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HEIKKI JUNKKARI



LÄÄKETIEDE  

 Lääketiede tai sen parempi suomennos medisiina (lat. 
ars medicine) tarkoittaa terveyden ylläpitämiseen ja 
palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen ja 
hoitoon kohdistuvaa tiedettä ja lääkitsemistaitoa.

 Lääketieteen harjoittamiseen sisältyy useita arvoja ja 
periaatteita

 Elämän kunnioittaminen

 Ihmisarvon kunnioittaminen

 Itsemäärääminen eli autonomia

 Hyvän tekeminen (beneficentia)

 Vahingon tuottamisen välttäminen (non-maleficentia)

 Oikeudenmukaisuus



OIKEUDENMUKAISUUS 

 Meillä kaikilla on käsityksemme oikeudenmukaisuudesta. 

 Oikeudenmukaisuus on tärkeää yhteiskuntarauhan

säilymisen kannalta, mutta se on myös välitön arvo



OIKEUDENMUKAISUUS JA LÄÄKETIEDE

 Lääketieteen harjoittamiseen liittyvät arvot ja lääketieteen eettinen itsesäätely nostavat yksilön hyvinvoinnin jalustalle.  
Tällöin yksilön hyvinvoinnin tavoitteleminen itsessään on arvokas ja itsestään selvä päämäärä.

 Lääketieteessä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan kaikille ihmiselle taattavaa yhtäläistä mahdollisuutta saada tarvittavaa 
hoitoa.  Koska resurssit ovat rajalliset, tulisi ne jakaa ihmisten kesken oikeudenmukaisesti.

 Myös useat oikeudenmukaisuusteoriat pitävät hyvinvointia (sen laajemmassa merkityksessä) tärkeänä mittarina,  jota on 
käytettävä moraalia ja oikeudenmukaisuutta arvioitaessa. 

MUTTA

 Mitä lääketieteen perusarvona pidettävä oikeudenmukaisuus tarkoittaa?  Mitä tarkoitetaan oikeudenmukaisella 
jakamisella? 

 Autammeko yleisestä inhimillisyydestä ja säälistä, jotka nojautuvat ennalta sovittuihin arvoihin ja päämääriin, vai 
autammeko siksi,  koska se on oikeudenmukaista? 



MITÄ OIKEUDENMUKAISUUS ON?

 Onko oikeudenmukaisuus yhteistä etua?

 Onko oikeudenmukaisuus vastavuoroisuutta?

 Onko oikeudenmukaisuus puolueettomuutta?

 Onko oikeudenmukaisuus tasa-arvoa?



NELJÄKÄSITYSTÄ OIKEUDENMUKAISUUDESTA

 Utilitarismi ja sen muodot

 Rawlesin oikeudenmukaisuusteoria

 Sattuma-egalitarismi ja Dworkinin oikeudenmukaisuusteoria

 Scanlonin moraaliteoria



UTILITARISMI

 Utilitarismi on johdos englannin utility-sanasta, joka tarkoittaa hyötyä, 
hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta. 

 Tiivistettynä ajatussuuntauksessa moraalisesti oikean tai väärän toiminnan 
kriteerinä pidetään sitä,  miten paljon hyötyä tietystä toiminnasta seuraa.  
Pyrkimyksenä on subjektiivisen hyödyn maksimointi. 

 Hyöty voi olla esimerkiksi onnellisuutta,  preferenssien täyttymistä 
tai ennustettua hyötyä

 Jos koko yhteiskunnan hyöty on ∑ ja kunkin yksittäisen ihmisen hyöty on 
h^i, utilitarismin mukaan koko yhteiskunnan hyöty on yksittäisten ihmisten 
hyötyjen summa: ∑ = h^1 + h^2 + h^3…+h^n

 Utilitarismi nojautuu siis voimakkaasti seuraus-etiikkaan,  jonka mukaan 
teon moraalinen arvo määräytyy sen seurausten perusteella.

 Utilitarismin vaatimus hyödyn maksimoinnista ei siis kerro mikä on oikein 
tai väärin, ilman että arvioidaan, millaisia seurauksia toiminnalla on. 



UTILITARISMIN ESIMERKKITAPAUKSIA

 Yksilö kohtaa tilanteen, jossa on mahdollisuus auttaa kehitysmaan lapsia antamalla pienen lahjoituksen (esim. 1 % 
bruttopalkasta)  rokotteiden hankkimista varten kehitysmaassa.  

 Utilitarismia noudattava henkilö pohtii siis, kumpi  vaihtoehdoista saavuttaa suuremman kokonaishyödyn

 A) Koko palkan pitäminen itsellään, eikä rokotusta kehitysmaalapsille

 B) Pienempi palkka hänelle ja rokotus kehitysmaalapsille

 Utilitarismi ei ota kantaa ainoastaan yksilöiden tekemiä moraalipäätöksiä, vaan se voi ohjata koko yhteiskunnan tai 
yhteiskunnallisten instituutioiden järjestämistä 

 Utilitarismia ei kiinnosta hyödyn jakautuminen ihmisten kesken

 Tällöin yhteiskunnan suurempi kokonaishyöty määräytyy voittavaksi. Esimerkiksi utilitaristi suosittelee 100:n hyöty-yksikön 
lisäämistä rikkaalle, kuin 99 hyöty-yksikön lisäämistä köyhälle.  



 Klassinen utilitarismi

 ”Suurimman mahdollisimman joukon suurin 
mahdollinen onnellisuus”

 Stuart Mill:  ”Kaikki onnellisuus ei ole yhtä arvokasta”

 Prioritarismi

 ”Ihmisten hyvinvoinnin kasvattaminen on sitä 
tärkeämpää, mitä alhaisempi heidän hyvinvointinsa on”

 Suffientarismi

 ”Kaikille riittävä hyvinvointi”

 (Hyvinvointi-egalitarismi)

 ”Kaikille yhtä paljon”
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UTILITARISMIN ESIMERKKITAPAUKSIA



UTILITARISMIN ONGELMIA

 Antisosiaaliset preferenssit
 Subjektiivinen hyvinvoinnin 

kokemus

 ”Hyötyhirviöt ja 
hyötysyöpöt”

 Distribuutio



UTILITARISMI JA LÄÄKETIEDE



RAWLESIN OIKEUDENMUKAISUUSTEORIA

 Rawlesin vuonna 1971 julkaistu teos Theory of Justice on 1900-
luvun merkittävin panos keskusteluun siitä, mikä on 
oikeudenmukaista ja miten oikeudenmukaisuusperiaatteet tulisi 
perustella. 

 Rawlesin oikeudenmukaisuusteorian nojautuu 
sopimusteoreettiseen perinteeseen (Hobbes, Locke, 
Rousseaun)

 Kuvitteellinen alkutilanne,  jossa kuvitteelliset ihmiset sopivat 
yksimielisesti sopimuksen. 

 Tämän sopimuksen perusteella perustellaan valittavat eettiset 
periaatteet tai yhteiskunnalliset rakenteet ja perusinstituutiot

 Näitä ideaaleja yhteiskunnan rakenteita voidaan peilata 
olemassaoleviin rakenteisiin ja käyttää argumentaation tukena

John Rawls 1921-2002



RAWLESIN ARGUMENTAATION  YDIN

 Tietämättömyyden verho

 Luonnon arpajaiset

 Rawlesin mukaan oikeudenmukaisuus tämän 
sopimusteoreettisen argumentin perusteella voidaan johtaa 
kahteen periaatteeseen

 Ensimmäinen periaate (ns. vapausperiaate)

 Jokaisella ihmisellä on oltava yhtäläinen oikeus laajimpaan mahdolliseen 
yhtäläisten perusvapauksien kokonaisjärjestelmään. 

 Toinen periaate (ns. eroperiaate):  Sosiaaliset ja taloudelliset 
eriarvoisuudet on järjestettävä siten että

 Ne liittyvät virkoihin ja asemiin, jotka ovat kaikille avoimia 
mahdollisuuksien reilun yhtäläisyyden ehdoilla ja

 Ne tuottavat huonoimmassa asemassa oleville suurimman 
mahdollisimman hyödyn



RAWLESIN OIKEUDENMUKAISUUSTEORIA JA LÄÄKETIEDE

 Miltä näyttäisivät Rawlesilaiset terveydenhuollon rakenteet?

 Huolimatta Rawlesin teorian universaaliudesta, luo se silti 

enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

 Kuinka Rawlesin toista periaatetta tulee soveltaa 

esimerkiksi terminaalisesti sairaiden tai vakavasti 

vammaisten potilaiden tapauksessa?

 Hyväosainen ja köyhä potilas odottavat sydämensiirtoa, 

kumpi näistä tulisi priorisoida?

 Eutanasia,  abortti ja geeniterapia



SATTUMA-EGALITARISMI JA DWORKININ

OIKEUDENMUKAISUUSTEORIA

 Sattuma-egalitarismi (eng. Luck-egalitarism, liberal

egalitarianism tai responsibility-sensitive

egalitarianism)

 Rawlesin ”luonnon arpajaisten” kritiikki ja 

henkilökohtaisen vastuun korostaminen.

 Kaksi ydinperiaatetta

1. Ainoastaan yksilöiden vapaista valinnoista 

johtuvat erot hyödykkeiden tai hyvinvoinnin 

jakamisessa ovat oikeudenmukaisia.  

2. Sattumasta johtuvat arvot erot (kuten esimerkiksi 

salamaniskun tai luonnonmullistus) on puolestaan 

tasattava. 

Ronald  Dworkin (1931-2013)



DWORKININ ALKUTILANNE 

 Ryhmä ihmisiä haaksirikkoutuu autiolle saarelle

 Resurssien ollessa rajalliset, kaikille jaetaan saman verran 
valuuttana toimivia simpukankuoria

 Saarella olevista resursseista käydään huutokauppaa, kunnes 
kaikki saaren resurssit on jaettu.

 Kateustesti: Huutokauppaa jatketaan niin kauan, kunnes 
kaikki ovat osaansa tyytyväisiä

 Vammautuneille tai muuten vajaakuntoisille annetaan 
enemmän simpukoita. 

 Mahdollisuus hankkia vakuutus, jolla katetaan 
sairastuminen/vammautuminen. Yksilöt voivat kuitenkin 
ottaa riskejä.



MISTÄ SATTUMA-EGALITARISTIT OVAT KIINNOSTUNEITA



MISTÄ SATTUMA-EGALITARISTIT OVAT KIINNOSTUNEITA

ZZZ.. 



MISTÄ SATTUMA-EGALITARISTIT OVAT KIINNOSTUNEITA

ZZZ.. 



MITÄ TARKOITETAAN SATTUMALLA?

Sattuma-egalitarismissa sattuman lajilla on väliä

 Valinnanvarainen sattuma

 Tietoisesti valittuja toimintavaihtoehtoja. 

 Puhdas sattuma 

 Valintoihin liittymätön sattuma, mihin yksilö ei ole 

kyennyt vaikuttamaan



SATTUMA-EGALITARISMI JA LÄÄKETIEDE

Yksilön vapaat valinnat ja 

hoito

Vakuutus ja tieto 

sairauksien 

todennäköisyyksistä

Vapaan tahdon 

problematiikka 



SCANLONIN MORAALITEORIA

 ”What we Owe to Each Other” (1998)

 Kuten Rawls, hänen moraaliteoriansa nojautuu 

sopimusteoreettiseen perinteeseen

 Scanlon rajaa teoriansa koskemaan vain tekoja, joilla on 

vaikutusta tekijän ohella myös muiden elämään.

 Etsiessämme vastauksia oikeudenmukaisuuskysymyksiin, 

Scanlon pitää keskeisenä, miten perustelemme 

moraaliarvot. 
T.M. Scanlon 1940-



SCANLONIN MORAALITEORIA 

 Poiketen Rawlesin alkutilanteesta, scanlonilaista sopimusta ei tehdä 
tietämättömyyden verhon takana.

 Tasavertaiset yksilöt argumentoivat oikeudenmukaisuusperiaatteista, 
joita muut argumentoijat eivät pois perustellusti hylätä.

 Veto-oikeus

 Moraaliperiaate ei voi edellyttää tietyn ihmisryhmän uhrautumista 
kohtuuttomasti yhteisen edun nimissä. 

 Scanlon argumentoi

 ”Ilman muiden ihmisten intressien huomioonottamista ei ole mahdollista 
saavuttaa sopimusta tai ymmärtää, millainen periaate voisi olla yleisesti 
hyväksyttävä”

 Osallistujia ei painosteta ja heillä on käytössään kaikki tarvittava 
informaatio



SCANLONIN MORAALITEORIA 

 Poiketen Rawlesin alkutilanteesta, scanlonilaista sopimusta ei tehdä 
tietämättömyyden verhon takana.

 Tasavertaiset yksilöt argumentoivat oikeudenmukaisuusperiaatteista, 
joita muut argumentoijat eivät pois perustellusti hylätä.

 Veto-oikeus

 Moraaliperiaate ei voi edellyttää tietyn ihmisryhmän uhrautumista 
kohtuuttomasti yhteisen edun nimissä. 

 Scanlon argumentoi

 ”Ilman muiden ihmisten intressien huomioonottamista ei ole mahdollista 
saavuttaa sopimusta tai ymmärtää, millainen periaate voisi olla yleisesti 
hyväksyttävä”

 Osallistujia ei painosteta ja heillä on käytössään kaikki tarvittava 
informaatio



SCANLONIN MORAALITEORIAN YDIN

 ”Moraaliperiaate, joka määrittelee teon olevan moraalisesti oikein 

tai väärin on hyväksyttävä, mikäli muut ihmiset eivät voi sitä 

perustellusti hylätä”

 Scanlon käyttää englannin sanaa reasonable, sana tarkoittaa 

myös järkevää, järkeenkäypää, kohtuullista, hyväksyttävää ja 

ymmärrettävää.

 Scanlon esittää kaksi periaatetta, joita on vaikea yleensä 

perustellusti hylätä

1. Pelastamisen periaate

2. Auttamisen periaate



SCANLONIN MORAALIVÄITTEIDEN PERUSTELUT

 Perustelujen tulisi edustaa tiettyä näkökulmaa (standpoint)

 Perustelujen on oltava yleisiä (generic)

 Perustelujen on yleisluonteisten (impersonal) arvojen sijaan liityttävä ihmisiin (personal)



SCANLONIN TEORIAN KRITIIKKI

 ”..On itseasiassa epätodennäköistä, että järkevät ihmiset pystyisivät 

koskaan sopimaan yhtään mistään.” – Dennis Cooley

 Vaikka Scanlon on määritellyt auttamisen ja pelastamisen periaatteet, 

ne eivät ole käytännön ongelmiin sovellettavissa olevia periaatteita

 Mitä tarkoittaa esimerkiksi kohtuuton kustannus?



SCANLONIN MORAALITEORIA JA LÄÄKETIEDE



Mitä lääketieteen arvo 
oikeudenmukaisuudesta tarkoittaa?

Onko lääketiede oikeudenmukainen?



OIKEUDENMUKAISUUDESTA

”Miksi se olisi epäoikeudenmukaista? Ruhtinas Andrei 

sanoi. -Se mikä on oikeudenmukaista ja 

epäoikeudenmukaista, ei ole ihmisen ratkaistavissa. 

Ihmiset ovat aina erehtyneet ja tulevat erehtymään, 

eivätkä missään yhtä paljon kuin siinä, mitä he pitävät 

oikeudenmukaisena ja epäoikeudenmukaisena”

- Tolstoi, Sota ja Rauha


