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SISÄLTÖ

• Korona ja filosofian kolme aaltoa

• Filosofian rajat

• Filosofian tehtävät (ja esimerkkejä)

• Havaintoja tieteen tekemisen muutoksista



FILOSOFIT: 
ENSIMMÄINEN 

AALTO A



FILOSOFIT: ENSIMMÄINEN AALTO B

• "oikea-aikainen vapaapalokuntalaisuus voisi hyvinkin olla se 
rooli, johon bioeetikot sopivat COVID-19-pandemian 
kaltaisissa kriiseissä. Hyvin muotoillut argumentit voisivat 
paljastaa poliittisten päätösten oikeutukset ja niiden 
taustaoletukset niin kansalaisille kuin vallanpitäjillekin.”

• Matti Häyry 2020



FILOSOFIT: TOINEN AALTO 

”…this focus on the ethics of triage in a worst-case 
scenario meant that many other important ethical
issues were neglected.”



Filosofit: toinen aalto



Aljazeera

Filosofit: kolmas aalto



FILOSOFIAN RAJAT







FILOSOFIAN RAJAT

Jos pahin tapahtuisi, tehohoidon kapasiteetti ylittyisi
sietämättömällä tavalla, eikä kaikkia hoitoa tarvitsevia voitaisi
hoitaa. …

Sellaisessa tilanteessa ei ole enää oikeita vastauksia. Ei kukaan
osaa sanoa, kenen elämä on arvokkaampi kuin toisten. ”Eivät
lääkärit, eivät poliitikot, eivät eetikot.” 

Veikko Launis SK 



FILOSOFIAN RAJAT

• "Mielestäni filosofinen bioetiikka ei voi johtopäätöksenään 
tulla muihin kuin hypoteettisiin normeihin. "Jos kaikki 
suomalaiset haluavat ensisijaisesti kaikkien vältettävissä 
olevien COVID-19-kuolemien estämistä, meidän on 
tehtävä sitä-ja-tätä.””

• Matti Häyry 2021



FILOSOFIAN TEHTÄVÄT

• Käsitteiden selventäminen 

• Argumenttiemme,  metodiemme ja päätöstemme taustalle olevien 
oletusten selventäminen

• Uusien käsitteiden ja teorioiden kehittely

• Epävarmuuden tutkiminen

• ”Keisarin uusien vaatteiden” paljastaminen

• Trendien ja niiden merkityksen identifiointi



MIKÄ OLI/ON KORONATOIMIEN 
TAVOITE?

• Ehkäistä 
• Tartuntoja

• Sairaalahoitoa vaativia tauteja

• Tehohoitoa vaativia tauteja

• Kuolemia (ylipäänsä/koronasta/koronan kanssa (miten dg?))

• ”Ennenaikaisia” tai ”turhia” kuolemia? 

• Moraalista katastrofia, jossa tehohoidon kapasiteetti oikeasti ylittyy



NÄYTTÖ





ARVOT JA FAKTAT







ARVOT JA FAKTAT
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EPISTEEMINEN NÖYRYYS



FILOSOFIAN TEHTÄVÄT
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EPÄVARMUUS

• Ei leviä / leviää pisaratartuntana

• Pandemia kestää 3 kk / 2 v / kauemmin

• Lapset eivät tartuta / tartuttavat vähän / paljon

• Kuolleisuus on 0.1% / 0.2 % / 0.5% / 2%  jne. 

• Litistä käyrä / Tukahduta

• Laumasuoja



EPÄVARMUUS

Uskali Mäki/ Tieteessä tapahtuu



EPÄVARMUUS

HS 31.1.2021



EPÄVARMUUS



FILOSOFIAN TEHTÄVÄT

• Käsitteiden selventäminen 
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ASIANTUNTIJUUS



ASIANTUNTIJUUS
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TUTKIMUSTA 
POIKKEUSTILASSA



TUTKIMUSTA POIKKEUSTILASSA

• 53 potilasta, ei kontrolleja

• Lääkeyhtiön sponsoroima

• 56 kirjoittajaa

• ”Käsikirjoitusta valmisteltaessa saimme apua Davod McNeeliltä ja 
Sandra Chenilta, jotka toimivat Gilead Sciences –yhtiössä.”  



TUTKIMUSTA 
POIKKEUSTILASSA



TUTKIMUSTA
POIKKEUS-

TILASSA

NYT 14.6 2920



TUTKIMUSTA 
POIKKEUSTILASSA



TUTKIMUSTA POIKKEUSTILASSA

• Preprinttien ennennäkemätön tulva

• ”Olen lukenut noin 500 Covid-artikkelia. 90% niistä ei olisi 
tavallisissa oloissa päätynyt edes vertaisarviointiin.” 

(Prof. Henrik Sjövall, Göteborg)



TUTKIMUSTA POIKKEUSTILASSA



AFTER ALL, HUMAN ACTIVITY

• ”Science is a human activity with the error, self deception, 
grandiosity, bias, self interest, cruelty, fraud, and theft that
is inherent in all human activities (together with some
saintliness)”   (Richard Smith)

• https://www-bmj-com.libproxy.helsinki.fi/content/349/bmj.g7654

https://www-bmj-com.libproxy.helsinki.fi/content/349/bmj.g7654
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