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Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, miten väitettä ”eläinten syöminen on moraalisesti sallittua” on oikeutettu 
arkisessa ja filosofisessa kontekstissa, sekä arvioida näitä oikeutuksia kriittisesti. 
 
 
Määritelmäni mukaan eettinen kanta on oikeutettu, jos se argumentoi jonkin normatiivisen väitteen puolesta ja pystyy 
esittämään väitteen tueksi riittävän hyvät perustelut. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu kolmen eettisen 
käsitteen varaan, jotka ovat moraalinen normatiivisuus, toimijuus ja merkityksellisyys. Moraalinen normatiivisuus 
määrittelee, millaisia toimintaa, ajattelua ja valintoja ohjaavia vaatimuksia moraaliin kuuluu, moraalinen toimijuus 
millaisten olentojen tulee noudattaa näitä vaatimuksia ja moraalinen merkityksellisuus mitä olentoja vaatimukset 
koskevat ja suojelevat. Näistä viimeinen on tutkielmani avainkäsitteitä, sillä monet lihansyönnin oikeuttavat argumentit 
perustuvat eläinten moraalisen merkityksellisyyden puutteeseen. 
 
 
Tutkin aineistoani teoksessa Argumentti ja kritiikki selostetulla menetelmällä, jonka avulla voin: Esittää eri kantojen 
asiasisällön yksinkertaisen ja kokonaisen argumentin muodossa, tunnistaa ja nimetä argumentin rakenneosat sekä 
moraalisen argumentaation eri elementit ja arvioida argumentteja julkilausutuilla kriteereillä. Nämä kriteerit ovat (1) 
perustelujen ja taustaoletusten hyväksyttävyys, (2) perustelujen relevanssi väitteelle, (3) perustelujen ja väitteen välisen 
linkin vahvuus ja (4) suoja hyväksyttäviä vasta-argumentteja vastaan. Näiden lisäksi arviointiin vaikuttaa sortuvatko 
oikeutukset argumentaatiovirheisiin, kuten virhepäätelmiin tai käsitteelliseen epätarkkuuteen. 
 
 
Tutkielman analyysiluvut käsittelevät eläinten syömisen oikeutuksia eri konteksteissa: luku 4 käsittelee arkista ja luku 5 
filosofista kontekstia. Käsittelemäni aineiston mukaan arkisessa kontekstissa vedotaan pääsääntöisesti neljään 
pääkategoriaan – luonnollisuus, välttämättömyys, normaali ja nautinto – kuuluviin perusteluihin. Filosofisessa 
kontekstissa käsittelemäni argumentit vetoavat eläinten moraalisen merkityksellisyyden puutteeseen, ihmisten 
erityiseen moraaliseen asemaan ja ihmisten taipumukseen suosia omaa lajiaan. 
 
 
Kriittisesti arvioituna arkisen kontekstin argumentit eivät tarjoa riittävää oikeutusta eläinten syömiselle. Filosofisessa 
kontekstissa esitetyt argumentit ovat vahvempia, mutta niihin liittyy monia kiistanalaisia ja vaikeasti todennettavia 
oletuksia. 
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1 Johdanto 

 

Nukuinko minä sillä aikaa kun toiset kärsivät? Nukunko minä tällä hetkellä?  

Huomenna kun uskon heränneeni, mitähän minä silloin sanon tästä päivästä? 

- Samuel Beckett (1964, 164), Huomenna hän tulee  

 

Tämän tutkielman on tarkoitus kartoittaa ja arvioida kantoja, joiden mukaan eläinten syömi-

nen on moraalisesti sallittavaa. 

 

Kun tarkastelen oman kantani historiaa, lienee heti alkuun paras tunnustaa, että ajattelin pit-

kään, ettei eläinten syömisen ole kovinkaan olennainen eettinen ongelma – ja että olen syönyt 

lihaa huoletta suurimman osan elämästäni.  Vietin lapsuuteni maaseudulla ja vaikka vanhem-

pani eivät olleetkaan tilallisia tai maanviljelijöitä, kotitalomme ja sen piharakennukset täyttyi-

vät erilaisista eläimistä: koirista, kissoista, poneista, kanoista, kaniineista, vuohista ja kalkku-

noista. Naapurin poika oli hyvä kaverini ja hänen vanhempansa pyörittivät lypsytilaa. Olen siis 

kasvanut hyvin erilaisten eläinten ympäröimänä: osa niistä oli hyviä ystäviäni ja läheisiä per-

heenjäseniä, osa ruuan kuten maidon tai munien tuottajia – ja osa ruokaa. 

 

Perheelleni ruoka on aina ollut hyvin tärkeä osa sekä arkea että juhlaa. Ja usein aterian kes-

keisin osa oli juuri liha: jouluna kinkku, villisika tai savustettu kalkkuna, pääsiäisenä lammas ja 

kesäisin savukala sekä makkara. Emmekä toki ole tässä suhteessa ainutlaatuisia, sillä eläinten 

syöminen on ihmisille hyvin tyypillinen tapa juhlia ja viettää yhteistä aikaa. 

 

Yksi lapsuudenkokemus muodosti kuitenkin särön eläin- ja ruokasuhteeseeni: Perheemme oli 

hankkinut lauman kalkkunoita. Kun niitä oli kasvatettu muutama kuukausi, isäni ja enoni val-

mistautuivat lintujen teurastukseen. Kun heidän aikeensa selvisi minulle – tuolloin varmaankin 

alle 10-vuotiaalle pienelle pojalle – sisälläni kuohahti: kalkkunat eivät olleet minulle yhtä lä-

heisiä kuin koirat tai kissat, mutta silti ajatus niiden kuolemasta järkytti. Miksi toisten osa oli 

syödä ja toisten tulla syödyksi?  
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Muistan vieläkin etäisesti kuinka naapurin pojan kanssa yritimme kaivaa hiekkalaatikosta pa-

kotunnelia kalkkunoiden pelastamiseksi. Yrityksemme tietenkin epäonnistui. Teurastamiseen 

liittyvät äänet ja muistikuvat verisestä suihkuhuoneesta eivät jättäneet hetkeen rauhaan. 

Vaikka oli kokemus myös kasvattava: liha ei ollut enää vain kaupan hyllyltä poimittavia paket-

teja tai herkullisia sattumia keitossa. Oivalsin tuolloin varmaan ensimmäistä kertaa eläinten ja 

ruokana syötävän lihan välisen yhteyden. 

 

Tämä oivallus ei kuitenkaan vielä muuttanut ruokavaliotani ja muistaakseni söin lopulta myös 

kalkkunaa ilman suurempia tunnontuskia. Asia ei jäänyt vaivaamaan minua, eikä se ole varsi-

naisesti ihme, sillä se ei tuntunut vaivaavan muitakaan lähipiirissäni: kaikki perheestäni ja ys-

tävistäni söivät lihaa ja koulussa sitä tarjottiin lähes päivittäin. Ja ihminen on sosiaalinen eläin, 

joka useimmiten omaksuu ympäristönsä vallitsevan tavan käyttäytyä ja ajatella.  

 

Lihasta kieltäytyvät olivat elämässäni pitkään outo, hiljainen ja lähes näkymätön vähemmistö, 

enkä siksi ottanut eläinten syömistä kyseenalaistavia ajatuksia vakavasti. Kuitenkin yliopisto-

opinnot aloitettuani päädyin kohtaamaan kriittisiä kantoja entistä useammin. Ja havaitsin fi-

losofi-identiteetilleni kiusallisen asian: minulla ei ollut kovin hyviä ruokavalintojani puolustavia 

argumentteja ja vastapuolen perustelujen vakuuttavuus tuntui lähes vastaansanomattomalta. 

Pitkän sisäisen kamppailun jälkeen tämä ristiriita johti lopulta vegaaniseen ruokavalioon siir-

tymiseen. 

 

2010-luvulla kulttuurissamme tuntui tapahtuvan vastaava herääminen: eläintuotannon epä-

kohtia käsiteltiin aiempaa avoimemmin, tietoisuus eläintuotannon ympäristövaikutuksista 

kasvoi, kasvisruokavaliosta tuli hiljalleen yleisesti hyväksyttävä valinta ja vegaanisten tuottei-

den kysyntä sekä valikoima kasvoivat hurjaa vauhtia. 

 

Eläinten moraalista asemaa puolustava ja niiden syömistä vastustavaa eettinen argumentointi 

on myös nykyään paljon esillä. Filosofian historiassa eläinten syömistä on oikeutettu esimer-

kiksi ihmisen ylivertaisella asemalla suhteessa eläimiin tai eläinten moraalisesti merkittävien 

ominaisuuksien, kuten kuolemattoman sielun, rationaalisuuden, tietoisen mielen ja/tai mo-
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raalisen vastuun, puutteella (ks. Aaltola 2004, 24-36; Oksanen 2012, 141-160). Nämä argu-

mentit eivät kuitenkaan vaikuta saavan yhtä suurta näkyvyyttä tai kannatusta, kuin eläinten 

hyvinvointia, intressejä ja oikeuksia puolustava filosofia.  

 

On toisen tunnustuksen aika: ennen tämän tutkielman kirjoittamista kirjoittamista kantani 

eläinten syömistä vastaan ei vieläkään seissyt filosofisesti vakaalla pohjalla. Veganismia ja 

eläinten moraalista asemaa puolustavat argumentit ovat näkökulmastani katsoen hyvin va-

kuuttavia.  Mutta silti on hyvinkin mahdollista, että tämä johtuu vain siitä, etten tunne aihetta 

koskevaa modernia filosofista argumentaatiota.  

 

Valitusfilosofi John Stuart Mill kirjoittaa teoksessaan Vapaudesta (1859, 37): 

 

Joka tietää vain oman näkökulmansa asiasta, ei tiedä vielä juuri mitään. Hänen perus-

telunsa voivat olla hyvät, eikä kukaan ole välttämättä kyennyt osoittamaan niitä vielä 

vääriksi. Mutta jos hän on yhtä kykenemätön kumoamaan vastakkaisen näkökulman 

perusteet; eikä edes tiedä mitkä ne ovat, hänellä ei ole vielä perustetta pitää kumpaa-

kaan näkökulmaa parempana.1 

 

Tämän tutkielman motivaationa onkin pyrkimys ymmärtää näkökulmalleni vastakkaista kan-

taa, joka mukaan eläinten syömisen moraalisesti oikeutettua.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Maallikon näkökulmasta tutkielmani aihe saattaisi olla yksinkertaisesti, onko lihansyöminen 

moraalisesti oikein. Tutkimuskysymysteni muotoilu vaatii kuitenkin hieman hienovaraisem-

mat ja tarkemmat moraaliset kategoriat kuin oikea ja väärä. 

 

 

1 Suomennos oma. Alkuperäisteksti: He who knows only his own side of the case, knows little of that. His reasons 

may be good, and no one may have been able to refute them. But if he is equally unable to refute the reasons 
on the opposite side; if he does not so much as know what they are, he has no ground for preferring either 
opinion. (Mill 1859, 37) 
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Eläinetiikan käsittelyssä saman ongelman on kohdannut myös filosofi Nathan Nobis, joka on 

kirjoittanut teoksen Animals & Ethics 101: Thinking Critically About Animal Rights (2018). No-

biksen (2018, 7) analyysin mukaan sana moraalisesti oikea (morally right) on ongelmallinen, 

koska se on monimerkityksinen (ambiguos). Nobis havainnollistaa tätä kahdella esimerkillä, 

jotka käydään tarkemmin läpi teoreettista viitekehystä käsittelevässä luvussa 2.1 Moraalin 

normatiivisuus. 

 

Esimerkkien avulla Nobis (2018, 8) muotoilee moraalisia vaatimuksia koskevan jaottelun: 

1. Moraalisesti sallittu: moraalisesti ok; ei moraalisesti väärin; ei kiellettyä; “Näin saa toi-

mia”; 

2. Moraalisesti velvoitettu: moraalisesti pakollista; velvollisuus; kiellettyä jättää teke-

mättä; väärin jättää tekemättä; “Näin pitää toimia”; 

3. Moraalisesti kiellettyä: moraalisesti väärin; ei sallittua; velvollisuus jättää tekemättä;  

.2 (Oma lisäys ”Älä toimi näin!”) 

Kutsun näitä normatiivisiksi kategorioiksi, sillä niiden avulla esitetään moraalista toimintaa ja 

ajattelua ohjaavia vaatimuksia. Esitetyt kategoriat ovat tutkielman tutkimuskysymysten muo-

toilun ja rajauksen kannalta olennaisia, sillä tarkoitukseni on kartoittaa, miten kantaa ”eläin-

ten syöminen on moraalisesti sallittua” oikeutetaan.  

 

Nobiksen kategorioiden perusteella voin määritellä moraalisen sallittavuuden. Eettisen oikeu-

tuksen määrittelen seuraavasti: eettinen kanta on oikeutettu, jos moraalinen toimija sijoittaa 

sen oikean normatiiviseen kategoriaan (velvollisuus, sallittu, kielletty) ja pystyy osoittamaan 

sijoituksen puolesta riittävän hyvät perusteet. Oikeuttaminen on siis prosessi, jossa (1) kanta 

muotoillaan, (2) kantaa tukevat perustelut tuodaan julki ja (3) arvioidaan riittäviksi.  

 

 

 

 

2 Leipätekstin suomennos oma. Alkuperäinen englanninkielinen teksti (Nobis 2018, 8): 
morally permissible: morally OK; not morally wrong; not morally impermissible; “OK to do”;  
morally obligatory: morally required; a moral duty; impermissible to not do it; wrong to not do it; “gotta do it”; 
morally impermissible: morally wrong; not permissible; obligatory to not do it; a duty to not do  
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Tutkielman tutkimuskysymykset ovat siis:  

1. Millaisia oikeutuksia kannalle ”eläinten syöminen on sallittua” on esitetty? 

2. Ovatko oikeutukset kriittisesti arvioituna hyviä tai riittäviä? 

Näinkin yksinkertaisilta vaikuttavat kysymykset vaativat muutamia huomioita ja tarkennuksia: 

 

Ensinnäkin on tärkeää määritellä, että kysymys 1 koskee nimenomaan moraalista sallimista. 

Toiminta voi olla sallittu hyvin erilaisista näkökulmista esim. sosiaalisesti, laillisesti, uskonnol-

lisesti, kulttuurisesti. Pelkkä deskriptio eli kuvaus, jonka mukaan yksilö, yhteisö tai oppi on 

sallinut teon ei kuitenkaan välttämättä takaa, että teko olisi myös moraalisesti sallittava. Mo-

raalisen sallimisen on oltava normatiivista: oikeutettu kanta ei vain todeta, että teko on sal-

littu, vaan sen on myös perusteltava, miksi sen pitäisi olla sallittua.   

 

Pelkkä eettinen näkökulma ei myöskään riitä, vaan molempiin kysymyksiin vastaaminen tar-

vitsee tuekseen myös argumentaation käsitteitä, analyysityökaluja ja arviointikriteereitä. Jotta 

oikeuttamisen prosessi voidaan tuoda julki ja analysoida, tarvitaan käsitteitä kuten väite, pe-

rustelu, taustaoletus ja vasta-argumentti. Ja jotta julkituotu argumentaatio voidaan arvioida 

2. tutkimuskysymyksen vaatimalla tavalla hyväksi tai edes riittäväksi, täytyy esittää avoimet 

kriteerit eli arviointiperusteet. Argumentaation käsitteet, menetelmät ja arviointikriteerit käy-

dään läpi pääluvussa 3 Menetelmä. 

 

Oikeuttamisen prosessi eli argumentaatio toteutuu eri tavalla eri asiayhteyksissä eli konteks-

teissa: arkisissa tilanteissa kuten kaupassa tai ruokapöydässä sallittavuutta perustellaan eri 

tavalla, kuin filosofiassa, tutkimuskirjallisuudessa ja artikkeleissa. Tämän vuoksi käsittelen ai-

hetta arkisessa kontekstissa luvussa 4 ja filosofisessa kontekstissa luvussa 5. 

 

Entä miksi käsittelen nimenomaan eläinten enkä lihan syömistä? Tietenkin eläinten syömisellä 

tarkoitetaan lähes aina niiden lihan syömistä, joten käytännön tasolla on usein kysymys sa-

masta asiasta. Sanavalintani on kuitenkin periaatteellisesti perusteltu, sillä eettisestä näkökul-

masta vääryyttä ei tehdä lihaa vaan eläintä kohtaan. Moraalisista syistä vegaanit perustelevat 

kantaansa esimerkiksi oikeuksilla, intresseillä tai kärsimyksellä. Kaikki näistä ovat subjektin 

moraalisia mahdollisesti merkityksellisiä ominaisuuksia (ks. luku 2.3 moraalinen merkitykselli-

syys). Pelkkä liha ei voi kärsiä, eikä omata intressejä tai oikeuksia. Eettisestä viitekehyksestä 
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riippumatta taustalla pätee sama perusajatus: moraalinen vääryys tehdään subjektia kohtaan, 

eikä vain yhtä subjektin osaa kohtaan. Havainnollistaen, jos syö toisen ihmisen sormen, se ei 

ole väärin sormea tai kehoa kohtaan, vaan koko ihmistä. Moraaliset velvollisuudet, sallittavuus 

ja kiellettävyys kohdistuvat siis varsinaisesti eläimiin, ja vain epäsuorasti niiden lihaan.3 

 

Koska ylivoimaisesti suurin osa nykyisessä elämäntavassa syödyistä eläimistä on peräisin eläin-

tuotannosta, kysymys liittyy myös välillisesti eläintuotannon oikeuttamiseen. Monet argu-

mentoivat, että vaihtoehtoiset tavat hankkia ja tuottaa eläinten lihaa kuten metsästäminen ja 

kotieläimet, ovat eläintuotantoa eettisempiä vaihtoehtoja. Vaikka tämä argumentti pitääkin 

paikkaansa eläinten elämänlaadun näkökulmasta, se ei kuitenkaan ratkaise eläinten tappami-

sen liittyvää eettistä ongelmaa. Tämän vuoksi suurin osa tässä tutkielmassa käsitellyistä argu-

menteista koskee myös yhtä lailla valtavirrasta poikkeavia lihan hankkimiskeinoja. 

 

 

  

 

3 Nykyään on perusteltua ajatella, että jos eläinten syöminen on väärin, niin myös lihan syöminen on väärin. 
Tulevaisuudessa lihan ja eläinten välinen suhde ei välttämättä kuitenkaan ole enää näin yksiselitteinen. Keinoliha 
(tai synteettinen liha, tekoliha, in vitro -liha, clean meat) on laboratoriossa eläinten kantasoluista kasvatettua 
lihaa. Kantasoluja voidaan kerätä aiheuttamatta eläimelle kärsimystä tai kuolemaa. Jos tällaisen lihan tuotanto 
tulee tulevaisuudessa laajassa mittakaavassa mahdolliseksi, on mahdollista, että lihan syöminen ja eläinten syö-
minen eriytyvät eettisessä kontekstissa eri kysymyksiksi. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

Tämä pääluku käsittelee tutkielman kannalta olennaisia moraaliin liittyviä käsitteitä ja teori-

oita. Koska aiheeni on hyvin käytännöllinen ja rajattu, en pidä tarpeellisena syventyä teoreet-

tisiin yksityiskohtiin tai eri vaihtoehtojen kattavaan punnintaan, vaan yritän pitää viitekehyk-

seni mahdollisimman ymmärrettävänä ja yksinkertaisena myös maallikon näkökulmasta. 

 

Käsitelty viitekehyksen tarjoaa vastauksen seuraaviin ydinkysymyksiin: 

Normatiivisuus: Miten moraali ohjaa toimintaa ja valintoja? 

Toimijuus: Keiden valintoja ja toimintaa moraali ohjaa? 

Moraalinen merkityksellisyys: Ketä ja mitä pitäisi ottaa huomioon moraalisissa valin-

noissa ja toiminnassa? 

 

Teoreettisen viitekehyksen rajaamista näihin aiheisiin ja kysymyksiin perustelen Markku Ok-

sasen teoksen Ympäristöetiikan perusteet (2012) avulla. Oksasen (2012, 176 ja 238) mukaan 

kaikki moraaliteoriat sisältävät ajatuksen moraalisen maailman osatekijöistä. Nämä ovat mo-

raalinen yhteisö eli käsitys (1) moraalisista toimijoista ja (2) moraalisista merkityksellisistä toi-

minnan kohteista sekä (3) moraaliset toimintaohjeet eli käsitys oikean ja väärän erottavista 

periaatteista ja säännöistä. 

 

Havainnollistaen käsky ”’älä valehtele” on (3) moraalinen toimintaohje, joka kieltää toimi-

masta tietyllä tavalla. Ilman käsitystä moraalisesta yhteisöstä ohje jää kuitenkin irralliseksi. 

Vasta kun voimme osoittaa ja perustella, keiden on noudatettava käskyä (1 moraaliset toimi-

jat) ja keitä käsky koskee (2 moraalisen toiminnan kohteet), moraalista tulee merkityksellistä 

myös käytännössä. (Oksanen 2012, 176) 

 

Oksasen teoksen lisäksi käytän tämän luvun lähteinä Julian Bagginin ja Peter Foslin Etiikan 

pikkujättiläistä (2012) ja Nathan Nobiksen eläinetiikkaa käsittelevää kirjaa Animals & Ethics 

101: Thinking Cirtically About Animal Rights (2018). 
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2.1 Moraalin normatiivisuus 

 

Normatiivisuus tarkoittaa näkemystä siitä, miten pitäisi toimia ja ajatella. Se voidaan määri-

tellä myös sääntöjen, ohjeiden tai käskyjen noudattamiseksi. Normatiivisuus voidaan johtaa 

käsiteestä normi, joka tarkoittaa toimintaohjetta kuten kieltoa, lupaa tai velvollisuutta. Normit 

ohjaavat toimimaan ja ajattelemaan niiden vaatimalla tavalla, eli normatiivisuus voidaan mää-

ritellä normien noudattamiseksi.  Molemmat käsitteet ovat olennainen osa moraalia ja näh-

däkseni juuri sen takia moraalilla on käytännöllistä merkitystä. Tästä todistaa myös se, että 

ehkä tyypillisin filosofisen etiikan osa-alue on normatiivinen etiikka. 

 

Millaisilla normatiivisilla vaatimuksilla moraali ohjaa toimimaan? 

 

Maallikolle saattaa riittää käsitepari oikea ja väärä: moraali vaatii yksinkertaisesti toimimaan 

oikein ja välttämään vääryyttä. Eikä tässä näkemyksessä olekaan varsinaisesti mitään vikaa. 

Huomasin kuitenkin, että tutkimuskysymysteni muotoilussa auttoi hieman hienovaraisemmat 

ja tarkemmat normatiiviset kategoriat (ks. 1.3 Tutkimuskysymys). 

 

Tämän avun tarjosi filosofi Nathan Nobiksen (2018, 7) analyysi, jonka mukaan sana moraali-

sesti oikea (morally right) on ongelmallinen käsite, koska se on monimerkityksinen (am-

biguos). Nobis havainnollistaa tätä kahdella esimerkillä:  

 

Kuvitellaan tilanne, jossa toimija pelastaa hukkuvan vauvan ammeesta. Koska toimija on täy-

sissä sielun ja ruumiin voimissa, varman tragedian estäminen on hänelle helppoa ja riskitöntä. 

Kun tällainen toiminta arvioidaan moraalisesti oikeaksi, sillä tarkoitetaan Nobiksen mukaan, 

että vauvan pelastaminen oli tilanteessa moraalisesti velvoitettua (obligatory), moraalisesti 

vaadittua (required) ja kuului toimijan moraalisiin velvollisuuksiin (moral duty). Jos toimija ei 

olisi estänyt hukkumista, hän olisi tehnyt väärin (wrong) ja moraalisesti kielletyllä (impermis-

sible) tavalla. (Nobis 2018, 7-8) 
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Toisessa esimerkissä keskituloinen lahjoittaa huomattavan osan kuukausipalkastaan nälänhä-

dässä olevia lapsia auttavalle järjestölle. Kun kyseinen toiminta arvioidaan tällaisessa tilan-

teessa moraalisesti oikeaksi, sillä ei Nobiksen mukaan tarkoiteta, että lahjoittaminen olisi mo-

raalisesti vaadittua tai velvoitettua. Tästä syystä myöskään lahjoittamatta jättäminen ei ole 

moraalisesti väärin tai kiellettyä. Tässä tilanteessa moraalinen oikea tarkoittaa, että kyseinen 

toiminta on moraalisesti arvostettavaa, vaikka näin mittavan lahjoituksen tekeminen ei kuu-

lukaan toimijan velvollisuuksiin. Lahjoittaminen on moraalisesti sallittua (permissible) ja ar-

vostettavaa, mutta sen tekemättä jättäminen ei ole kiellettyä tai väärin. (Nobis 2018, 8) 

 

Näiden esimerkkien pohjalta Nobis (2018, 8) tekee seuraavan jaottelun: 

1. Moraalisesti sallittu: moraalisesti ok; ei moraalisesti väärin; ei kiellettyä; “Näin saa toi-

mia”; 

2. Moraalisesti velvoitettu: moraalisesti pakollista; velvollisuus; kiellettyä jättää teke-

mättä; väärin jättää tekemättä; “Näin pitää toimia”; 

3. Moraalisesti kiellettyä: moraalisesti väärin; ei sallittua; velvollisuus jättää tekemättä;  

. (Oma lisäys ”Älä toimi näin!”) 

Näihin kategorioihin sopivat oikeastaan kaikki tutkielmani kannalta merkittävät normit, kuten 

millaisia velvollisuuksia eläimiä kohtaan on, miten niitä ei saa kohdella sekä tietenkin kaikkein 

olennaisin kysymys: onko eläinten syöminen moraalisesti sallittua? 

 

2.2 Moraalinen toimija 

 

Keitä moraaliset normit velvoittavat ja miksi? Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii moraa-

linen toimijuuden ehtojen määrittelemistä (Oksanen 2012, 184-194; Baggini&Fosl 2012, 82-

85, 186-189). 

 

Baggini ja Fosl (2012, 186) havainnollistavat aihetta vertailemalle seuraavia tilanteita: ensim-

mäisessä maanjäristys irrottaa kiven, jonka iskusta vuorikiipeilijä menettää henkensä. Toisessa 

esimerkissä kiven irrottaa pahantahtoinen kollega, koska hän haluaa kostaa kiipeilijälle van-

han kaunan. Vaikka molemmissa tilanteissa lopputulos on sama, ne ovat moraalisen arvioinnin 
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kannalta hyvin erilaisia. Kirjoittajien mukaan tämä johtuu siitä, että kollegaa voidaan pitää pe-

rustellusti moraalisena toimija, mutta maanjäristystä ei. Miksi näin on, selviää määrittele-

mällä, millä perusteilla olentoa voidaan pitää moraalisena toimijana. 

 

Oksasen mukaan (2012, 184) seuraava tapa määritellä moraalisen toimijuuden ehtoja on va-

kiintunut ja useimpien kannattama: moraalisen toimijuuteen kuuluu, (1) kyky ymmärtää mo-

raalisten sääntöjen (eli normatiivisuuden) merkitys, ja (2) mahdollisuus käyttäytyä näiden 

sääntöjen mukaisesti tai niiden vastaisesti. Käytän ensimmäisestä ehdosta käsitettä kyky mo-

raaliseen harkintaan ja toisesta vapaus.  Vain nämä ehdot täyttävää toimijaa voidaan pitää 

moraalisesti vastuullisena. (Baggini ym 2012, 82-82; Oksanen 2012, 184) 

 

Ensimmäisen ehdon määrittelemällä harkinnan ja moraalisesti vastuullisuuden yhteydellä on 

filosofiassa pitkät perinteet. Bagginin ja Foslin (2012, 83) sekä Oksasen (2012, 184-185) mu-

kaan jäljet johtavat Aristoteleeseen sekä hänen ajatteluaan seuranneisiin filosofeihin. Heidän 

ajattelussaan moraalisen toimijuuden edellyttää ymmärrystä, siitä mitä on tekemässä, sekä 

vähintään riittävää ymmärrystä maailmasta, jotta kykenee ennakoimaan eri vaihtoehtojen 

seurauksia sekä arvioimaan niihin liittyviä riskejä.  

 

Harkitseva järki on olennaista myös Immanuel Kantin filosofiassa. Hänen mukaansa moraali-

sen toimijan pitää pyrkiä vapautumaan eläimellisistä vieteistä kuten haluista ja peloista sekä 

sosiaalisesta paineista. Vain tässä onnistuva on aidosti vapaa käyttämään järkeään, jonka 

avulla voi oivaltaa, miten moraali velvoittaa kaikkia  toimimaan. Tästä velvoitteesta Kant käyt-

tää käsitettä kategorinen imperatiivi eli ehdoton käsky. (Baggini&Fosl 2012, 84) Tämän tut-

kielman puitteissa ei ole tarpeen syventyä Kantin moraaliteoriaan tämän enempää, mutta silti 

hänen filosofiansa ovat hyvä esimerkki harkinnan merkityksestä moraaliselle toimijuudelle. 

 

Baggini ja Fosl (2012, 84) kuitenkin lisäävät, ettei tunteita ja haluja tarvitse välttämättä pitää 

täysin epäolennaisina moraalin kannalta: moraalisen toimijuuden ehtona voidaan ajatella ole-

van myös moraaliset tunteet ja tunnetaidot, kuten kyky tunnistaa muiden tunteita, myötäelää 

kärsivien kanssa ja moraalittomuuden aiheuttama katumuksen tunne. Tällaisten moraalisten 

tunteiden ja empatian merkitystä etiikassa korostaa esimerkiksi samastumisetiikka (ks. Elisa 

Aaltola 2004, Eläinten moraalinen arvo s. 167-190).  
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Tunteiden eettisen merkityksen korostaminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös harkinta 

olisi olennaista. Esimerkiksi ihmislajin sisällä juuri harkintaan vedoten voidaan erottaa, ketkä 

ovat moraalisesti vastuullisia ja ketkä eivät: Koska aikuisten ja terveiden ihmisten ajatellaan 

kykenevän moraalisen harkintaa, heitä voidaan pitää myös lähtökohtaisesti vastuullisina teko-

jensa seurauksista. Sen sijaan vauvoilta, pieniltä lapsilta tai vakavasti mielisairailta tämä kyky 

saattaa puuttua, joten he ei eivät ole täyden vastuun omaavia moraalisia toimijoita. Yksilön 

moraalinen vastuu kasvaa iän myötä, sitä mukaa kun hän oppii paremmin ymmärtämään te-

kojensa seurauksia. Kyky moraaliseen harkintaan selittää myös alun esimerkkitarinan kohta-

lokkaiden kivien välisen eron: maanjäristys ei ole moraalinen toimija, koska se ei omaa mieltä 

eli ei kykene moraaliseen harkintaan; kostonhimoinen kollegalta sen sijaan kykenee, joten 

häntä voidaan pitää vastuullisena tekojensa moraalisesti kyseenalaisista seurauksista. 

 

Entä vapaus? Baggini ja Fosl (2012, 83) kirjoittavat moraalisen toimijuuden toisesta ehdosta:  

 

”Monen mielestä toimijuuteen liittyy vapauden käyttö. Yleensä vapauden katsotaan 

edellyttävän kykyä toimia toisin tai päinvastaisesti kuin juuri toimii tai on menneisyy-

dessä toiminut. Monelle tämän näkemyksen kannattajalle vastuussa oleminen (ja siis 

toimijana oleminen) merkitsee sitä, että on ’vapaa tahto’, jonka avulla voi toimia riip-

pumattomana haluista ja luonnollisista syiden ketjusta.” 

 

Moraalisten toimijoiden käytös ei siis voi olla pakon sanelemaa, vaan heillä oltava mahdolli-

suus toimia toisin. Vain tämän ehdon täyttyessä voidaan puhua moraalisesta vastuusta (Oksa-

nen 2012, 184). Vapautta voidaan siis pitää moraalisen toimijuuden ja vastuun kannalta vält-

tämättömänä. (Baggini ym. 2012, 82) 

 

Moraalin normatiivisuutta käsitellyt Nathan Nobis (2018, 8) tekee alaviitteessä tähän liittyen 

olennaisen lisähuomion: toimijan moraalisiin velvollisuuksiin voi kuulua vain sellaisia tekoja, 

jotka hän voi tehdä. Palataan esimerkkiin hukkuvasta vauvasta (ks. 2.1 Moraalin normatiivi-

suus): Jos toimija ei kykenisi - esimerkiksi halvaantumisen tai tusinan aikaisemman pelastus-

työn aiheuttaman totaalisen uupumuksen vuoksi – pelastamaan vauvaa, sitä ei voida pitää 

hänen moraalisiin velvollisuuksiinsa kuuluvana.  
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On toki filosofeja, jotka kiistävät sekä vapaan tahdon että toimijuuden. Tosin heistäkin moni 

hyväksyy, että käsiteellä ”vapaus” voidaan viitata tekoihin, jotka johtuvat toimijan sisäsyntyi-

sistä syistä - kuten omasta luonteesta tai halusta -, ilman vahvaa ulkoista painostamista tai 

henkistä vajavaisuutta. (Baggini ym 2012, 83) 

 

Palataan vielä vapauden ehdon valossa Bagginin ja Foslin (2012, 82) esimerkkiin kovaonnisesta 

vuorikiipeilijästä: Kohtalokkaan kiven irrottanut kollega olisi voinut myös jättää teon teke-

mättä. Tämän vuoksi hän täyttää myös moraalisen toimijuuden vapausehdon, eikä pääse pa-

koon moraalista vastuutaan. Sen sijaan luonnonilmiöillä kuten maanjäristys ei mahdollisuutta 

toimia toisin tai vapaata tahtoa, joten sitä ei voi pitää vastuullisena moraalisena toimijana. 

 

Yhteenvetona moraalisella toimijalla siis on moraalista vastuuta, koska hän voi harkintaa käyt-

täen vapaasti valita toimiiko hän moraalisten vaatimusten mukaisesti vai niiden vastaisesti. 

Näin ollen hänen toimintaansa voidaan arvioida moraalisin perustein. (Baggini ym. 2012, 187) 

 

2.3 Moraalinen merkityksellisyys 

 

Ketä ja mitä moraalisten toimijoiden pitäisi ottaa huomioon eettisessä harkinnassa? 

 

Oksanen (2012, 174-175) ratkaisu tähän kysymykseen on moraalinen merkityksellisyys (Moral 

consideralibity).  Hänen määritelmänsä mukaan olio on moraalisesti merkityksellinen, jos sii-

hen kohdistuvia ja vaikuttavia tekoja on mahdollista arvioida moraalisesti ilman viittausta mi-

hinkään muuhun olioon. Moraalisesti merkittävällä oliolla on siis itsessään moraalista arvoa, 

eikä vain jonkun muun antamaa arvoa. Normatiiviset velvoitteet suojelevat moraalisesti mer-

kittäviä olentoa mielivallalta: moraalisesti merkityksellinen olento pitää ottaa huomioon eet-

tisessä harkinnassa, joten toimijoiden ei pidä kohdella niitä miten tahansa. (Oksanen 2012, 

174-175). 

 

Moraalinen merkityksellisyys ei ole ainoa käsite, jolla tätä aihetta voi käsitellä.  Myös moraa-

linen asema tai moraalisen toiminnan kohde viittaavat samaan asiaan (Oksasen 2012, 175). 

Englannin kielessä käytetään ilmaisuja kuten moral status, moral standing ja moral patient.  
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Näillä on Oksasen (2012, 175) mukaan oma käsitehistoriansa, mutta ei juuri merkityseroa. 

Baggini ja Fosl (2012, 186-189) käyttävät käsitettä moraalisubjekti. Aaltola (2004, 92-95) taas 

viittaa useimmin moraaliseen arvoon tai yksilöarvoon. Oman arvioni perusteella en kykene 

tekemään näiden välille olennaista merkityseroa. Selvyyden vuoksi pyrin käyttämään käsitettä 

moraalinen merkityksellisyys mahdollisimman johdonmukaisesti.  

 

Sanoja tärkeämpää on käsitteen sisältö: millä perusteella oliota voidaan pitää moraalisesti 

merkityksellisenä? Kysymys on erityisen polttava nimenomaan eläinetiikassa. 

 

Ensinnäkin tarvitsee selventää, onko moraalinen merkityksellisyys suoraa vai välillistä. Toisin 

sanoen onko oliolla arvoa itsessään vain välineellisesti. Tämä on erityisen olennainen kysymys 

eläinten moraalisen aseman kohdalla, ja filosofian historiassa on kantoja sekä suoran ja epä-

suoran merkityksellisyyden puolesta. Monet filosofian historian klassikoista Tuomas Akvino-

laisesta Immanuel Kantiin ovat Oksasen (2012 157 ja 177) mukaan argumentoineet, että vain 

ihmiset voivat olla itsessään ja välittömästi moraalisesti merkityksellisiä, ja että eläimet ovat 

moraalisesti merkityksellisiä vain välineinä. Siksi moni filosofi on esittänyt, että eläimillä voi 

olla vain  ihmisten antamaa epäsuoraa arvoa. 

 

Tästä ei kuitenkaan seuraa, että eläimiä saisi kohdella miten tahansa: Oksasen mukaan (2012 

178) esimerkiksi filosofit Immanuel Kant ja John Locke kannustivat kohtelemaan eläimiä hy-

väntahtoisesti, mutta eivät kuitenkaan eläinten itsensä takia, vaan siksi mitä niiden julma koh-

telu saa ihmisissä aikaan.  Eläinten rääkkääminen, kiduttaminen ja tappaminen heikentävät 

ihmisten moraalista luonnetta vähentämällä myötätuntoa, hyväntahtoisuutta ja inhimilli-

syyttä ja vahvistavat kielteisiä taipumuksia kuten julmuutta, välinpitämättömyyttä ja väkival-

taisuutta. Tämä johtaa ennen pitkään moraalisesti tuomittavaan käytökseen myös ihmisiä 

kohtaan.  Ja vaikka ei johtaisi, niin Kantin mukaan (Oksanen 2012, 180) ihmisen oman moraa-

linen luonne rapautuminen on riittävä perustelu, eläinten julman kohtelun välttämiseen. 

   

Moraalisesti merkityksellisellä olennolla ei kuitenkaan ole vain epäsuoraan muiden antamaa 

arvoa.  Baggini ym. (2012, 187) määritelmän mukaan olio on moraalisesti arvokas subjekti, jos 

asiat voivat mennä sen näkökulmasta hyvin tai huonosti. Juuri tämän vuoksi moraalitoimijan 



 14 

vastuulla onkin ottaa tällaisen subjektin näkökulma huomioon. Moraalisubjekteilla on siis Bag-

ginin ym. (2012, 187) määritelmän mukaan oikeus moraaliseen asemaan, jossa moraalisten 

toimijat ovat velvoitettuja ottamaan heidät huomioon eri vaihtoehtoja harkitessaan. 

 

Filosofian historiassa on esitetty useista moraaliseen merkityksellisyyteen oikeuttavia ominai-

suuksia ja kriteereitä, joita käyn läpi lyhyesti seuraavaksi: 

 

Elollisuus  

Kaikki elävät olennot ovat moraalisesti merkityksellisiä. Näkemyksen kannattajia kutsutaan 

biosentristeiksi. (Oksanen 2012, 206-207) 

 

Oma hyvä 

Kaikki oliot, joiden omasta näkökulmasta asiat voivat mennä hyvin tai huonosti, ja jotka pyrki-

vät toteuttamaan ja suojaamaan omaa hyväänsä ovat moraalisesti merkityksellisiä. Tällaista 

kantaa ovat kannattaneet esimerkiksi filosofit Georg Henrik von Wright, Paul Taylor ja Robin 

Attfield. (Oksanen 2012, 208-210) 

 

Intressit 

Kaikki intressejä omaavat oliot ovat moraalisesti merkityksellisiä. Intressillä voidaan viitata laa-

jan joukkoon erilaisia mielentiloja, kuten tahtoon, haluihin, tarpeisiin, toiveisiin tai piileviin 

taipumuksiin. Intressit eivät ole aina tahdosta riippuvaisia ja valittuja, vaan esimerkiksi tietty-

jen perustarpeiden tyydyttäminen on yksilön intressien mukaista, sillä niiden tyydyttämättä 

jättäminen vaarantaa yksilön hyvinvoinnin ja pahimmassa tapauksessa myös selviämisen. (Ok-

sanen 2012, 208-211) Intressien merkitys on keskeinen esimerkiksi filosofi Peter Singerin 

eläinten asemaa puolustavassa filosofiassa (Aaltola 2004, 118-133). 

 

Sielullisuus 

Eri uskonnoilla ja maailmankatsomuksilla on vaihtelevia käsityksiä sielusta, mutta esimerkiksi 

kristinusko perustelee yleensä ihmisen ylivertaista moraalista asemaa juurikin kuolematto-

malla sielulla. Äärimmilleen vietynä tämän kannan mukaan, vain sielulliset oliot ovat moraali-

sesti merkityksellisiä. (Oksanen 2012, 212-214) 
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Tietoisuus 

Tämän kannan mukaan vain subjektiivisen mielensisäisen maailman tai tajunnan omaavat eli 

tietoiset olennot ovat moraalisesti merkityksellisiä. Koska käsitteelle ei ole aivan yksiselitteistä 

ja vakiintunutta määritelmää, filosofiassa käytetään usein alla olevia täsmällisemmin tiettyyn 

mielen kykyyn viittaavia käsitteitä.  (Oksanen 2012, 214-215) 

 

Rationaalisuus 

Rationaalisuutta moraalisen merkityksellisyyden kriteerinä pitävien mukaan vain tarpeeksi 

korkeaan ajatteluun kykenevät oliot – yleensä määritelmällisesti vain ihmiset - ovat moraali-

sesti merkityksellisiä. Rationaalisuuteen liittyy myös ajatus omien viettien, halujen ja taipu-

musten hallinnasta järjen avulla. Tämä käsite on keskeinen esimerkiksi Aristoteleen, Descar-

tesin ja Kantin filosofiassa. (Oksanen 2012, 215-217) 

 

Tuntoisuus 

Tällä käsitteellä tarkoitetaan kykyä tuntea erilaatuisia kokemuksia, kuten mielihyvää, nautin-

toa ja onnellisuutta sekä vastaavasti kipua, kärsimystä ja onnettomuutta. Moraalisesti merki-

tyksellisiä ovat siis sellaiset olennot, joilla on tämä kyky. Tuntoisuuden moraalista merkitystä 

ovat korostaneet esimerkiksi hedonistit ja utilitaristit kuten Jeremy Bentham ja John Stuart 

Mill. Ympäristöetiikassa tämän kriteerin kannattamista kutsutaan sentientismiksi.  

 

Moraalinen toimijuus 

Käsittelin tätä käsitettä viime luvussa (2.2). Tässä yhteydessä sillä kuitenkin tarkoitetaan kan-

taan, jonka mukaan vain moraaliset toimijat ovat itsesään moraalisesti merkityksellisiä. Muilla 

olioilla on vain moraalisten toimijoiden antamaa epäsuoraa tai välineellistä arvoa. (Baggini ym. 

2012, 186-189) 

 

Ryhmäjäsenyys 

Tämän kannan mukaan moraalinen merkityksellisyys määritellään johonkin ryhmään, sosiaa-

liseen yhteisöön tai lajiin kuulumisen kautta. (Oksanen 2012, 222-232) 
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Lopuksi on syytä tehdä vielä seuraava huomio merkityksellisyyteen liittyen: asiat ja olennot 

voivat olla arvokkaita ja merkityksellisiä myös muuten kuin moraalin näkökulmasta. Esimer-

kiksi taulu voi olla arvokas sen kauneuden vuoksi, elinkeino voi merkityksellinen taloudellisesti 

tarkastellen, ruoka on arvokasta niin terveyden kuin nautinnon vuoksi jne. Tässä tutkielman 

rajaus käsittelee arvoa ja merkitystä lähinnä moraalisesta näkökulmasta, ja ottaa muut näkö-

kulmat huomioon vain, jos niillä esitetään olevan myös moraalista merkitystä. 
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3 Tutkimusmenetelmä 

 

Koska tutkielman tarkoitus on selvittää, miten eläinten syömisen moraalista sallivuutta on pe-

rusteltu ja ovatko nämä perustelut riittäviä, käsittelen tässä luvussa argumentointiin liittyviä 

käsiteitä, analyysimenetelmiä ja arviointikriteereitä. Vaikka arkisessa kontekstissa argumen-

tointi samastetaan usein kiivaaseen keskusteluun tai kiistelyyn, sillä on filosofiassa hyvin neut-

raali merkitys: argumentaatio on väitteiden tukemista perusteluilla.  

 

Argumentaation eritteleminen ja arviointi tarvitsee tuekseen työkaluja. Tämä luku avaa ana-

lyysin peruskäsitteitä ja periaatteita, joita käytän aineistoni tutkimiseen luvussa 4 ja 5.  

 

Näiden menetelmien avulla voin:  

1. Erottaa argumentin asiasisällön tekstin ilmiasusta.  

2. Esittää asiasisällön yksinkertaistettuna argumenttina.  

3. Tunnistaa ja nimetä argumentaation rakenneosat (väite, perustelut, taustaoletukset 

lisäperustelut ja vasta-argumentit) sekä moraalisen argumentaation eri elementit (to-

siasiat, moraaliset arvot, moraaliset normit, moraalikäsitteiden merkitys ja tulevai-

suutta koskevat ehtolauseet) 

4. Arvioida argumentaatiota julkilausutuilla kriteereillä. 

 

Tutkimusmenetelmän lähde on Marja-Liisa Kakkuri-Knuutilan toimittama argumentaation op-

pikirja Argumentti ja Kritiikki (2013). Käytän kirjasta seuraavia artikkeleita: Marja-Liisa Kakkuri-

Knuutila ja Ilpo Halonen: 3 Argumentaatioanalyysi ja hyvän argumentin ehdot (60-113); Petri 

Ylikoski: 5 Kuinka argumentti voi epäonnistua? (158-173); Marja-Liisa Kakkuri-Knuutila: 6 Väit-

tely (176-216) ja Jaana Hallamaa: 6.7 Moraalikysymyksiä koskeva väittely (226-232) 

 

3.1 Argumentaation tehtävä ja osat 

 

Argumentin tehtävä on yksikertaisesti saada argumentaation vastaanottaja hyväksymään 

väite. Tämä pyrkimys toteutetaan perustelujen avulla. Kakkuri-Knuutila ja Halonen (2013, 63) 

tiivistävät seuraavasti: ”Argumentin tehtävä on siis antaa tukea väitteelle. Väite on se, mikä 
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jonkun halutaan uskovan. Julkilausuttu perustelu tai perustelut ovat se argumentin osa, joka 

esitetään väitteen tueksi.” 

 

Argumentoinnin perusosat ovat siis väite (lyhenne V) ja sen perustelut (lyhenne P) (Kakkuri-

Knuutila ym. 2013, 60). Perustelun tarkoitus on  tehdä väitteestä hyväksyttävä (Kakkuri-Knuu-

tila 2013, 63). Esimerkiksi argumentti ”Eläimiä saa syödä, koska suurin osa suomalasista sallii 

sen” sisältää väitteen V1: Eläimiä saa syödä ja pyrkii oikeuttamaan sen perusteella P1: suurin 

osa suomalasista sallii sen. Esimerkki argumentaatio pyrkii siis tekemään väitteestä hyväksyt-

tävän vetoamalla enemmistöön. 

 

Perustelut eivät kuitenkaan tue väitettä itsestään selvästi. Usein linkki perustelujen ja väitteen 

välillä vaatii tuekseen yhden tai useamman taustaoletuksen (lyhenne T). Argumentti ja kritiikki 

(Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 60; 70) mukaan taustaoletukset löytyvät vastaamalla kysymyk-

seen: Miksi perustelu antaa tukea väitteelle? Aiemman esimerkin P1: Suurin osa suomalaisista 

sallii eläinten syömisen, tarvitsee tuekseen taustaoletuksen T1: Kulttuurin enemmistö määrit-

tää, mikä saa tehdä. Taustaoletuksen tarkoitus on tuoda julki ja vahvistaa julkilausuttujen pe-

rustelujen ja väitteen välinen linkki (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 60; 70).  

 

Näiden lisäksi analyysissa pitää huomioida vielä seuraavat argumentoinnin kannalta olennai-

set elementit:  

 

Vasta-argumentti esitetään väitteen perusteluja vastaan. Hyvä vasta-argumentti vie peruste-

lulta voiman eli tekee siitä epäuskottavan (Kakkuri-Knuutila 2013, 183). Vaikka Argumentti ja 

kritiikki ei käytä vasta-argumentista lyhennettä, käytän tutkielmassani sen lyhenteenä VAx, 

jossa x merkitsee perustelua, jota vastaan vasta-argumentti on suunnattu. Esimerkiksi perus-

telua ”P1: Suurin osa suomalaisista sallii eläinten syömisen” vastaan voisi esittää ”VA1: Vegaa-

niliiton teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista ei hyväksy tehotuotantoa, 

jonka piiriin suurin osa syötävistä eläimistä kuuluu.”  

 

Lisäperustelun tavoite on vahvistaa perustelua (Kakkuri-Knuutila 2013, 185). Niiden välinen 

suhde on siis ymmärtääkseni samankaltainen kuin väitteen ja perustelun: lisäperustelut pyr-
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kivät tekemään perustelusta hyväksyttävän tai ainakin lisäämään sen uskottavuutta. Merkit-

sen tässä tutkielmassani (P)x.y, jossa x on alkuperäinen perustelu ja y erottelee lisäperustelut 

toisistaan (P1.1, P1.2 jne). Havainnollistaen jo tutuksi tulleen esimerkkiperustelun avulla ”P1: 

Suurin osa suomalaisista hyväksyy lihan syömisen” voisi vahvistaa vaikka lisäperustelulla 

”P1.1: MTK:n tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista hyväksyy kotimaisen lihan syömi-

sen.” 

 

 

Argumentin kokonaisuus 

 

Ennen argumentin lopullista vakuuttavuuden arviointia on pystyttävä osoittamaan sen koko-

naisuus. Kakkuri-Knuutilan mukaan tämä vaatii argumentin kannalta olennaisien taustaoletus-

ten tunnistamista ja julkituomista. (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 60) Lopputulokseen voi vaikut-

taa juuri se, mitä ei sanota. 

Argumentti: 

1. Osat: väite, perustelu ja taustaoletukset 

• Väite on se, mikä joku yritetään saada uskomaan. 

• Perustelut on syy, miksi väite tulisi uskoa. 

2. Vastaa kysymykseen: miksi vastaanottajan tulee hyväksyä väite? 

3. Tehtävä: antaa tukea väitteelle  

 (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 63) 

4. Vasta-argumentti: pyrkii heikentämään perustelua (Kakkuri-Knuutila 2013, 183) 

5. Lisäperustelu: pyrkii vahvistamaan perustelua (Kakkuri-Knuutila 2013, 185) 

 

Lyhenteet: 

(V1, 2, 3…) Väite 

(P1, 2, 3…) Perustelu 

(T1, 2, 3…) Taustaoletus 

(VA1, 2, 3…) Vasta-argumentti 

(P1.1, 1.2, 1.3…) Lisäperustelu 
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Argumentin analysoinnissa tulee kiinnittää huomiota perustelujen, taustaoletusten ja väitteen 

välisten linkkien sitovuuteen. Taustaoletuksia tarvitaan juurikin väitteen ja perustelujen väli-

sen linkin vahvistamiseksi. Likin vahvuus vaihtelee löyhästä sitovaan: löyhä linkki antaa tukea 

väitteelle, mutta ei välttämättä vielä anna riittävää syytä hyväksyä sitä; sen sijaan argumentti 

on sitova kun, julkilausutut perustelut ja taustaoletukset muodosta riittävän ehdon väitteen 

hyväksymiselle. Jos linkki on sitova ja perustelut sekä taustaoletukset hyväksyttäviä, myös 

väite on osoitettu paikkaansa pitäväksi. (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 66 ja 79) 

 

Miten voi tietää, että kaikki argumentin kokonaisuuden kannalta oleelliset taustaoletukset on 

tuotu julki? Kaiken oletetun sanoittaminen ja arviointi on mahdottoman työläs ja suurelta osin 

tarpeeton hanke, joten taustaoletusten rajaaminen on tärkeää. Argumentti ja kritiikki (Kak-

kuri-Knuutila ym. 2013, 70-71) tunnistaa ongelman: 

 

”Mihin on asetettava raja taustaoletusten julkilausumisessa? Milloin taustaoletukset 

ovat riittävän informatiivisia? Tämä riippuu muun muassa argumentaatiotilanteesta ja 

osapuolien tiedoista. Taustaoletuksia ei voida koskaan luetella täydellisesti jo siksi, että 

eräänä taustaoletuksena on käytettyjen käsitteiden merkitykset. Osa käsitteiden mer-

kityksistä on aina oletettava tunnetuiksi, muutenhan emme voisi sanoa mitään. Viime 

kädessä kysymys on konventioista: mitä olemme tottuneet pitämään riittävänä argu-

menttien sitovuudelle.”  

 

Koska taustaoletusten tarpeellisuus on aina jossain määrin argumentin kontekstista riippu-

vaista, ei ole aukotonta tapaa osoittaa, että kaikki olennaiset oletukset on tuotu julki. Tausta-

Argumentin kokonaisuus 

1. Argumentin kokonaisuus on se muoto, jossa julkilausutut perusteet ja väite sekä 

yhteydestä riippuvat lähimmät taustaoletukset on kirjoitettu näkyviin 

2. Taustaoletukset rakentavat linkin perustelujen ja väitteen välille 

(Kakkuri-Knuutila 2013, 69) 
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oletusten sanoittaminen on nähdäkseni joka tapauksessa arvokasta argumentin voiman arvi-

oinnin kannalta, sillä erimielisyydet liittyvät usein juuri siihen, mitä argumentin esittäjä pitää 

itsestään selvänä. Esimerkkinä käyttämäni argumentin taustaoletus, T1: Kulttuurin enemmistö 

määrittää, mitä saa syödä, olisi varmaankin arkisessa kontekstissa joidenkin mielestä vähin-

tään kohtuullisen vakuuttava. Kriittisemmässä filosofisessa tarkastelussa tämä taustaoletus 

voitaisiin kuitenkin haastaa sen relativismin vuoksi: onko kulttuurin enemmistö todella riittä-

vän hyvä peruste moraalille? Yhdessä kontekstissa tarpeettomaksi koettu taustaoletus, saat-

taa toisessa tuoda julki analyysin ja arvioinnin kannalta hedelmällisiä seikkoja.  

 

Taustaoletusten mielivaltaista ja liiallista lisäämistä on kuitenkin syytä välttää. Tämän estä-

miseksi Kakkuri-Knuutila ja Halonen (2013, 69) kehottavat arvioimaan mahdollisia oletuksia 

seuraavia kriteereillä:  

1. Taustaoletusten tulee olla kyseisessä tilanteessa tosia tai ainakin hyväksyttäviä, mikäli 

emme voi olla varmoja niiden totuudesta.  

2. Lisäksi niiden tulee olla riittävän informatiivisia. 

 

Taustaoletukset toimivat argumentissa samalla tavalla kuin perustelut, eli ne tukevat väitettä, 

vain jos ne ovat tosia tai ainakin hyväksyttävämpiä kuin itse väite. Tämän vuoksi linkin sito-

vuutta parantavat taustaoletukset eivät välttämättä auta argumenttia kokonaisuudessaan. Jos 

esimerkkiargumenttia tuettaisiin uudella taustaoletuksella ”T1: Suomalaisten enemmistö ei 

voi olla väärässä”, perustelujen ja väitteen linkki toki vahvistuisi sitovaksi, mutta väite ei muut-

tuisi uskottavammaksi, koska oletusta on hyvin vaikea hyväksyä. 

 

Informatiivisuuden arviointi on myös olennaista, sillä epäinformatiiviset taustaoletukset ovat 

tarpeettomia. Esimerkiksi taustaoletus, T1: Enemmistö tarkoittaa suurinta osaa, vahvistaa pe-

rustelun ja taustaoletuksen välistä linkkiä, mutta tämän julkituominen olisi olennaista vain ti-

lanteessa, jossa argumentin vastaanottaja ei tiedä kyseisten sanojen merkitystä ja yhteyttä.  
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3.2 Asiasisällön erottaminen tekstin ilmiasusta 

 

Väitteet ja perustelut esitetään hyvin harvassa tekstissä suoraan, vaan niiden esiintuominen 

vaatii usein tulkintaa ja ilmaisun yksinkertaistamista. Tämä onkin yksi argumenttianalyysin 

keskeisistä tavoitteista: asiasisällön kaivaminen esiin ilmiasusta (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 

64). 

 

Tässä vaiheessa keskeistä on argumentin kielellinen yksinkertaistamisen. Tekstin muut vaikut-

tamisen keinot, kuten lennokas kieli, retoriikka ja toisto, häivytetään niin, että jäljelle jää vain 

mahdollisimman tiivis ja yksiselitteinen asiasisältö. (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 64)  

 

Asiasisällön esiintuominen vaatii ilmaisun täsmentämistä ja selkiyttämistä, jotta itse argu-

mentti erottuisit tekstin kielellisten vivahteiden alta (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 65). Yksinker-

taistetussa muodossa esitetty argumentti saattaa tuntua jopa vähemmän vakuuttavalta, 

koska asiasisällön hyväksyminen johtuu monesti argumentoijan ilmaisuvoimasta. Vaiheen tar-

koitus onkin suunnatta analyysi siitä miten sanotaan, siihen mitä sanotaan. 

Taustaoletusten tunnistamisen ohjeet: 

1. Määritä taustaoletus, joka vastaa kysymykseen: Miksi annetut perusteet antavat 

tukea esitetylle väitteelle? 

2. Etsi löytyykö sellaisia hyväksyttäviä lähimpiä taustaoletuksia, jotka yhdessä perus-

telujen kanssa muodostavat riittävän ehdon väitteelle esitettyjen perustelujen no-

jalla. 

3. Mikäli tällaisia taustaoletuksia ei löydy, omaksu lähimmiksi taustaoletuksiksi ole-

tukset, jotka ovat vahvimmat hyväksyttävissä olevat. 

4. Älä ota mukaan tarpeettomia, itsestään selviä oletuksia. 

(Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 71) 

 



 23 

Moni aineistoni filosofinen artikkeli kirjoittaa asiasisällön, väitteet ja perustelut mahdollisim-

man selkeästi auki. Osa jopa suoran käyttää käsitteitä ja sanoja, jotka viittaavat väitteisiin, 

perusteluihin ja taustaoletuksiin. Näiden tekstien kohdalla tämä analyysin vaihe ei ole juuri-

kaan tarpeen. Sen sijaan arkisessa kontekstissa argumenttien asiasisällön erottaminen ilmi-

asusta on analyysin kannalta hyvin tärkeä vaihe. 

 

 

3.3 Moraalinen argumentaatio 

 

Koska tutkielmani käsittelee eläinten syömistä puolustavaa moraalista argumentaatiota, kuu-

luu aihe filosofian osa-alueeseen etiikka. Moraali tarkoittaa yksilöiden ja yhteisöjen käsityksiä 

hyvästä ja pahasta, sekä oikeasta ja väärästä, moraalisista velvollisuuksista, sallimisesta ja kiel-

tämisestä. Etiikka on näiden käsitysten tutkimista ja arviointia. 

 

Tämän tutkielman puitteissa käsittelen moraalia samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta ar-

gumentointia: päättelyn sitovuutta tai perustelujen hyväksyttävyyttä voi analysoida samoilla 

työkaluilla aiheesta riippumatta. Argumentti ja kritiikki (2013, 226),  tukee tätä ajatusta sillä 

moraalia koskevat väittelyt muistuttavat monin tavoin mitä tahansa väittelyä. Analyysin kan-

Argumentin ilmiasu ja asiasisältö 

1. Argumentin ilmiasu on se kielellinen muoto, joka väitteellä ja perusteluilla on teks-

tissä. 

2. Väitteen ja perustelujen asiasisältö on ilmiasun täsmennetty muoto, joka saadaan 

kun ilmiasusta 

• Karsitaan toistot 

• Yhteydestä riippuvat ilmaisut korvataan yhteydestä riippumattomilla ilmai-

suilla 

• Ko. yhteydessä samaa merkitsevät ilmaisut korvataan samalla ilmaisulla 

• Asia sanotaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi 

(Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 65) 

Kakkuri-Knuutila 2013, 65 
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nalta on kuitenkin hyvä eritellä moraalisen argumentaation erityispiirteitä. Argumentti ja kri-

tiikki (2013) syventyy aiheeseen omassa Jaana Hallamaan (2013, 226-232) kirjoittamassa ala-

luvussa 6.7 Moraalikysymyksiä koskeva väittely. 

 

Hallamaa (2013, 226) määrittelee artikkelissaan moraalisen argumentaation tilanteeksi, jossa 

perustellaan tarvetta muuttaa vallitsevia oloja tai pyritään torjumaan tämä vaatimus. Tulkit-

sen tämän näkyvän erityisesti argumentaation väitteissä: perustelut pyrkivät vakuuttamaan, 

että toimintatapa x pitää muuttaa tai se pitää säilyttää. Tutkielmani kontekstissa tämä tarkoit-

taa argumentteja, joiden pyrkimys on vallitsevan eläintuotannon ja siihen perustuvan ruoka-

valion salliminen. Vastaava lopputulos syntyy toki myös muutostarpeen kiistämällä. 

 

Toinen Hallamaan (2013, 226) moraalista argumentaatiota koskeva määritelmä liittyy perus-

teluihin. Kun kysymys on nimenomaan moraalisista perusteluista, vedotaan hyvää elämää kos-

keviin käsityksiin. Hallamaa (2013, 226) tekee artikkelissaan kaksi kertaa tutkielmani kannalta 

ongelmallisen lisäyksen: ”Moraalinen argumentointi koskee hyvää inhimillistä elämää” ja 

”Eettinen argumentointi liittyy perustaviin kysymyksiin siitä, mitä on hyvä inhimillinen elämä.” 

Lisäys inhimillinen on tutkielmani – sekä oikeastaan koko eläin- ja ympäristöetiikan – kannalta 

kohtalokas, sillä se rajaa suuren osan ei-inhimillisiä eläimiä koskevista perusteluista kokonaan 

moraalisen argumentaation ulkopuolelle. En kuitenkaan pidä näin jyrkkää rajausta Hallamaan 

varsinaisena tarkoituksena, koska lisäystä inhimillinen ei erikseen perustella, eikä artikkelissa 

viitata eläinetiikkaan lainkaan. Sinänsä lisäys on mielenkiintoinen osoitus siitä, kuinka itses-

tään selvänä kulttuurimme pitää antroposentristä asennetta, jossa ihminen on kaiken moraa-

lisen arvon lähde ja mitta.  

 

Tämän tutkielman puitteissa oletan, että moraalisessa argumentoinnissa perustelut liittyvät 

hyvään elämään, mutta eivät määritelmällisesti vain inhimilliseen. Tämän oletuksen voi toki 

kiistää osoittamalla, että vain ihmiset ovat moraalisesti merkittäviä – ja tämän argumentin 

onkin esittänyt moni (ks. 5.3 Eläinten moraalisen merkityksellisyyden puutteeseen 

perustusvat argumentit). Tästä huolimatta väitän, että eläinten moraalisen merkityksen puute 
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pitää pystyä argumentissa osoitttamaan. Pelkkä perustelematon oletus, että moraali koskee 

vain ihmistä, ei riitä. 

 

Hallamaan (2013, 227) mukaan moraalisessa argumentaatiossa käytetyt perustelut voidaan 

jakaa seuraaviin kategorioihin: 1. tosiasiat 2. moraaliset arvot 3. moraaliset normit 4. moraa-

likäsitteiden merkitys ja 5. tulevaisuutta koskevat ehtolauseet. Oman kokemukseni mukaan 

väitettä tuetaan vain harvoin yhteen kategoriaan kuuluvilla perusteilla – vain yhdessä katego-

rian perustelujen käyttäminen voi johtaa jopa virhepäätelmään (ks. 3.4 Argumentaation arvi-

ointi ja naturalistinen virhepäätelmä).  

 

Käyn seuraavaksi läpi moraalisessa argumentoinnissa käytetyt perustelukategoriat ja teen nii-

hin liittyviä määritelmiä ja huomioita Hallamaan (2013, 226-232) artikkelin avulla. 

Moraalinen argumentaatio sisältää yleensä myös tosiasiaväitteitä, vaikka moraalinen argu-

mentti ei voikaan koostua pelkistä tosiasioista (ks. 3.4 Argumentaation arviointi ja naturalisti-

nen virhepäätelmä). Hallamaa (2013, 227) huomauttaa kuitenkin, että tässä kontekstissa esi-

tetyt faktat ovat argumentoijan voimakkaan moraalisen tulkinnan värittämiä. Koska tosiasi-

oita tulkitaan latautuneesta näkökulmasta, pelkkä tosiasioiden totuusarvon arviointi on vai-

keaa.   

 

Esimerkki tutkielman aiheen kannalta olennaisesta tosiasiasta on kysymys eläinten kokemasta 

kärsimyksestä. Havainnollistaen argumentissa P1: Vain kärsivät olevat olennot ovat moraali-

sesti merkityksellisiä, P2: Eläimet eivät voi kärsiä V: Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksel-

lisiä, toinen perustelu (P2) on tosiasia. Huomautan kuitenkin, ettei perustelun tunnistaminen 

tosiasia tarkoita, että se olisi välttämättä totta. Tosiasia tarkoittaa vain, että kyseisen peruste-

lun sisällöllä on totuusarvo, eli sen se voi olla tosi tai epätosi. Millä perusteilla totuusarvon voi 

selvittää, riippuu tosiasiasta ja kontekstista: julkisissa ja vaativimmissa kontekstissa sen mää-

rittää esimerkiksi tiedä, arkisemmassa kontekstissa riittää luotettavat aistihavainnot tai koke-

mus. 
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Koska argumentaatio on tavoitteellista eli vallitsevien olojen ja käsitysten muuttamiseen pyr-

kivää, väittelyssä vedotaan usein vielä toteutumattomiin asiantiloihin. Hallamaa (2013, 227) 

käyttää näistä nimitystä tulevaisuutta koskevat ehtolauseet. Niiden mukaan toimimalla tietyllä 

tavalla todellisuus muuttuisi, joka toivottavaan tai vältettävään suuntaan. Jos teemme A niin 

siitä seuraa B. Tällaisten syy-seuraussuhteiden totuusarvon arviointi on vielä vaikeampaa kuin 

vallitsevien tosiasioiden kohdalla, koska mahdollisten seurausten tietäminen etukäteen on 

hankalaa. (Hallamaa 2013, 227) Tunnetun aforismin mukaan ennustaminen on vaikeaa - var-

sinkin tulevaisuuden ennustaminen. Vaikeudesta huolimatta tulevaisuutta koskevia ehtolau-

seita voi jossain määrin arvioida kontekstista riippuen joko tieteen tai hyvien yleistysten poh-

jalta. 

 

Käsittelen seuraavaksi arvoja ja normeja. Hallamaan (2013, 227) mukaan moraalia koskevassa 

argumentaatioon liittyy aina arvottavia elementtejä eli arvoja ja normeja. Arvot voidaan tun-

nistaa käytettyjen vertailumuotojen ja adjektiivien avulla: arvot jotain tavoiteltavaa, kanna-

tettavaa tai hyvää – ja toki myös arvot voi päätellä siitä, mikä argumentoija pitää vältettävänä, 

huonoja ja vääränä (Hallamaa 2013, 227). Normit Hallamaa (2013, 228) määrittelee arvojen 

varaan rakentuviksi, käyttäytymistä ohjaaviksi säännöiksi. Analyysin ja arvioinnin kannalta on 

hyvä pitää mielessä, että arvot ja normit eivät aina ole argumentaatiossa ilmeisiä tai julkilau-

suttuja. Tällaisissa tilanteissa täytyy muotoilla erilaisia vaihtoehtoisia taustaoletuksia arvotta-

vien elementtien esiintuomiseksi. 

 

Eläinetiikan kontekstissa olennaisia arvoja ovat esimerkiksi kärsimys, hyvinvointi ja oikeudet. 

Näiden arvojen varaan rakentuu esimerkiksi normit: vältä tarpeetonta kärsimystä, edistä hy-

vinvointia tai kunnioita oikeuksia. 

 

Moraalisessa argumentaatiossa voidaan vedota myös kielen ominaisuuksiin, eli käsitteiden 

merkityksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Pätevää argumenttia ei voi muodostaa, jos moraalin 

kannalta olennaisia käsitteitä käytetään niiden merkityksen vastaisesti. (Hallamaa 2013, 229)  
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Havainnollistan moraalikäsitteisiin merkityksiin vetoamista selventämällä käsitteiden moraa-

lisesti sallittu, velvoitettu ja kielletty merkityksen sekä niiden väliset yhteydet. Määritelmät 

pohjautuvat Nathan Nobiksen kirjaan Animals & Ethics 101: Thinking Critically About Animal 

Rights (2018, 8). 

Moraalisesti sallittu: toiminta, joka ei ole moraalisesti väärin tai kiellettyä. ”Näin saa 

toimia”.  

Moraalisesti velvoitettu: toiminta, joka on moraalisesti vaadittua tai pakollista; Toi-

minta jonka tekemättä jättäminen on väärin tai kiellettyä; “Näin pitää toimia.” 

Moraalisesti kielletty: toiminta, joka on moraalisesti kiellettyä ja väärin; ei-sallittua; 

Toiminta joka on velvoitettua jättää tekemättä; ”Älä tee näin!” 

 

Näiden käsitemääritelmien pohjalta voisi tehdä esimerkiksi seuraavan päätelmän:  

P1  Uusien turkisten tuotanto aiheuttaa kärsimystä   (Tosiasia) 

P2  Turkis on ihmiselle tarpeeton     (Tosiasia) 

P3  Toimijalla on velvollisuus välttää tarpeetonta kärsimystä  (Normi) 

P4  Velvollisuuden vastaisesti toiminen  

on moraalisesti kiellettyä     (Moraalikäsitteen merkitys)    

V1  Uuden turkiksen hankkiminen on moraalisesti kiellettyä (Normi) 

 

Hallamaa (2013, 230) kuitenkin muistuttaa, ettei mikään varsinaisesti pakota ihmisiä käyttä-

mään moraalikäsitteitä johdonmukaisesti tai noudattamaan niitä toiminnassaan. On valitetta-

vasti mahdollista toimia velvollisuuden vastaisesti, estää muita tekemästä sallittuja tekoja tai 

rikkoa moraalisia kieltoja.  

 

Haluisin kuitenkin hieman lieventää Hallamaan kantaa toteamalla, että yleensä moraalisessa 

keskustelussa hyväksytään - ja ainakin pitäisi hyväksyä -  seuraavat taustaoletukset:           
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T1:  Käsitteiden tarkka ja selvä määrittely sekä päättelyn johdonmukaisuus on arvokasta 

T2:  Moraalisen argumentaation tulokset ohjaavat toimintaa ja valintoja.  

 

Ensimmäinen taustaoletus sitouttaa argumentaation osapuolet yleisiin ajatteluntaitoihin ja lo-

giikkaan. Toinen taas siihen, ettei argumentaatio jää vain teoreettiseksi, vaan vaikuttaa myös 

käytännössä. Toki nämäkin taustaoletukset voidaan kiistää, mutta väitän, että silloin moraa-

listen erimielisyyksien järkiperäisestä ratkaisusta uhkaa tulla mahdotonta tai turhaa. 

 

 

3.4 Argumentaation arviointi 

 

Arjessa argumentointi ratkeaa yleensä intuition tai hyvien puhelahjojen avulla. Arvio ”kuulos-

taa loogiselta” viittaa harvoin varsinaiseen päättelyn loogiseen analyysiin, vaan ilmaisee usein 

vain, että perustelut kuulostavat järkeviltä ja vastaavat omia ennakko-oletuksia. Filosofinen 

argumenttianalyysi pystyy parempaan: Teoksen Argumentti ja kritiikki (2013) avulla voin arvi-

oida argumentaatiota avoimilla ja julkilausutuilla arviointikriteereillä. Tässä alaluvussa käyn 

Moraalisessa argumentaatiossa vedotaan: 

1. Tosiasioihin 

2. Moraalisiin arvoihin 

3. Moraalisiin normeihin 

4. Moraalikäsitteiden merkitykseen 

5. Tulevaisuutta koskeviin ehtolauseisiin 

• Ne sanovat, että jos tehtäisiin teko A, siitä seuraisi tavoite B 

• Niiden totuuden arviointi saattaa olla vaikeaa 

• Vaikka ne olisivatkin tosia, teolla A on myös muita, ei-aiottuja seurauksia, 

jotka saattavat olla ristiriidassa alkuperäisen tavoitteen B kanssa 

(Hallamaa 2013, 227)  
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läpi käyttämäni kriteerit. Arviointiperusteiden aukikirjoittamisen tarkoitus on, että myös itse 

arviointiprosessia voidaan arvioida julkisesti ja kriittisesti.  

 

Kakkuri-Knuutilan ja Halosen (2013, 76) mukaan argumentin kriittisen tarkastelun tavoite on 

sen hyvyyden arvioiminen. Koska argumentti pyrkii vakuuttamaan väitteen hyväksyttävyy-

destä, arvioinnin olennaisin kysymys on: muodostavatko julkilausutut perusteet ja analyysillä 

löydetyt taustaoletukset riittävän syyn hyväksyä väite?  

 

 

Arvioin 4 ja 5 lukujen argumentteja siis seuraavilla kriteereillä: (1) Perustelujen hyväksyttä-

vyys, (2) Perustelujen relevanssi, (3) Linkin vahvuus ja (4) Suoja hyväksyttäviä vasta-argument-

teja vastaan. 

Kriteeri 1: Perustelujen ja taustaoletusten hyväksyttävyys 

Hyvän argumentin keskeinen elementti on hyväksyttävät perustelut. Ilman niitä argumentti ei 

voi olla vakuuttava. Julkilausutut perustelut ovat se osa argumentista, jolla väite pyritään te-

kemään hyväksyttäväksi. Ne eivät kuitenkaan aina riitä, sillä perustelejen ja väitteen välinen 

Ehdot hyvälle argumentille: 

Perusteluja koskevat ehdot: 

1. Perustelut ja taustaoletukset ovat riittävän hyväksyttäviä: 

• aiemmin tunnettuja 

• lähteen luotettavuuden nojalla 

2. Perustelut ovat aluksi hyväksyttävämpiä kuin väite 

Linkkiä koskevat ehdot: 

1. Perustelut ja taustaoletukset ovat relevantteja väitteelle 

2. Perustelut ja taustaoletukset antavat riittävästi tukea väitteelle, toisin sanoen 

linkki on riittävän sitova 

3. Linkki ei heikkene liiaksi, jos perusteluihin lisätään muita hyväksyttäviä ja relevant-

teja oletuksia. 

 (Kakkuri-Knuutila 2013, 82) 
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yhteys, linkki, ei ole aina ilmeinen. Tällöin argumentti pitää täydentää kokonaiseksi taustaole-

tusten avulla. (ks. 3.1 Argumentaation tehtävä ja osat) 

 

Perustelut ja taustaoletukset ovat Argumentin ja kritiikin (2013, 78) mukaan riittävän hyväk-

syttäviä, jos ne ovat:  

1. joko aiemmin tunnettuja tai 

2. hyväksyttäviä lähteen luotettavuuden nojalla ja aluksi hyväksyttävämpi kuin väite 

Ensimmäisen ehdon mukaan voimme käyttää argumentaatiossa sellaisia perusteluja, jotka 

ovat molempien osapuolten tuntemia ja hyväksymiä. Argumentaatiossa ei siis tarvitse todis-

taa aivan kaikkea. 

 

Jos 1. olisi ainoa ehto hyväksyttävälle perustelulle, vakuuttavassa argumentaatiossa voisi ve-

dota vain molempien osapuolien jo valmiiksi tietämiin käsityksiin. Näin ollen uusi tieto ei voisi 

olla koskaan hyväksyttävä perustelu. Tällainen ehto olisi selkeästi liian rajoittava. Toinen mah-

dollisuus hyväksyttäville perusteille ja taustaoletuksille on, että argumentaation osapuolet pi-

tävät niiden lähdettä luotettavana.  (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 78). 

 

Argumentaation onnistumisen kannalta on siis olennaista, että sen osapuolet löytävät edes 

jonkinlaisen yhteisymmärryksen lähteiden luotettavuudesta. Tämä vaihtelee toki kontekstin 

mukaan: arjessa ja henkilökohtaisissa tilanteissa riittää usein aiemmat kokemukset, vaativam-

missa ja julkisissa tilanteissa lähteiksi saattaa kelvata vain asiantuntijat ja tieteelliset tutkimuk-

set.  

 

En voi filosofian tutkielman puitteissa esittää lopullista arviota jokaisesta tosiasioihin tai tule-

vaisuutta koskeviin ehtolauseisiin vetoavasta perustelusta. Eläinetiikassa käytetään usein esi-

merkiksi eläinten biologisiin ominaisuuksiin, ruokavalion terveysvaikutuksiin tai eläintuotan-

non ympäristövaikutuksiin liittyviä perusteluja. Tiede on yleensä luotettavin taho arvioimaan 

näiden hyväksyttävyyttä, joten varsinkin spesifimpien perustelujen kohdalla voin vain todeta, 

minkä tieteenalan piiristä vastaus voisi mahdollisesti löytyä. Siitä huolimatta voin esittää eh-

dollisia arvioita kuten: jos perustelu T1 on totta, niin väite V1 on oikeutettu.  
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Kolmas ehto perustelulle ja taustaoletukselle on, että niiden on oltava väitettä hyväksyttä-

vämpiä (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 78). Koska perustelun tarkoitus on lisätä väitteen uskot-

tavuutta, perustelu ei voi olla epäuskottavampi kuin väite. Tämä on ongelma esimerkiksi, jos 

argumentissa vedotaan yliluonnollisiin perusteluihin: Jos eläinten syömisen oikeutuksena ve-

toaa enkelin antamaan ilmoitukseen, perustelu herättää monissa varmasti enemmän epäilyk-

siä kuin vastauksia.    

 

Kriteeri 2: Perustelujen relevanssi 

Edes hyväksyttävät perustelut eivät vakuuta, jo ne eivät ole väitteen kannalta olennaisia. Pe-

rustelujen hyväksyttävyys ei siis ole sama asia kuin niiden relevanssi. Kakkuri-Knuutilan (2013, 

80) mukaan riittävän argumentin pitää toteuttaa on linkin minimiehto: perustelujen on oltava 

relevantteja väitteelle. 

Jos perustelujen relevanssi väitteelle on huono tai se ei ole tiedossa, päättelyyn voidaan lisätä 

taustaoletuksia. Niiden tarkoitus on tuoda julki tai vahvistaa perustelujen ja väitteen välistä 

yhteyttä, eli linkkiä. Kakkuri-Knuutilan (2013, 80-18) mukaan perustelujen relevanssi väitteelle 

voidaan selvittää kysymällä ”Onko hyväksyttävää taustaoletusta, joka yhdistäisi perustelut 

väitteeseen?”. (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 80-81) 

 

Vaikka taustaoletukset vahvistavat perustelujen relevanssia, ne saattavat ajaa argumentti toi-

seen ongelmaan: Jos lisätyt taustaoletukset eivät ole arvioinnin ensimmäisen kriteerin nojalla 

hyväksyttäviä, ne eivät myöskään lisää väitteen uskottavuutta.   

 

Havainnollistan edellä mainittua: 

P1  Nuuska ei aiheuta keuhkosyöpää 

V1 Nuuska on terveellistä 

Ei kovin vakuuttava argumentti ilman taustaoletusta: 

T1 Jos jokin ei aiheuta keuhkosyöpää sen on oltava terveellistä 

Tällä lisäyksellä perustelusta tulee relevantti väitteelle, mutta koska se ei selvästikään pidä 

paikkaansa, argumentti ei ole vieläkään vakuuttava. Epätosi taustaoletus siis vain muuttaa pe-

rustelujen relevanssin ongelman taustaoletuksen hyväksyttävyyden ongelmaksi.  
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Kriteeri 3: Linkin vahvuus 

Seuraava argumentaation arviointikriteeri on linkin vahvuus, jolla on Argumentin ja kritiikin 

(Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 78-82) perusteella vain kaksi mahdollista arvoa: sitova tai löyhä. 

Kakkuri-Knuutila ja Halonen (2013, 82) antavat sitovasta päättelystä tyypillisen oppikirja-

esimerkin: 

P1 Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia 

P2 Sokrates on ihminen 

V1 Sokrates on kuolevainen 

Esimerkissä argumentin perustelujen ja väitteen välinen linkki on sitova: jos esitetyt perustelut 

ovat hyväksyttäviä tai tosia, myös väite on välttämättä hyväksyttävä.  

 

Oman kokemukseni mukaan sitovat päättelyt ovat harvinaisia varsinkin arkisessa argumen-

taatiossa. Myös Kakkuri-Knuutilan ja Halosen (2013, 79) mukaan löyhät linkit ovat yleisempiä.   

Löyhä linkki tukee väitettä, mutta ei takaa, että se olisi totta (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 79). 

 

Havainnollistan löyhää linkkiä seuraavalla esimerkillä: 

P1  Suomalaisilla siipikarjatiloilla käytetään yleensä ulkomaalaista soijarehua 

P2 Soijaa tuotetaan monissa maissa moraalisesti arveluttavalla tavalla 

V1  Suomalainen siipikarjan tuotanto on moraalisesti arveluttavaa. 

Tämän argumentin perusteluista ei voi sitovasti päätellä, että väite olisi totta. Ei edes siinä 

tapauksessa, jos väitteeseen lisättäisiin rajoitus todennäköisesti. Päättely ei ole voi olla totuu-

den takavaa, jos perusteluissa tai taustaoletuksissa on jokin todennäköisyyttä ilmaiseva sana 

kuten yleensä, ehkä, usein, joskus jne. Tällaisissa tapauksissa linkki ei voi olla sitova. Se ei kui-

tenkaan tee argumentista välttämättä huonoa: löyhäkin linkki voi tarjota riittävän vahvaa tu-

kea väitteelle, vaikka se ei se pystykään takaamaan sen totuutta.  (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 

79; 83) 
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Perustelujen ja väitteen välinen linkki voi olla olematon vain sellaisissa tilanteissa, joissa pe-

rustelut eivät ole 2. kriteerin perusteella lainkaan relevantteja väitteelle, eikä päättelyn voida 

lisätä sellaista hyväksyttävää taustaoletusta, jonka avulla niistä tulisi relevantteja.  

 

On myös pidettävä mielessä, että perustelujen hyväksyttävyyden arviointi ei vaikuta linkin ar-

viointiin. Päättelyssä, jonka kaikki perustelut ja väite ovat epätosia, voi tästä huolimatta olla 

sitova linkki. (Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 83-38) 

 

Kriteeri 4: Suoja hyväksyttäviä vasta-argumentteja vastaan 

Neljännen kriteerin perusteella arvioidaan, kuinka vaikeaa argumentin linkkiä on heikentää. 

Jos perusteluihin voidaan lisätä relevantteja ja hyväksyttäviä taustaoletuksia, perustelujen ja 

väitteen välinen linkki muuttuu heikommaksi tai voidaan jopa täysin kiistää. (Kakkuri-Knuutila 

ym. 2013,83) 

 

Havainnollistaen: 

P1  Jos ihmiset eivät ole kasvinsyöjiä, heidän on oltava lihansyöjiä 

P2  Ihminen ei ole kasvinsyöjiä 

V  Ihminen on lihansyöjä 

Tässä muodossa argumentin linkki on sitova. Jos päättelyyn kuitenkin lisätään tosi taustaole-

tus ”T1: Kasvin- ja lihansyöjä eivät ole ainoat mahdolliset kategoriat, koska moni eläinlaji on 

sekasyöjä, joka käyttää ravinnokseen sekä lihaa että kasveja”, linkki heikkenee löyhäksi. Argu-

menttia heikentäisi entisestään perustelut, jotka osoittaisivat ihminen kuuluuvan sekasyöjiin. 

 

Koko argumentin on vakuuttavuuteen vaikuttaa siis, kuinka vaikeaa sitä vastaan on esittää 

relevantteja ja hyväksyttäviä taustaoletuksia. 
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3.4.1 Keinoja puutteellisen argumentaation tunnistamiseen 

 

Argumentti ja kritiikki (2013) tarjoaa seuraavat arviointityökaluja puutteellisen argumentaa-

tion tunnistamiseen: Neljä syytä puutteelliselle argumentaatiolle (2013, 82), joka tiivistää hy-

vin mitä eri arviointikriteereissä epäonnistuminen tarkoittaa. 

 

Tämän lisäksi teos sisältää Petri Ylikosken (2013, 158-173) kirjoittaman luvun 5 Kuinka argu-

mentti voi epäonnistua, joka käsittelee erityyppisiä argumentaatiovirheitä. Ylikoski jakaa 

nämä virheet seuraaviin kategorioihin: (1) muodolliset virhepäätelmät, (2) epäargumentatii-

viset perusteet, (3) virheet argumentin muodostamisessa sekä (4) käsitteelliset ja kategoriset 

kömmähdykset. Näiden kategorioiden sisältä löytyy useita erilaisia argumentaatiovirheitä, 

joista aion tämän tutkielman puitteissa käsitellä vain ne, jotka auttavat aineistoni analyysissä 

ja arvioinnissa. 

 

1. Argumentaation arviointityökalu: Neljä syytä puutteelliselle argumentille  

 

 

2. Argumentaation arviointityökalu: Argumentaatiovirheet 

 

Naturalistinen virhepäätelmä 

Ylikosken (2013, 171-172) argumentti syyllistyy naturalistisessa virhepäätelmässä, kun pel-

kistä olemassa olevista asiantiloista päätellään, miten asioiden pitäisi olla. Tässä virhepäätel-

mässä normatiivisten ja faktuaalisten perustelujen eroa ei tunnisteta, vaan niiden ajatellaan 

toimivan samalla tavalla. 

Argumentti voi olla puutteellinen neljästä syystä: 

1. Premissit eivät ole riittävän hyväksyttäviä. 

2. Mitkään hyväksyttävät taustaoletukset eivät tee premisseistä relevantteja väit-

teelle. 

3. Premissit ja taustaoletukset eivät muodosta riittävän vahvaa linkkiä väitteeseen. 

4. Linkki heikkenee liiaksi, kun perusteluihin lisätään relevantteja hyväksyttäviä ole-

tuksia. 

(Kakkuri-Knuutila ym. 2013, 82) 
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Myös Etiikan pikkujättiläinen (Baggini ym. 2012, 248-251) käsittelee ja taustoittaa tätä virhe-

päätelmää käsitteellä ”Olemisen ja pitämisen kuilu”. Heidän esityksensä mukaan vain ”on”-

väitteistä sisältävät premisseistä eivät voi siirtyä ”pitäisi”-ilmaisuja sisältäviin johtopäätöksiin. 

Eli pelkkiä faktuaalisia tosiasioita sisältävät perustelut eivät voi tarjota tukea väitteelle, joka 

sisältää normatiivisia elementtejä kuten arvoja tai normeja. Normatiivista pitämistä ei voi joh-

taa pelkästä faktuaalisesta olemisesta. 

 

Bagginin ja Foslin (2012, 250) mukaan käsiteellä ”olemisen ja pitämisen välinen kuilu” voidaan 

tarkoittaa myös toista asiaa eli tosiasioiden arvovapautta. Tämän tutkielman puitteissa käytän 

kuitenkin kyseisten kirjoittajien kannattamaa merkitystä: ”täysin faktuaalisista premisseistä ei 

voida tehdä arvottavaa johtopäätöstä”.  

 

Argumentaation analyysin kannalta tästä seuraa, että jos perusteluissa on pelkkiä faktuaalisia 

tosiasioita, joilla pyritään tukemaan normatiivista väitettä, arvot ja normit löytyvät julkilausu-

mattomista taustaoletuksista. 

 

Ylikosken (2013, 171-172) naturalistisella virhepäätelmällä on myös alalaji, jossa väitetä pe-

rustellaan vetoamalla vain yleiseen käytäntöön. Virhettä havainnollistetaan kahdella esimer-

killä: punaista käveleminen on sallittua, koska se on niin tavallista ja lapsityövoiman käyttö on 

hyväksyttävä, koska se on niin yleistä.  Ylikosken (2012, 171) mukaan nämä argumentit sortu-

vat kuitenkin virheeseen, jossa päätellään, että jokin on hyväksyttävää tai sallittua, vain koska 

se on yleinen käytäntö tai yleisesti hyväksyttyä. Historia tarjoaa kuitenkin useita esimerkkejä 

tällaista päätelmää vastaan, sillä monet vääryydet orjuudesta, vähemmistöjen väkivaltaiseen 

syrjimiseen ja räikeään epätasa-arvoon ovat aikanaan olleet yleisesti hyväksyttyjä.  

 

Eikä monen vääryyden kohdalla ole valitettavasti kysymys ole vain historiasta. 
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Geneettinen virhepäätelmä 

Argumentti epäonnistuu geneettisen virhepäätelmän vuoksi, kun jonkin asian alkuperästä 

päätellään suoraan sen arvo tai ominaisuus (Ylikoski 2013, 172).  Tällainen päättely ei ole Yli-

kosken (2013, 172) mukaan oikeutettua, koska se perustuu virheelliseen oletukseen: kaikki 

säilyy olennaisesti samana ajan kulumisesta huolimatta. Ylikoski kutsuu tätä oletusta histori-

alliseksi essentialismiksi. Oletus on kuitenkin helppo kumota hyväksyttävillä vasta-argumen-

teilla, sillä muutos on hyvin yleinen ilmiö historiassa. 

 

Ylikoski (2013, 172) havainnollistaa geneettistä virhepäätelmää seuraavilla esimerkeillä:  

Newton oli alkemisti ja modernin fysiikan isä, joten moderni fysiikka on alkemiaa. 

Jotta esitetty argumentti olisi kokonainen, sitä tulisi täydentää ei-hyväksyttävällä taustaole-

tuksella: Jos modernin fysiikan isä harjoitti alkemiaa, myös modernin fysiikka on alkemiaa.  

 

Ylikosken (2013, 172) toinen esimerkki on tutkielmani aiheen kannalta mielenkiintoinen: 

Ihmiset polveutuvat eläimistä, ja koska eläinten toimintaa ei voi arvioida moraalisesti, ei 

myöskään ihmisten toimintaa voi arvioida moraalisesti. 

Teoreettisen viitekehykseni näkökulmasta tämän argumentin voisi muotoilla seuraavasti: 

P1  Eläimet eivät ole moraalisia toimijoita, joten niiden toimintaa  

ei voida arvioida moraalisesti 

P2  Ihmiset polveutuvat eläimistä 

V1  Ihmiset eivät ole moraalisia toimijoita 

 

Geneettiseen virhepäätelmään syyllistyminen on selvää, sillä jotta tämä argumentti olisi ko-

konainen, siihen pitää lisätä vaikeasti hyväksyttävä taustaoletus T1: Jos eläimet eivät ole mo-

raalisia toimijoita, niistä ei voi koskaan kehittyä (polveuta) sellaisia. Virhettä voi entisestään 

havainnollistaa, jos ominaisuuden ”moraalinen toimija” korvaa toisella ihmisyyden kannalta 

olennaiseksi mielletyllä ominaisuudella, kuten kirjoitetun kielen hallinnalla, kulttuurien muo-

dostamisella, tieteen harjoittamisella jne. 
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Monimerkityksiset ja epäselvät käsitteet 

Yksin hyvän argumentaation edellytyksistä ovat selkeät ja täsmälliset käsitteet. Ja siksi yksi 

yleinen argumentaatiovirhe onkin virheellinen käsitteiden käyttö. 

 

Käsite on monimielinen, jos sillä voidaan viitata useampaan eri merkitykseen. Argumentin ym-

märtämisestä ja arvioinnista tulee hyvin haastavaa, jos saman argumentin sisällä – joko perus-

telujen välillä tai väitteessä  – samaa käsitettä käytetään eri merkityksissä. (Ylikoski 2013, 172)  

 

Ylikoski (2013, 173) antaa tästä seuraavan esimerkin: ”Kaikilla laeilla on säätäjä, joten myös 

luonnonlaeilla on säätäjänsä.” Tässä argumentissa sanaa laki käytetään kahdessa eri merkityk-

sessä: ihmisen säätämänä kirjallisena normina ja luonnossa vallitsevana säännönmukaisuu-

tena. Vaikka laeilla on määritelmällisesti säätäjä ensimmäisessä merkityksessä, on vähintään-

kin kiistanalaista onko myös luonnonlaeilla oltava säätäjä. 

 

Toinen tähän kategoriaan kuuluva virheargumentti johtuu argumentin epätäsmällisestä muo-

toilusta.  Tämän vuoksi argumenttia on mahdollista tulkita useilla eri tavoilla, jolloin on vaikea 

arvioida, mitä väitetään ja millä perusteilla. (Ylikoski 2013, 173) 

  



 38 

4 Eläinten syömisen oikeuttaminen arkisessa kontekstissa 

 

Tässä luvussa kartoitan ja arvioin arkisessa kontekstissa esitettyjä argumentteja. 

 

4.1 ”Neljä Ännää”: Natural, Necessary, Normal, Nice 

 

Amerikkalainen sosiaalipsykologi Melanie Joy on kirjoittanut teoksen Why We Love Dogs, Eat 

Pigs and Wear Cows (2010), jossa hän argumentoi, että eläinten syömisen oikeuttamisessa 

kolme perustelua ovat avainasemassa: lihansyöminen on luonnollista (natural), välttämätöntä 

(necessary) ja normaalia (normal) (Joy 2010, 76; 83-88). Teos ei ole tieteellinen vertaisarvioitu 

tutkimus vaan selkeästi enemmän suurelle yleisölle suunnattu yleisteos, joten pelkästään sen 

perusteella on mahdotonta sanoa, kuinka yleisiä Joyn esittämät perustelut todella ovat. 

  

Onneksi Joyn ajatusten innoittamana on tehty myös kvantitatiivista psykologista tutkimusta. 

Ruokaan ja juomaan liittyviin tieteellisiin kysymyksiin erikoistuneessa journaalissa Appetite 

(2015 vol. 91 114-128) on julkaistu tutkimus Rationalizing meat consumption. The 4 Ns. (Piazza 

& Rudy & Loughnan & Loung & Kulik & Watkins & Seigernam 2015). Tämä artikkeli kokoaa 

yhteen neljä tutkijajoukon tekemää lihansyömiseen oikeuttamiseen ja moraalisiin kysymyksiin 

liittyvää psykologista tutkimusta.  

 

Entä neljäs N? Tutkijat arvelivat aiempien tutkimusten perustella, että vastauksista löytyisi 

Joyn kolmen oikeutuksen lisäksi vielä neljäs perustelutyyppi, jossa vedotaan eläinten syömi-

sen aiheuttamaan nautintoon ja mielihyvään. He nimesivät tämän kategorian englannin sa-

nalla Nice (Piazza ym. 2015, 116). Nimitän tätä perustelua tutkielmassani nautinnoksi.     

 

Ensimmäisten tutkimusten 1a ja 1b (Piazza ym. 2015, 116-117) tavoite oli selvittää, käyttivätkö 

tutkimukseen osallistuvat juuri näihin kategorioihin kuuluvia perusteluja lihansyömisen oikeu-

tuksena. Tutkimuksessa 1a 176 Penn State yliopiston opiskelijaa ja 1b:ssä 107 yrityksen Ama-

zon Mechanical Turk työntekijää, pyydettiin spontaanisti antamaan kolme perustelua, joiden 

he ajattelivat tekevän lihansyömisestä hyväksyttävää. Kysymyksen tarkka muotoilu oli: Please 

give three reasons why you think it is OK to eat meat. (Piazza ym. 2015, 116-117) 
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Molempien tutkimusten tarkempia tuloksia voi tarkastella seuraavan sivun taulukoista: TAU-

LUKKO 1. Erilaisten lihansyömisen oikeutusten esiintymistiheys tutkimuksessa 1a.  (Piazza ym. 

2015) ja TAULUKKO 2. Erilaisten lihansyömisen oikeutusten esiintymistiheys tutkimuksessa 

1b.  (Piazza ym. 2015). Lopputulos molemmissa tutkimuksissa oli sama: suurin osa vastaajista 

käytti Joyn ja tutkijoiden muotoilemiin kategorioihin (välttämättömyys, luonnollisuus, nor-

maali ja nautinto) soveltuvia perusteluja. Ensimmäisessä tutkimuksessa (1a) näihin vetosi 83% 

vastauksista ja toisessa (1b) 91%. 

 

Mutta käsittelevätkö nämä tutkimukset eläinten syömisen moraalista sallittavuutta? Tutki-

mukset pyysivät vastaajia esittämään kolme syytä, miksi heidän mielestään lihansyöminen on 

ok. Kysymystä on kuitenkin mahdollista tulkita usealla tavalla: ”olla ok” voi tulkita tarkoittaa 

esimerkiksi yleisesti hyväksyttyä, sosiaalisesti sallittua, laillista, omaa mielipidettä. Moni voi 

myös tulkita kysymyksen vain tiedustelevan, miksi vastaaja on päätynyt ruokavalioonsa.  

 

En siis voi olla täysin varma, että molempiin tutkimuksiin vastanneet ajattelivat esittävänsä 

ruokavalionsa moraalisen oikeutuksen.  Siitä huolimatta voin analysoida ja arvioida, olisivatko 

perustelut riittäviä, jos niiden tulkitaan oikeuttavan väite V1 Eläinten syöminen on moraali-

sesti sallittua.  
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TAULUKKO 1. Erilaisten lihansyömisen oikeutusten esiintymistiheys tutkimuksessa 1a. N = 

1764  (Piazza ym. 2015) 

 

 

 

TAULUKKO 2. Erilaisten lihansyömisen oikeutusten esiintymistiheys tutkimuksessa 1b. N = 107 

5 (Piazza ym. 2015)  

 

 

 

4 Piazza ym. 2015: Frequency of various meat-eating justifications from Study 1a. N = 176 Penn undergraduate 
students 
5 Piazza ym. 2015: Frequency of various meat-eating justifications from Study 1b. N = 107 5() MTurk workers 
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4.1.1 Luonnollisuus 

 

Kukaan ei voi kiistää, että moni eläin – ihminen mukaan lukien – käyttää ravinnokseen toisia 

eläimiä. Moni ajattelee luonnon muodostavan sopusointuisen kokonaisuuden, jossa kaikella 

on oma olemuksensa, paikkansa ja osansa – toisten osa on syödä; toisten tulla syödyksi. Myös 

evoluution näkökulmasta Homo Sapiens on koko lajihistoriansa ajan syönyt toisia eläimiä edes 

jonkun verran. Riittävätkö tällaiset luonnolliset tosiasiat eläinten syömisen moraaliseksi oikeu-

tukseksi? 

 

Aineistona käyttämässäni tutkimuksissa (Piazza ym. 2015, 117) 1a 17% ja 1b 23% vastaajista 

vetosivat juurikin lihansyömisen luonnollisuuteen oman ruokavalionsa oikeutuksena. Tutkijat 

sijoittivat tähän kategoriaan niin biologiaan, luonnolliseen hierarkiaan, luonnonvalintaan, evo-

luutioon kuin eläinten syömisen luonnollisuuteen liittyvät vastaukset (Piazza ym. 2015, 116).  

Artikkeli antaa seuraavat esimerkit tähän kategoriaan kuuluvista vastauksista: ”Lihan syömi-

nen on ihmisille luonnollista, Ihmiset ovat lihansyöjiä, Evoluution näkökulmasta ihmisapinat 

ovat aina syöneet lihaa, Se, että organismit syövät toisiaan, on luonnossa vallitseva tapa, Ih-

misten on tarkoitus hallita muita eläimiä” (Piazza ym. 2015, 116). 

 

Tähän kategoriaan kuuluu siis useampia hyvin erilaisten perustelujen varaan rakentuvia argu-

mentteja.  

 

1. Luonnollisuuteen vetoava argumentti: Perusargumentti 

P1 Eläinten syöminen on luonnollista   (Tosiasia) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua   (Normi) 

 

Argumentaation arviointityökalu: Virhepäätelmät 

Ei liene suuri yllätys, että luonnollisuuteen vetoavat argumentit syyllistyvät usein naturalisti-

seen virhepäätelmään, sillä pelkistä tosiasioista koostuvista perusteluista ei voi päätellä arvoja 

tai normeja sisältävää väitettä (ks. luku 3.4.1 Keinoja puutteellisen argumentaation tunnista-

miseen; Ylikoski 2013, 171-172).  
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Jotta argumentti välttäisi tämän virhepäätelmän, siihen on lisättävä vähintään yksi normatii-

visia elementtejä, eli arvoja tai normeja, sisältävä taustaoletus. Tämän argumentin kohdalla 

se voisi yksinkertaisesti olla normi T2: Kaikki luonnollinen on moraalisesti sallittua. Arvioin seu-

raavaksi tällä taustaoletuksella vahvistettua argumenttia.   

 

Kriteeri 1: Perustelujen ja taustaoletusten hyväksyttävyys 

Ensimmäinen perustelu P1: Eläinten syöminen on luonnollista on tosiasia, jonka totuusarvo ei 

ole kiistanalainen: ihmiset syövät ja ovat syöneet muita eläimiä.  Sen sijaan taustaoletus T2 

Kaikki luonnollinen on moraalisesti sallittua, on vaikeampi pala purtavaksi:  

 

Filosofiassa jonkin asian määrittelemiseen liittyy sekä riittäviä että välttämättömiä ehtoja: 

Riittävä ehto nimensä mukaisesti riittää, että jokin voidaan todeta käsitteen alaan kuuluvaksi 

esim. Jos Matilla on poika, hän toteuttaa biologisen vanhemmuuden riittävän ehdon. Koska 

biologiseen vanhemmuuteen on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja, juuri tietyn riittävän ehdon 

ei tarvitse toteutua: biologisella vanhemmalla ei pidä olla nimenomaan poikaa, vaan Matin 

tapauksessa myös oman tyttö tai muunsukupuolisen lapsen isänä oleminen riittää biologiseen 

vanhemmuuteen. Välttämätön ehto sen sijaan edellytetään, eli kaikkien käsitteen alaan kuu-

luvien on toteutettava juuri tämä ehto. Biologisen vanhemmuuden välttämätön ehto on esi-

merkiksi se, että on – tai on ainakin joskus ollut - elossa. Kivi ei voi olla biologinen vanhempi. 

Välttämätön ehto ei kuitenkaan ole riittävä: vaikka kaikki biologiset vanhemmat ovat ainakin 

joskus olleet elollisia olioita, kaikki elolliset oliot eivät ole biologisia vanhempia. On mahdol-

lista myös muodostaa riittävä ja välttämätön ehto, biologisen vanhemmuuden kohdalla tällai-

nen olisi se, että oliolla on jälkeläisiä. (Baggini&Fosl 2013, 237-239) 

 

Mitä tästä seuraa luonnollisuuden ja moraalin suhteen? Sekä normatiivisen moraalin mukaiset 

sallitut teot että sen vastaiset kielletyt ja tuomittavat teot, ovat osa luontoa ja siksi luonnollisia 

tekoja. On siis perusteltua päätellä, että luonnollisuus on normatiivisesti sallitun välttämätön, 

muttei riittävä ehto. Näin ollen pelkkä luonnollisuus riitä selittämään moraalisesti sallitun ja 

moraalisesti kielletyn teon eroa, sillä molemmat teot ovat välttämättä luonnollisia. 

 

Jos luonnollisuus on moraalisen sallittavuuden välttämätön, muttei riittävä ehto, T2 ei ole hy-

väksyttävä taustaoletus. 
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Kriteeri 2: Perustelujen relevanssi 

Miksi luonnollisuus on relevanttia eettiselle arvioinnille ei ole lainkaan yksinkertainen tai selvä 

asia. Sekä moraalisesti arvostettavilla ominaisuuksilla kuten empatialla, reiluudella ja välittä-

misellä on toki luonnollinen biologinen perusta – mutta niin on myös egoismilla, heikompien 

sortamisella ja välinpitämättömyydellä.  

 

Itse asiassa on aiheellista epäillä, että luonnollisuus ei lainkaan relevanttia moraalin kannalta: 

Koska sekä normatiivisten vaatimusten mukaiset että niiden vastaiset teot ovat luonnollisia, 

eikä pelkistä luonnollisista tosiasioista voi päätellä normatiivisia väitteitä syyllistymättä natu-

ralistiseen virhepäätelmää, tälle kannalle on vahvat filosofiset perusteet. 

 

Kriteeri 3: Linkin vahvuus 

Alkuperäisessä muodostaan argumentti ei ollut kokonainen, vaan siihen piti lisätä taustaole-

tus, jotta perustelusta tulisi relevantti väitteelle. Lisäämäni taustaoletus T2: Kaikki luonnolli-

nen on moraalisesti sallittua tekee argumentin linkistä sitovan: jos sekä P1 että T1 olisivat to-

sia, ne takaisivat myös väitteen totuuden.  

 

Kriteeri 4: Suoja hyväksyttäviä vasta-argumentteja vastaan 

Argumenttiin on mahdollista lisätä hyväksyttävä taustaoletus, joka heikentää linkkiä merkit-

tävästä. Esimerkiksi jos päättelyn taustaoletuksiin lisätään normi T3: Kaikki luonnollinen ei ole 

moraalisesti sallittua, linkki jää hyvin löyhäksi. Taustaoletus on selvästi hyväksyttävä, koska 

myös moraalisesti kielletyt teot ovat osa luontoa eli luonnollisia. 

 

Kokonaisarvio luonnollisuuteen vetoavasta argumentista 1 

Koska luonnollisuuteen vetoava perusargumentti sortuu naturalistiseen virhepäätelmään, se 

ei ole riittävä oikeutus eläinten syömisen sallittavuudelle. Taustaoletuksella vahvistettu argu-

mentti on linkiltään sitova, mutta ei vakuuta vaikeasti hyväksyttävän taustaoletuksen ja mo-

raalin kontekstissa heikon relevanssin vuoksi. Argumentti vastaan voi myös muodostaa hyväk-

syttävän taustaoletus, joka heikentää perustelun ja väitteen välistä linkkiä.  Argumentti ei siis 

onnistu oikeuttamaan eläinten syömisen moraalista sallittavuutta. 

 



 44 

2. Luonnollisuuteen vetoava argumentti: Lihansyöjä 

P1  Ihminen on luonnostaan lihansyöjä    (Tosiasia)  

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua  (Normi) 

 

Tämän argumentin heikkoudet ovat hyvin samanlaisia kuin ensimmäisen luonnollisuuteen ve-

toavan argumentin: ilman normatiivista taustaoletusta se sortuu naturalistiseen virhepäätel-

mään, perustelu ei muodosta sitovaa tai edes löyhää linkki väitteeseen ja perustelun rele-

vanssi väitteelle on epäselvä. 

 

Osa näistä ongelmista ratkeaa, jos argumenttiin lisätään taustaoletus T2: Ihmisen on moraali-

sesti sallittua toimia luontonsa mukaan. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin tällä taustaole-

tuksella vahvistetun argumentin vakuuttavuutta. 

 

Kriteeri 1: Perustelujen ja taustaoletusten hyväksyttävyys 

Sekä perustelun P1 että taustaoletuksen T2 hyväksyttävyys on mahdollista kiistää.   

 

P1: Ihminen on lihansyöjä voidaan haastaa vasta-argumentilla V1.1: Ihminen ei ole lihansyöjä 

vaan sekasyöjä. Eläimet eivät jakaudu luonnossa mustavalkoisesti vain kasveja tai vain lihaa 

syöviin, vaan moni eläinlaji on sekasyöjä, joka käyttää ravinnokseen sekä kasveja että lihaa. 

Biologian ja arkikokemuksen näkökulmasta on kiistatonta, että Homo Sapiens kuuluu juuri se-

kasyöjiin.  

 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä täysin romuta argumenttia, vaan vasta-argumentin V1.1 vai-

kutus riippuu siitä, miten käsite sekasyöjä määritellään. Nähdäkseni ainakin seuraavat kaksi 

määritelmää ovat mahdollisia:   

 

Määritelmä 1: Sekasyöjä käyttää ravinnokseen eläimiä ja kasveja    (Tosiasia) 

Määritelmä 2: Sekasyöjän pitää käyttää ravinnokseen sekä eläimiä että kasveja  (Normi) 

 

Määritelmä 1 vain kuvaa tosiasiaa, että sekasyöjä pystyy syömään sekä kasvi- että eläinperäi-

siä ravintoa. Jos käsitettä käytetään tässä merkityksessä, lihansyöjä argumentin vakuuttavuus 



 45 

heikkenee: jos ihmisen ruokavalio voi koostua kasveista tai eläimistä, jää epäselväksi, miksi 

ihmisten pitäisi syödä nimenomaan lihaa. 

 

Sen sijaan määritelmä 2 on normi, joka vahvistaa argumenttia. Jos sekasyöjän ruokavalion pi-

tää koostua sekä kasveista että eläinten lihasta, vasta-argumentti V1.1 antaakin tukea eläin-

ten syömisen sallittavuudelle. Silloin argumentti tosin tarvitsee tuekseen lisäperusteluja, jotka 

perustelevat, mitä arvoa kyseinen normi suojelee. Ja tämän lisäksi tarvitsee perustella, miksi 

kyseisen arvo on merkittävämpi kuin syötyjen eläinten elämän arvo. 

 

Myös taustaoletuksen T2: Ihmisen on moraalisesti sallittua toimia luontonsa mukaan hyväk-

syttävyys on kyseenalainen samoista syistä kuin muutkin moraalisen ja luonnollisen samasta-

vat kannat: Jos sekä moraalisesti kielletyt teot että moraalisesti sallitut tai velvoitetut teot, 

ovat ihmisluontoon kuuluvia taipumuksia, eettinen arviointi tehdään jollain muulla kriteerillä 

kuin oman luonnon mukaan toimimisella. Mikäli tällainen kriteeri voidaan muotoilla ja lisätä 

argumenttiin, se kiistää taustaoletuksen T2: Ihmisen on moraalisesti sallittua toimia luontonsa 

mukaan.  

 

Kriteeri 2: Perustelujen relevanssi 

Taustaoletus T1: Ihmisen on moraalisesti sallittua toimia luontonsa mukaan tekee peruste-

lusta relevantin väitteelle. 

 

Kriteeri 3: Linkin vahvuus 

Myös tässä argumentissa taustaoletuksen T1: Ihmisen on moraalisesti sallittua toimia luon-

tonsa mukaan lisääminen tekee päättelyn linkistä sitovan. 

 

Kriteeri 4: Suoja hyväksyttäviä vasta-argumentteja vastaan 

Jos päättelyyn lisätään uusi taustaoletus T2: Osa ihmisluonnon mukaisesta toiminnasta ei ole 

moraalisesti sallittua päättelyn linkki heikkenee löyhäksi. Tämä taustaoletus voidaan oikeut-

taa vetoamalla lukuisiin ihmisluontoon kuuluviin, mutta moraalisesti hyvin kyseenalaisiin te-

koihin, kuten heikompien sortamiseen tai väkivaltaisuuteen.  
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Jälleen voimme vedota samaan kritiikkiin, jonka esitin taustaoletuksen T1: Ihmisen on moraa-

lisesti sallittua toimia luontonsa mukaan arvioinnissa: Jos sekä moraalin mukaiset että niiden 

vastaiset teot ovat luonnollisia, moraalin määrittää lopulta jokin muu kuin pelkkä luonnolli-

suus. 

 

3. luonnollisuuteen vetoava argumentti: Evoluutio 

P1  Evoluution näkökulmasta ihmisapinat ovat aina syöneet lihaa (Tosiasia) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua    (Normi) 

 

En arvioi tätä argumenttia yhtä perusteellisesti kuin aiempia, sillä sen ongelmat ovat hyvin 

samankaltaisia kuin 1. ja 2. luonnollisuuteen vetoavan argumentin: (1) ilman taustaoletusta 

argumentti syyllistyy naturalistiseen virhepäätelmään, (2) argumentin vakuuttavuutta voi-

daan vahvistaa normatiivisia elementtejä sisältävällä taustaoletuksella, mutta koska sekä mo-

raalin mukaiset että sen vastaiset toimintatavat ovat osa ihmisen evoluutiota, moraalinen ar-

viointi ei voi vedota pelkkään evoluutioon. 

 

Kolmannen luonnollisuuteen vetoavan argumentin suurin ongelma on kuitenkin sortuminen 

geneettiseen virhepäätelmään (ks. luku 3.4.1 Keinoja puutteellisen argumentaation tunnista-

miseen; Ylikoski 2013, 172), koska argumentin normatiivinen väite päätellään suoraan ruoka-

valion alkuperästä eli siitä, mitä ihmisen esi-isät söivät. Tällainen päättely perustuu virheelli-

seen taustaoletukseen: T2: kaikki säilyy olennaisesti samana ajan kulumisesta huolimatta, 

joka voidaan kumota vasta-argumentilla VA2: muutos on hyvin yleinen ilmiö historiassa. (Yli-

koski 2013, 172)  

 

Eli vaikka ihmisen esi-isät ovatkin syöneet muita eläimiä, pelkästään tällä tosiasialla ei voida 

moraalisesti oikeuttaa käytännön jatkamista. Jos tällainen päättely olisi hyväksyttävää, oike-

astaan kaikki muutokset vallitseviin oloihin olisivat automaattisesti moraalista rappiota. 
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4.1.2 Välttämättömyys 

 

Suurin osa aineistona tutkimusten vastaajista oikeutti eläinten syömisen välttämättömyydellä 

(Piazza ym. 2015). Tutkimuksessa 1a 36% ja 1b 42% vastauksista käyttivät tähän kategoriaan 

sopivia perusteluja. Moni siis uskoo, että muiden eläinten syöminen on ihmiselle välttämä-

töntä esimerkiksi terveyden, fyysisen voiman, taloudellisten syiden tai jopa hengissä selviämi-

sen vuoksi (Piazza ym. 2015 116-117). 

 

Tähän kategoriaan kuuluvista vastauksista artikkeli antaa seuraavat esimerkit: ”Ihmiset tarvit-

sevat lihaa selviytyäkseen, proteiini on välttämätön osa ruokavaliota, liha on ravitsevaa, jos 

emme söisi lihaa, eläinpopulaatiot kasvaisivat liian suuriksi” (Piazza ym. 2015 116) 

 

Tarkastelen seuraavaksi, tarjoavatko välttämättömyyteen perustuvat argumentit riittävän oi-

keutuksen eläinten syömisen moraalisen sallittavuudelle.  

 

Tämän kategorian argumenteissa on yksi yhteinen ongelma: välttämättömyyden käsite. Yli-

kosken (2013, 172-173) argumentaatiovirheitä käsittelevän artikkelin mukaan virheellinen tai 

epätarkka käsitteiden käyttö on yleinen syy argumenttien epäonnistumiselle. Tämä johtuu 

usein käsitteiden monimielisyydestä, sillä samalla käsitteellä voi olla useita eri merkityksiä.  Ja 

jos saman argumentin sisällä yhdellä käsitteellä viitataan useampaan eri merkitykseen, argu-

mentin ymmärtäminen ja arviointi on hyvin hankalaa. 

 

Väitän, että välttämättömyydellä voidaan tässä kontekstissa viitata ainakin kolmeen eri mer-

kitykseen: 

1. Filosofinen välttämättömyys: Muiden vaihtoehtojen täydellinen puute. Mahdotto-

muus toimia toisin. 

2. Keinoihin liittyvä välttämättömyys: Vaikka vaihtoehtoja on olemassa, tietty arvo voi-

daan saavuttaa vain yhdellä tavalla. Tietty keino on välttämätön tavoitteen saavutta-

miseksi.  

3. Retorinen välttämättömyys: Vaikka vaihtoehtoja on olemassa, vain yksi niistä on hyvä. 

Arvon tai tavoitteen voi saavuttaa monella tavalla, mutta vain yksi on optimaalinen. 
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Havainnollistan näitä määritelmiä seuraavilla esimerkeillä: 

1. Jos Mikon parisuhdestatus on sinkku, voimme päätellä, että hän on välttämättä nai-

maton. Filosofinen välttämättömyys koskee yleensä vain käsitteellisiä totuuksia ja har-

voin käytännöllisiä valintoja, sillä käytännön tasolla tuskin koskaan vallitsee totaalinen 

vaihtoehtojen puute. Vaikka Mikkoa painostettaisiin aseella uhaten avioon, hänen olisi 

silti mahdollista kieltäytyä – vaikka tämä vaihtoehto ei olisikaan hyvä. 

2. Jos haluaa päästä Tampereen rautatieasemalta Lempäälään keskustaan kymmenessä 

minuutissa, ainoa keino tämän tavoitteen saavuttamiseen on juna. Matkan voi toki 

tehdä myös autolla, bussilla tai kävellen, mutta annettuun aikamääreeseen pääse-

miseksi juna on välttämätön eli ainoa vaihtoehto. 

3. Poliitikko esittää, että valtion budjetin alijäämän korjaamiseksi on välttämätöntä lei-

kata julkisen sektorin menoja. Kaikki poliitikot kuitenkin todennäköisesti tietävät, että 

samaan lopputulokseen voidaan pyrkiä myös veronkorotuksilla tai lainalla. Oman po-

liittisen kannan väittäminen välttämättömiksi on hyvin tehokas retorinen keino, jolla 

luodaan mielikuvaa, että esitetty vaihtoehto on ainoa hyvä keino tavoitteen saavutta-

miseksi. 

 

Käytän näitä määritelmiä argumenttien analyysin ja arvioimisen tukena.  

 

4. Välttämättömyyteen vetoava argumentti 

P1 Eläinten syöminen on välttämätöntä tavoitteen tai arvon Y  

(terveys, lihakset, taloudellinen vakaus jne) saavuttamiseksi  (Tosiasia) 

V1  Eläinten syöminen on sallittua     (Normi) 

 

Näin muotoiltu argumentti kattaa muuttuja Y:tä vaihtamalla kaikki artikkelissa (Piazza ym. 

2015 116-117) esitetyt välttämättömyyteen vetoavat oikeutukset.  Näin yksinkertaistetussa 

muodossa argumentti syyllistyy jälleen naturalistiseen virhepäätelmään (ks. luku 3.4.1 Keinoja 

puutteellisen argumentaation tunnistamiseen; Ylikoski 2013, 171-172), sillä pelkistä tosiasi-

oista ei voi päätellä normeja tai arvoja. Argumentin kokonaisuutta pitää siis täydentää yhdellä 

tai useammalla taustaoletuksella. Tämä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen tehtävä, sillä 

taustaoletuksiin vaikuttaa, millaiseen välttämättömyyteen P1 viittaa.   

 



 49 

1. Eläinten syöminen filosofisena välttämättömyytenä: 

Väitän perustelun P1 esittäjät tuskin viittaavat määritelmän 1 mukaiseen filosofiseen välttä-

mättömyyteen. Koska perustelu viittaa tavoitteeseen tai arvoon Y, on olemassa vähintään sel-

lainen mahdollinen vaihtoehto, jossa ei pyritä kyseiseen tavoitteeseen tai arvoon.  Eikä tämän 

vaihtoehdon olemassaoloa voi kiistää edes, vaikka tavoitteesta luopuminen olisikin toimijalle 

kohtalokasta esimerkiksi menetetyn terveyden ja selviäminen vuoksi – vaihtoehto on ole-

massa, vaikka sen seuraukset olisivatkin kohtalokkaat. Luulen kuitenkin, että tuskin kukaan 

esittää tämän argumentin tarkoittaen, että eläinten syömiselle ei ole absoluuttisesti mitään 

vaihtoehtoa.6  

 

Sen sijaan moni on varmasti esittänyt tämän argumentin tarkoittaen joko määritelmän 2 mu-

kaisesta keinoihin liittyvää tai määritelmän 3 mukaista retorista välttämättömyyttä. Tämä on 

olennainen erottelu, sillä käsitteen määritelmä vaikuttaa argumentin taustaoletuksiin ja arvi-

ointiin.  

 

2. Eläinten syöminen keinoihin liittyvänä välttämättömyytenä: 

Jos kyseessä on 2. määritelmän mukainen välttämättömyys, tarvitaan taustaoletukseksi 

normi: T2: Jos Y:n saavuttamiseksi ei ole muuta keinoa, sitä on moraalisesti sallittua tavoitella 

muiden tavoitteiden ja arvojen kustannuksella. 

 

Pelkkä T2 johtaisi kuitenkin aivan hirvittäviin moraalisiin seurauksiin, sillä se sallisi minkä ta-

hansa muun arvon tai tavoitteen sivuuttamisen Y:n tavoittelemiseksi. Oman terveyden, lihas-

massan tai taloudellisen vakauden vuoksi olisi moraalisesti sallittua jopa tehdä rikoksia tai ih-

misiin kohdistuvia julmuuksia, jos muita keinoja ei todella olisi. 

 

Tämän ongelman välttämiksesi argumenttiin pitää lisätä uusia taustaoletuksia:  

 

 

6 Jos eläinten syöminen olisi filosofisen määritelmän mukaisesti välttämätöntä, se ei oikeastaan tekisi eläinten 
syömisestä sallittavaa, vaan tästä seuraisi, että ihminen ei olisi tässä kysymyksessä moraalinen toimija. Yksi mo-
raalisen toimijuuden ehdoista on vapaus, eli mahdollisuus toimia toisin, joten jos eläinten syömiselle ei ole ab-
soluuttisesti mitään vaihtoehtoja, ei ole myöskään mahdollisuutta valita. Tuskin kukaan on esittänyt tai kannat-
tanut tällaista argumenttia, sillä se on hyvin helppo kiistää tosiasialla, jonka mukaan on olemassa ihmisiä, jotka 
eivät syö eläimiä.  
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T3:  Y:tä on moraalisesti sallittua tavoitella vain vähemmän  

tärkeiden tavoitteiden ja arvojen kustannuksella  (Normi)  

T4:  Y on arvokkaampi tavoite kuin syötävien eläinten  

tavoite jatkaa elämäänsä     (Arvo) 

 

Arviointi 

Onko näillä taustaoletuksilla täydennetty argumentti riittävä oikeuttamaan eläinten syömi-

nen? Arviointikriteerien 2: Perustelujen relevanssi ja 3: Linkin sitovuus nojalla argumentti on 

sekä relevantti että sitova. Sitä vastaan ei ole myöskään helppoa muodostaa linkkiä heikentä-

viä taustaoletuksia, joten argumentti on tässä suhteessa vahva myös kriteerillä 4: Suoja vasta-

argumentteja vastaan arvioituna.   

 

Välttämättömyyteen vetoavien argumenttien suurin heikkous on kuitenkin kriteeri 1: Perus-

telujen ja taustaoletusten hyväksyttävyys. Sitova linkki ja relevantit perusteet eivät vielä takaa 

väitteen uskottavuutta, jos perustelut ja taustaoletukset ovat epätosia tai hyvin kiistanalaisia.  

 

Perustelu 1 esittää, että eläinten syöminen on ainoa keino tietyn tavoitteen tai arvon kuten 

terveyden, lihasvoiman tai taloudellisen vakauden saavuttamiseksi. Perustelun hyväksyttä-

vyys riippuu toki vahvasti siitä, mihin tavoitteeseen tai arvoon siinä lopulta vedotaan. Tästä 

huolimatta keino perustelun uskottavuuden heikentämiseksi on kuitenkin sama: jos tavoit-

teen tai arvon saavuttamiseksi voidaan esittää edes jokin toinen keino, joka ei vaadi eläinten 

syömistä, perustelu ei enää pidä paikkaansa. Havainnollistaen yksilöidään P1:n tavoitteeksi Y 

esimerkkisi terveys: jos voimme osoittaa, että myös vegaanit voivat elää terveellisesti, eläin-

ten syöminen ei ole enää ainoa vaihtoehto tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

Perustelun P1 kaltaisten tosiasioiden hyväksyttävyyden arviointi ei toki kuulu ensisijaisesti fi-

losofeille, vaan luotettavampia tiedonlähteitä ovat esimerkiksi erityistieteet ja aiheeseen liit-

tyvät asiatuntijatahot. Jos tällaiset tahot toteavat, että esitettyyn tavoitteeseen tai arvoon Y 

voi päästä myös tavalla, johon ei vaadi eläinten syömistä, P1:ltä ja koko välttämättömyyteen 

vetoavalta argumentilta putoaa pohja. 
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Eivätkä argumentin ongelmat loppuisi, vaikka perustelu P1 olisikin tosi, sillä pelkkä tosiasia ei 

vielä riitä oikeuttamaan argumentin normatiivista väitettä. Siksi myös normeja ja arvoja sisäl-

tävien taustaoletusten T2, T3 ja T4 hyväksyttävyyttä pitää arvioida kriittisesti.  

 

T2: Jos Y:n saavuttamiseksi ei ole muuta keinoa, sitä on moraalisesti sallittua tavoitella muiden 

tavoitteiden ja arvojen kustannuksella.  

Tämä normi on varmaankin useimmissa konteksteissa hyväksyttävä, kunhan siihen tehdään 

seuraavissa taustaoletuksissa esitetyt rajoitukset. Ilman rajoituksia T2 voidaan kritisoida jul-

mien äärikeinojen oikeuttamisesta esim. 1800-luvun plantaasin omistaja voisi perustella or-

juutta väittämällä sitä ainoaksi keinoksi taloudellisen vakauteen. 

 

T3: Y:tä on moraalisesti sallittua tavoitella vain vähemmän arvokkaiden tavoitteiden ja arvo-

jen kustannuksella 

Tämä taustaoletus asettaa edelliselle taustaoletukselle rajoitteita, joiden ansiosta moraalisesti 

ikävimmät seuraukset vältätetään. Esimerkin plantaasin omistajalle voitaisiin vastata, että or-

jien vapaus ja elämä ovat tärkeämpiä arvoja kuin taloudellinen vakaus.  

 

Moni varmasti hyväksyy tämän taustaoletuksen yleistason periaatteena. Sen ongelmat tulevat 

kuitenkin esiin, kun pitää argumentoida, mitkä arvot ja tavoitteet ovat moraalin kannalta vä-

hemmän arvokkaita ja miten tämän arvion oikeutus lopulta ratkaistaan. 

 

T4: Y on arvokkaampi tavoite kuin syötävien eläinten tavoite jatkaa elämäänsä (Arvo) 

Määritelmän 2 mukaiseen välttämättömyyteen vetoava argumentti on lopulta tämän arvos-

telman varassa. Jos argumentin esittäjä ei onnistu vakuuttamaan vastapuolta tästä taustaole-

tuksesta, aiemmin analysoitua ja hyväksyttyä taustaoletusta 3 voidaan käyttää väitteen V1 

kiistämiseen: Jos tavoite tai arvo Y ei olekaan arvokkaampi kuin syötävien eläinten elämä, sen 

tavoittelu ei ole moraalisesti sallittua niiden kustannuksella. 

 

Kuitenkin osa ihmisistä varmaankin arvostaa omaa lihasmassaa, eläintuotantoon perustuvaa 

toimeentuloa tai terveyttä enemmän kuin eläinten elämää. Mutta toisaalta eläinten käytök-

sen perusteella voimme päätellä kohtuullisella varmuudella, että ne arvostavat omaa elä-

määnsä. Miten tällainen intressiristiriita voidaan ratkaista? 
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Tarjoan kaksi mahdollista ratkaisuvaihtoehtoja, jotka onnistuessaan toimivat vasta-argument-

teina T4 vastaan. 

 

Kakkuri-Knuutilan (2013, 204) mukaan arvoja koskevien erimielisyyksien taustalla on usein 

eroja siinä, miten eri osapuolten tarpeet otetaan huomioon, sekä millainen arvo omille ja mui-

den tarpeille annetaan ristiriitatilanteissa. Tällaisten tilanteiden ratkaisemisen tueksi Kakkuri-

Knuutila (2013, 204) tarjoaa moraalisia luonteenpiirteitä: 

 

 

Taustaoletusta T4: Y on arvokkaampi tavoite kuin eläimen tavoite jatkaa elämäänsä voidaan 

tämän jaottelun perusteella kritisoida itsekkyydestä. Kritiikki on todella vahva, varsinkin sel-

laisissa tilanteissa, joissa Y lisää ihmisen hyvinvointia, mutta luopuminen ei suoraan uhkaa elä-

mää ja terveyttä7. Jos taas Y:n tilalle laitetaan ihmisen elämän jatkumisen kannalta välttämä-

tön arvo ja eläinten syömisen on todella ainoa keino arvon saavuttamiseksi (P1), ristiriidan 

eettinen ratkaiseminen on huomattavasti hankalampaa. Edes tasapuolinen henkilö ei voisi ar-

vioida kumman elämä on lopulta tärkeämpi, jos sekä ihmisen että eläimen tarpeita ja arvoja 

pidettäisiin yhtä tärkeinä. 

 

 

7 On myönnettävä, että Kakkuri-Knuutilan moraalisten luonteenpiirteiden määritelmän lisäys ’henkilö’ voidaan 
tulkita tarkoittavan, että vain ihmiset ovat moraalisesti merkityksellisiä. Tämän kannan mukaan on mahdollista, 
että eläinten arvoja ja tarpeita ei tarvitse ottaa lainkaan huomioon ristiriitatilanteissa. 

Moraalisia luonteenpiirteitä: 

1 Tasapuolinen on henkilö, joka pitää eri henkilöiden, omien ja muiden, arvoja 

ja tarpeita yhtä tärkeinä 

2 Altruistinen on henkilö, joka pitää muiden arvoja ja tarpeita tärkeämpinä kuin 

omiaan 

3 Itsekäs on henkilö, joka pitää omia arvoja ja tarpeita tärkeämpinä kuin mui-

den 

 (Kakkuri-Knuutila 2013, 204) 
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Elisa Aaltola (2004, 216) tarjoaa mahdolliseksi ratkaisuksi ensisijaisten ja toissijaisten intres-

sien erottelua: Ensisijaiset intressit ovat olennon hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä asi-

oita, kuten intressi riittävään ravintoon; Toissijaiset intressit lisäävät hyvinvointia, mutta nii-

den puuttuminen ei suoraan estä olennon hyvinvointia tai uhkaa sen terveyttä ja elämää. Hyvä 

esimerkki toissijaisesta intressistä on esimerkiksi ravinnon aiheuttama nautinto. 

 

Aaltola (2004, 216-217) esittää, että jos kahden moraalisesti merkityksellisen olennon intressit 

ajautuvat ristiriitaan, ensin pitää arvioida intressien välinen laatuero: jos vastakkain ovat en-

sisijaiset ja toissijaiset intressit, tulee suosia ensisijaisia riippumatta intressin haltijan lajista. 

Tällä periaatteella arvioituna T4: Y on arvokkaampi tavoite kuin eläimen tavoite jatkaa elä-

määnsä, ei ole hyväksyttävä, jos Y:n tilalla on toissijainen intressi, jota ilman ihminen voi elää 

ja voida hyvin.  

 

Eläinten ensisijaisia intressejä voidaan Aaltolan (2004, 217) mukaan loukata oikeutetusti vain, 

jos ne ovat vastakkain muiden olentojen ensisijaisten intressien kanssa, eikä muita keinoja 

tilanteen ratkaisemiseksi ole. Tällainen tilanne voisi Aaltolan mukaan olla esimerkiksi itsesuo-

jelu eläimen hyökkäystä vastaan.  

 

Näin ollen myös 1. Välttämättömyyteen vetoava argumentti, on riittävä perustelu eläinten 

syömisen oikeuttamiseksi, mutta vain jos seuraavat ehdot toteutuvat: 

 

Ehto 1: Perustelu P1: Eläinten syöminen on välttämätöntä tavoitteen Y saavuttamiseksi on tosi 

Ehto 2: Y on ensisijainen intressi, jota ilman ihminen menehtyy tai kärsii merkitävästi. 

 

3. Eläinten syöminen retorisena välttämättömyytenä: 

Retorinen välttämättömyys tarkoittaa määritelmäni mukaan, että valintatilanteessa on useita 

vaihtoehtoja, mutta vain yksi niistä on argumentin esittäjän julkilausumattoman arvion mu-

kaan hyvä tai optimaalinen. Nimitän tätä retoriseksi välttämättömyydeksi, koska tällaisen ar-

gumentti pyrkii retorisella liioittelulla väistämään varsinaisen argumentin julkituomisen. Re-

toriseen välttämättömyyteen vetoamisella pyritään välttämään sen perustelemisen, miksi ar-

gumentoijan välttämättömäksi julistama vaihtoehto on parempi kuin muut vaihtoehdot. 
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Jos 1. välttämättömyyteen vetoava argumentti vetoaa 3. määritelmän mukaiseen retoriseen 

välttämättömyyteen, sen vakuuttavuus heikkenee entisestään: 

 

5. Retoriseen välttämättömyyteen perustuva argumentti: Proteiini 

P1 Eläinten syöminen on välttämätöntä proteiinin vuoksi  (Tosiasia) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittavaa   (Normi)  

 

Tämä argumentti vaatii selvästi tuekseen melko samanlaisia taustaoletuksia kuin aiemmin kä-

sitelty. En kuitenkaan käy niitä enää tarkemmin läpi, sillä ne eivät tämän argumentin kohdalla 

tuo juurikaan lisäarvoa. 

 

Tämän argumentin suurin ongelma on, että perustelu P1 käyttää sanaa välttämätön lähinnä 

retorisena keinona. Moni varmasti tietää, että proteiinia on mahdollista saada myös kasvipe-

räisistä lähteistä, kuten pavuista, palkokasveista ja pähkinöistä sekä vegaanisista lihankorvik-

keista. Perustelu P1 siis tuskin väittää, että proteiinia olisi mahdollista saada vain syömällä 

eläimiä – ja jos väittääkin niin pikainen ravintosisältöjen vertailu riittäisi osoittamaan sen vää-

räksi. 

 

Koska perustelun P1 esittäjä tuskin on tietämätön kasviperäisestä proteiininlähteistä, hän to-

dennäköisesti tarkoittaa, että eläinten syöminen on ainoa hyvä tapa saada proteiinia. Toisin 

sanoen, jos proteiini hankitaan argumentin esittäjän mukaan huonommalla ja ei-optimaali-

sella tavalla kasviperäisesti, jokin eläinperäiseen proteiiniin liittyvä hyöty tai etu jää saamatta. 

Tällaisessa argumentissa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että eläinten syöminen olisi ainoa, vaan 

ainoastaan jostain syystä parempi vaihtoehto. 

 

Retoriseen välttämättömyyteen vetoavan argumentin todistustaakka on raskaampi kuin 

aiemmin käsitellyn keinoja koskevan välttämättömyyden: jos esitetty vaihtoehto ei ole ainoa 

vaan ainoastaan parempi, argumentin esittäjän pitäisi pystyä perustelemaan, miksi parem-

man ja huonomman vaihtoehdon välinen ero on moraalisesti niin merkittävä, että se ylittää 

syötyjen eläinten koko elämän arvon. 
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4.1.3 Normaali 

 

Eläinten syöminen on yleisesti hyväksytty käytäntö ihmisten keskuudessa. Sitä on pidetty hy-

vin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta odotettuna ja tyypillisenä käytöksenä oikeastaan 

kulttuurista, uskonnosta tai historiallisesta aikakaudesta riippumatta. 

 

Moni oikeuttaakin sekaruokavalionsa vetoamalla sosiaaliseen tosiasiaan, että muut ihmiset, 

yhteiskunta tai kulttuuri pitävät eläinten syömistä yleisesti hyväksyttävänä, odotettavana ja 

tyypillisenä käytöksenä. Tällaisiin perusteluihin vetoavat vastaukset tutkimusartikkeli Ra-

tionalizing meat consumption. The 4 Ns (Piazza ym. 2015, 115-116) niputtaa kategoriaan nor-

maali. Tähän kategoriaan kuuluivat esimerkiksi seuraavat vastaukset: “Se on ok yhteiskunnan 

mukaan, minut kasvatettiin syömään lihaa, kulttuuri hyväksyy lihasyömisen, myös muut ihmi-

set syövät lihaa” (Piazza ym. 2015, 116). 

 

Käsite normaali on tavallisuudestaan huolimatta petollinen, sillä sen määritteleminen ei ole 

aivan yksinkertaista. Tämän vuoksi käsitteen käytössä voi sortua helposti epätarkkuuteen (ks. 

luku 3.4.1 ja Ylikoski 2013, 172-173). Yksi mahdollinen määritelmä, jota käytän tämän tutkiel-

man puitteissa, on: yleisesti hyväksytty ja odotettu tapa toimia ja ajatella. Yleisyys voi viitata 

eri kokoisiin sosiaalisiin entiteetteihin kuten omaan lähipiiriin, viiteryhmään, yhteisöön, yh-

teiskuntaan, kulttuurin tai jopa koko ihmiskuntaan. Normaaliin vetoavat argumentit eivät aina 

tuo eksplisiittisesti julki, kenen tai minkä hyväksyntään ja odotuksiin esitetyt perustelut viit-

taavat, joten tämä täytyy päätellä kontekstista, jossa argumentti esitetään.  

 

Jokaisen mahdollisen kontekstin ja eri hyväksynnän tason läpikäyminen on tämän tutkielman 

puitteissa tarpeettoman suuri urakka, joten otan normaaliin vetoavaan argumenttiin kantaa 

hieman toisesta näkökulmasta: onko yleiseen hyväksyntään tai odotuksiin vetoaminen ylipää-

tään moraalisesti relevanttia? 

 

6. Normaaliin vetoava argumentti: Perusargumentti 

P1  Eläinten syöminen on normaalia  (Tosiasia) 

P2  Kaikki normaali on sallittua   (Normi) 

V1  Eläinten syöminen on sallittua  (Normi) 
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Pikaisesti arvioituna tämä voi vaikuttaa ihan kelpo argumentilta: esitetyt perustelut ovat tosia 

tai edes jossain määrin hyväksyttäviä, ne vaikuttavat myös tässä muodossa relevanteilta väit-

teelle ja päättelyn linkki on sitova, sillä jos perustelut ovat tosia, ne takaavat väitteen totuu-

den.   

 

Argumenttia vastaan voidaan kuitenkin esittää vasta-argumentti, joka asettaa kyseenlaiseksi 

perustelun P2 relevanssin. Mikäli tämän vasta-argumentti on hyväksyttävä, perustelujen ja 

väitteen välinen linkki heikkenee hyvin löyhäksi. Vasta-argumentin kärki on huomiossa, että 

näin muotoillussa argumentissa on yksi hyvin olennainen muutos aiempien lukujen argument-

teihin verrattuna: normaalin vetoavan perusargumentin väitteessä ei täsmennetä, että eläin-

ten syöminen on nimenomaan moraalisesti sallittua. Toiminta voi kuitenkin olla sallittua use-

asta eri näkökulmasta: laki sallii alkoholin myymisen yli 18-vuotiaille, hyvät tavat sallivat nai-

sille hatun pitämisen sisätiloissa, saunassa on sosiaalisesti sallittua olla alasti, japanilainen 

kulttuuri sallii valaanpyynnin. Tämän vuoksi sama teko voi olla yhtä aikaa sekä sallittu että 

kielletty eri näkökulmista tarkasteltuna: puolison pettäminen on laillisesti sallittua, mutta mo-

raalisesti kiellettyä; alkoholin ostaminen alaikäisille voi olla kaveriporukassa sosiaalisesti sal-

littua, lain – ja moraalin  –  kielloista huolimatta.  

Tämän vuoksi perusargumenttia voidaan kritisoida käsitteen ”sallittu” epätarkasta käytöstä, 

koska on mahdollista, että perustelu P2 ja väite V1 viittaavat erilaiseen sallittavuuteen. Jos P2 

viittaa sosiaalisesti sallittuun ja V1 moraalisesti sallittuun, perustelu ei ole enää relevantti väit-

teelle, vaikka se pitäisikin paikkaansa. Tämän kritiikin voi esittää tiivistettynä vasta-argument-

tina VA2.1 Perustelu P2 ja väite V1 käyttävät käsitettä sallittu eri merkityksessä. 

 

Tähän kritiikkiin voi toki vastata täsmentämällä, että P2 ja V1 käyttävät käsitettä sallittu sa-

massa merkityksessä, mutta silloin argumentti ajautuu uusiin ongelmiin: 

 

7. Normaaliin vetoava argumentti: Sosiaalinen salliminen 

P1  Eläinten syöminen on normaalia   (Tosiasia) 

P2  Kaikki normaali on sosiaalisesti sallittua  (Normi) 

V1  Eläinten syöminen on sosiaalisesti sallittua  (Normi) 
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Näin muotoiltu argumentti ei enää sorru käsiteelliseen epätarkkuuteen ja P2 on jälleen rele-

vantti väitteen kannalta. 2. argumentin ongelma on kuitenkin varsinaisen aiheen, eli eläinten 

syömisen moraalisen oikeuttamisen, väistäminen, sillä tässä muodossa se ei enää ota lainkaan 

kantaa moraaliseen sallittavuuteen. Argumentin esittäjältä voisi aiheellisesti kysyä, onko 

kaikki sosiaalisesti sallittu myös moraalisesti sallittua?  

 

Entä jos muotoilemme argumentin niin, että se viittaa nimenomaan moraaliseen sallimiseen? 

 

8. Normaaliin vetoava argumentti: Moraalinen salliminen 

P1  Eläinten syöminen on normaalia   (Tosiasia) 

P2  Kaikki normaali on moraalisesti sallittua  (Normi) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua  (Normi) 

 

Tämä argumentti välttää 1. argumentin epätarkkuuteen liittyvät ongelmat, sillä perustelu ja 

väite käyttävät käsitettä samassa merkityksessä ”moraalinen”. 3. argumentti myös ottaa kan-

taa moraaliseen oikeutukseen, eikä väistä sitä niin kuin 2. argumentti. 

 

Tässä muodossa argumentti tarjoaisi kohtuullisen vahvan tuen eläinten syömisen oikeutuk-

selle. Sen ongelma on kuitenkin, että P2 ei oikeuta vain eläinten syömistä, vaan oikeastaan 

kaiken, mitä eri sosiaaliset entiteetit pitävät normaalina. Monet moraalittomuudet, kuten 

naisten sukuelinten silpominen, orjuus ja rasismi, ovat kuitenkin aikanaan olleet sosiaalisesti 

hyväksyttyjä, normaaleja tapoja ajatella ja toimia – eikä osassa kulttuureista niistä ole valitet-

tavasti vieläkään luovuttu.  

 

Perustelu 2 liittääkin tämän yksittäisen moraalisen aiheen laajempaan metaeettiseen konteks-

tiin eli relativismiin. Tämä on etiikan soveltuvuusalaan liittyvä teoria, jonka mukaan moraali ei 

ole yleisesti pätevää, vaan asiat voivat olla oikein tai väärin vain on suppeammassa konteks-

tissa, kuten kulttuurin, aikakauden tai yhteisön tasolla. Sosiaaliset entiteetit voivat itse säätää 

moraalin normatiivisen sisällön, eli päättää mikä niiden mukaan on moraalisesti sallittua, vel-

voitettua tai kiellettyä. Koska tällaiset sosiaaliset entiteetit todennäköisesti päättyisivät kan-
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taan, että niiden piirissä yleisesti hyväksytyt sosiaaliset normit ovat myös moraalisesti oikeu-

tettuja, relativismin tarjoaa yhden mahdollisuuden eläinten syömisen moraaliselle oikeutta-

miselle.  

 

Relativismi on toki mahdollinen ja joiden mukaan jopa ainoa hyvä kanta etiikkaan. Mutta ku-

ten filosofiassa yleensä, sitä vastaan on esitetty myös voimakasta kritiikkiä: 

 

Moni julmuus on ollut ja on edelleen kulttuurin ja yhteiskunnan oikeuttamaa ja yleisesti hy-

väksyttyä. Jos relativismi pitää paikkaansa, jokainen yhteisö on omiensa keskuudessa erehty-

mätön auktoriteetti moraalin suhteen. Monet sekä intuitiivisesti että vahvoilla eettisillä pe-

rusteilla tuomittavat käytännöt olisivatkin siis moraalisesti oikeutettuja, kunhan ne olisivat 

jonkun yhteisön hyväksymiä tai sallimia. Jos edellä esitetty pitäisi paikkaansa, joutuisimme ab-

surdilta vaikuttavaan johtopäätökseen, sillä esimerkiksi oman aikansa vallitsevia normeja –

rotuerottelua, ihmisten uhraamista jumalille tai vähemmistöjen vainoja – vastustaneiden toi-

sinajattelijoiden toiminta olisikin vailla moraalista oikeutusta. Olisiko heidän todella pitänyt 

vain mukautua yhteisönsä vallitsevaan ajattelutapaan? 

 

Viimeisenä kritiikkinä normaalin ja moraalin samastamista vastaan tukeudun jälleen Ylikosken 

(2013, 171) artikkeliin argumentaatiovirheistä. Hänen mukaansa yleiseen käytäntöön vetoa-

minen on yksi naturalisten virhepäätelmän alalaji: tosiasiasta, että jokin tapa on yleisesti hy-

väksytty tai yleinen käytäntö, ei voi suoraan päätellä normatiivista johtopäätöstä, että kysei-

sen tavan pitää olla hyväksyttävää tai sallittua.  (Ylikoski 2013, 171) 

 

Joukossa tyhmyys tiivistyy, tietää vanha suomalaisen sananlasku. Jos ihmisyksilö voi erehtyä 

moraalin suhteen, on perusteltua ajatella, että voimme olla väärässä myös yhdessä. 

 

4.1.4 Nautinto 

 

Moni kasvissyöjä on varmasti kuullut seuraavan humoristisen perustelun eläinten syömiselle: 

jos possuja ei saisi syödä, miksi ne on tehty herkullisesta pekonista?  
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Arkisessa kontekstissa osa ihmisistä saattaa myös vakavissaan yrittää oikeuttaa eläinten syö-

misen lihan aiheuttamalla nautinnolla. Artikkelin Rationalizing meat consumption. The 4 Ns 

(Piazza ym. 2015 116) tutkimuksessa 1a tähän kategoriaan kuului 18% vastauksista. Toisessa 

tutkimuksessa 1b vuorostaan 16%. Artikkeli antaa vastauksista seuraavat esimerkit: ”Liha on 

herkullista, se maistuu hyvältä, erinomainen maku (pekoni on vaan niin hyvää)” Näissä tutki-

muksissa – tai ainakaan artikkelien esimerkeissä – ei käytetty seuraavaa perustelua, mutta 

käytännössä moni varmaankin perustelee ruokavalintojaan myös sillä, ettei pidä kasviksista, 

lihankorvikkeista tai ylipäätään vegaanisista ruuista.   

 

Tutkijat (Piazza ym. 2015 116) arvelevat artikkelissa, että aiempi tutkimus on jättänyt nautin-

toon liittyvät perustelut liian vähälle huomiolle, koska sen ajatellaan olevan moraalisissa kysy-

myksissä varsin kehno perustelu. Artikkeli (Piazza ym. 2015 116) havainnollistaa tätä analogi-

alla, jossa seksismi oikeuttaminen sitä harjoittavien miesten kokemalla nautinnolla. Tämä olisi 

toivottavasti useimpien mielestä hyvin heikko moraalinen puolustus naisten syrjimisen jatka-

miselle. Koska pelkkä toimijan kokema nautinto on moraalisesti vaikeissa valinnoissa riittämä-

tön peruste, on mielestäni varsin yllättävää, kuinka moni vastaus (18% ja 16%) vetosi tähän 

perusteluun aineistoni tutkimuksissa. Ehkä tämä johtuu siitä, että moni pitää eläinten syö-

mistä moraalisesti helppona – tai jopa täysin moraaliin piirin kuulumattomana – kysymyksenä, 

mutta tämä on toki vain oma arvaukseni. 

 

Kategoriaan nautinto (Nice) kuuluivat siis vastaukset, jotka vetosivat lihan hyvään makuun, 

täyttävyyteen tai muuhun lihan syömiseen liittyvään hedonistiseen arvoon. Kuinka vakuutta-

via tähän kategoriaan kuuluvat argumentit ovat? 

 

9. Nautintoon vetoava argumentti 

P1  Eläinten syöminen aiheuttaa nautintoa  (Tosiasia) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua  (Normi) 

 

Ei tarvitse kummoisiakaan argumentin analysointityökaluja huomatakseen, että näin suppea 

argumentti syyllistyy naturalistiseen virhepäätelmään ja jotta siitä saataisiin kokonainen, pitää 

lisätä normeja ja/tai arvoja sisältäviä taustaoletuksia. 
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Perustelu P1 on lähes varmasti hyväksyttävä, sillä jokainen on omien tuntemustensa arvon ja 

luotettavuuden paras arvioija. Perustelujen hyväksyttävyys ei kuitenkaan ole tämän argumen-

tin suurin sudenkuoppa: Vaikka nautinto onkin kokijalleen kiistatta tosiasia, sellaisen tausta-

oletuksen muodostaminen miksi tämä nautinto on relevanttia moraaliselle sallittavuudelle 

onkin huomattavasti haasteellisempaa.  

 

Jos argumenttiin lisätään ilmeinen taustaoletus T2: Kaikki nautintoa aiheuttava on moraali-

sesti sallittua, perustelu P1 on toki relevantti väitteelle. Näin muotoiltu taustaoletus on kui-

tenkin vaikea oikeuttaa, sillä on olemassa moraalittomia, mutta tekijälle nautintoa aiheuttavia 

tekoja. Esimerkiksi sadisti nauttii muille tuottamastaan henkisestä tai fyysisestä kärsimyk-

sestä.  

 

Kaikki nautintoa aiheuttava ei siis voi olla moraalisesti oikeutettua. Eikö koetulla mielihyvällä 

ja nautinnolla sitten ole mitään merkitystä moraalin kannalta? Tämä vaikuttaa melko epäin-

tuitiiviselta kannalta, eikä asia ole filosofisestikaan näin yksinkertainen. Itseasiassa yksi nor-

matiivisen etiikan merkittävistä suuntauksista eli seurausetiikka ja erityisesti sen tunnetuin 

muoto utilitarismi nostavat juuri nautinnon ja kärsimyksen kokemukset etiikan keskiöön. Esi-

merkiksi klassisen hedonistisen utilitarismin mukaan moraalisten toimijoiden pitää tehdä te-

koja, joista seuraa suurin mahdollinen määrä hedonistista hyvää, eli nautintoa, onnea ja mie-

lihyvää. (Baggini ym. 2013. 136; Oksanen 2012, 221) 

  

Jos eläinten syömisen moraalisena oikeutuksena vedotaan vain ihmisten kokemaan nautin-

toon, kyseessä ei ole utilitarismi vaan moraalinen itsekkyys. Tämän ymmärtämistä havainnol-

listaa seuraavien kantojen ero: 

1. Vain toimijan kokema nautinto tulee ottaa huomioon eettisessä arvioinnissa 

2. Myös toimijan kokema nautinto tulee ottaa huomioon eettisessä arvioinnissa 

 

Koska utilitarismin mukaan moraalisesti oikeutetun toiminnan tavoite on saavuttaa mahdolli-

simman suuri määrä onnellisuutta, myös toimijan kokema nautinto on yksi kokonaismäärään 

vaikuttava tekijä. Utilitaristi siis hyväksyisi kannan 2., mutta kiistäisi kannan 1., koska myös 
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muiden teon vaikutuspiirissä olevien moraalisesti merkityksellisten olentojen nautinto ja kär-

simys pitää ottaa huomioon. (Ks. Oksanen 221) 

 

Tämä avaa uuden mahdollisen strategian eläinten syömisen oikeuttamiselle. Jos nautintoon 

vetoava argumenttiin lisätään taustaoletukset: 

T2:  Olentoja, jotka eivät ole moraalisesti merkityksellisiä,  

saa kohdella miten tahtoo     (Normi) 

T3:  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä. (Arvo) 

 

Jos nämä taustaoletukset ovat hyväksyttäviä, ne tarjoavat vahvan ja sitovan tuen väitteelle 

V1: Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua. Tällöin varsinainen argumentti ei kuitenkaan 

enää ole toimijan kokema nautinto, vaan eläinten moraalisen merkityksellisyyden puute. 

 

Luulen, että moni vetoaa eläinten syömisen aiheuttamaan nautintoon, koska teon oikeutus ja 

selitys menevät helposti sekaisin: oikeutus perustelee, miksi tietty teko on moraalisesti sallit-

tua tai velvoitettua; selitys, miksi juuri kyseinen teko valitaan kaikista mahdollisista vaihtoeh-

doista. Eli jos eläinten syöminen olisi moraalisesti sallittua, niin sen aiheuttama nautinto olisi 

hyvä selitys valinnalle. Kuitenkin jos valinnan moraalinen sallittavuus asetetaan kyseen-

alaiseksi, niin pelkkä syöjän kokemaan nautintoon vetoaminen ei ole riittävä oikeutus.  

 

4.2 Muita perusteluja 

 

Vaikka ”neljän ännän” (Natural, Necessary, Normal, Nice) piiriin kuului selvästi suurin osa, 1a 

83% ja 1b 91%, molempien tutkimusten vastauksista, myös kategorian sekalaiset (Misc) vas-

tauksissa oli muutama tutkielmani kannalta olennainen perustelu (Piazza ym. 2015, 116-117). 

 

Käsittelen näistä humaaniin teurastamiseen ja uskontoon vedonneet vastaukset, ja arvioin 

kuinka hyvin ne oikeuttaisivat väitteen V1: Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua. 

 

 

 



 62 

4.2.1 Humaani teurastaminen 

 

Yksi mahdollinen - ja oman kokemukseni mukaan myös melko yleinen - argumentointistrate-

gia eläinten syömisen oikeuttamiseksi on välttää aiheen käsittelemistä kategorisesti. Ehkä mo-

raaliseen oikeutukseen ei vaikuta vain mitä vai syömään, vaan miten eläimiä on kohdeltu nii-

den elämän aikana. Silloin on mahdollista tuomita huonosti kohdeltujen ja tehotuotettujen 

eläinten syöminen, mutta sen sijaan oikeuttaa hyvän elämän esimerkiksi pientilalla tai va-

paana luonnossa. 

 

Aineistoni tutkimusten esimerkkivastaukset (Piazza ym. 2015, 116-117) tarjoavat hyvän esi-

merkin etiikan ihmiskeskeisyydestä, sillä ne viittaavat eläinten hyvään kohteluun käsitteellä 

humaani (humane). Myös tutkijat kategorisoivat nämä vastaukset otsikon humaani teurasta-

minen (humane slaughter). Vaikka taustalla lienee myös englannin kielelliset konventiot, ei 

tällainen ole täysin vieras tapa puhua moraalisesta hyvästä myöskään suomen kielessä esim. 

eläinten inhimillinen kohtelu, tuotannon inhimilliset olot jne. Siitä huolimatta Suomessa käy-

tetään ehkä yleisemmin ei-ihmiskeskeistä käsitettä eettinen tuotanto tai eettisesti kestävä 

tuotanto. Esimerkiksi suomalainen vapaa kirjailija ja toimittaja Sinimaaria Kangas (2017) on 

kirjoittanut aiheesta teoksen Eettisen lihansyönnin käsikirja. 

 

Aineistoni tutkimusartikkeli antaa tähän kategoriaan kuuluvista vastauksista seuraavat esi-

merkit: ”On olemassa myös humaanisti tuotettua lihaa, [Moraalisesti sallittua] Kunhan tiedän, 

että se tulee yhtiöiltä, jotka eivät kohtele eläimiä kaltoin” (Piazza ym. 2015, 117) 

 

Näin pieni joukko suppeita vastauksia ei tarjoa juuri rakennusaineita argumenteille, mikä on 

sääli, sillä eettiseen tuotantoon vetovavat argumentit ovat potentiaalisesti hyvin vahvoja. On-

nistuessaan tämä argumentti voi välttää räikeimmät eläinten kaltoinkohteluun liittyvät vasta-

argumentit ja vastata useimpien eläimiä koskevaan eettiseen huoleen, mutta silti tarjota oi-

keutuksen eläinten syömiselle. 

 

10. Eettiseen tuotantoon perustuva argumentti  

P1  Eläinten syöminen on sallittua,  

(1) jos syöty eläin on saanut elää hyvän elämän  
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(2) eikä teurastus aiheuta tarpeetonta kärsimystä (Normi) 

P2 Tuotantotapa x antaa riittävät perusteet uskoa,  

että P1:n ehdot toteutuvat     (Normi) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua  (Normi) 

 

Tällainen pelkillä normilla oikeutettu argumentti on perusteiltaan vähintään kohtuullisen hy-

väksyttävä, vaikka normien hyväksyttävyyden arvioiminen ei olekaan aivan eksaktia tiedettä. 

Argumentti on myös muodoltaan sitova ja sen perustelut ovat relevantteja väitteelle. 

 

Argumentin ongelma on kuitenkin arviointikriteerissä 4: suoja hyväksyttäviä vasta-argument-

teja vastaan. Joskin tämän taustaoletuksen muotoileminen vaatiikin hieman eläinetiikkaan sy-

ventymistä: 

 

Normien tarkoitus on suojella arvoja. Joten koska argumentissa esitetään eläimiä suojeleva 

normi, sen taustalla on mahdollisesti arvo-oletus T3: Eläimet ovat moraalisesti merkitykselli-

siä. Tämä ei ole toki vielä ole argumentin heikkous, sillä moni filosofi on esittänyt vahvoja ar-

gumentteja sen puolesta (ks. luku 2.3 moraalinen merkityksellisyys ja 2.3.1 moraalista merki-

tyksellisyyttä perustelevia ominaisuuksia). Koko argumentin kannalta ongelma on, että jos 

eläimet ovat moraalisesti merkityksellisiä, niillä on mahdollisesti muitakin arvoja kuin hyvä 

elämä ja kärsimyksen välttäminen.  Jos asiaa tarkastelee esimerkiksi moraalisesti merkittävien 

intressien näkökulmasta, miksi intressejä elää hyvä elämä ja välttää kärsimystä pitää suojella 

perustelun P1 normilla, mutta intressiä jatkaa omaa elämää ei? Saman ongelman voi muotoilla 

myös oikeusetiikan näkökulmasta: miksi eläimillä on oikeus elää hyvä elämä ja välttää tarpee-

tonta kärsimystä, mutta silti niiden oikeutta elämään voidaan loukata? Eli jos argumenttiin 

lisättäisiin taustaoletus T4: Kaikki moraalisesti merkityksellisten olentojen oikeudet ja intressit 

pitää ottaa eettisessä harkinnassa huomioon, P1 uskottavuus ja päättelyn linkki mahdollisesti 

heikkenee.  

 

Tämä ei täysin romuta eettisen tuotantoon vetoavaa argumenttia, sillä ongelma ratkeaa, jos 

argumenttiin voidaan lisätä taustaoletuksia ja lisäperusteluja, jotka selittävät: 
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1. Miksi eettiseen harkintaa vaikuttaa eläinten kohdalla vain tietyt oikeudet ja/tai intres-

sit? 

2. Miksi intressi ja/tai oikeus elää ei kuulu ensimmäisen ehdon piiriin. 

 

Tällaisten muotoilu ei ole kuitenkaan ole aivan helppoa. 

 

4.2.1 Uskonto 

 

Viimeisenä arkisen kontekstin argumenttina käsittelen uskontoon vetoavia argumentteja. 

Tutkimuksissa 1a ja 1b (Piazza ym. 2015, 116-117) tähän kategoriaan kuului esimerkiksi seu-

raavat vastaukset: ”Uskonnollinen vakaumukseni sallii sen, Jumala loi ne meille ruuaksi” 

 

Yllätyin kuinka harva vastaaja vetosi tähän kategoriaan, sillä ajattelin, että yhdysvaltalaisille 

uskonto olisi merkittävämpi moraalisen oikeutuksen lähde.  Kuitenkin koska aineistossani vain 

hyvin harva vetosi tähän perusteluun, en käsittele sitä myöskään tämän työ puitteissa kovin 

kattavasti.  

 

11. Uskontoon perustuva argumentti  

P1  Uskonnon x mukaan eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä  (Arvo) 

P2  Toimija saa kohdella olentoja, jotka eivät ole moraalisesti  

merkityksellisiä, miten haluaa       (Normi) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua      (Normi) 

 

Tämä olisi yksi mahdollinen tapa muotoilla eläinten syömisen oikeuttava uskonnollinen argu-

mentti. Sen päättely on sitovaa, perustelut relevantteja väitteelle. Perustelu P2 on vähintään 

kohtuullisen hyväksyttävä, sillä eettiset normit kohdistuvat vain moraalisesti merkityksellisiin 

olentoihin.   

 

Perustelun P1 hyväksyttävyyden arviointi on kuitenkin haastavaa, sillä ei ole selvää, pitäisikö 

sitä arvioida filosofisessa vai uskonnollisessa kontekstissa. Pelkän uskon, jumalien, pyhien kir-

joitusten, uskonnollisten auktoriteettien tai yliluonnollisiin ominaisuuksiin kuten sieluun tai 
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ruumiin ylösnousemukseen varaan rakentuvat perustelut ja argumentit vakuuttavat kuitenkin 

todennäköisesti vain kyseisen uskonnollisen viiteryhmänsä sisällä.  

 

Luulen kuitenkin, että aiemmin muotoilemani argumentti, ei ole yleisin uskonnollinen oikeu-

tus eläinten syömiselle. Koska suuri osa uskonnoista antaa useista eläinten kohtelua säätele-

vää normia, seuraava muotoilu lienee paremmin uskovaisten kantaa vastaava: 

 

12. Uskontoon perustuva argumentti  

P1  Uskonto x määrittää eläimiä koskevat normit    (Normi) 

P2  Näiden normien mukaan tiettyjä ja tietyllä tavalla kohdeltujen  

eläinten syöminen on moraalisesti sallittua     (Normi) 

V1  (Ehdot toteuttavien) Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua  (Normi) 

 

Päättelyn sitovuuden ja perustelujen relevanssin kannalta tässäkään argumentissa ei ole on-

gelmia. Perustelujen hyväksyttävyyteen vaikuttaa jälleen vahvasti, kuinka suuren painoarvon 

argumentoijat antavat uskontoon vetoamiselle.  

 

Filosofina voin tehdä lähinnä seuraavan huomion: 

 

Argumentti ei eksplisiittisesti ilmaise, mitä arvoja sen normit suojelevat. Yksi mahdollisuus on, 

että eläimet ovat uskonnollisista tai filosofisista syistä itsessään arvokkaita ja siksi moraalisesti 

merkityksellisiä. Toinen mahdollisuus on, että niillä on vain epäsuoraa ihmiseen liittyvää ar-

voa. Esimerkiksi jos eläinten julma kohtelu tai epäpuhtaaksi julistettujen eläinten syöminen 

on haitaksi ihmisen sielulle ja määrittää hänen asemaansa kuolemanjälkeisessä elämässä, eläi-

millä on vain välillistä arvoa, eivätkä ne ole varsinaisesti moraalisesti merkityksellisiä. Kumpi-

kaan vaihtoehto ei varsinaisesti heikennä tai vahvista argumenttia.  
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5 Eläinten syömisen oikeuttaminen filosofisessa kontekstissa 

 

Tässä luvussa kartoitan ja arvioin filosofisessa kontekstissa esitettyjä argumentteja. 

 

5.1 Moraalisen merkityksellisyyden puutteeseen perustuvat argumentit 

 

Ihmisen ja eläimen välinen suhde on yksi filosofian historian suurista teemoista. Eläin- ja ih-

miskuvaa on määritelty toistensa kautta: ihmisyys on jotain, joka erottaa meidät ”pelkistä” 

eläimistä. Eikä tämä ero ole vain triviaali ihmislajin erityispiirre, vaan juuri sen varaan argu-

mentoidaan ihmisten ja eläinten välinen ero moraalisessa arvossa: koska muilta eläimiltä 

puuttuu moraalisesti merkitykselliseksi tekevä ominaisuus, niitä saa kohdella hyvin eri tavalla 

kuin ihmisiä. (Aaltola 2004, 17-44; Oksanen 2012, 141-159) 

 

Luokittelu moraalisesti merkityksellisten ja sen ulkopuolelle jäävien olioiden välillä on hyvin 

olennainen moraalin kannalta. Oksasen (2012, 203) mukaan moraalin ohjeistavan eli norma-

tiivinen aspektin taustalla on usein yksittäisten olioiden luokittelua ja liittämistä laajempiin 

ryhmiin: esim. Matin ja Mansikin erilaista kohtelua voidaan perustella, sillä että Matti kuuluu 

moraalisesti merkityksellisiin ihmisiin ja Mansikki tuotantoeläimiin, joilta tämä merkitys puut-

tuu.  Yksilöiden normatiivisesti hyväksyttävä kohtelu on juurikin tällaisen luokittelun varassa: 

Normin älä tapa taustalla on aina myös oletus, keitä tämä normi suojelee – ja kääntäen keitä 

se ei koske.  Oksasen (2012, 203) mukaan luokittelua ei edes välttämättä eksplisiittisesti mie-

titä tai sanoiteta, vaan olentojen käytännöllinen kohtelu osoittaa, onko olento moraalisesti 

merkityksellinen vai ei. 

 

Etiikan tavoitteena on kuitenkin sanoittaa ja perustella moraalinen toiminta ja asenteet. Ok-

sasen (2012, 203) mukaan etiikassa onkin pitkään oletettu, että moraalisen arvon taustalla on 

yksi yhteinen nimittäjä, joka perustelee eron moraalisesti merkityksellisten ja merkityksettö-

mien välillä. Eikä välitiloja ole, sillä moraalinen merkityksellisyys on dikotomista: yksittäinen 

olento, joko on täyttää moraaliseen asemaan oikeuttavat kriteerit tai sitten ei. Normatiivinen 
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moraali suojelee kriteerit toteuttavia yksilöitä ja velvoittavat moraalisia toimijoita ottamaan 

ne huomioon eettisessä harkinnassaan. (Oksanen 2012, 204) 

 

Mikä sitten tekee olennosta moraalisesti arvokkaan ja merkityksellisen? Oksasen (2012, 205): 

mukaan tähän voidaan vastasta kaavalla:  

 

Moraalisen merkityksellisyyden muodollinen kaava: 

P1  Kaikki X:t, joilla on ominaisuus p, ovat itsessään moraalisesti merkityksellisiä 

 

Vaikka määritelmä on näennäisestä melko yksinkertainen, niin jotta sitä voi käyttää toiminnan 

moraalisena oikeuttava, pitää pystyä vastaamaan kolmeen kysymykseen (Oksanen 2012, 205):  

1. Mikä ominaisuus p on moraalisen merkityksellisyyden riittävä ja välttämätön kriteeri? 

2. Miksi ominaisuus p on moraalisen merkityksellisyyden riittävä ja välttämätön kriteeri? 

3. Millä X:llä on ominaisuus p? (Mitkä ovat moraalisesti merkityksellisiä olioita?)  

 

Näihin kysymyksiin on toki filosofian historiassa ja nykykeskustelussa esitetty useampikin 

mahdollisia vastauksia, joita käsittelen tämän luvun alaluvuissa. Käytän argumenttien muotoi-

lun ja jaottelun tukena Aaltolan (2004 ,94) esitystä, jonka mukaan eläinten moraalisen merki-

tyksen puutetta on perusteltu:  

1. Kategorisilla argumenteilla, joiden mukaan eläimiltä puuttuu moraaliseen merkityk-

seen oikeuttavat ominaisuudet (Luku 5.1.1) 

2. Ihmiskeskeisillä argumenteilla, jotka korostavat ihmisyyden moraalista merkitystä 

(Luku 5.1.2) 

3. Lajisidonnaisilla argumenteilla, jotta rakentuvat ihmisten omaa lajia suosivien taipu-

musten varaan (Luku 5.1.3) 

 

Jos eläinten ja ihmisten välillä todella on löydettävissä hyvin perusteltu ja moraalisesti merkit-

tävä ero, se ei kuitenkaan vielä suoraan todista, että eläinten syöminen olisi moraalisesti sal-

littavaa. Tällaisen eron varaan voidaan kuitenkin rakentaa seuraava vahva filosofinen argu-

mentti: 

 

13. Eläinten moraalisen merkityksellisyyden puutteeseen vetoava argumentti 
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P1  Jos jokin ei ole moraalisesti merkityksellinen,  

sitä on moraalisesti sallittua kohdella, miten haluaa  (Normi) 

P2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä  (Arvo) 

P3  Ihmiset haluavat syödä eläimiä    (Tosiasia) 

V1  Eläinten syöminen on moraalisesti sallittua   (Normi) 

 

Argumentaation arviointikriteerien nojalla näin muotoiltu argumentin vahvuudet ovat perus-

telujen relevanssi väitteelle, päättelyn sitovuus ja hyvä suoja mahdollisia vasta-argumentteja 

vastaan. Se ei myöskään näin muotoiltuna syyllisty mihinkään virheargumenttiin. Yksi vahvuus 

on myös, että onnistuessaan argumentti sekä oikeuttaa eläinten syömisen (P1 ja P2) että se-

littää miksi ihmiset - tai ainakin useimmat – päätyvät kaikista vaihtoehdoista juuri tähän valin-

taan (P3). 

 

Argumentin suurimmat heikkoudet ovat kuitenkin arviointikriteerissä 1: perustelujen ja taus-

taoletusten hyväksyttävyys: Perusteluun P1 pitää tehdä pieni tarkennus, että moraalisesti 

merkityksettömien olentojen kohtelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon toiminnan välilliset 

ja epäsuorat vaikutuksen muihin moraalisesti merkittäviin olentoihin. Esimerkiksi eläimiin 

kohdistuvaa rääkkäystä tai julmuutta voidaan vastustaa vetoamalla siihen, että tällaisella toi-

minnalla on vaikutusta myös välillisesti myös ihmisiin. Eläinten kärsimyksestä nauttiminen on 

haitallista ihmisen moraaliselle luonteelle, vaikka eläimet eivät olisikaan itsessään arvokkaita. 

Tämä huomio ei romuta argumenttia, vaan oikeastaan jopa vahvistaa sitä, sillä eläinten mo-

raalisen arvon puutteen ei enää tarvitse oikeuttaa totaalista mielivaltaa. 

 

Argumentin vakuuttavuuden suurin kamppailu käydäänkin mielestäni perustelun P2: Eläimet 

eivät ole moraalisesti merkityksellisiä hyväksyttävyydestä. Siksi tarkastelen seuraavissa alalu-

vuissa argumentteja, joiden väitteenä V2 onkin tämä perustelu.  

 

5.1.1 Kategorinen argumentti 

 

Kategorinen argumentti pyrkii osoittamaan, että ihmisten ja muiden eläinten välillä on jokin 

niin merkittävä ero, että perustelee eläinten moraalisen merkityksellisyyden totaalisen puut-

teen. Aaltolan (2004, 95) mukaan tämä lienee vanhin ja yleisin eläinten arvoa kritisoiva sekä 
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ihmisten eritysitä moraalista asemaa puolustava kanta. Koska vain ihmisellä on toteuttaa mo-

raalisen merkityksellisyyden ehdot, ihminen on ainoa itsessään moraalisesti arvokas olento. 

Eläimillä on arvoa vain ihmisen tavoitteita edistävinä hyödyllisinä välineinä. (Aaltola 2004, 92; 

95) 

 

Muotoilen kategorisen argumentin seuraavasti: 

 

13.1 Kategorinen argumentti: yksi kriteeri 

P1  Jotta jokin olisi moraalisesti merkityksellisen,  

sen pitää toteuttaa kriteeri X     (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2  Eläimet eivät toteuta kriteeriä X   (Tosiasia) 

V2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

 

Aaltolan (2004) teos Eläinten moraalinen arvo ja Oksasen (2012) Ympäristöetiikan perusteet  

Käsittelevät useita eri ehdokkaita moraalisen merkityksellisyyden kriteeriksi. Osa niistä perus-

telee sekä ihmisten että eläinten arvoa, mutta käsittelen tämän tutkielman puitteissa vain ne 

kriteerit, joita on käytetty eläinten moraalisen merkityksellisyyden kiistämiseen. 

 

Arvioin ja haastan ehdotettuja kriteereitä seuraavilla kysymyksillä: 

 

1. Onko valittu kriteeri sekä riittävä että välttämätön? 

 

Käsittelin riittäviä ja välttämättömiä ehtoja kattavammin luonnollisuuteen vetoavien argu-

menttien kohdalla (luku 4.1.1), joten tähän riittänee tiiviimpi määritelmä: Moraalisen merki-

tyksellisyyden kontekstissa riittävä ehto tarkoittaa, että kriteerin toteuttaminen riittää teke-

mään kyseisestä olennosta moraalisesti arvokkaan, mutta myös muut vaihtoehdot ovat mah-

dollisia. Välttämättömän ehdon toteuttaminen on sen sijaan edellytys, eli tässä kontekstissa 

ehdon on toteuduttava, tai olento ei ole moraalisesti merkityksellinen.  Koska käsittelemäni 

kannat eivät vain pyri osoittamaan ihmisten moraalista merkitystä, vaan osoittamaan eläinten 

arvon puuteen, ne pyrkivät argumentoimaan moraalisen merkityksellisyyden riittävän ja vält-

tämättömän ehdon. Tällaisen ehdon toteuttaminen takaa, että vain määritellyn ehdon toteut-

tavat olennot ovat moraalisesti merkityksellisiä. (Baggini&Fosl 2013, 237-239)  
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Ja tämän vuoksi ehdon välttämättömyyden voi kiistää osoittamalla yhdenkin moraalisesti 

merkityksellisen olion, joka ei toteuta ehtoa. Aaltola (2004, 96), nimittää tällaista vasta-argu-

menttia marginaaliargumentiksi (engl. argument from marginal cases), joka voidaan esittää 

liian vaativia ja rajoittavia moraalisen merkityksellisyyden kriteereitä vastaan. Esimerkiksi jos 

moraalisen arvon välttämättömäksi ehdoksi väitetään kyky kehittyneeseen intentionaaliseen 

toimintaan, se rajaa ulkopuolelle myös suuren joukon ihmisistä ja varsinkin erityistä moraa-

lista huolenpitoa ansaitsevia ryhmiä kuten vauvat, vaikeasti kehitysvammaiset tai dementoi-

tuneet vanhukset. Eläinten kohdalla tämä johtaa Aaltolan (2004, 96) mukaan ongelmaan, sillä 

eläinten moraalisen arvon puute perustellaan niin vaativilla ominaisuuksilla, etteivät edes 

kaikki ihmiset toteuta niitä. Johdonmukaisuus kuitenkin vaatii, että jos jonkin ominaisuuden 

puute ei tee ihmisestä moraalisesti arvotonta, sen puute ei voi myöskään olla peruste eläinten 

arvottomuudelle (Aaltola 2004, 96). Nähdäkseni marginaaliargumentti johtuu usein siitä, että 

moraaliseen arvoon riittävää ehtoa pidetäänkin välttämättömänä: jos ihminen kykenee kehit-

tyneeseen intentionaaliseen toimintaan, se on riittävä peruste pitää häntä moraalisesti mer-

kityksellisenä, vaikka moraalinen asema ei edellytä juuri tätä ominaisuutta. 

 

2. Onko kriteerin relevanssi hyvin perusteltu? 

 

Pelkkä kriteerin julkituominen ei vielä riitä, vaan argumentin esittäjän pitää myös perustella, 

miksi kriteerin omaisuus on olennainen moraalisen merkityksellisyydelle. Toisin sanoen argu-

mentin esittäjän pitää pysytä osoittamaan, miksi esitetty kriteeri on relevantti peruste moraa-

liselle arvolle. 

 

3. Miten kriteerin toteutumista voidaan arvioida? 

 

Kolmas haaste kategoriselle argumentille on kriteerin toteutumisen osoittaminen. Moraali-

seen merkityksellisyyteen oikeuttavat omaisuudet ovat usein subjektiivisia ja abstrakteja ku-

ten tietoisuus, sielu tai rationaalisuus. Koska ulkopuoliset voivat saada tietoa mielensisäisistä 

prosesseista vain epäsuorasti niiden aiheuttaman käytöksen ja reaktioiden avulla, subjektiivis-

ten ominaisuuksien arvioiminen voi olla hankalaa ja joidenkin ominaisuuksien kohdalla jopa 

mahdotonta. Tämä voi johtaa virheargumenttiin tietämättömyyteen vetoaminen, jossa oma 
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kanta perustellaan sillä, ettei vastakkaiselle kannalle ole riittäviä perusteilta. Esim. koska 

emme voi varmasti tietää tai todistaa, että eläimet on itsetietoisia, esitetään päätelmä, että 

ne eivät ole tietoisia itsestään. 

 

Sielullisuus  

Yksi mahdollinen ja Oksasen (2012, 212) mukaan hyvin tunnettu moraalisen merkityksellisyy-

den kriteeri on sielullisuus. Hän tosin huomauttaa, ettei tämä ole aivan yksinkertaista, sillä eri 

uskonnoilla ja maailmankatsomuksilla on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä sielulla ylipäätään 

tarkoitetaan (Oksanen 2012, 212). Jos tällä ominaisuudella pyritään perustelemaan eläinten 

moraalisen arvon puute, argumentti näyttäisi tältä: 

 

13.1.1 Yhden kriteetin kategorinen argumentti: sielullisuus 

P1  Jotta jokin olisi moraalisesti merkityksellisen,  

sillä pitää olla sielu      (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2  Eläimillä ei ole sielua     (Tosiasia) 

V2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

 

Länsimaisen filosofian historiassa tällaista argumenttia voidaan tulkita kannattavan esimer-

kiksi Rene Descartes ja Tuomas Akvinolainen, sillä molemmat korostavat, että sielu on ihmisen 

yksinomainen ominaisuus. Vaikka kaikki kristinuskon suuntaukset ja tulkinnat eivät yksiselit-

teisesti tuekaan tätä argumenttia, on kristittyjen enemmistö ja esimerkiksi katolilainen kirkko 

pääasiassa yhtynyt Descartesin ja Akvinolaisen näkemykseen: eläimillä ei ole kuolematonta 

sielua ja näin ollen väite niiden oikeuksista on järjetön. (Oksanen 2012, 212-213). 

 

Tämä argumentti on varmaankin kohtuullisen hyväksyttävä, mikäli se esitetään kontekstissa, 

jossa uskonnolliset käsitteet ja tiedonlähteet ovat uskottavia. Ja niille, jotka uskovat kuolemat-

tomaan sieluun, tämä ominaisuus lienee hyvä peruste moraalisen merkityksellisyyden riittä-

väksi ja välttämättömäksi ehdoksi: sieluttomien väliaikainen hyvinvointi ja kärsimys on mitä-

töntä verrattuna sielullisten ikuiseen pelastukseen tai kadotukseen. Sielullisuus myös välttää 

marginaaliryhmien vasta-argumentin, sillä tämän ominaisuuden perusteella kaikilla ihmisillä 

on yhtäläinen arvo riippumatta mentaalisten kykyjen kehittymättömyydestä tai pysyvästä va-

javaisuudesta. Ja vaikka sielulle on monta eri määritelmää sekä uskontojen sisällä että niiden 
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välillä, ovat kaikki varmasti yhtä mieltä, että se on moraalin kannalta olennainen eli relevantti 

ominaisuus.    

 

Tämän argumentin vakuuttavuus on kuitenkin täysin sen varassa, että argumentin vastaanot-

taja pitää sieluun ja kuolemanjälkeiseen elämään vetoavia perusteluita uskottavina. Uskon-

nollisen kontekstin ulkopuolella tämä kriteeri ei ole vakuuttava, koska argumentilla on kohta-

lokkaita moraalisia seurauksia myös muille kuin kyseisen uskonnon edustajille.  

 

Sieluun vetoavan argumentin suurin ongelma ei kuitenkaan ole kriteeri vaan sen toteamista 

arvioiva perustelu P2: Eläimillä ei ole sielua.  Koska sielu on usein määritelmällisesti aineeton 

ja ei-havaittava ominaisuus, kriteerin toteutumisen arviointi on mahdollista vain vetoamalla 

uskonnon dogmeihin. Tämä ei liene ongelma kyseisen uskonnon edustajille, ellei uskonnon 

sisällä vallitse kilpailevia tulkintoja ja oppeja asiasta. Koska opilliset tulkinnat ovat kuitenkin 

viime kädessä aina ihmisten tekemiä, näissä tulkinnoissa voidaan myös erehtyä kohtalokkain 

seurauksin.  

 

Rationaalisuus 

 

Vaikka nykytiedon valossa emme enää pidä eläimiä vain tyhminä elukoin, lienee kuitenkin kiis-

tatonta, että ihmisen järjenkäyttö on jotain hyvin poikkeuksellista muihin eläimiin verrattuna. 

Vaikka monet aikoinaan pelkästään inhimillisiksi mielletyt mentaaliset ominaisuudet ja kyvyt, 

kuten työkalujen käyttö, kasautuva kulttuuri, kieli ja leikkiminen löytyvät uuden tutkimuksen 

mukaan jossain muodossa myös muusta eläinkunnasta, on ihmisten ja muiden eläinten älyl-

listen kykyjen välillä huikea määrällinen ero. Osa filosofeista pitääkin ihmisen poikkeuksellisen 

suurta rationaalisuutta moraalisen merkityksellisyyden kriteerinä. Tällaista kantaa voidaan 

tulkita puolustavan esimerkiksi filosofit Aristoteles, Rene Descartes, Tuomas Akvinolainen ja 

Immanuel Kant. (Oksanen 2012, 215) 

 

Oksanen (2012, 215) määrittelee rationaalisuuden tietoisuuden piirteeksi, joka liittyy ajattelu- 

ja päättelykykyyn ja ilmenee yksilön toiminnassa. Järjellisyyden ajatellaan liittyvän ihmisen 

olemuksellisesti ja luovan perustan koko inhimilliselle elämälle ja toiminnalle. Vaikka inhimil-
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listä toimintaa motivoivat ja ohjaavat myös halut, tunteet, vaistot ja vietit, rationaalisen ih-

miskuvan mukaan ihmistä ohjaa viime kädessä järki – tai ainakin pitäisi ohjata. Koska muilta 

eläimiltä tämä ominaisuus joko puuttuu kokonaan tai se ei ole yhtä hallitseva, ne ovat ei-ra-

tionaalisia. (Oksanen 2012, 215) Aaltola (2004, 95-96) käyttää samaa aihetta käsitellessään 

rationaalisuuden lisäksi käsitettä kompleksiset mentaaliset kyvyt. 

 

13.1.2 Yhden kriteerin kategorinen argumentti: Rationaalisuus 

P1  Jotta jokin olisi moraalisesti merkityksellisen,  

sen pitää olla rationaalinen     (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2  Eläimet eivät ole rationaalisia    (Tosiasia) 

V2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

 

Rationaalisuutta voidaan pitää hyvästä syystä riittävänä ehtona moraaliselle asemalle, sillä 

kaikki rationaaliset olennot ovat myös moraalisesti merkityksellisiä. Yksi tämän kriteerin kes-

keisimmistä ongelmista on kuitenkin, onko rationaalisuus myös välttämätön ehto. 

 

Marginaaliryhmien vasta-argumentti on erityisen vahva tässä yhteydessä, sillä nämä ryhmät 

koostuvat ihmisistä, joilta puuttuu tietyt mentaaliset kyvyt osittain tai kokonaan. Puute voi 

olla väliaikainen niin kuin pienten lasten kohdalla, sairaudesta, poikkeavasta kehityksestä tai 

vammasta johtuva kuten aivovaurio tai menetetty kyky kuten vanhuksen muistisairaus. (Aal-

tola 2004, 96) Emme kuitenkaan ajattele, että tällaiset ihmisryhmät olisivat moraalisesti ar-

vottomia. Itseasiassa monen moraalinen intuitio pitää näiden ryhmiin kuuluvien haavoittuvai-

suutta ennemminkin perusteena aivan erityiselle huolenpidolle. Rationaalisuuden pitäminen 

moraalisen arvon välttämättömänä ehtona on tästä syystä epäjohdonmukaista, sillä se edel-

lyttää eläimiltä kykyjä, joita ei edellytetä marginaaliryhmiin kuuluvilta ihmisiltä.  

 

Aaltolan (2004, 96) mukaan rationaalisuuden ja moraalisen merkityksellisyyden yhteyttä voi-

daan kritisoida myös toisesta syystä: Jos järki todella on moraalisen arvon perusta, siitä voisi 

seurata, että ihmistenkin moraalisessa asemassa olisi aste-eroja. Tämä voisi Aaltolan (2004, 

96) mukaan johtaa hierarkkiseen ja elitistiseen yhteiskuntaan, jossa älyllisesti lahjakkaat olisi-

vat myös moraalisesti arvokkaampia. Tällaisen yhteiskunnan epätasa-arvoisuus asettaa ky-
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seenalaiseksi, voidaanko rationaalisuutta pitää lainkaan moraalisen arvon kannalta merkittä-

vänä ominaisuutena (Aaltola 2004, 96). En ole aivan vakuuttunut tästä kritiikistä. Ja itseasiassa 

myös Aaltola (2004, 101) tarjoaa tähän ratkaisun, kun hän myöhemmin käsittelee moraalista 

kyvykkyyttä: Vaikka ihmisten välisissä moraalisissa kyvyissä onkin aste-eroja, kaikkien moraa-

linen arvo on tietyn rajan ylittämisen jälkeen sama. Itse havainnollistaisin tätä käsitteellä täysi-

ikäinen: vaikka ikä onkin määrällisesti vaihteleva omaisuus, 18 vuoden rajan ylittämisen jäl-

keen, ihminen on koko loppuelämänsä täysi-ikäinen. 

 

Myös mentaalisen kyvykkyyden moraalinen relevanssi on ongelma tälle kriteerille. Miksi juuri 

rationaalisuus olisi olennainen kyky moraalisen merkityksen kannalta? (Aaltola 2004, 95) 

 

Ihmisten moraalista käytöstä arvioitaessa vedotaan harvoin rationaalisuuteen. Esimerkiksi 

kun väitämme, että väkivalta on väärin, vetoamme uhrin kärsimykseen emmekä hänen ratio-

naalisuuteensa. Jos Ihmisten välillä moraalisesti relevanttia on aiheutettu tuska eikä uhrin 

mentaaliset lahjat, miksi eläinten kohdalla tilanne olisi toinen? (Aaltola 2004, 95) Rationaali-

suuden sijaan tuntoisuutta moraalisen merkityksellisyyden perustana kannattaa esimerkiksi 

utilitaristi Jeremy Bentham (Aaltola 2004, 34; Oksanen 2012, 219-222). Hänen mukaansa mo-

raalinen arvo johtuu kyvyssä kokea kärsimystä ja mielihyvää, eikä tässä kyvyssä ole merkittä-

vää eroa ihmisten ja eläinten välillä. Hänen näkemyksensä tiivistyy kuuluisaan lainaukseen: 

”Kysymys ei kuulu: ajattelevatko ne? Tai puhuvatko ne? Vaan: kärsivätkö ne?” (; Baggini ym. 

2012, 188; Aaltola 2004, 34). 

 

Myös toteutumisehtoon P2: Eläimet eivät ole rationaalisia liittyy omat ongelmansa: Kummat 

ovat rationaalisempia lemmikkejä kissat vai koirat? Riippuu varmasti kumman omistajilta ky-

sytään, mutta esimerkiksi koirien älykkyyttä perustellaan usein niiden kyvyllä totella ihmisten 

käskyjä. Koska rationaalisuutta pidetään nimenomaan inhimillisenä kykynä, arvioimme mui-

den eläinten mentaalisia kykyjä juuri ihmisen näkökulmasta olennaisten ja hyödyllisten omi-

naisuuksien kautta. Tämän vuoksi rationaalisuuden toteutumisen arviointi vääristyy helposti 

hyvin ihmiskeskeiseksi. 
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Toinen ongelma rationaalisuuden toteutumisen arvioinnille liittyy kysymykseen, millainen ra-

tionaalisuuden taso oikeuttaa moraaliseen arvoon. Koska rationaalisuus on määrällinen omi-

naisuus, joka vaihtelee yksilön elämänkaaren aikana, ihmisten välillä sekä ihmisten ja muiden 

eläinten välillä pitäisi tämän argumentin esittäjän pystyä edes karkeasti muotoilemaan, missä 

vaiheessa moraalisen merkityksellisyyden raja ylitetään ja miten tämä voidaan todeta. Tällai-

sen kannan muotoilu on todella hankalaa, sillä rajan pitäisi pitää sisällään marginaaliryhmät, 

mutta rajata ulos ainakin ne eläimet, joita ihminen käyttää ravintonaan. Kiusaus määritellä 

raja inhimilliseksi rationaalisuudeksi on suuri, mutta silloin moraalisen merkityksellisyyden 

ehto ei ole enää rationaalisuus vaan kuuluminen tiettyyn lajiin.    

 

Moraalinen toimijuus 

 

Seuraavaksi käsittelen kantaa, jonka mukaan vain moraaliset toimijat ovat moraalisesti mer-

kityksellisiä. Baggini ja Fosl (2012, 188) havainnollistavat tätä kantaa kertomuksella Yhdysval-

tain perustaisiin kuuluvasta Benjamin Franklinista: Aluksi hän oli kasvissyöjä, joka ajatteli, että 

moraalisen toimijan velvollisuuksiin kuului olla tappamatta muita moraalisesti arvokkaita eläi-

miä. Hän kuitenkin muutti kantaansa huomattuaan, että isommat kalat tappoivat ja söivät su-

rutta muita kaloja. Ja jos kerran kalat eivät piittaa syömiensä kalojen moraalisesta merkityk-

sellisyydestä, miksi hänen pitäisi?  

 

Bagginin ym. (2012, 188) mukaan Franklinin päättelyä on mahdollista tulkita useammalla eri 

tavalla, joista yksi on: koska kalat eivät ole moraalisia toimijoita, ne eivät myöskään ole mo-

raalisesti merkityksellisinä. Argumentin muodossa kanta olisi seuraava:    

 

13.1.3 Yhden kriteerin kategorinen argumentti: moraalinen toimijuus 

P1  Jotta jokin olisi moraalisesti merkityksellisen,  

sen pitää olla moraalinen toimija    (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2  Eläimet eivät ole moraalisia toimijoita  (Tosiasia) 

V2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

   

Myös muut käsitteet ovat tässä yhteydessä mahdollisia: Oksanen (2014, 186-187) käyttää mo-

raalisen toimijan lisäksi moraalisen vastuun käsitettä, kun taas Aaltola (2004, 96-103) käyttää 
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pääasiassa käsitettä moraalinen kyvykkyys. En löydä näille suurta merkityseroja, joten käytän 

käsitettä moraalinen toimija. 

 

Soveltuuko toimijuus moraalisen merkityksen riittäväksi ja välttämättömäksi ehdoksi? Ehto 

lienee tässä argumentissa riittävä, sillä kaikki moraaliset toimijat ovat poikkeuksetta moraali-

sesti arvokkaita ja on hyvin vaikeaa edes kuvitella olentoa, joka olisi moraalisesti vastuullinen 

toimija olematta kuitenkaan itse moraalisesti merkityksellinen. Jälleen kuitenkin ehdon vält-

tämätön edellyttäminen johtaa vakaviin ongelmiin: Baggini ym (2012, 187) mukaan vauva hy-

vin selvä esimerkki moraalisesti merkityksellisestä olennosta, joka ei kuitenkaan ole moraali-

sesti vastuullinen toimija. Vauvat eivät vielä osaa arvioida tekojensa seurauksia, eivätkä he 

pysty arvioimaan ja muuttamaan toimintaansa eettisten vaatimusten mukaisiksi. Tämän 

vuoksi vauvoja ja pieniä lapsia kohdalla moraalisen vastuun kantaa heidän huoltajansa. Ku-

kaan tuskin kuitenkaan ajattelee, että vauvat ja lapset ovat arvottomia moraalisen vastuun 

puutteen vuoksi. (Baggini ym. 2012, 187) Koska vaatimus moraalisesta toimijuudesta rajaisi 

myös muut marginaaliryhmät kuin vauvat ja lapset moraalisen merkityksellisyyden ulkopuo-

lelle, tämä ehto vaikuttaa turhan rajoittavalta moraalisen arvon edellytykseksi. 

 

Aaltolan (2004, 99) mukaan toinen ongelma mitä moraaliseen toimijuuteen ylipäätään vaadi-

taan. Hän tekee erottelun ensimmäinen asteen ja toisen asteen moraalin välillä: Ensimmäisellä 

asteella toimijalta vaaditaan vain kykyä sisäsyntyisten ja sosiaalisten normien noudattami-

seen. Toisen asteen moraaliin taas vaaditaan kykyä harkita, arvioida ja muuttaa omaa ensim-

mäisen tason moraalisia käsityksiä ja käytöstä.   

 

Jos moraaliseen toimijuuteen vaaditaan vain ensimmäisen tason kykyjä, myös suurin osa eläi-

mistä toteuttaisi Aaltolan mukaan (2004, 99) tämän ehdon, sillä oikeastaan kaikki olennot 

noudattavat omia sisäsyntyisiä taipumuksiaan ja useimpien eläinten käytöstä ohjaavat myös 

sosiaaliset normit. Esimerkiksi laumaeläimillä on oma sosiaalinen hierarkiansa ja lemmikit op-

pivat noudattamaan omistajiensa sääntöjä. Eläimet kykenevät Aaltolan (2004, 99) mukaan 

myös altruistiseksi tulkittavan käytökseen: Esimerkiksi rotat ovat valmiita kärsimään nälästä, 

jos se säästää toisen rotan sähköiskulta ja siat auttavat hädässä kiljuvaa lajitoveriaan.  Jos mo-

raaliseen toimijuuteen riittää ensimmäisen tason moraalinen toiminta, perustelu P2 Eläimet 

eivät ole moraalisia toimijoita ei ole enää hyväksyttävä. 
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Tämä ongelma voidaan ratkaista, jos moraalinen toimijuus edellyttääkin vaativampia toisen 

tason kykyjä, kuten moraalista harkinta ja autonomiaa. Aaltolan (2004, 99) mukaan moni 

myöntää, että eläimet kykenevät kyllä seuraamaan ensimmäisen tason moraalisia malleja, 

mutta niiltä kuitenkin puuttuu kyky pohtia ja analysoida moraalin merkitystä ja perusteita. 

Eläinten moraaliseen toimijuuteen kriittisesti suhtautuvat esittävätkin, että todellinen moraa-

linen kyvykkyys edellyttää moraalin käsitteellistä hahmottamista ja kykyä vertailla normeja ja 

vaihtoehtoisia toimintatapoja (Aaltola 2004, 99). Näiden harkintaan liittyvien vaatimusten li-

säksi toisen tason moraalin ajatellaan vaativan myös autonomiaa eli tietoista valinnanva-

pautta. Moraalisella harkinnalla ei ole käytännöllistä merkitystä, jos toimija ei lopulta kykene 

muuttamaan oma toimintaansa. Aaltolan (2004, 99-100) mukaan autonomia ja moraalisuus 

liitetään tämän takia usein toisiinsa, ja moraalisen toimijuuden ajatellaan edellyttävän kykyä 

tehdä tietoisia ja vapaaehtoisia valintoja.  

 

Ei ole selvää, että eläimillä olisi toisen tason moraalisuuden edellyttämiä kykyjä. Moni var-

masti kiistää sekä eläinten kyvyn harkita omaan toimintaansa käsitteellisesti että autonomisen 

tahdon, jolla voi muuttaa omaa toimintaa ja käsityksiä. Toisen tason moraalisuus ei kuitenkaan 

ole paljon vaadittu vain eläimiltä, vaan tällaiset kyvyt puuttuvat myös monelta ihmiseltä. Mar-

ginaaliryhmät ovat toki tässä yhteydessä selkeä esimerkki, mutta tällaiset kyvyt eivät ole itses-

täänselvyys edes terveiden aikuisten keskuudessa. Aaltolan (2004, 99) mukaan myös suuri osa 

ihmisten moraalisesta toiminnasta perustuu vain ensimmäisen tason sisäsyntyisten taipumus-

ten ja sosiaalisten normien noudattamiseen. Tämä voidaan havaita myös tutkielmani luvussa 

4, sillä suuri osa tutkimusaineistoni vastaajista oikeutti eläinten syömisen juurikin luonnollisiin 

taipumuksiin tai vallitseviin sosiaalisiin normeihin vetoamalla. Toisen asteen moraalisten ky-

kyjen edellyttäminen olisi siis liian vaativa ehto jopa useimmille ihmisille. 

 

Moraalisen toimijuuden välttämättömyys moraaliselle arvolle voidaan siis kiistää joko argu-

mentin kannalta liian löyhien tai rajoittavien ehtojen vuoksi. Toinen kritiikki tätä kriteeriä koh-

taan on, ettei toimijuus ole relevanttia olennon moraalisen aseman arvioinnissa. Aaltola 

(2004, 102) esittääkin, että moraalisen toimijuuden relevanssi moraaliselle merkityksellisyy-

delle on heikko samasta syystä rationaalisuuden kohdalla: emme ajattele ihmisten kohdalla, 
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että vahingoittaminen olisi väärin uhrin moraalisen kyvykkyyden vuoksi, vaan koska tekoa ar-

vostellaan sen aiheuttaman kärsimyksen  vuoksi. Aaltola (2004, 102) kysyykin terävästi: Onko 

Maurin kipu merkityksellistä siksi, että Mauri on moraalisesti lahjakas?   

 

Onkin, että moraalinen toimijuus ja merkityksellisyys pitää erottaa toisistaan. Aaltolaa (2004, 

102) lainaten: arvottaminen ja arvo ovat siis eri asioita. Jos näin ei tehdä syyllistytään helposti 

geneettiseen virhepäätelmään, koska moraalisen arvon alkuperä, eli moraalisten toimijoiden 

arvottaminen, rinnastetaan suoraan arvon sisältöön, eli moraaliseen merkityksellisyyteen.  

Ongelma ratkeaa, jos moraaliselle toimijuudelle, eli niille jotka arvostavat, ja moraalisesti mer-

kityksellisille toiminnan kohteille, eli niille joita pitää arvostaa, on omat kategoriat ja kriteerit: 

Moraaliselta toimijalta edellytetään kykyä ymmärtää ja noudattaa normatiivista moraalia, 

mutta toiminnan kohteena olevien olentojen moraalinen arvo voi perustua muihin ominai-

suuksiin kuten tuntoisuuteen, intresseihin tai subjektiivisuuteen. (Aaltola 2004, 103) 

 

Jeremy Benthamin (Oksanen 2012, 220) kuuluisaa lainausta mukaillen olennaista ei ole kyke-

neekö olento moraaliseen harkintaan, tai onko sillä vapaa tahto, vaan voiko se kärsiä. 

 

13.2 Useamman ehdon kategorinen argumentti 

 

Edeltävät kategoriset argumentit rakentuivat yhden kriteerin varaan, mutta on toki mahdol-

lista, että moraaliseen arvoon vaaditaan useamman kriteerin toteutumista. Aineistostani löy-

tyi vain yksi tällainen argumentti eli niin sanottu täyden persoonan kategorinen argumentti 

(Aaltola 101-103). 

 

13.2.1 Useamman kriteerin kategorinen argumentti: täysi persoona 

 

P1  Jotta jokin olisi moraalisesti merkityksellisen,  

sen pitää olla täysi persoona:    (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2 Täysi persoona täyttää kaikki vaadittavat kriteerit (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2.1 Kriteeri 1: Rationaalisuus   (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2.2 Kriteeri 2: Autonomia    (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2.3 Kriteeri 3: Moraalisuus   (Moraalikäsitteiden merkitys) 
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P3  Eläimet eivät täytä kaikki vaadittavia kriteereitä (Tosiasia) 

V2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

 

Aaltolan (2004, 101) mukaan käsitteellä täysi persoona (engl. full personhood) tarkoitetaan 

ideaalisia moraalisia toimijoita, joilla on harjoittaa moraalista harkintaa ja noudattaa sen vaa-

timuksia käytännössä. Aaltola ei tässä yhteydessä tarkemmin avaa näiden kriteerien sisältöä, 

mutta tulkitsen kriteerien viittaavan seuraaviin kykyihin: (1) rationaalisuus eli kyky ennakoida 

oman toiminnan seurauksia, arvioida eri vaihtoehtoja ja ymmärtää moraalinen merkitykselli-

syys, (2) autonomisuus eli kyky muuttaa omaa toimintaan ja käsityksiä ja (3) moraalisuus eli 

tahto noudattaa moraalin normatiivisia vaatimuksia ja muista moraalisesti merkityksellisistä 

olioista välittäminen. 

 

Moraalisen ideaalisen asettaminen on toki ihailtavaa ja kannatettavaa. Jos kuiteinkin väite-

tään, että vain kaikki edellä mainitut kriteerit täyttävä olio on moraalisesti arvokas, argumentti 

on hyvin vaativa. Aaltola (2012, 102) esittääkin, että täyden persoonan taustalla on ajatus, 

että kriteerit täyttävät ovat ihmisyyden ”normi” ja ainoita täyden moraalisen arvon omaavia 

olentoja. Tällaisesta ajatuksesta voi seurata, että on olemassa myös epätäysiä persoonia, jotka 

eivät ansaitse täyttä moraalista arvoa. Tällainen ajattelu on Aaltolan (2012, 102) syy siihen, 

että marginaaliryhmien vasta-argumentti on ylipäätään mahdollinen. Ilman näin vaativia kri-

teereitä moraalisten marginaaliryhmien määrittely ei ole mielekästä tai tarpeellista.  

 

Tämän argumentin vakuuttavuutta ja linkkiä voidaan heikentää lisäämällä yksinkertainen 

taustaoletus T4: Täydet persoonat eivät ole ainoita moraalisesti merkityksellisiä olentoja. 

Taustaoletuksen tueksi voidaan viitata erilaisiin ”epätäysiin” ihmisryhmiin, joiden moraalisen 

arvon puolesta voidaan esittää muita kriteereitä kuten hyvinvointi-intressejä, moraalisia oi-

keuksia tai tahto elää. 

On epäselvää, mitä lisäarvoa useamman kriteerin vaatiminen tuo kategoriseen argumenttiin. 

Päinvastoin näin suuret vaatimukset vain lisäävät marginaaliryhmiä koskevan vasta-argumen-

tin vaikuttavuutta. Useamman kriteerin toteutumisen arviointi lisää myös niiden toteutumi-

sen arviointiin liittyviä haasteita: jos ulkoisen käytöksen perusteella on vaikea selvittää, onko 

arvioinnin kohteena oleva olio rationaalinen, niin vielä vaikeampaa on arvioida, onko kyseinen 

olio todella autonominen. 
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Kehäpäätelmän syyllistyminen 

 

Aaltola (2012, 103) esittää kategoristen argumenttien kartoittamisen lopuksi, että niiden kaik-

kien peruslähtökohdaksi voidaan tulkita seuraava päätelmä:  

 

Kategoristen argumenttien kehäpäätelmä 

P1  Vain ihmiset ovat moraalisesti arvokkaita  (Arvo) 

P2  Arvo johtuu tekijästä x, joka on vain ihmisillä (Moraalikäsitteiden merkitys) 

V  Tekijä x on moraalisesti merkityksellinen,  

sillä vain ihmiset ovat moraalisesti arvokkaita. (Moraalikäsitteiden merkitys) 

 

Tällainen argumentti syyllistyy virhepäätelmään argumentointi kehässä (Ylikoski 2013, 165), 

jonka ongelma on, että perustelun kohteena oleva väite, esitetäänkin jo sen tueksi esitetyissä 

perusteluissa. Väitteen toistaminen perusteluissa ei kuitenkaan ole hyväksyttävä tapa argu-

mentoida, eikä tällainen argumentti vakuuta sellaisia, jotka eivät jo lähtökohtaisesti pidä väi-

tettä uskottavana.  

 

Aaltolan (2004, 103) mukaan tällaisen argumentin esittämistä motivoi tarve löytää moraali-

sesti merkittävä ero ihmisten ja eläinten väliltä.  Eron etsimisen taustalla on kuitenkin oletus, 

että on ylipäätään mahdollista löytää moraalisesti niin merkittävä ero, että lopulta vain ihmi-

set ovat lopulta moraalisesti merkityksellisiä. Vaarana on, että eläinten moraalinen asema 

päätetään jo ennen riittävien argumenttien esittämistä. 

 

5.1.2 Ihmiskeskeinen argumentti 

 

Sielullisuutta lukuun ottamatta kategoristen argumenttien pysyvä ongelma on marginaaliryh-

mien vasta-argumentti: Jos esimerkiksi rationaalisuus ja moraalinen toimijuus todella ovat 

moraalisen merkityksellisyyden välttämättömiä ehtoja, myös osa haavoittuvaisessa asemassa 

olevista ihmisistä uhkaa jäädä vaille moraalista arvoa. Tämä on hyvin epäintuitiivista, sillä haa-

voittuvaisuus on ennemminkin peruste erityiselle moraaliselle huolenpidolle. 
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Tähän kritiikkiin on Aaltolan (2004, 104) mukaan vastattu argumentoimalla, että marginaali-

ryhmät voidaan ottaa moraalisesti arvokkaiden joukkoon ilman, että myös eläimet seuraisivat 

perässä. Marginaaliryhmien moraalinen arvo voidaan tämän ihmiskeskeisen argumentin mu-

kaan perustella yksinkertaisesi sillä, että ihmisyys on aina riittävä peruste yksilön arvolle.  

Tällainen ihmisyyden erityiseen moraaliseen arvoon perustuva argumentti on Aaltolan mu-

kaan yleinen arkikeskustelussa eikä se ole täysin vieras filosofisessakaan kontekstissa. Aaltolan 

(2004, 104) mukaan esimerkiksi Carl Cohen kannattanut argumenttia, jonka mukaan moraali-

sen merkityksellisyyden kriteeri on moraalinen toimijuus, mutta myös tämän kriteerin ulko-

puolille jäävillä ihmisillä, on moraalista arvoa lajinsa vuoksi.   

 

Myös Oksanen (2012, 227-232) viittaa tähän argumenttiin, kun hän käsittelee lajijäsenyyttä 

moraalisen merkityksellisyyden kriteerinä. Hänen mukaansa ihmisten ja eläinten erilaista mo-

raalista arvoa perustellaan usein vain toteamuksella: ”Mutta sehän on ihminen, eikä eläin!” 

Myös Aaltola (2004, 104) kiteyttää argumentin hyvin: Ihminen on siis eriarvoinen kuin eläin, 

koska ihminen on ihminen. Argumentin kokonaisuus vaatii kuitenkin monisanaisemman muo-

toilun: 

 

13.3 Ihmiskeskeinen argumentti 

P1  Jotta jokin olisi moraalisesti merkityksellisen,  

sen pitää täyttää kategoriset ehdot…   (Moraalikäsitteiden merkitys) 

P2  Eläimet eivät täytä P1 määriteltyjä ehtoja  (Tosiasia) 

P3 Ihmisyys on aina riittävä ja välttämätön  

peruste moraaliselle arvolle vaikka  

P1 ehdot eivät toteutuisi    (Moraalikäsitteiden merkitys) 

V2  Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

 

On tärkeää huomata, että ihmiskeskeinen argumentti on pohjimmiltaan vain kategorinen ar-

gumentti, johon on lisätty moraalikäsitteen määritelmä P3, jonka mukaan ihmisyys on aina 

riittävä peruste moraaliselle arvolle. Aaltolan (2004, 104) muotoilee ajatuksen seuraavasti: Ih-

miset ovat ensisijaisesti arvokkaita, siksi että he ovat moraalisia olentoja, sekä toissijaisesti 

arvokkaita siksi, että he ovat ihmisiä. 
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Tällainen argumentti on potentiaalisesti hyvin vahva, sillä se vastaa monen intuitiota, jonka 

mukaan ihmiset ja eläimet kuuluvat moraalisesti eri kategorioihin. Tämän argumentin sisällä 

voidaankin esittää lähes kaikki kategoriset argumentit, mutta silti kuitenkin välttää marginaa-

liryhmien vasta-argumentti, sillä perustelu P3 takaa kaikkien ihmisten moraalisen merkityksel-

lisyyden. 

 

Perustelu P3 siis vahvistaa argumenttia, mutta siihen sisältyy myös mahdollinen heikkous. Täl-

laiset argumenttiin tehdyt lisäykset ja poikkeukset sortuvat helposti virheargumenttiin ni-

meltä Ad Hoc (Ylikoski 2013, 168). Nimi on latinaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti ”tätä varten”. 

Tähän virheeseen syyllistytään, kun päättelyä vastaan esitettyihin vasta-argumentteihin ja -

esimerkkeihin, vastataan täydentämällä päättelyä juuri ja vain näihin ongelmiin vastaavilla pe-

rusteilla. Kaikki Ad hoc -siirrot eivät toki ole virheellisiä, sillä argumentteja on sallittua täyden-

tää ja korjata esitetyn kritiikin perusteella. Tällaiset siirrot ovat kuitenkin ongelmallisia, jos ne 

soveltuvat vain hyvin rajattuihin tapauksiin, eikä täydennykselle pystytä osoittamaan riittävää 

tukea (Ylikoski 2013, 168).  

 

Onneksi Aaltola (2004, 104) avaa ansiokkaasti, miten tämän argumentin esittäjät ovat perus-

telleet ihmisyyden erityistä asemaa moraalisessa kontekstissa. Hänen esityksensä mukaan 

vaihtoehtoja P3 oikeuttamiseksi on neljä:  

 

1. Moraaliset toimijat tekevät koko ihmislajista moraalisesti merkittävän 

Tämän vaihtoehdon mukaan moraalinen toimijuus ei tee vain yksilöstä vaan myös tämän la-

jikumppaneista moraalisesti merkityksellisiä.  Koska suurin osa ihmisistä on täyttää toimijuu-

teen vaadittavat kriteerit, koko ihmislajista tulee moraalisesti merkityksellisen, vaikka kaikki 

ihmisyksilöt eivät olekaan moraalisia toimijoita. (Aaltola 2004, 104) 

 

Perustelun P3 oikeutus on tämän vaihtoehdon mukaan, että joidenkin arvo riittää takaamaan 

arvon koko joukolle.  Aaltolan (2004, 105) mukaan tätä voidaan kuitenkin ilman merkittäviä 

lisäperusteluja pitää loogisena virheenä. Jos moraalisen merkityksellisyyden kriteeriksi hyväk-

sytään moraalinen toimijuus, ei ole selvää, miksi juuri ihmiset voivat luistaa tästä kriteeristä 

lajinsa perusteella. Jos taas tiettyyn lajiin tai joukkoon kuuluminen on moraalisesti merkittä-

vää, on epäselvää, miksei kategorinen kriteeri voisi alun perinkin olla vain ihmisyys.  
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Tämän vaihtoehdon mukaan tulkittu perustelua P3 voidaan mielestäni syyttää Ad Hoc siir-

roksi, sillä perustelu tuottaa enemmän epäselvyyksiä kuin vastauksia. 

 

2. Ihmiset ovat moraalisesti merkityksellisiä potentiaalisten tai menetettyjen kykyjen takia 

Pienet lapset eivät ehkä juuri tällä hetkelle kykene moraaliseen toimijuuteen vaadittuun har-

kintaan tai autonomiaan, mutta tämä on kuitenkin vain väliaikaista: kasvaessaan heistä tulee 

lopulta moraalisia toimijoita. Ja vaikka dementoitunut vanhus ei enää kykenisikään arvioimaan 

tekojensa seurauksia toimijuuden edellyttämällä tavalla, on kyseessä kuitenkin menetetty 

kyky, joka hänellä on jossain vaiheessa ollut. Tämä vaihtoehto perustelee ihmisyyden moraa-

lista merkityksellisyyttä sillä, että kaikki ihmiset joko tulevat olemaan tai ovat joskus olleet 

moraalisia toimijoita. (Aaltola 2004, 104) 

 

Näin ymmärrettynä P3 perustelee, että myös marginaaliryhmiin kuuluvat ovat moraalisesti 

arvokkaita, koska he ovat potentiaalisesti tai menetetyn kyvyn perusteella täysiä persoonia 

ja/tai moraalisia toimijoita. (Aaltola 2004, 105-106) Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan vieläkään 

pysty perustelemaan aivan kaikkien ihmisten moraalista arvoa, sillä esimerkiksi hyvin vaikeita 

perinnöllisiä sairauksia omaava yksilö ei välttämättä koskaan ole ollut eikä tule olemaan täysi 

persoona. Tällainen yksilö ei olisi moraalisen toimija potentiaalin eikä menetettyä kyvyn pe-

rustella, joten hänen arvonsa perustelu ei onnistu näin tämän vaihtoehdon mukaisen perus-

telun P3 avulla. (Aaltola 2004, 106) 

 

Aaltola huomauttaa myös, että tässä vaihtoehdossa marginaaliryhmiin kuuluvien moraalinen 

arvo on epäsuoraa, sillä esimerkiksi dementoitunut vanhus ei olisi arvokas itsessään, vaan vain 

joukkoon kuulumisen tai menetetyn kykynsä vuoksi. Tämä on mahdollisesti ongelma, jos ha-

luamme ajatella, että yksilön arvo johtuu juuri kyseisen yksilön omista ominaisuuksistaan. 

(Aaltola 2004, 106)  

 

Tämän vaihtoehdon mukainen P3 ei ole kuitenkaan ole mielestäni vain Ad Hoc siirto, sillä po-

tentiaaliset ja menetetyt kyvyt ovat kohtuullisen hyvä selitys ihmisarvolle. Ongelmana on kui-

tenkin, etteivät kaikki marginaaliryhmiin kuuluvat täytä potentiaalisuuden tai menetetyn ky-

vyn ehtoja. 
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3 Moraalinen toimijuus on inhimillinen kyky 

Kolmas vaihtoehto oikeuttaa kaikkien ihmisten moraalisen merkityksellisyyden väittämällä, 

että moraalinen toimijuus on yleisinhimillinen kyky, jonka vuoksi kaikki ihmiset ovat sekä mo-

raalisia toimijoita että moraalisesti arvokkaita, riippumatta ihmisyksilöiden vaihtelevista hen-

kilökohtaisista kyvyistä. (Aaltola 2004, 104) 

 

Ihmislajiin kuuluu siis samalla tavalla ominaisuus moraalin toimijuus, kuin sen edustajille kuluu 

ominaisuus selkärankaisuus. Aaltolan (2004, 107) mukaan esimerkiksi Carl Cohen ja Jon Wet-

lesen väittävät, että marginaaliargumentti voidaan sivuuttaa, koska ihmisten moraalista ase-

maa pitää arvioida koko lajin, eikä vain yksilön näkökulmasta.  (Aaltola 2004, 107) 

 

Tällainen kanta ajautuu kuitenkin Aaltolan (2004, 107) mukaan kahteen ongelmaan: (1) Tällai-

nen moraalisen merkityksellisyyden määritelmä ei anna yksilöille arvoa juuri yksilöinä: esimer-

kiksi rasismia ja seksismiä vastustetaan juuri siksi, että yksilölle pitäisi antaa moraalista arvoa 

juuri hänen omien ominaisuuksiensa, eikä stereotyyppisten etniseen taustaan tai sukupuo-

leen liittyvien ominaisuuksien vuoksi. Aaltolan (2004, 107) mukaan juuri yksilö omat ominai-

suudet ovat moraalisen arvon perusta, eikä esimerkiksi lajin tai sukupuolen omaisuudet.              

(2) Perustelu sortuu epäjohdonmukaisuuteen, sillä emme kohtele muissa asioissa ihmisiä la-

jiominaisuuksien perusteella: sokea ei kohdella näkevänä, vaikka suurin osa ihmisistä omaakin 

näkökyvyn. Miksi näin pitäisi kuitenkin ajatella moraalisen toimijuuden ja arvon kohdalla?  

 

Tämän vaihtoehdon mukainen P3 vastaa hyvin marginaaliryhmien vasta-argumenttiin, mutta 

syyllistyy kuitenkin Ad Hoc virheargumenttiin, sillä moraalisen toimijuuden ja merkityksellisyy-

den kohtelemiselle ihmisen lajiomaisuuksina ei ole riittäviä perusteluja. 

 

4 Ihmisyyden moraalista merkitystä ei tarvitse perustella 

Neljäs ja viimeinen tapa perustella ihmisyyden moraalista merkityksellisyyttä on Aaltolan 

(2004, 104-105) mukaan edeltäjiään mystisempi ja epäselvempi. Perustelun P3 oikeus on tä-

män vaihtoehdon mukaan yksinkertaisesti: ihmisyys aina itsestään selvästi on moraalisesti 

merkityksellinen tekijä.  
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Tämä vaihtoehto sivuuttaa perustelun P1 muut mahdolliset kategoriset kriteerit kuten moraa-

lisen toimijuuden tai täyden persoonan ja väittää, että ihmislaji on riittävä arvon mitta. 

Aaltolan (2004, 108) mukaan tämän kannan ei välttämättä edes pyri kattavampiin perustelui-

hin, vaan vetoaa, että ihmisyys ”itsestään selvä” raja moraaliselle arvolle, jonka oikeutuksen 

pohtiminen on turhaa.  

 

Tällainen näkemys ei kuitenkaan argumenttina kestävä, sillä etiikan tehtävä on tarjota oikeu-

tuksia perusteluita moraalisille käsityksille ja toiminnalle – jos tässä kysymyksessä voidaan ve-

dota itsestäänselvyyksiin ja ”se nyt vain on niin”- perusteluihin, miksei näin voisi johdonmu-

kaisuuden nimissä toimia muidenkin kysymysten kohdalla? Aaltolan (2004, 108) mukaan on-

kin oikeutettua kysyä, miksi moraaliselle argumentoinnille ei ole tarvetta juuri ihmisen ja eläi-

men moraalista merkitystä määriteltäessä vaan ihmisen erityinen moraalinen asema on hy-

väksyttävä jo annettuna lähtökohtana koko aiheelle.  Ja jos näin voidaan tehdä ihmisten ja 

eläinten välillä, mikei samaa strategiaa voisi hyödyntää myös ihmisten välillä rasismin ja sek-

sismin oikeutuksena?  

 

Jos ihmisyyden moraalisen arvon itsestään selvyys hylätään riittämättömänä perusteena, voi-

daan Aaltolan mukaan (2004, 108) seuraavaksi esittää, että moraalin pitää olla ihmisen näkö-

kulmasta järkevää ja kohtuullista, jonka vuoksi ihmisyys on riittävä perustelu ihmisyksilöiden 

harjoittamassa etiikassa. Kuitenkin vaikka tätä ei edes kiistettäisi, on edelleen epäselvää, mitä 

järkevyys tarkoittaa ja miksi eläimet jäisivät sen nojalla vaille moraalista arvoa. Jos järkevyy-

dellä tarkoitetaan vain yksilön oman hyvän edistämistä, oikeutetaan helposti myös moraali-

nen itsekkyys, joka johtaa eettisiin ongelmiin myös ihmisten välillä. Jos järkevyydellä viitataan-

kin johdonmukaisuuteen ja perusteita esittävään ajatteluun, on hyvin epäselväksi, miksi kysy-

mys eläinten moraalisesta arvosta tulisi jättää tällaisen järkevyyden ulkopuolelle. Kolmanneksi  

järkevyydellä viitataan Aaltolan (2004, 109) mukaan viitata käytännöllisyyteen tai toteuttamis-

kelpoisuuteen. Tällaisen tulkinnan taustalla lienee ajatus, että eläinten moraalisen arvon tun-

nustaminen johtaisi niin monien tottutujen eläinten käyttötapojen muutokseen tai jopa lak-

kauttamiseen, ettei se ole käytännöllisesti järkevää. Aaltola (2004, 109) huomauttaa kuitenkin 

terävästi, ettei haluttomuus tehdä muutoksia voi olla riittävä peruste sivuuttaa kaikkia muita 
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moraalisia argumentteja. Kaikki ihmiskunnan moraalisista syistä tehdyt suuret muutokset ku-

ten orjuudesta, rasismista ja vähemmistöjen sortamisesta luopuminen ovat vaatineet totu-

tuista asenteista ja hallitsevan ryhmän eduista luopumista. 

 

Neljäs ihmisen moraalisen arvon itsestäänselvyyteen vetoava argumentti ei ole myöskään ko-

vin vakuutta, sillä se tavoitteena vaikuttaisi olevan koko kysymyksen perusteeton rajaaminen 

eettisen ja rationaalisen diskurssin ulkopuolelle. 

 

Ihmisyyden moraalisen arvon puolesta voidaan kuitenkin esittää myös erinomaisia eettisiä ar-

gumentteja. Pysyvä ongelma on kuitenkin, että tällaiset argumentit osoittavat vain, että ihmi-

syys on moraalisen arvon riittävä ehto. Jotta ihmiskeskeinen argumentti voisi oikeuttaa eläin-

ten syömisen niiden moraalisen arvon puutteella, riittävän ehdon osoittaminen ei riitä, vaan 

argumentin pitäisi osoittaa, että ihmisyys on moraalin välttämätön ehto. 

 

5.1.3 Oman lajin suosimiseen perustuva argumentti 

 

Viimeisenä eläinten moraalista arvoa kritiikkinä käsittelen oman lajin suosimiseen perustuvaa 

argumenttia. Aaltola (2004, 110-116) käyttää tästä toista nimeä lajisidonnainen argumentti, 

mutta tämä mielestäni sekoittaa sen helposti aiempaan ihmiskeskeiseen argumenttiin, jonka 

mukaan juuri ihmislajiin kuuluminen on moraalisen arvon riittävä ja välttämätön ehto. 

 

Muotoilen tämän argumentin seuraavasti: 

13.4 Oman lajin suosimiseen perustuva argumentti 

P1  Ihmisillä on luonnollinen taipumus suosia  

samankaltaisia olentoja eli toisia ihmisiä  (Tosiasia) 

V2 Eläimet eivät ole moraalisesti merkityksellisiä (Arvo) 

 

On selvää, ettei näin muotoiltu argumentti syyllistyy naturalistiseen virhepäätelmään ja sitä 

tarvitsee täydentää yhdellä tai useammalla arvoja ja normeja sisältävällä taustaoletuksella. 

Kirjoitin argumentin kuitenkin tähän muotoon korostaakseni, että tällaisten taustaoletusten 

muotoilu ole aivan helppo tehtävä. 

 



 87 

Argumentin hyvä puoli on jälleen marginaaliryhmin vasta-argumentin välttäminen, sillä nyt 

muut täydet persoonat pitävät heitä arvokkaina riittävän samankaltaisuuden vuoksi. Saman-

kaltaisuus onkin koko argumentin avaintermi: suosimme ihmisiä muiden eläinten sijaan, koska 

muut ihmiset ovat enemmän kaltaisiamme. Aaltolan (2004, 110) mukaan tällainen suosiminen 

voi johtua niin biologisista, psykologisista kuin kulttuurisista seikoista.  

 

Oman lajin suosimiseen perustuva argumentti voi vaikuttaa ensisilmäyksellä vakuuttavalta, 

sillä sen ensimmäinen – ja toistaiseksi ainoa - perustelu on hyväksyttävä. Ihmisillä todella on 

taipumus suosia kaltaisiaan, johtui tämä sitten biologisista tai kulttuurisista syistä. 

 

Argumentin suurin heikkous on kuitenkin, miksi tällainen taipumus olisi riittävä eettinen pe-

ruste eläinten arvon kyseenalaistamiseksi. Aaltolan (2004, 111) mukaan argumentti sortuukin 

helposti naturalistinen virhepäätelmä, koska pelkästä ihmisten taipumusten kuvailusta pää-

tellään normatiivisia elementtejä sisältävä johtopäätös. Siitä, miten asiat ovat ei kuitenkaan 

voi päätellä, miten niiden pitäisi olla. Lajisidonnainen argumentti syyllistyy välttämättä virhee-

seen, jos sen esittäjä ei onnistu muotoilemaan taustaoletuksia, jotka perustelevat, miksi suo-

siminen on riittävä peruste moraaliselle merkitykselle.  

 

Tämä johtaa kuitenkin helposti epäjohdonmukaisuuteen, sillä ihmisten välistä vuorovaiku-

tusta normittavassa etiikassa luonnolliset tai kulttuuriset taipumukset eivät ole riittävä oikeu-

tus: heikompien tai erilaisten sortamista ei voi perustella eettisesti kestävästi vetoamalla toi-

mijan taipumukseen kyseisellä tavalla. Aaltolan (2004, 111) mukaan juuri samankaltaisuutta 

suosimiseen perustuvat inhimilliset taipumukset, johtavat meidät suosimaan omaa sukupuol-

tamme, etnistä ryhmäämme, kansaamme. Tämän perusteella ei kuitenkaan ihmisten välillä 

päätellä, että toinen sukupuoli ja muihin etnisyyksiin ja kansoihin kuuluvat yksilöt olisivat mo-

raaliselta merkitykseltään vähäisempiä. Jos ihmisten välillä pyrimme eettisistä syistä nimen-

omaan irti tällaisista taipumuksista, miksi ne toimivat täysin eri tavalla, kun käsittelemmekin 

ihmisten ja eläinten välisiä suhteita?   

 

Väitän, että tämä argumentin suurin ongelma on, että se sekoittaa toisiinsa ihmisen toiminnan 

selittämisen ja oikeuttamisen. Luonnolliset ja kulttuuriset taipumukset varmasti selittävät, 

miksi toimimme tietyllä tavalla ja suosimme kaltaisiamme, mutta pelkät riitä oikeuttamaan, 
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miksi tällaista toimintaa ja suosimista pitäisi jatkaa. Ihmisillä on monia luonnollisia ja kulttuu-

risia taipumuksia, jotka ylläpitävät julmia ja sortavia käytäntöjä. Yksi etiikan olennaisimmista 

tehtävistä onkin kyseenalaistaa ja vaatia oikeutusta vallitsevilta toiminta- ja ajattelutavoilta. 

Etiikan avulla voimme esittää normatiivisia kysymyksiä, kuten millaisia taipumuksia ihmisellä 

pitäisi olla? Miksi tällaisiin taipumuksiin ei kuuluisi eläinten tappamisen välttäminen, silloin 

kun se on mahdollista? 
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6 Pohdinta 

 

Tämä tutkielma tarkoitus oli kartoittaa ja arvioida eläinten syömisen oikeuttavaa eettistä ar-

gumentointia sekä arkisessa että filosofisessa kontekstissa. 

 

Arkinen konteksti 

Arkisessa kontekstissa merkittävimmät eläinten syömisen sallittavuutta puolustavat argumen-

tit vetosivat luonnollisiin, välttämättömyyteen, normaalin ja nautintoon liittyviin perustelui-

hin. 

 

Luonnollisten argumenttien heikko vakuuttavuus perustui pääasiassa seuraaviin seikkoihin: 

(1) Normien ja arvojen päätteleminen pelkistä tosiasioita eli sortuminen naturalistiseen virhe-

päätelmään (2) Eläinten syömisen perusteleminen ihmisen evoluution ja ruokavalion alkupe-

rällä eli geneettinen virhepäätelmä ja (3) vaikeus perustella luonnollisten tosiasioiden rele-

vanssia moraalisessa kontekstissa. 

 

Analyysini mukaan välttämättömyyteen perustuvat argumentit pyrkivät, väittämään että 

eläinten syöminen on ainoa keino jonkin ihmisen näkökulmasta arvokkaan tavoitteen, kuten 

optimaalisen terveyden, lihasmassan tai elinkeinon, kannalta. Filosofina en voinut antaa lo-

pullista arviota, onko eläinten syöminen todella ainoa mahdollisuus kyseisten arvojen ja ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Keinoihin liittyvän välttämättömyyden taustalla on kuitenkin aina 

myös arvoon vetoava perustelu, jonka ihmisten arvot ja tavoitteet ovat moraalisesti arvok-

kaampia kuin syötyjen eläinten tavoite jatkaa omaa elämäänsä. Tätä perustelua voidaan kriti-

soida Marja-Liisa Kakkuri-Kuutilan (2013, 204) moraalisten luonteenpiirteiden näkökulmasta 

itsekkyydestä, jos ihmisten ja eläinten tarpeiden ja arvojen välinen ristiriita ratkaistaan aina 

ihmisten eduksi. Toisen näkökulman ristiriidan ratkaisemiseksi tarjoaa Elisa Aaltolan (2004, 

216) ensisijaisten ja toissijaisten intressien erottelu ja arviointiperiaate. Ensisijaiset intressit 

liittyvä olennon perustarpeisiin ja niiden tyydyttämättä jättäminen uhkaa olennon hyvinvoin-

tia tai jopa elämää; toissijaiset intressit lisäävät olennon hyvinvointia, mutta niiden tyydyttä-

mättä jättämisellä ei ole yhtä vakavia tai kohtalokkaita seurauksia. Aaltolan mukaan intressien 
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välisissä ristiriitatilanteissa pitää ensin selvittää kumpaan kategoriaan ristiriidan aiheuttavat 

intressit kuuluvat ja ensisijaisten ja toissijaisten intressin ristiriita pitäisi aina ratkaista ensisi-

jaisten eduksi. Esimerkiksi eläinten syömisestä saatu nautinto ei olisi tämän arviointiperiaat-

teen nojalla, hyväksyttävä syy eläimen hengen riistämiselle. Jos ristiriita on molempien olen-

tojen ensisijaisten intressien välillä, arviointi on hankalampaa. Esimerkiksi jos eläinten syömi-

nen on todella ainoa keinoa ihmisen terveyden ylläpitämiseen ja selviämiseen, tällä toimin-

nalla voidaan ajatella olevan riittävä oikeutus. 

 

Normaaliuteen vetoavat argumentit perustelivat eläinten syömistä vallitsevalla sosiaalisella 

käytännöllä ja muiden ihmisten hyväksynnällä. Yksi tämän kategorian argumenttien ongelma 

oli, ettei perusteluista aina selvinnyt, onko kyseessä sosiaalinen, laillinen, kulttuurinen vai mo-

raalinen sallittavuus, minkä vuoksi perustelut ja väite saattoivat viitata erilaiseen sallittavuu-

teen. Jos argumentissa taas väitettiin, että sosiaalisesti sallittu on aina myös moraalisesti sal-

littua, ongelmana on tämän kannan relativistiset seuraukset. 

 

Nautintoon vetoavan argumentin ongelmana oli osoittaa, miksi tämän kysymyksen eettisessä 

arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon vain syöjän kokema aistinautinto. Tällainen kanta sortui 

helposti aiemmin mainittuun moraaliseen itsekkyyteen. (Kakkuri-Kuutilan 2013, 204) Vaikka 

eläinten syömisen aiheuttama nautinto hyvä selitys sille, miksi ihmiset syövät niitä, se ei kui-

tenkaan ole eettisesti relevantti oikeutus tälle valinnalle.  

   

Arkisessa kontekstissa vedottiin myös eettisen lihantuotannon mahdollisuuteen ja uskonnol-

lisiin perusteluihin. 

 

Nämä perustelut eivät toki kata kaikkia mahdollisia arkisessa kontekstissa käytettyjä oikeutuk-

sia lihansyömiselle. Koska kaikki aineistoni tutkimukset olivat amerikkalaisia, yksi merkittävä 

suunta jatkotutkimukselle on, miten eläinten syömistä oikeutetaan juuri Suomessa tai länsi-

maiden ulkopuolisissa kulttuureissa ja maailmankatsomuksissa.  

 

Filosofinen konteksti 
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Filosofisessa kontekstissa käsittelemäni argumentit perustelivat eläinten syömistä niiden mo-

raalisen arvon puutteella, ihmislajin erityisellä moraaliseen asemalla ja luontaiseen taipumuk-

seen suosia omaa lajia. 

 

Kategoriset argumentit perustelivat eläinten moraalisen arvon puutteen esittämällä, että 

niiltä puuttuu jokin moraaliseen arvoon oikeuttava kyky tai ominaisuus. Tällaisia kriteereitä 

olivat esimerkiksi sielu, rationaalisuus, moraalinen toimijuus ja täyden persoonan argumentti.  

 

Kategoristen argumenttien ongelmat liittyivät siihen, että ne vaativat eläimiltä niin vaativia 

kykyjä ja ominaisuuksia, etteivät marginaaliryhmiin kuuluvat ihmiset pysty toteuttamaan niitä. 

Vaikka kaikki argumentit pystyivät perustelemaan esitetyn kriteerin riittävyyden moraalisen 

arvon kannalta, ne jättivät epäselväksi, onko todella kyseessä myös moraalisen arvon välttä-

mätön ehto. Rationaalisuuden kohdalla ongelmana oli myös tämän ominaisuuden heikko re-

levanssi moraaliselle merkitykselle. 

 

Ihmiskeskeinen argumentti täydensi kategorisia argumentteja perusteella, jonka mukaan ih-

misyys on aina riittävä ja välttämätön peruste moraaliselle arvolle. Lisäystä voitiin perustella 

usealla eri tavalla, joista moni sortui Ad Hoc virheargumenttiin. 

 

Oman lajin suosimiseen perustuvan argumentin perusajatus oli, että ihmisten taipumus suosia 

omaa lajia oikeuttaa eläinten kohtelun moraalisesti merkityksettöminä. Argumentin keskeisin 

ongelma tiivistyy kysymykseen: miksi tällainen taipumus oikeuttaa ihmisten ja eläinten välisen 

sortamisen, mutta se kelpaa perusteeksi ihmisten välisessä sortamisessa kuten seksismissä ja 

rasismissa? 

 

Nämä argumentit ovat toki vain pintaraapaisu kaikkiin mahdollisiin filosofisessa kontekstissa 

esitettyihin väitteisiin. Jatkotutkimukselle hedelmällisiä aiheita olisi esimerkiksi eettiseen tuo-

tantoon, eläintuotannosta luopumisen seurauksiin ja ihmisten sekä eläinten oikeuksiin vetoa-

vat argumentit. Koska eläintuotannolla on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä kult-

tuurista arvoa, myös näistä näkökulmista esitetyt argumentit tutkiminen ansaitsisvat oman 

tutkielmansa.    
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