
että se johtaa äärimmilleen vietynä ainakin ihmissuvun loppumiseen 
maapallolta. M ikäli ihmiselämään kuuluu aina kärsimyksiä (joka 
tuntuu aksiomaattiselta totuudelta), ihmisille olisi opin mukaan pa
rempi olla syntymättä. Siksi nyt elävien ihmisten velvollisuus on olla 
lisääntymättä. Ja elleivät nyt elävät ihmiset hanki lapsia, ihmiskunta 
lakkaa noin sadassa vuodessa olemasta olemassa.

Ajatellaanpa ihmissuvun poismenosta mitä tahansa, utilitarismi 
on oppi, joka on läpi koko historiansa pystynyt kevyesti liittoutumaan 
radikaalien ajatustapojen kanssa. Brittiläinen empirismi, joka asettui 
vastustamaan eurooppalaista rationalismia, löysi alusta lähtien liitto
laisen universaalista hedonismista. Tämä tarkoitti sellaisten metafyy
sisten kummajaisten kuin luonnollisen lain ja sittemmin luonnollisten 
oikeuksien asettamista epäilyksen alaisiksi ja toiminnan oikeutuksen 
etsimistä ihmisten elämästä niin kuin he sen itse kokevat. Assosiaatio- 
psykologia, joka oli tarkoitettu käsitteellistämään näitä kokemuksia, 
on ehkä tullut tiensä päähän, eikä hedonismi luultavasti ole oikea tapa 
hahmottaa sitä, mikä on ihmisille yksilöinä ja yhteisöinä parasta. Mut
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ta preferenssien, intressien ja tarpeiden tarkempi määrittely voisi luo
da utilitarismille uuden aksiologisen perustan.

Olen moneen otteeseen korostanut sitä, että utilitarismi sen pa
remmin kuin mikään muukaan kokonaisvaltainen normatiivinen 
teoria ei mielestäni pysty esittämään yksikäsitteisiä ja hyväksyttäviä 
ratkaisuja kaikkiin ihmiskuntaa kohtaaviin moraalisiin ongelmiin. 
Mutta se on nähdäkseni edelleen yksi hyvä vaihtoehto, kun yritetään 
luoda kuvaa siitä, miten ihmisten pitäisi elää ja toimia maailmassa.
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Viitteet ja  vihjeet

i .  M itä  f il o so f in  p it ä i s i  t i e t ä ä  u t i l i t a r i s m i s t a  

Utilitarismin määritelmät filosofisissa sanakirjoissa ovat usein epätäy
dellisiä ja suuntaan tai toiseen tendenssimäisiä. Kohtuullisen tasapai
noinen esitys on Dan Brockin (1995) artikkeli T he C ambridge  D ic - 
tionary of PHiLosoPHYSsa. James Griffinin ”Modern utilitarianism” 
(1982) tarjoaa perusteellisemman selvityksen opin tilasta 1970-luvulla. 
Jonathan Gloverin toimittama kokoelma U tilitarianism  and Its 

C ritics (1990) valottaa teoriaa sekä sen puolesta että sitä vastaan.
Alkuesittelyssä mainittuja filosofeja, jotka eivät esiinny myöhem

missä luvuissa, ovat Torbjörn Tännsjö, Jonathan Glover, Derek Parfit 
ja Jan Narveson. Tännsjö on pohtinut kidutuksen oikeutusta artikke
lissaan ”Classical hedonistic utilitarianism” (1996). Gloverin C ausing 

D eath and S aving L ives (1977) on soveltavan etiikan pioneerityö, jota 
voitaneen pitää ainakin seurauseettisenä. Parfitin R easons and P er- 

sons (1986) on tekijänsä mukaan ensimmäinen yritys luoda sekulaaria 
etiikkaa. Kirja on mahdollisesti seurauseettinen, mutta myös erittäin 
vaikeaselkoinen. Narvesonin M orality  and U tility (1967), jonka 
kannoista tekijä on sittemmin sanoutunut irti, on selkeämpi joskaan 
ei kovin uutta luova yritys luoda utilitaristista teoriaa.

Kansantaloustieteillä John Harsanyin suoraviivaiseen hyötyop
piin voi tutustua esimerkiksi artikkeleissa ”Morality and the theory of 
rational behaviour” (1982a) ja ”Some epistemological advantages of a 
rule-utilitarian position in ethics” (1982b).
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2. E u r o o p a n  m o r a a l i a j a t t e l u  e n n en  u t i l i t a r i s m i a  

Suomenkieliset filosofian historiat eivät anna hyvää yleiskuvaa mo
raalifilosofian kehityksestä Euroopassa. Frederick Coplestonin A 
H istory of P hilosophy (1985) on perinpohjainen esitys, josta useim
mat eettisen ajattelun käänteet ovat löydettävissä. Alasdair Maclnty- 
ren A S hort H istory of E thics (1967) on edelleen yksi luotettavim- 
mista johdantoteoksista.

3. B r it t il ä in e n  t r a d itio  en n en  u t i l i t a r i s m i a  

Lyhyt historiallinen johdatus sisältyy Anthony Quintonin kirjaan 
U tilitarian E thics (1989). Perusteellisempaa tietoa brittiläisestä mo
raalifilosofiasta alkaen Hobbesista löytyy D. D. Raphaelin erinomai
sesta kaksiosaisesta antologiasta B ritish M oralists 1650-1800  (1991a; 
1991b).

4. CUMBERLAND JA UNIVERSALISTISEN HEDONISMIN SYNTY

Ehdottomasti paras esitys utilitarismin kehityksestä 1600-luvulta 1800- 
luvulle on Ernest Albeen A H istory of E nglish U tilitarianism  

(1902). Erityisesti protoutilitaristit ennen Benthamia on liitetty myö
hempään traditioon vakuuttavasti.

5. M o r a a l i a i s t i k o u l u k u n t a

Raphaelin antologia (1991a) ja Albeen kirja (1902) antavat parhaat 
tiedot moraaliaistikoulukunnan edustajista ja heidän yhteyksistään 
utilitarismiin.
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6. T eologinen  u t i l i t a r i s m i

Berkeleyn varhaista sääntöutilitarismin muotoilua olen analysoinut 
tarkemmin artikkelissa "Obedience to rules and Berkeleys theologi- 
cal utilitarianism” (1994). Gayn, Brownin, Tuckerin ja Paleyn teorioi
den suhteen paras lähde on Aiheen kirja (1902).

7. U t i l i t a r i s m i n  a s s o s i a a t i o p s y k o l o g i n e n  p e r u st a

Aiheen kirja (1902) ja Raphaelin antologia (1991a; 1991b) ovat parhaat
lähteet utilitarismin psykologisen perustan tutkimiseen.

8. R e f o r m i n  k y n n y k s e l l ä : G o d w i n in  a n a r k i s m i  

Godwin, toisin kuin monet muut utilitaristiseen perinteeseen liittyvät 
filosofit, kirjoittaa viihdyttävästi. Siksi hänen kirjansa E nquiry  C on- 

cerning P olitical Justice (1985) on itsessään paras lähde hänen 
ajatteluunsa. Isaac Kramnickin (1985) johdanto Godwinin teokseen 
on valaiseva itsenäinen työ.

9. B e n t h a m  j a  k l a s s is e n  u t i l i t a r i s m i n  s y n t y  

Benthamin teoriasta on olemassa suuri joukko kommenttikirjalli- 
suutta, mutta paras johdatus hänen ajatteluunsa on H. L. A. Hartin 
(1982) johdanto kirjaan A n Introduction to the P rinciples of 

M orals and L egislation (1982). John Stuart Mill ilmaisee omia 
aikalaiskäsityksiään esseessä "Bentham” (1987a). Gloverin antologia 
U tilitarianism  and Its C ritics (1990) valottaa klassisen utilitarismin 
teoriaa ja ongelmia monipuolisesti.
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io .  B e n t h a m i n  u t il i t a r i s t i n e n  r a n g a is t u st e o r ia  

C. L. Tenin C rim e , G uilt , and P unish ment  (1987) on filosofisesti 
pätevin saatavilla oleva esitys rangaistusteorioista. Olen itse puolusta
nut modifioitua utilitaristista rangaistusteoriaa artikkelissa ”A defen- 
ce of the utilitarian theory of punishment” (1992).

1 1 .  Ja m e s  M ill  j a  d e m o k r a t i a n  p sy k o l o g in e n  perusta  

James Mill on etiikan historioissa jäänyt poikansa varjoon -  hänen 
osuutensa utilitarismin kehitykseen olikin ehkä ennemmin psykolo
gisen perustan ja poliittisen teorian luomisessa ja jälkimmäisen täy
täntöönpanossa. Lyhyt kuvaus Millin ajattelusta sisältyy Quintonin 
kirjaan U tilitarian E thics (1989).

12 .  Joh n  S t u a r t  M ill  j a  u t i l i t a r i s m i n  revisio  

John Stuart Millin U tilitarianism  (1987b) ja O n L iberty (1975) ovat 
helppolukuisia mutta vaikeatajuisia kirjoituksia. Kommenttikirjalli- 
suutta on paljon — näistä parhaan alustavan kuvan Millin ajattelusta 
antaa W. Thomasin M ill (1985). Lisäviitteitä löytyy esimerkiksi 
Gloverilta (1990).

13 .  Joh n  S tu a r t  M ill  n aiste n  a s e m a s t a

Millin "liberaalifeminismi”, jonka innoittajana ja selkiyttäjänä toimi 
Harriet Taylor Mill, on herättänyt ristiriitaisia tunteita myöhempien 
feministien keskuudessa. Melko milliläisessä hengessä on sittemmin 
naisten asemaa puolustanut Janet Radcliffe Richards kirjassaan T he 

S ceptical  F eminist  ( 1 9 8 0 ).
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14 .  SlDGWICK JA "ETIIKAN METODIT”

Sidgwickin ja hänen aikalaistensa ajattelua on valottanut perinpohjai
sesti }. B. Schneewind kirjassaan S id g w ic k ’s E thics and V ictorian 

M oral P hilosophy (1977). Mielenkiintoisen näkökulman — ja yhtey
den nykyetiikkaan — tarjoaa Peter Singerin ”Sidgwick and reflective 
equilibrium” (1974).

1 5 . G. E M oore j a  "n a t u r a l i s t i n e n  v i r h e p ä ä t e l m ä "

Mooren omat kirjoitukset sisältävät paljon toistoa ja ovat kuivaa 
luettavaa. Siksi onkin outoa ajatella häntä henkevän keskustelupiirin 
keskipisteenä — kuvaus tästä Mooren puolesta on kuitenkin P. Levyn 
M oore (1981). Quinton (1989) esittää Mooren utilitarismin kriitikko
na, joka on mahdollinen tulkinta, kunhan vaatii opin puhtailta 
muotoiluilta hedonistista aksiologiaa.

Mooren sekä hänen brittiläisten seuraajiensa ja kriitikoidensa aja
tuksia erityisesti metaetiikasta on valotettu monipuolisesti Juhani Pie
tarisen ja Seppo Poutasen kirjassa E tiikan  teorioita ( 1 9 9 8 ).

1 6 . R. M. H a ren  u n i v e r s a a l i  p r e s k r i p t i v i s m i  

Haren eettisestä teoriasta saa hyvän kuvan D. Seanorin ja N. Fotionin 
toimittamasta kokoelmasta H are and C ritics (1988). Universaalin 
preskriptivismin loogisista piirteistä huolellinen esitys on Jukka Vare- 
liuksen lisensiaatin tutkimus ”Universal prescriptivism and utilitaria- 
nism” (1998).
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17• H a r e , abortti  j a  k u l t a i n e n  sä ä n t ö

Abortin eettisyydestä on artikkeleita lähes jokaisessa bioetiikan ja 
soveltavan etiikan antologiassa, esimerkiksi James Rachelsin kokoel
massa M oral P roblems (1979) ja Peter Singerin lukemistossa A pplied 

E thics (1986). Olen itse käsitellyt asiaa kirjoituksessani "Kohdusta 
hautaan” (1987) ja joissakin väitöskirjani C ritical S tudies in P hilo- 

sophical  M edical Ethics (1990) luvuissa.

18 .  R . B. B randt  j a  h a l u j e n  k o g n i t i iv in e n  p s y k o t e r a p ia  

Brandtin teksti on suhteellisen helppolukuista, joten "kognitiivisesta 
psykoterapiasta” riittävästi kiinnostuneet voivat perehtyä itse hänen 
kirjaansa A T heory of the G ood and the R ight (1979). Paremman 
johdatuksen toisen maailmansodan jälkeiseen utilitarismiin Yhdys
valloissa tarjoaa kuitenkin hänen varhaisempi teoksensa E thical 

T heory (1959).

19 .  B ran d t  h a l u i s t a  i h m i s e l ä m ä n  a l u s s a  j a  l o pu ssa  

Itsemurha ja eutanasia ovat abortin ohella bioetiikan kokoelmien 
vakioaiheita — esimerkiksi Rachelsin (1979) ja Singerin (1986) kokoel
mat sisältävät artikkeleita niistä.

20 .  S ä ä n t ö u t i l i t a r i s m i  j a  sen rajat

Lyonsin (1965) kritiikin jälkeen vain Brandt (1979) jäi sääntöutilitaris- 
min kannattajaksi. (Käsite "rule utilitarianism" oli häneltä peräisin, ja 
se syrjäytti nopeasti ensin käytetyt attribuutit "restricted" ja "indi- 
rect”.) Epämääräinen ajatus sääntöihin nojaavasta konsekventalismis-
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ta on yleisempi, vaikka sitä ei ole kukaan muotoillut loppuun asti. 
Ongelmana kuitenkin on, että mikäli se edellyttäisi yksittäisessä 
tilanteessa sääntöjen seuraamista vastoin parhaita seurauksia, se ei 
olisi utilitarismia, ja jos taas edellyttäisi, se olisi aktiutilitarism ia -  
Lyonsin dikotomiaa on vaikea murtaa.

2 1 .  J. J. C .  S m a r t i n  h e d o n ist in e n  a k t i u t i l i t a r i s m i  

Smartin oma kirjoitus (1987) on lukemisen arvoinen -  erityisesti sen 
alkupuolella utilitarismin pääopit ja niiden vaihtoehdot käsitellään 
tarkasti ja valaisevasti.

22 .  U t i l i t a r i s m i , in teg ritee tti  j a  o i k e u d e n m u k a i s u u s  

Utilitarismin keskeistä kritiikkiä löytyy Gloverin (1990) kokoelmasta 
sekä Senin ja Williamsin toimitteesta U tilitarianism  and B eyond 

(1982). Kritiikin varhaisempia muotoja on käsitelty Quintonin (1989) 
kirjassa, josta siihen löytyy myös lisäviitteitä.

23 .  Joh n  H a rr is  j a  e l o o n j ä ä m i s e n  a r p a j a i s e t  

Harrisin ”Survival lottery” (1975) on painettu useimpiin soveltavan 
etiikan kokoelmiin, useimmiten puolustamaan sitä kantaa, että olem
me yhtä suuressa vastuussa tekemättä jättämisistämme kuin aktiivi
sista tekemisistämme. Saman aiheen muita klassikkoja ovat Gloverin 
C ausing D eath and S aving L ives (1977), Daniel Dinellon ”On killing 
and letting die” (1976) ja Michael Tooleyn ”Abortion and infanticide” 
(1972).
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24 .  H e lga  K u h s e , P eter  S inger  j a  v a st a sy n t y n e e t  

Kirjansa P ractical E thics toisen laitoksen (1993) jälkipuheessa ”On 
being silenced in Germany” Singer kertoo saksalaisen kielialueen 
reaktioista hänen ja Kuhsen näkemyksiin. Olen itse käsitellyt liberaa
lin aborttiteorian yhteyttä vastasyntyneiden surmaamiseen väitöskir
jani (1990) toisessa luvussa.

25 .  S in ger  ja  e lä in t e n  vapautus

Klassikkonsa A n im al  L iberation (1975) myötä Singer tuli joksikin 
aikaa eläinoikeusliikkeen pää filosofiksi. Kaksi vuosikymmentä myö
hemmin hän hämmensi uudelleen filosofista yhteisöä esittämällä 
kaikille ihmisapinoille yhtäläisiä oikeuksia elämään, vapauteen ja 
kärsimyksen välttämiseen -  tämä projekti julkistettiin 1993 Singerin 
ja Paola Cavalierin toimittamassa kirjassa T he G reat A pe P roject.

26 .  U t i l i t a r i s m i n  t u l e v a is u u s

Olen pyrkinyt osoittamaan Harrisin näkökulman puutteelliseksi kir
joituksessani ”What the fox would have said, had he been a hedge- 
hog” (1999). Käsitystä siitä, että yhteisössä vallitsevat käsitykset on 
jossain vaiheessa otettava mukaan eettiseen päätöksentekoon, olen 
puolustanut kirjassa L iberal U tilitarianism  and A pplied Ethics 

(1994).
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