
MAAILMANUSKONTOJEN ETIIKKA 

 
 

HINDULAISUUDEN ETIIKKA 
 

Karman laki = sinulle tapahtuu se, mitä itse teet     

(sielunvaelluksessa) 
 

Esim. jos olet elänyt sikamaisesti, niin 

seuraavassa elämässäsi sinusta tulee sika 
 

Hinduetiikassa keskeistä 

 kasvissyönti 

 pidättyväisyys halujen suhteen ja  

vaatimattomuus 
 

Karman laki –ajatuksen huono puoli on se,  

että se voi viedä innon auttaa köyhiä ja sairaita,  

koska he ovat itse aiheuttaneet oman tilansa. 
 

Huomaa: Kalkutan köyhien auttaja Äiti Teresa  

oli eurooppalainen kristitty. 
 

Kastilaitos on johtanut Intiassa matalakastisten ja  

kastittomien huonoon asemaan. 
 

Eläinsairaaloissa hoidetaan lehmiä ja lintuja. 
 

Ahimsa-periaate  =  väkivallattomuus 
 

Esim. sisälle tullutta käärmettä ei tapeta,  

vaan se viedään pois 

 

 

BUDDHALAISUUDEN ETIIKKA 
 

Ihmisen tulee vapautua maallisista asioista.  

Ihminen ei saa sitoa itseään maalliseen. 

Siksi oman ruumiin ja sen halujen hallinta  

ovat tärkeitä. 
 

Esim. ei alkoholia eikä huumeita 
 

Eläminen moraalisten sääntöjen mukaan  

on velvollisuus. 
 



Keskitien oppi  =  ei pelkkää juhlintaa ja  

ruumiillisia nautintoja, mutta ei myöskään  

itsekidutusta ja tiukkaa paastoa.  

 

 

ISLAMIN ETIIKKA 
 

Koraani on erehtymätön sekä uskonopin  

että etiikan asioissa. 

Ihmisen tulee noudattaa Allahin (=Jumalan)  

tahtoa. 
 

Miehillä ja naisilla on eri tehtävä: 

 mies on perheen pää ja elannon hankkija 

 naisen aluetta ovat koti ja lapset 
 

Tärkeitä kieltoja 

 sian lihaa ei saa syödä 

 alkoholia ei saa juoda 
 

Sharia-laki = islamin/Koraanin etiikka 

 moniavioisuus = miehellä saa olla  

korkeintaan neljä vaimoa 

 jyrkät rangaistukset:  jopa ruoskiminen,  

käden katkaisu varkaudesta ja  

kuolemanrangaistus 

 naiset peittävät vartalonsa ja hiuksensa 

 islamista luopumisesta jopa kuoleman- 

rangaistus 
 

Köyhiä ja sairaita tulee auttaa 

 antamalla almuja 

 almuveron tuotolla autetaan köyhiä sekä  

pidetään yllä sairaaloita ja kouluja 

 
 

Kristinusko ja muut uskonnot sekä yleensä  

kaikki ideologiat korostavat, että muille tulee  

tehdä hyvää ja muita tulee auttaa. 

Poikkeus tästä ovat satanismi ja saatanan- 

palvonta: 
 

 



SEKÄ SATANISTIEN ETTÄ 
SAATANANPALVOJIEN 

KÄYTTÄMIÄ TUNNUKSIA: 

 
 
 

 
 

Pentagrammi eli 
viisisakarainen tähti.  

Pentagrammi yksi kulma 
alaspäin on satanistien ja 

saatananpalvojien 
käyttämä tunnus. 

 
 
 

 
 

Kristinuskon vastaisuus 
 
 
 
 
 

 
 

Pedon luku 
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SATANISMI 
 

 

Esim. Hans K., ”Vasemman käden polku”-järjestö, 

”Suomessa meitä on tuhansia”. 

Saatanaa erillisenä olentona ei ole, ”saatana” on 

luonnon petomaista energiaa, ihmisen energiaa. 

Ihminen on eläin, pahin eläin. 

Ihminen on itsensä vapauttaja, ihminen pyrkii 

kehittämään itseään ja saamaan hyötyä itselleen. 

Halut tulee tyydyttää. 

Ei saa tappaa, mutta puhe synnistä on puppua ainakin 

seksin suhteen. 

Auttaminen (esim. kehitysapu) on turhaa. 

Perustaja Anton LaVey, USA.  Peruskirjana LaVeyn 

”The Satanic Bible”. 

USA:ssa oma kirkkokunta, ”Church of Satan”. Sillä on 

oma palvontarituaali sisältäen avointa seksuaalisuutta 

(alastomia naisia). 

Tunnuslukuina 666, 616 ja 9. 
 

 

 

SAATANANPALVONTA 

 

Satanisti Hans K:n mielestä saatananpalvonta on 

rikollisten keksimä peite huume- ja ilotyttöbisnekselle. 
 

Saatananpalvonta on keino, jolla eräät rikolliset ottavat 

ja pitävät otteessaan varhaisnuoria ja nuoria ja saavat 

heidät apulaisiksiin rikoksiin (esim.huumeiden levitys, 

pojat ja tytöt) tai ilotytöiksi (tytöt). 
 

Saatananpalvontarituaaleissa voi olla black metal –

musiikkia valtavalla voimakkuudella,  moshausta eli 

pään hakkausta ( transsi), seksiä (myös alaikäisiin 

kohdistuvaa) ja uhreja (esim. pikkueläimiä). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IHMISARVO JA -OIKEUDET 
 

Jokaisella on ihmisarvo riippumatta hänen kyvyistään, ominaisuuksistaan, 

varakkuudestaan ja asemastaan. 

 

Tärkein ihmisoikeuksien julistus on YK:n ihmisoikeuksien julistus  

vuodelta 1948. 

Huomaa: vuonna 1945 oli toinen maailmansota juuri päättynyt. 

Se oli johtanut kymmeniin miljooniin kuolleisiin ja natsien 

järjestelmällinen juutalaisten tappaminen (=holokausti) oli juuri 

paljastunut. 

 

Lisätieto: 

Pahimpia ihmisoikeuksien loukkaamisia historia aikana: 

 orjuus oli voimassa ympäri maailmaa tuhansien vuosien ajan. 

Englantilainen kristitty mies Wilberforce taisteli orjuutta vastaan ja lopulta 

orjuus kiellettiin. 

 orjuutta ja pakkotyötä on yhä nykyään, esim. Länsi-Afrikassa, jossa on 

sukupolvesta toiseen jatkuvaa velkaorjuutta. 

Seksiorjuus: monia naisia houkutellaan köyhistä maista suurilla lupauksilla. 

Pohjois-Korea lähettää ihmisiään pakkotyöhön eri puolille maailmaa. 

 hindulaisuudessa kastittomien eli dalitien huono asema 

 valloitus- ja tuhoamissodat, esim. mongolien valloitussodat keskiajalla tai 

Natsi-Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon 

 1900-luvulla kommunismi ja natsismi: 

natsit murhasivat teollisesti noin kuusi miljoonaa juutalaista, romaneja sekä 

poliittisia vastustajiaan (juutalaisten kansanmurha = holokausti) 

kommunistit heittivät vankilaan ja pakkotyöleireille valtavan määrän ihmisiä 

ja varsinkin Stalinin vainoissa 1930-luvulla ammuttiin ihmisiä paljon. 

Kommunistimaissa myös väärä, kommunistisen ideologian mukainen 

talous johti valtaviin nälkäkuolemiin: Neuvostoliitto (Ukraina 1930-luku), 

Kiina 1950-1960-luvut sekä Pohjois-Korea 

 Eteläisen Afrikan rasistinen apartheid-järjestelmä, jolla mustia sorrettiin 

 USA:ssa vasta 1960-luvulla alettiin taistella mustien kansalaisoikeuksien 

puolesta 

 

Ihmisoikeuksiin kuuluu monia vapauksia: 

 sananvapaus 

 paino- ja julkaisuvapaus 

 uskonnonvapaus 

 vapaus mielipiteisiin 

 kokoontumisvapaus 



    

 

Kuuluisia ihmisoikeustaistelijoita: 

 Martin Luther King, musta baptistipastori USA:ssa  

1960-luvulla – toiminta mustien oikeuksien puolesta. 

Lopulta Martin Luther King salamurhattiin 

 Mahatma Gandhi, lehtimies, Intia 1910-1940-luvut  

väkivallaton aktiivinen taistelu Britannian siirtomaa- 

hallintoa vastaan sekä toiminta kastittomien hyväksi 

 

Nykyisiä taisteluja ihmisoikeuksien puolesta mm. 

 Black Lives Matter – varsinkin USA 

 #metoo - naisten kokemaa ahdistelua vastaan 

 Pride - seksuaalivähemmistöjen oikeudet 

 
 

ANTISEMITISMI JA HOLOKAUSTI 
 

Antisemitismi = juutalaisvastaisuus 

Holokausti = natsien tekemä järjestelmällinen juutalaisten  

tappaminen  (noin kuusi miljoonaa kuollutta) 
 

Lisätieto: 

Antisemitismin historiaa: 

 juutalaisten kapinan jälkeen vuonna 70 j.Kr roomalaiset pakottivat juutalaiset 

pois Israelista ja alkoi juutalaisten diaspora eli hajaannus: yksikään 

juutalainen ei saanut asua Israelissa tai Jerusalemissa 

 keskiajalla erityisesti ristiretkien aikaan juutalaisia vainottiin. 

Myös musta surma eli rutto laitettiin monessa paikassa juutalaisten syyksi. 

Keskiajalla juutalaisia karkotettiin paljon Länsi-Euroopasta. He löysivät 

turvapaikan Itä-Euroopasta, nykyisestä Tsekistä tai Puolasta tai sitten 

Pohjois-Afrikan muslimimaista. 

 1800-luvulla juutalaiset joutuivat Venäjällä väkivaltaisten vainojen eli 

pogromien uhreiksi. Erityisesti pääsiäisen aikaan juutalaisten kortteleissa 

riehuttiin. 

 1800-luvulla kirjoitettiin juutalaisista myös väärennöskirja ”Siionin viisaiden 

pöytäkirja”, jonka mukaan juutalaiset pyrkivät maailmanherruuteen ja 

tuhoamaan kristillisen kulttuuriin. 

 Adolf Hitler syytti juutalaisia Saksan tappiosta ensimmäisessä 

maailmansodassa. 

Natsien mukaan juutalaiset olivat rottiin verrattavia ali-ihmisiä. 

Juutalaisten täytyy käyttää merkkinään 

keltaista Daavidin tähteä. 

Aluksi juutalaiset koottiin juutalaiskortteleihin 

eli ghettoihin. Myöhemmin kortteleista vietiin 

 
 

Pride-lippu 



ihmiset keskitys- ja tuhoamisleireille. 

Kuuluisimpia tuhoamisleirejä olivat Auschwitz-Birkenau ja Treblinka. 

 koska juutalaisille oli käynyt niin huonosti, juuri perustettu Yhdistyneet 

kansakunnat eli YK halusi suojella heitä ja YK:n päätöksellä vuonna 1948 

perustettiin Israelin valtio. 

 ikävä kyllä vielä nykyäänkin on antisemitismiä. 

Myös Euroopassa on ollut surmatöitä ja vahingontekoja juutalaisia kohtaan 

erityisesti Ranskassa ja Saksassa. 

 

Lisätieto: 

Juutalaisvainojen syyt: 

1. Juutalaiset elivät erossa muista ja tämä aiheutti oudoksuntaa ja pelkoja. 

Heistä tuli usein syntipukkeja. 
 

2. Juutalaisilla oli tarkat puhtausvaatimukset ja tämä joskus suojasi heitä 

kulkutaudeilta. 

Ja taas heitä pidettiin syyllisinä, esim. kaivojen myrkyttäjinä. 
 

3. Jotkut rikkaat juutalaiset herättivät kateutta (vaikka suurin osa juutalaisista 

oli alempaa keskiluokkaa tai köyhiä). 
 

4. Juutalaisia syytettiin Jeesuksen surmaamisesta. 
 

5. Juutalaiset eivät kääntyneet kristinuskoon ja siksi joskus papit ja piispat 

kääntyivät juutalaisia vastaan (mm. Martti Luther vanhoilla päivillään). 
 

6. Sosialismin ja kommunismin alkuaikoina eräät johtavat sosialistit olivat 

juutalaisia (esim. Lev Trotski), joten äärioikeisto ei hyväksynyt juutalaisia. 

Karl Marx oli alun perin juutalainen. 

Huomaa: Israelin juutalaisten yhteistilojen kibbutsien taustalla ovat 

sosialistiset ihanteet (yhteisomistus). 
 

7. Juutalaisia syytettiin salaliitosta kristityn maailman tuhoamiseksi. 
 

8. Nykyään monet, erityisesti äärimuslimit, syyttävät kaikkia juutalaisia 

Israelin valtion toimista, esim. palestiinalaisalueiden miehityksestä. 

 

 

SUHDE MUIHIN IHMISIIN 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko painottaa sitä, että  

lähimmäisenrakkauden tulisi olla ihmissuhteiden perusta. 

Pyrkimyksenä tulisi olla turvallisten ja kestävien ihmissuhteiden 

rakentaminen.  

 

Tärkeitä sosiaalisia taitoja ihmisellä ovat myönteisyys, kyky ratkaista 

ristiriitoja ja kyky luoda suhteita toisiin ihmisiin. 

 



Ystävyyttä on kahdenlaista: 

1. Läheisyyttä tai yhteisyyttä korostava ystävyys. 

Tämä tarjoaa tukea. 

2. Toiminnallinen ystävyys. 

Tässä tärkeintä on yhteinen tekeminen 

Ensimmäinen eli läheisyyttä tarjolla ystävyys on tyypillistä  

tytöille ja naisille. 

Toinen eli toiminnallinen ystävyys on tyypillisempää  

pojille ja miehille. 
 

Internet voi antaa vertaistukea, mutta myös lisätä vertailuja. 

Verkkomaailma ei korvaa läheisen ystävän puutetta. 

On jopa niin, että yksinäisyyden kokemus voi jopa pahentua sosiaalisen 

median myötä: ne, jotka käyttävät sosiaalista mediaa eniten, ovat kaikista 

yksinäisimpiä ja tyytymättömimpiä itseensä. 

 

Ikävä kyllä Suomessakin on 10 000 nuorta, joilla ei ole yhtään hyvää 

ystävää. 

 

 

MONIKULTTUURISUUS JA KULTTUURIEN KOHTAAMINEN 

 
Kulttuurilla on suuri vaikutus ihmisten tapoihin ja käyttäytymiseen. 

Tämä näkyy muun muassa kielessä, eleissä, tavoissa, juhlapyhien 

vietossa, arvostuksissa ja suhtautumisessa muihin ihmisiin… 

 

Arvot ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia. 

Esimerkiksi: mikä on arvokasta, mitä tulee säilyttää, mitä paheksutaan, 

mitä torjutaan… 

 

Etnisyydellä tarkoitetaan valtakulttuurista poikkeavia kansanryhmiä tai 

kulttuurisia vähemmistöjä. 

Nykyään kulttuurien ymmärtämisen tarve on lisääntynyt: monikulttuuriseen 

yhteiskuntaan kuuluu useita kulttuurisesti, uskonnollisesti ja 

maailmankatsomuksellisesti toisistaan poikkeavia ryhmiä. 

 

Maahanmuutto voi johtaa kahdenlaiseen pyrkimykseen: 

1. Voidaan pyrkiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen, jolloin on olemassa 

yhtä aikaa monia eri kulttuureja samassa maassa. 

2. Joskus voi tapahtua myös sulautumista ja sulauttamista, jolloin uudet 

ryhmät pyritään sulauttamaan valtaväestöön. 



 

Etniseltä taustaltaan suomalaisia sanotaan kantasuomalaiseksi. 

 

Etnosentrinen asennoituminen pitää omia piirteitään parempina kuin 

muiden ryhmien piirteitä. 

 

Yliyleistäminen eli stereotypia tarkoittaa sitä, että kaikkien poikkeavan 

ryhmän jäsenten ajatellaan toimivat samalla tavalla. 

 

Rasismi tarkoittaa ihmisten jakoa meihin ja heihin, joita ei hyväksytä. 

 

 

GLOBAALI ETIIKKA 

 

Globaali vastuullisuus tarkoittaa ihmisten tietoisuutta omien  

valintojensa vaikutuksista. Nykyisiä globaaleja haasteita 

maailmassa ovat: 

 ihmisten määrän kasvu 

 luonnon saastuminen 

 taloudellinen epätasa-arvo eri maiden ja maanosien välillä 

 

Globaali etikka pyrkii selvittämään yhteisiä maailmanlaajuisia periaatteita, 

joita ovat: 

 vastuu maapallon tulevaisuudesta 

 kestävä kehitys 

 yhteisvastuu 

 oikeudenmukaisuus 

 elämän kunnioittaminen ja moniarvoisuus 

 

Käytännön esimerkkinä näiden toteuttamisesta voisi olla reilun kaupan 

periaate. 

 

 

HYVÄ ELÄMÄ JA HYVINVOINTI 

 

Hyveet ovat arvostettavia luonteenpiirteitä. Antiikin Kreikassa tärkeimpiä 

hyveitä olivat viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus. 

 



Hyvää elämää tulee arvioida myös moraalisesta näkökulmasta. 

Moraalisesti arveluttavan toiminnan sijaan tulee valita moraalisesti hyvä ja 

kestävä toimintatapa. 

 

Hyvinvointiin kuuluu terveyden lisäksi onnellisuuden ja elämään 

tyytyväisyyden kokemus. 

 

Kiitollisuuden tunne on tärkeä osa onnellisuutta. 

 

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihminen kokee tarpeeksi 

myönteisiä tunteita, kuten iloa, hyväksyntää, innostusta ja rakkautta. 

 

Hyvä itsetunto tarkoittaa hyväksyvää ja tasapainoista suhtautumista 

itseensä. Hyvän itsetunnon pohja rakentuu jo lapsuudessa. 

 

Optimismi tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan ollaan menossa 

parempaan suuntaan. Pessimismin mukaan ollaan menossa kohti 

huonompaa. 

 

 

SEURUSTELU JA SEKSUAALISUUS 

 
Se, että on valmis seurustelusuhteeseen, ei tarkoita, että on valmis 

seksiin. Toista ei saa painostaa seksiin. 

Suomen lain mukaan seksin suojaikäraja on 16 vuotta. 

 

Monessa maassa prostituutio on avointa ja näkyvää (esim. Hollanti). 

Suomessa prostituutio on sallittua. 

Ruotsissa seksin ostaminen on kielletty. 
 

Kristinuskossa ihanteena on pysyvä parisuhde 

 puolisot voivat elää turvassa 

 lapsilla on turvallinen koti, jossa elää ja kasvaa 

Täten avioliitto on ihanne. 

 

Seksuaalinen häirintä voi olla härskejä puheita tai vartaloa koskevia 

huomautuksia tai seksiviestejä kuten alastonkuvia tai kuvia 

sukupuolielimistä. 

Seksuaalinen ahdistelu on toista loukkaavaa koskettelua, kuten taputtelua, 

puristelua tai kourimista. 



 

ELÄMÄN SÄÄTELYN KYSYMYKSIÄ 
 

Kohdunvuokrauksessa nainen on raskaana jonkun toisen naisen 

hedelmöitetyllä munasolulla. Synnytyksen jälkeen vauva luovutetaan 

munasolun luovuttajalle. Onko se oikein?   

Kohdunvuokraaja on yleensä köyhä / köyhän maan nainen ja vauvan 

saaja on rikas / rikkaan maan nainen. 

 

ABORTTI 
 

Abortti = raskauden keskeyttäminen. 

 

Abortti on Suomessa vapaa 12. raskausviikkoon asti. Eli raskaana 

olevan naisen ei tarvitse perustella, miksi haluaa abortin.  

 

Suomen ev.lut. kirkko hyväksyy monet abortin syyt, mutta pitää 

sosiaalisia syitä ongelmallisena (sosiaalinen syy = lapsi olisi 

taloudellisesti raskas taakka perheelle). Aborttiin ei saa kirkon mukaan 

suhtautua liian kevyesti. 

Toisaalta kirkossa ei haluta tuomita aborttiin päätyviä äitejä. 

 

 

EUTANASIA   =  armokuolema (kreikkaa ”hyvä kuolema”) 
 

1. Aktiivinen eutanasia 

= lääkäri tappaa parantumattomasti sairaan ja kärsivän potilaan 

tämän itse sitä pyytäessä. 

Yleensä aktiivinen eutanasia on kielletty, mutta se on sallittu 

mm. Hollannissa. 

Aktiivinen eutanasia on kielletty Suomessa. 

 

2. Passiivinen eutanasia 

= potilaan niin halutessa tehohoito lopetetaan ja annetaan 

ainoastaan kivunlievitystä. 

Passiivinen eutanasia on yleistä Suomessa ja muualla maailmassa, 

koska potilaalla on oikeus vaikuttaa hoitoonsa. 

Tajuttoman potilaan tahto voidaan nähdä hoitotestamentista. 
 

 

 



 

SODAN JA VÄKIVALLAN ONGELMA 
 

Raamatun Kymmenestä käskystä viides on: ”Älä tapa”. 

 

Armeija pyrkii takaamaan, että kukaan ei tule tänne 

alistamaan meitä ja saamme pysyä vapaina. 

 

Armeijassa harjoitellaan tappavan voiman käyttöä. 

Kaikki eivät sitä halua tehdä ja heitä varten on 

siviilipalvelus, jolloin palvelus suoritetaan työskentelemällä 

esim. sairaaloissa tai vanhainkodeissa. 

 

Militarismi korostaa aseiden ja asevarustelun hyötyä. 

Sotaa tulee käyttää valtion pyrkimysten tavoitteluun. 

 

Pasifismi eli rauhanaate tarkoittaa pyrkimystä täyteen 

väkivallattomuuteen. 

Sota ei ole koskaan oikein. 

Pasifistit muistuttavat joskus Jeesuksen sanoista: ”Jos joku lyö sinua 

poskelle, käännä hänelle toinenkin poski”. 

 

Milloin sota on oikeutettu? 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) mukaan vain kahdessa tapauksessa: 

1. Valtiota vastaan hyökätään. 

2. YK valtuuttaa maat auttamaan hyökkäyksen torjumisessa. 

Tällaisia sotia ovat olleet mm. Korean sota ja Persianlahden sota. 

 

Myös kristinuskossa on pohdittu oikeutetun sodan periaatteita. Esim.: 

 sodasta on hyviä seurauksia enemmän kuin pahoja 

 ensin on yritetty neuvotella 

 

Sekä hyökkäyssota että siviilien ottaminen sotatoimien kohteeksi ovat 

sotarikoksia. 

 

Suomen ev.lut. kirkko hyväksyy sekä ase- että siviilipalvelun. 

Myös puolustussota on kirkon mielestä hyväksyttävä. 

 

 

 

 
 



 

ELÄINTEN OIKEUDET 
 

Eläimet eivät ole vain ihmistä varten, vaan niillä on oma arvonsa eli 

itseisarvo. 

Spesismi = lajisorto 

 

Tuotanto- ja lemmikkieläinten suojelu on tärkeää. Eläinten tulisi saada 

elää mahdollisimman lajinmukaista elämää, esimerkiksi saada liikkua, 

peuhata, kuopsuttaa maata ja tavata muita lajitovereitaan. 

 

Suomen ev.lut. kirkon mukaan eläinten käyttäminen maidon, lihan, nahan, 

villan yms. lähteenä on hyväksyttävää. Tulee kuitenkin ajatella myös 

eläinten parasta. 
 

 

 

 

IHMISEN SUHDE LUONTOON 

 
Luontokeskeisen ajattelutavan mukaan luonnon kaikki osat ovat yhtä 

arvokkaita. Suomessa näin ajatteli Pentti Linkola, jonka mukaan ihmisten 

määrän tulee vähentyä rajusti: kehitysapu pitää lopettaa ja sodat ovat 

hyviä. Linkolan mukaan myös nykytekniikasta, mukavuuksista ja huveista 

tulee luopua. 

 

Eettinen kuluttaminen: 

 positiivinen kuluttaminen = ekologisten tuotteiden ostaminen 

 negatiivinen kuluttaminen = ei-ekologisten tuotteiden ostamisesta 

luopuminen 

 

Raamattu muistuttaa luonnon vastuullisen käytön tärkeydestä: 

”Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja 

varjelemaan sitä.”  (1.Moos.2:15) 

Viljelemään ja varjelemaan – molemmat! 

 

Kristinuskon keskeisiä arvoja ovat kohtuullisuus ja vaatimattomuus. 

Niistä on kulutuskulttuuri kaukana! 
 

 

 

 

 



 

 

MEDIAN, JULKISUUDEN JA MAINONNAN ETIIKKA 

 
Medialukutaito = kyky arvioida kriittisesti median erilaisia tietoja ja väitteitä. 

Medialukutaito on nykyään hyvin tärkeää. Mediassa on ja somessa kiertää 

valeuutisia. Samoin somen valetilit pyrkivät vaikuttamaan ihmisiin. 

 

Hyvän ja vastuullisen uutisoinnin periaatteita ovat oikeellisuus ja 

tasapuolisuus.  

 

Viihdeteollisuudessa haetaan usein huomiota ei-sopivilla tavoilla, 

esimerkiksi viihteellisellä ei-realistisella väkivallalla sekä seksillä ja 

paljaalla pinnalla. 

 

Mainonta voi olla suora- tai piilomainontaa: 

 suoramainonta on mainontaa, joka heti ymmärretään mainonnaksi 

 piilomainontaa on esim. tuotteiden sijoittelu elokuvissa: mitä juomaa 

sankari juo, mitä autoa hän ajaa… 

 

 

INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA 

 
 

Internetistä on monenlaisia hyötyjä: tietoja, viihdettä ja yhteyksiä uusiin 

ihmisiin. 

 

Sosiaalinen media voi tuottaa myös ongelmia. 

Jos tutkailee, kuinka paljon kukin saa tykkäyksiä, vertailu voi aiheuttaa 

kateutta. 

Muiden hienojen kuvien ja hienon elämän katselu voi heiketä itsetuntoa, 

koska oma elämä saattaa vaikuttaa niin huonolta. 

Joillekin sosiaalisen median käyttö lisää ahdistuneisuutta. 

 

Internetin tietosuoja on yksi ongelma. Yhtiöt keräävät valtavat määrät 

tietoa käyttäjistään. Miten ne saavat käyttää näitä tietoja? 

 

Kuinka pitkään pystyt olemaan ilman internetiä, sosiaalista mediaa tai 

kännykkää tai tietokonetta? Kokeilepa joskus. Monille on tullut riippuvuus 

internetistä ja sosiaalisesta mediasta. Tuntuu ettei voi olla melkein 



hetkeäkään pois sieltä, kun koko ajan voi tapahtua. Silloin muu elämä 

kaventuu voimakkaasti. 

 

Yksi internetin ikävimpiä puolia on verkkokiusaaminen: pilkkaavat ja ilkeät 

kommentit, juorujen levittäminen, ulkonäön haukkuminen ja kuvien luvaton 

levittäminen. 

 

 

HYVÄ YHTEISKUNTA 
 

 

 

Hyvän yhteiskunnan piirteitä: 

 tarpeeksi vapautta 
       (vapauteen liittyy aina vastuu; ilman vastuuta ei voi antaa vapautta) 

 oikeudenmukaisuus 

 turvallisuus 

 tasa-arvo 

 

Vapaus ei voi olla täydellinen. Vapauttamme rajoittaa mm. muiden vapaus 

(hyvänä esimerkkinä jono, jossa etuilemalla rajoitamme muiden vapautta). 

Myös pyrkimys turvallisuuteen rajoittaa vapauttamme. 

 

Vapaus ja vastuu liittyvät toisiinsa. Ihmisellä ei voi olla vapautta, jos 

hänellä ei ole kykyä kantaa vastuuta. 

Esimerkiksi 

 viisivuotiaalle ei voi antaa tuliasetta 

 15-vuotias ei saa autonajokorttia 

 

Jos ihminen ei pysty kantamaan vastuutaan, hänen vapauttaan 

rajoitetaan. Ääritapauksessa hänet tuomitaan vankilaan. 

 

Ilman työn tekoa yhteiskunta romahtaa, jolloin emme saa haluamiamme 

palveluita emmekä edes ruokaa. Siksi kukaan ei voi olla vapaamatkustaja, 

joka kieltäytyy työn teosta. 

Tekemällä hyvin oman työmme palvelemme ja autamme lähimmäisiämme. 

Tässä ei tarkoiteta pelkästään palkkatyötä: myös työtön voi auttaa muita 

sekä omalla työpanoksellaan että taidoillaan ja kyvyillään. 

 

Utopia = tulevaisuuden ihanneyhteiskunta 

Dystopia = tulevaisuuden paha tai pahin mahdollinen yhteiskunta 

 



Elokuvissa on käsitelty monia utopioita ja dystopioita. 

Esimerkiksi 

 Outolintu  (Divergent) 

 Nälkäpeli  (The Hunger Games) 

 Vuonna 1984  (1984; kirjailija Georg Orwell) 

 

 

 

 

TIETEEN EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ 
 

 

 

Arkitieto tarkoittaa ihmisten henkilökohtaisia käsityksiä ja uskomuksia 

elämän eri asioista. 

Tieteellinen tieto pyrkii olemaan luotettavaa ja puolueetonta tietoa 

maailman ilmiöistä. 

Tieteellinen tieto myös kehittyy ja täydentyy koko ajan. 

Tiede ei voi antaa lopullisia vastauksia kaikkiin kysymyksiin, esimerkiksi 

kysymys Jumalan olemassaolo ja etiikka jäävät tieteen ulkopuolelle. 

 

Raamatun alkukertomukset selittävät oman aikansa kielellä, miksi 

maailma on sellainen kuin se on. 

 

Uskonnon kieli ja tieteen kieli ovat kaksi erilaista näkökulmaa 

todellisuuteen. 

 

Tiedeyhteisön ja tutkijoiden velvollisuus on edistää työllään yleisinhimillisiä 

arvoja. 

 

Monet tutkijat ovat varoittaneet tekoälyn vaaroista. 

Paljon ihmisiä älykkäämpi tekoäly voi päättää asioita itsenäisesti ihmisiä 

vahingoittaen tavalla, jota ihmiset eivät edes itse ymmärrä. 


