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Pedon luku 

9. luokan toisen koealueen tiivistys – etiikan loppuosa 
 
 

MAAILMANUSKONTOJEN ETIIKKA 
 

ISLAMIN ETIIKKA 

 sharia-laki = islamin/Koraanin etiikka 

 sian lihaa ei saa syödä 

 alkoholia ei saa juoda 

 moniavioisuus = miehellä saa olla korkeintaan neljä vaimoa 

 köyhiä ja sairaita tulee auttaa 
 

HINDULAISUUDEN ETIIKKA 

 karman laki = sinulle tapahtuu se, mitä itse teet 

 kasvissyönti 

 ahimsa-periaate  =  väkivallattomuus 
 

BUDDHALAISUUDEN ETIIKKA 

 tulee vapautua maallisista asioista 

 oman ruumiin ja sen halujen hallinta on tärkeää 

 keskitien oppi  =  ei pelkkää juhlintaa ja ja ruumiillisia nautintoja, mutta ei myöskään 
itsekidutusta ja liian tiukkaa paastoa 

 
 

SATANISMI 

 Saatanaa erillisenä olentona ei ole, ”saatana” on luonnon petomaista 
energiaa 

 ihminen on eläin, pahin eläin 

 ihminen on itsensä vapauttaja 

 auttaminen (esim. kehitysapu) on turhaa. 

 perustaja Anton LaVey, USA. LaVeyn kirja on ”Saatanallinen Raamattu”. 
 
 

SAATANANPALVONTA 

 paha Saatana on olemassa 

 Saatanalle uhrataan esim. pikkueläimiä 

 rikollisjengejä, jotka Saatanan pelolla pitävät otteessaan nuoria 
 
 

IHMISARVO JA IHMISOIKEUDET SEKÄ ANTISEMITISMI 

 kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia keskenään 

 YK:n ihmisoikeuksien julistus annettiin 1948 

 antisemitismi = juutalaisvastaisuus 

 juutalaisia on vainottu kautta vuosisatojen 

 holokausti = natsi-Saksan tekemä järjestelmällinen juutalaisten kansanmurha 

 Israelin valtio perustettiin YK:n päätöksellä vuonna 1948 juutalaisten turvapaikaksi 
 
 

SUHDE MUIHIN IHMISIIN SEKÄ MONIKULTTUURISUUS 

 ev.lut. kirkon mukaan elinikäinen avioliitto on paras tapa elää parisuhteessa 

 poikien ystävyys on useimmiten toimintaa ja yhteistä tekemistä 

 tyttöjen ystävyys on useimmiten läheisyyttä sekä tuen saamista ja antamista 
 
 

HYVÄ ELÄMÄ JA HYVINVOINTI 

 hyveet ovat arvostettavia luonteenpiirteitä. Antiikin Kreikassa tärkeimpiä hyveitä olivat 
viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus 

 kiitollisuuden tunne on tärkeä osa onnellisuutta 
 
 

SEURUSTELU JA SEKSUAALISUUS 

 se, että on valmis seurustelusuhteeseen, ei tarkoita, että on valmis seksiin 



 

 toista ei saa painostaa seksiin 

 kristinuskossa ihanteena on pysyvä parisuhde, avioliitto 

 Suomessa seksin ostaminen ja myyminen eli prostituutio ovat sallittuja 

 seksuaalinen häirintä voi olla härskejä puheita tai vartaloa koskevia huomautuksia 

 seksuaalinen ahdistelu on toista loukkaavaa koskettelua, kuten taputtelua, puristelua tai 
kourimista 

 
 

ELÄMÄN SÄÄTELYN KYSYMYKSIÄ 
 

ABORTTI 

 abortti = raskauden keskeyttäminen 

 yleisin abortin syy on sosiaalinen  =  lapsi on liian suuri taakka 
 

EUTANASIA 

 aktiivinen eutanasia = lääkäri tappaa parantumattomasti sairaan ja kärsivän potilaan 
tämän itse sitä pyytäessä. Tämä on Suomessa  (ja yleensä muuallakin)  kielletty. 

 passiivinen eutanasia = potilaan niin halutessa tehohoito lopetetaan ja annetaan 
ainoastaan kivunlievitystä. Tämä on sallittua Suomessa ja yleensä muuallakin. 

 

 

SODAN JA VÄKIVALLAN ONGELMA 

 poliisi ja armeija saavat käyttää voimaa ja aseita suojellessaan ihmisiä ja 
vapautta 

 jos omat arvot eivät hyväksy armeijaa, voi mennä siviilipalvelukseen 

 Yhdistyneet kansakunnat (YK) hyväksyy vain puolustussodan ja 
puolustajan auttamisen 

 militarismi = aseiden ja niiden käytön korostaminen 

 pasifismi eli rauhanaate tarkoittaa pyrkimystä täyteen väkivallattomuuteen 
 
 

ELÄINTEN OIKEUDET SEKÄ IHMISEN SUHDE LUONTOON 

 luonnolla ja eläimillä on arvo itsessään 

 eläinten lajinmukainen elämä, esim. saada liikkua, peuhata ja tavata muita lajitovereitaan 

 spesismi = lajisorto 

 ihminen saa käyttää luontoa vastuullisesti 
 
 

MEDIAN, JULKISUUDEN JA VIESTINNÄN ETIIKKAA 

 valeuutisia on paljon  -  medialukutaito on tärkeää 

 oikeellisuus ja tasapuolisuus ovat uutisoinnissa tärkeitä 

 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 

 muiden hienojen kuvien ja hienon elämän katselu voi heiketä itsetuntoa, koska oma elämä 
saattaa vaikuttaa niin huonolta 

 verkkokiusaamista ovat pilkkaavat ja ilkeät kommentit, juorujen levittäminen, ulkonäön 
haukkuminen ja kuvien luvaton levittäminen 

 
 

HYVÄ YHTEISKUNTA 

 hyvän yhteiskunnan piirteitä ovat tarpeeksi vapautta, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 

 vapauttamme rajoittaa mm. muiden vapaus sekä pyrkimys turvallisuuteen 

 ihmisellä ei voi olla vapautta, jos hänellä ei ole kykyä kantaa vastuuta 

 ilman työn tekoa yhteiskunta romahtaa  -  kukaan ei voi olla vapaamatkustaja 

 utopia  =  tulevaisuuden ihanneyhteiskunta 

 dystopia  =  tulevaisuuden paha tai pahin mahdollinen yhteiskunta 


