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Kontrolliperiaate
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tässä tilanteessa, tämä lopputulos? 

Ei ole reilua pitää (kokonaan) vastuussa

Sosiaalinen tavoite

Mutta entä jos esim. syyttömien 

vangitsemisella olisi hyvät seuraukset?

Taidamme haluta myös reiluutta.

Mitä tämä merkkaa sen kannalta 

miten teidän pitää kohdella minua?

Onko ”vastuu” tärkeintä?



Case Ahola-Launonen 

Onko Ahola-Launonen vastuussa 

elintapavalinnoistaan? 

Mitä se tarkoittaa 

Ahola-Launosen 

kohtelun kannalta?



Sosiaalinen etäisyys vaikeuttaa 

”toisen” ymmärtämistä

Empatiakuilu ja vastuun moralismi

”Minä olen itse tehnyt 

omat hyvät valintani!” 

”Tuo on itse tehnyt omat 

huonot valintansa!”
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