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1. Johdanto 
Lisääntymisestä on käyty viime vuosina runsaasti yhteiskunnallista keskustelua. Matala synty-

vyys on nähty riskinä huoltosuhteelle ja julkiselle taloudelle, ja eri maissa etsitään keinoja lisätä 

syntyvyyttä.1 Toisaalta monet ihmiset kyseenalaistavat lisääntymisen mielekkyyden ilmaston-

muutoksen aiheuttamien uhkakuvien vuoksi.2 Keskusteluissa on voimakkaasti läsnä moraali-

nen ulottuvuus: onko lasten tekeminen sallittua, välttämätöntä vai paheksuttavaa toimintaa? 

Moraalifilosofisessa keskustelussa lisääntymisen luonnetta on pohdittu varsin aktiivisesti 

edellisten neljänkymmenen vuoden aikana.3 Keskustelussa lisääntymistä ei pidetä pelkkänä 

biologisena tapahtumana, vaan ihmisen toimintana, jota voidaan arvioida etiikan näkökulmasta. 

On esimerkiksi kysytty, onko lapsen saattaminen olevaksi hänelle haitan aiheuttamista. Onko 

ihmisellä kiistaton oikeus lisääntyä, vai voidaanko sitä rajoittaa siitä aiheutuvien haittojen 

vuoksi? Edellyttääkö lisääntyminen jonkin moraalisesti hyvän motiivin, vai voidaanko vahin-

koraskaus hyväksyä, jos lisääntyjä sitoutuu kasvattamaan lapsen? 

Tässä tutkielmassa tarkastelen lisääntymistä eettisenä kysymyksenä toiminnanfilosofisen 

käsiteanalyysin ja etiikan normatiivisten teorioiden näkökulmista. Pyrin muodostamaan käsi-

tyksen lisääntymistoiminnan käsitteellisistä ehdoista. Käsityksen perusteella tarkastelen lisään-

tymiseen liittyviä kysymyksiä, joita normatiivisen etiikan teorioiden puitteissa on esitetty. 

Käyttämiäni teorioita ovat velvollisuusetiikka, sopimusetiikka, seurausetiikka, hyve-etiikka ja 

hoivaetiikka. Näkökulmani on yksilöeettinen, eli tarkastelen lisääntymistä pääasiassa yksittäi-

sen ihmisen toiminnan näkökulmasta.  

Tutkimuskysymykseni ovat 1) millä käsitteellisillä ehdoilla lisääntymistä voidaan pitää 

toimintana, 2) millaisia moraalisia kysymyksiä lisääntymisestä voidaan esittää normatiivisen 

etiikan teorioista käsin, ja 3) pidetäänkö lisääntymistä teorioissa lähtökohtaisesti moraalisesti 

oikeutettuna toimintana. 

Metodina käytän systemaattista analyysia. Systemaattisella analyysilla tarkoitetaan käsit-

teellistä tutkimusta, jossa tarkastellaan käsitteiden ja käsitejärjestelmien syntyä ja keskinäisiä 

 
1 Timonen 2020. 
2 Hukkanen 2018. 
3 Keskustelun yleistymisen tarkan ajankohdan määrittely on hankalaa. Keskeisenä varhaisteoksena voidaan pitää 
vuonna 1979 ilmestynyttä kirjoituskokoelmaa Having Children. Philosophical and Legal Reflections on 
Parenthood. Lisääntymisen eettisen luonteen tarkastelu oli osa laajempaa suuntausta, jossa tarkasteltiin perheen 
piiriin kuuluvia asioita filosofisesta näkökulmasta. O’Neil & Ruddick 1979, 3. Osana samaa kehitystä syntyi 
hoivaeettinen suuntaus, jossa tarkastellaan läheisten hoivaamiseen moraalista arvoa. Held 2006, 26–28. 
Keskustelu lisääntymisen moraalisesti luonteesta kiihtyi Derek Parfitin kirjan Reasons and Persons julkaisun 
jälkeen. Parfit 1984. 
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suhteita. Tutkimusaineistolle esitetään kysymyksiä, joiden pohjalta muotoillaan tutkimusongel-

mia. Aineistoa tarkastellaan muun muassa analysoimalla käsitteitä, väitelauseita ja argumen-

taatiota. Tulokset pyritään esittämään loogisesti järjestettynä kokonaisuutena.4 

Aineistona käytän lisääntymisetiikasta käytyä englanninkielistä moraalifilosofista kes-

kustelua. Olen ryhmitellyt artikkeleissa ja kirjoissa esiteltyjä näkemyksiä ja kysymyksenaset-

teluja etiikan normatiivisten teorioiden alle. Olen pääosin noudattanut Christine Overallin kir-

jassaan Why Have Children? käyttämää jäsentelyä. Overallin teos on yleisesitys erilaisista li-

sääntymisetiikan kysymyksistä, ja tarkastelen monia hänen esittämiään argumentteja eri lu-

vuissa. Hyödynnän paljon myös Rivka Weinbergin teosta The Risk of a Lifetime, joka on sa-

mankaltainen yleisesitys lisääntymisetiikan kysymyksistä sillä erotuksella, että Weinberg esit-

telee myös oman lisääntymisen sopimuseettisen teoriansa osana kirjaa.5 

Tutkielman toisessa luvussa tarkastelen lisääntymistä toiminnanfilosofisen analyysin kei-

noin. Toiminnanfilosofisessa näkökulmassa ihmisten toimintaa tutkitaan tarkastelemalla sano-

jen käyttöä ja merkityksiä.6 Pyrin muodostamaan käsityksen lisääntymisestä toimintana ja ky-

syn, millä ehdoilla lisääntymistä voidaan pitää moraalisena toimintana. Esitän lisääntymistoi-

minnasta määritelmän, joka ottaa huomioon lisääntymisen avusteisen lisääntymisen menetel-

mien, kuten koeputkihedelmöityksen avulla. Tarkastelen myös lisääntymisen suhdetta vanhem-

muustoimintaan ja niiden käsitteellistä yhteyttä. Hyödynnän Jaana Hallamaan Yhdessä toimi-

misen etiikkaa, jossa tarkastellaan moraalisesti hyvän toiminnan käsitteellisiä ehtoja.7 

Velvollisuusetiikkaa käsittelevässä kolmannessa luvussa esittelen lisääntymisoikeuksista 

ja -velvollisuuksista käytyä keskustelua. Oikeutta lisääntyä perustellaan usein ihmisoikeusajat-

teluun pohjaten. Analysoin ihmisoikeusajattelun luonnonoikeudellista taustaa ja sen suhdetta 

esitettyyn ihmisen oikeuteen lisääntyä. Lisääntymisvelvollisuuksien kohdalla tarkastelen kysy-

mystä siitä, onko ihmisellä velvollisuus lisääntyä yhteiskunnan toisten jäsenten hyväksi. Sisäl-

lytän velvollisuuseettisen luvun sisään sopimuseettisen näkökulman, jossa lisääntymistä tarkas-

tellaan hahmottamalla se kuvitteelliseksi sopimukseksi vanhemman ja lapsen välillä. 

Seurausetiikkaa koskevassa neljännessä luvussa tarkastelen lisääntymisen mahdollisia 

hyötyjä ja haittoja lapselle ja vanhemmalle sekä lapselle lisääntymisestä aiheutuvien riskien 

moraalista merkitystä. Lähestyn lisääntymisen lapselle tuottamia hyötyjä ja haittoja Derek Par-

fitin esittämän identiteetin ongelman (the non-identity problem) kautta. Identiteetin ongelmasta 

 
4 Hallamaa 1997, 108–111; Jolkkonen 2007, 5, 12–15. 
5 Myös Overall esittää normatiivisia näkemyksiä lisääntymisen moraalisesta luonteesta, mutta hän ei esitä 
selväpiirteistä teoriaa, joka sopisi tietyn teorian alle. 
6 Hallamaa 2017, 13–14. 
7 Hallamaa 2017. 
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on käyty runsaasti filosofista keskustelua, jossa on pohdittu olevaksi tekemistä moraalisena toi-

mintana ja olemassaolon luonnetta. Esittelen David Benatarin ja Seana Shiffrinin näkemyksiä 

lisääntymisestä lapselle haitan aiheuttamisena. Lisääntymistä voidaan myös pitää hyödyllisenä 

toimintana lisääntyjälle. Analysoin näkemyksiä hyötymistarkoituksen moraalisesta oikeutuk-

sesta. Lopuksi tarkastelen lisääntymistä lapselle aiheutettuna riskinä identiteetin ongelman ja 

ilmastonmuutoksen näkökulmista. 

Viidennessä luvussa tarkastelen lisääntymistä hyve- ja hoivaetiikan näkökulmista. Yhdis-

tän eettiset näkökulmat samaan lukuun, koska molempia yhdistää toimijaan ja tämän moraali-

seen luonteeseen keskittyminen sen sijaan, että niissä keskityttäisiin ensisijaisesti toiminnan 

moraalisuuteen. Hyve-etiikan kohdalla analysoin lisääntymistä yksilön ja yhteisön näkökul-

mista. Yksilönäkökulmassa tarkastelen Rosalind Hursthousen näkemyksiä lisääntymisestä mo-

raalisesti arvokkaana ja naisen hyveellistä luonnetta kohentavana toimintana. Yhteisönäkökul-

massa rakennan Alasdair MacIntyren hyveellistä yhteisöelämää koskevista näkökulmista argu-

mentin lisääntymisen puolustamiseksi sen nojalla, että lisääntyminen on välttämätöntä yhtei-

söelämän jatkamista varten. Hoivaetiikan kohdalla tarkastelen Sara Ruddickin ja Virginia Hel-

din näkemyksiä äitiydestä ja hoivan moraalisesta luonteesta. 

Loppukatsauksessa vastaan tutkimuskysymyksiini eli esitän huomioita siitä, millä ehdoin 

lisääntymistä voidaan pitää toimintana, ja millainen kuva lisääntymisen moraalisesta luonteesta 

muodostuu erilaisista normatiivisen etiikan näkökulmista. 
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2. Lisääntyminen eettisenä kysymyksenä 
Tässä luvussa tarkastelen lisääntymistä moraalisesti merkityksellisenä toimintana. Hyödynnän 

tarkastelussani analyyttisen moraalifilosofian toimintaa ja moraalia koskevaa käsiteanalyysia. 

Ensin analysoin, millä ehdoin lisääntymistä voidaan pitää toimintana. Sen jälkeen tarkastelen 

lisääntymisen ja vanhemmuuden keskinäistä suhdetta. Lopuksi esitän alustavia kysymyksiä li-

sääntymistoiminnan moraalisen luonteen tarkastelusta ja esittelen normatiivisen etiikan teori-

oiden mahdollista suhtautumista lisääntymiseen. 

2.1. Lisääntyminen toimintana 
Lisääntymisellä tarkoitetaan ihmisten suvullista lisääntymistä, jossa miehen siittiö ja naisen 

munasolu muodostavat hedelmöittyneen munasolun eli tsygootin, joka naisen kohdussa toteu-

tuvan raskauden aikana kehittyy ensin alkioksi ja lopulta sikiöksi. Sikiön suotuisan kehityksen 

mahdollistavan, tarpeeksi pitkään kestäneen raskauden päätteeksi syntyy uusi ihminen.8 

Lisääntymisen alkupisteenä voi olla joko heteroseksuaalinen yhdyntä tai siittiön saatta-

minen kosketuksiin munasolun kanssa tai sen sisään muulla tavoin, jolloin puhutaan avustei-

sesta lisääntymisestä. Avusteisen lisääntymisen menetelmiä ovat inseminaatio eli kohdunsisäi-

nen keinosiemennys sekä erilaiset koeputkihedelmöityshoidot.9 Koeputkihedelmöityksessä 

(IVF, in vitro fertilization) kypsyneet munasolut hedelmöitetään naisen elimistön ulkopuolella 

ja kasvatetaan alkioiksi, joista yksi tai kaksi siirretään kohtuun. Pakastetun alkion siirrossa 

(FET, frozen embryo transfer) koeputkihedelmöityksellä aikaan saadut alkiot pakastetaan ja 

siirretään myöhemmin kohtuun. Mikrohedelmöityksessä (ICSI, intracytoplasmic sperm injec-

tion) siittiö ruiskutetaan suoraan munasoluun, minkä jälkeen edetään samalla tavalla kuin koe-

putkihedelmöityksessä.10 

Lisääntymisen tarkasteleminen toiminnanfilosofisesta näkökulmasta on monimutkaista 

useasta syystä. Ensinnäkin onnistunut lisääntyminen on päämäärä, jota kohti lisääntyjä voi pyr-

kiä kahdella eri tavalla: harjoittamalla heteroseksuaalista yhdyntää tai hakeutumalla avusteisen 

 
8 Hursthouse 1987, 340–343. 
9 Gissler & Heino 2019. Avusteisen lisääntymisen menetelmistä käytetään suomeksi joko ilmaisua 
hedelmöityshoidot tai lapsettomuushoidot. Ilmaisuja käytetään usein synonyymeinä. Englanniksi käytetään 
ilmaisua assisted reproductive technologies (ART), jolla viitataan yleensä vain koeputkihedelmöityshoitoihin, ei 
inseminaatioon. Maailman terveysjärjestö (WHO) ei pidä inseminaatiota avusteisen lisääntymisen 
”teknologiana” (ART), mutta määrittelee inseminaation avusteisen lisääntymisen menetelmien (medically 
assisted reproduction, MAR) kokonaisuuden sisään. Hochschild et al. 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) määrittelee hedelmöityshoidoiksi sekä inseminaation että koeputkihedelmöityshoidot. Gissler & Heino 
2019. Lääketieteellisessä kielenkäytössä lapsettomuushoitojen tai hedelmöityshoitojen piiriin sisällytetään joskus 
myös naisen ovulaatiota ja miehen siittiötuotantoa tukevat toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan 
hedelmöittymisen todennäköisyyttä. Tiitinen 2002. 
10 Gissler & Heino 2019. 
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lisääntymisen menetelmien pariin. Toiseksi lisääntyminen voi olla yhdynnän tahaton seuraus. 

Kolmanneksi lisääntyminen on luonteeltaan epävarmaa toimintaa. Koska munasolu ei välttä-

mättä hedelmöity tai raskaus voi keskeytyä, kutsutaan määrätietoista pyrkimystä lisääntyä 

yleensä lisääntymisen yrittämiseksi. Vaikka toimija tekisi tietoisen päätöksen lisääntyä, lisään-

tymisprosessi ei välttämättä onnistu. Esittelen seuraavaksi toiminnanfilosofisia periaatteita, joi-

den valossa tarkastelen lisääntymisen piirteitä toimintana tarkemmin. 

Toiminnalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa tekoa, joilla toimija pyrkii saavuttamaan jon-

kin päämäärän. Jotta tekoa voidaan kutsua toiminnaksi, täytyy sen olla toimijan intentionaali-

sesti tekemää. Toiminnan ei tarvitse perustua tietoiseen harkintaan, mutta kysyttäessä toimijan 

tulee pystyä antamaan jonkinlainen perustelu, miksi hän on toiminut tietyllä tavalla. Toimija 

tavoittelee toiminnallaan jotain hyvinä pitämiään asioita, jotka voivat olla aineellisia tai aineet-

tomia. Toiminta ja toimijan hyvät ovat käsitteellisesti yhteydessä: kun toimija tavoittelee jotain 

asiaa, tavoiteltava päämäärä on hänelle hyvä sen perusteella, että hän tavoittelee sitä. Toimin-

nalla voi kuitenkin olla huonoja ja odottamattomia seurauksia, joita toimija ei halua.11 

Toimintaa edeltää jonkinlainen mielensisäinen prosessi, joka saa toimijan toimimaan tie-

tyllä tavalla. Tätä kutsutaan motiiviksi. Motiivi on toimijan liikkeelle paneva syy, joka vastaa 

kysymykseen siitä, miksi hän toimii tietyllä tavalla. Mielensisäinen prosessi voi olla esimer-

kiksi halu, tarve tai huoli, joka antaa toimijalle syyn alkaa tavoitella päämääräänsä.12 

Lisääntymismotiivin taustalla oleva mielensisäinen prosessi on käsiteanalyysin kannalta 

tärkeä, koska eri prosessit ohjaavat hahmottamaan motiivin eri tavoilla. Lisääntymisen kuvaa-

minen toimijan tarpeesta syntyneeksi toiminnaksi herättää erilaisia mielleyhtymiä kuin sen ku-

vaaminen johonkin haluun pohjautuvaksi. Tarkastelen seuraavaksi halua ja tarvetta käsitteinä. 

Lisääntymisen taustalla voidaan katsoa olevan tarve toteuttaa seksuaalista halua hetero-

seksuaalisella yhdynnällä (mikä voi aiheuttaa lisääntymisen), saada biologinen jälkeläinen 

ja/tai toimia jälkeläisen vanhempana. Tarpeet hahmotetaan yleensä ihmisen fysiologisiksi tai 

psykologisiksi puutteiksi. Perustavanlaatuisia fysiologisia tarpeita kuten nälkää ja janoa pide-

tään ensisijaisempina kuin tarvetta sosiaalisiin suhteisiin ja itsensä toteuttamiseen. On erilaisia 

näkemyksiä, onko seksuaalisen halun toteuttaminen yhdynnällä ihmisen perustarve, ja kuinka 

ensisijaisina tarvetta jälkeläisen saamiseen ja kasvattamiseen tulisi pitää.13 Jos yhdyntää pide-

tään perustarpeena, voidaan sen toteuttamista pitää ihmiselle välttämättömänä toimintana myös 

 
11 Hallamaa 2017, 20–24, 58–59. 
12 Hallamaa 2017, 27, 33–34. 
13 Kenrick et al. 2010; Hallamaa 2017, 87. Abraham Maslow’n tarvehierarkiassa alimmalla tasolla ovat janon ja 
nälän kaltaiset fysiologiset tarpeet, joiden täyttäminen on selviytymisen kannalta välttämätöntä. Ylemmillä 
tasoilla ovat itsensä toteuttamisen ja sosiaalisten suhteiden kaltaiset tarpeet. Maslow hahmotti seksuaalisen halun 
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sellaisissa tilanteissa, joissa ehkäisyn käyttäminen ei ole mahdollista, ja tarpeen toteuttamisen 

tahattomana seurauksena voi olla lisääntymisprosessin alkaminen. 

Ihmisen tarpeet voidaan hahmottaa myös ensisijaisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Jonkin asian saamista voidaan pitää ihmisen perustavanlaatuisena tarpeena, jos ilman sen täyt-

tymistä hän ei pysty toimimaan täysimääräisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla kansalaisena tai 

vanhempana.14 Tällöin ei vedota lisääntymisen ensisijaisuuteen ihmisen biologisena tarpeena, 

vaan käsitykseen siitä, millaista elämää ihmisen tulisi yhteiskunnassa voida elää. 

Vaikka lisääntymistä pidettäisiin ihmisistä suurinta osaa yhdistävänä tarpeena, voidaan 

huomioida, että kaikki eivät koe tarvetta lisääntyä. Tarpeet vaihtelevat usein eri yhteiskuntien 

välillä ja niiden sisällä.15 Monissa maissa syntyvyys on viime vuosikymmeninä romahtanut. 

Jos lisääntymistä ei pidetä kaikkia ihmisiä yhdistävänä perustarpeena, sitä voidaan pitää erityi-

senä tarpeena, jota kokevat vain ne ihmiset, jotka haluavat biologisia jälkeläisiä ja ryhtyä sitä 

seuraavaan vanhemmuustoimintaan. Käsityksellä on lisääntymistä koskevan moraalisen kes-

kustelun kannalta merkitystä. Jos lisääntymistä pidetään ihmisen perustarpeena, voidaan mo-

raalisessa keskustelussa esittää väite, että ihmisille kuuluu kiistaton oikeus lisääntyä.16 Jos li-

sääntymistä pidetään rajatun ihmisjoukon erityisenä tarpeena, voidaan esittää, ettei yhteiskun-

nan muilla jäsenillä ole velvollisuutta osallistua siitä aiheutuvien kulujen maksamiseen. 

Lisääntymismotiivin taustalla voidaan katsoa olevan myös jokin ihmisen halu. Ihmisellä 

voi olla esimerkiksi halu tulla biologiseksi vanhemmaksi, miellyttää omia isovanhempia teke-

mällä heille lapsenlapsen tai hyödyttää omaa yhteisöä lisääntymällä. Halut voivat kohdistua 

moniin eri asioihin, mikä erottaa halun käsitteenä tarpeesta, jonka yleensä hahmotetaan kohdis-

tuvan ihmisen fysiologisiin tai psykologisiin puutteisiin. Halusta on esitetty monia erilaisia 

määritelmiä, mutta yleisesti ottaen sitä voidaan pitää mielentilana, jossa ihminen käyttäytyy, 

tuntee ja/tai ajattelee tietyillä tavoilla suhteessa halun kohteeseen.17 

Toiminnanfilosofisessa keskustelussa halu määritellään usein mielentilaksi, joka luo toi-

mijassa jonkinlaisen taipumuksen toimia halun toteuttamiseksi. Halu juoda teetä tarkoittaa tai-

pumusta pyrkiä tekemään todeksi asiantila, jossa toimija juo teetä. Pelkkä taipumus ei välttä-

mättä aiheuta toimintaa, jos toimija ei arvioi halun mukaisesti toimimista itselleen hyväksi. 

 
toteuttamisen fysiologiseksi tarpeeksi mutta koki, että halun toteuttaminen on myös sosiaalista toimintaa. 
Seksuaalista halua ei kuitenkaan voida pitää samanlaisena biologisena tarpeena kuin janoa ja nälkää, koska 
tarpeen täyttämättä jättäminen ei ole ihmisen selviytymiselle ehdottoman vaarallista. Kenrick et al. hahmottavat 
uudistetussa tarvehierarkiassaan tarpeen pariutua, pysyä suhteessa parin kanssa sekä vanhemmaksi ryhtymisen 
omiksi tarvehierarkian askelmiksi, jotka sijaitsevat pyramidin yläosassa. Kenrick et al. 2010, 295–300. 
14 Brock & Miller 2019. 
15 Brock & Miller 2019. 
16 Warnock 2002, 24–27. 
17 Schroeder 2017. 
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Määritelmää kohtaan on esitetty runsaasti kritiikkiä, koska sen ei koeta kuvaavan ihmisten ko-

kemia erilaisia haluja kaikessa laajuudessaan.18 Ihmisellä voi esimerkiksi olla haluja, joita ei 

ole mahdollista toteuttaa, kuten halu siihen, ettei olisi koskaan syntynyt.19 

Halu voidaan myös määritellä mielentilaksi, jossa toimija haluaa halun kohdetta, koska 

uskoo sen tuottavan hänelle jonkinlaista mielihyvää. Halun hahmottamista kohteen tuottaman 

mielihyvän kautta voidaan perustella vetoamalla siihen, että ihmisen aivoissa tapahtuu mieli-

hyvää tuottavia aivokemiallisia reaktioita, kun hänen halunsa täyttyy. Tällöin korostetaan halun 

biologista luonnetta. Halu voidaan määritellä myös jonkin asian haluamiseksi siksi, että toimija 

uskoo kohteen olevan hänelle jollain tavalla hyvä. Määritelmää voidaan pitää luonteeltaan tie-

dollisena, koska taustalla on toimijan jokin uskomus halun kohteesta ja sen hyvyydestä itsel-

leen. Voidaan kysyä, päteekö kyseinen määritelmä myös eläimiin, ja jos ei, millä tavalla eläin-

ten kokemat halut poikkeavat ihmisten kokemasta haluamisesta.20 

Halun tarkka määrittely lisääntymistoiminnan käsiteanalyysissa vaikeutuu entisestään 

sen vuoksi, että monet halun määritelmät eivät kuvaa tarkasti seksuaalista haluamista, mikä on 

lisääntymistoiminnan alkamisen kannalta usein merkittävä halu. Halun määritteleminen taipu-

mukseksi johonkin toimintaan ei sovellu seksuaalisen halun määritelmäksi, jos se ei kohdistu 

toimintaan. Seksuaalisen halun määrittely haluksi kokea ruumiillista mielihyvää sen sijaan ei 

kuvaa haluja, jotka toimija mieltää seksuaalisiksi, mutta jotka eivät kohdistu mielihyvän tunte-

miseen. Seksuaalinen halu voidaan erottaa muista haluista määrittelemällä sen kohteeksi sek-

suaalinen kiihottuneisuus, jolloin kyseinen halu ei edellytä omaa määritelmäänsä. Seksuaalinen 

halu on silloin mielentila, jossa toimijalla on aktiviteettiin, henkilöön tai objektiin kohdistuva 

halu, jonka hän perustaa siihen, että uskoo halun toteuttamisella olevan suotuisa vaikutus hänen 

kiihottuneisuuden tilaansa.21 

Toimija voi siis olla jonkinlaisessa mielentilassa, jossa hän pitää itselleen ja/tai muille 

hyvänä/nautinnollisena biologisen jälkeläisen saamista ja mahdollisesti myös vanhemmaksi tu-

lemista. Mielentila voidaan määritellä haluksi tai tarpeeksi. Kumpaakaan ei voida toiminnanfi-

losofisesta näkökulmasta pitää riittävänä perusteena toiminnalle, sillä kumpikin tarjoaa toimi-

jalle vasta motiivin toiminnalle. Toiminnan selittämiseen tarvitaan lisäksi käsitys toimijan in-

 
18 Määritelmään kohdistetuista kritiikeistä ks. Schroeder 2004, 10–27. 
19 Schroeder 2017. 
20 Schroeder 2017. 
21 Halwani 2018. Kun seksuaalinen halu määritellään kiihottuneisuuden tilaan kohdistuvan intentionaalisuuden 
kautta, tulee myös määritellä, millä tavalla seksuaalinen kiihottuneisuus on eri tila kuin seksuaalisen haluamisen 
tila. Halwani 2018. 
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tresseistä, eli siitä, millä tavalla hän kokee toiminnan olevan hyvänsä mukaista. Intressi osoit-

taa, että toimijalla on ollut jokin peruste toimia saattaakseen haluamansa tai tarvitsemansa asian 

aikaan. Toimijan intressinä voi olla toteuttaa jonkun toisen hyvää, eli intressiä ei voida hahmot-

taa pelkästään toimijan ahtaasti ymmärretyn oman edun ajamiseksi.22 

David Benatarin mukaan lisääntymistoiminnan taustalla voi olla toimijan intressi lisään-

tyä, intressi tulla vanhemmaksi ja/tai intressi heteroseksuaaliseen yhdyntään. Vanhemmaksi tu-

lemisen intressi on mahdollista toteuttaa myös adoptoimalla, joten sen toteuttaminen ei edellytä 

lisääntymistä.23 Voidaan kuitenkin olettaa, että monilla lisääntyjillä on vanhemmaksi tulemisen 

intressi.  

Kun heteroseksuaalinen yhdyntä aiheuttaa lisääntymisprosessin, voidaan toimijalta ky-

syä, onko hänellä ollut aikeena lapsen olevaksi tuleminen. Jos lapsi syntyy yhdyntäintressin 

toteuttamisen seurauksena ilman miehen ja naisen tietoista aikomusta lisääntyä, syntymää voi-

daan pitää tapahtumana eikä toiminnan tuloksena. Monissa yhteiskunnissa ihmisillä on mah-

dollisuus keskeyttää raskaus abortilla. Jos raskaana oleva nainen ei mahdollisuudesta huoli-

matta tee aborttia, voidaan raskauden keskeyttämättä jättäminen tulkita ainakin heikossa mie-

lessä toiminnaksi.24 

Vaikka yhdyntäintressi ja lisääntymisintressi ovat käsitteellisesti itsenäisiä suhteessa toi-

siinsa, molempien toteuttamisen seurauksena voi olla lisääntymisprosessin alkaminen. Seksu-

aalisen nautinnon kokemista yhdynnästä voidaan pitää evolutiivisesti kehittyneenä ominaisuu-

tena, joka on tehnyt suvunjatkamisesta todennäköisempää.25 Yhdyntä on kuitenkin mahdollista 

suorittaa myös ehkäisyä käyttäen. Avusteisen lisääntymisen menetelmät sen sijaan mahdollis-

tavat lisääntymisen ilman yhdyntää. Menetelmät mursivat yleistyttyään 1900-luvun loppupuo-

lella perinteisen käsityksen, jossa lisääntyminen aiheutuu yksinomaan miehen ja naisen harjoit-

tamasta yhdynnästä.26 

Toimija voi itse kytkeä yhdyntäintressin ja lisääntymisintressin eri tavoin yhteen. Paris-

kunta voi harjoittaa yhdyntää ensisijaisena päämääränään lisääntyminen ja toissijaisena tavoit-

teenaan seksuaalisen mielihyvän saaminen yhdessä. Tai toisinpäin: seksuaalisen nautinnon ko-

keminen on ensisijainen päämäärä, lisääntymisprosessin alkaminen toissijainen. Jälkimmäi-

sessä tapauksessa pariskunta ei välttämättä tietoisesti toivo lisääntymistä, mutta jos lisäänty-

 
22 Hallamaa 2017, 34–35. 
23 Benatar 2006, 96–97. 
24 Kiitän Jaana Hallamaata kyseisen huomion esittämisestä. 
25 Fleischman 2016. 
26 Burrell 2001, 1104. 
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misprosessi alkaisi, he omaksuisivat uudeksi tavoitteekseen saattaa lisääntymisprosessi onnis-

tuneesti loppuun ja toimia syntyvän lapsen vanhempina. Tällaista asennetta lisääntymisproses-

sin alkamiseen kuvaillaan joskus toteamalla, kuinka lapsi ”tulee jos on tullakseen”. 

Toiminnanfilosofisessa näkökulmassa oletetaan, että toimija pystyy antamaan jonkin mo-

tiivin toimintansa perusteluksi. Lisääntyessä ihmisellä voi oletettavasti olla monta eri motii-

via.27 Tähän vaikuttaa muun muassa toiminnan arvaamattomuus ja pitkä kesto. Jos pariskunta 

yrittää saattaa raskauden alkuun vuosien ajan, voi heillä olla eri aikoina erilaisia motiiveja, jotka 

he antavat perusteluksi lisääntymisen yrittämiselle. Yrittämistä voi yhdessä vaiheessa moti-

voida halu miellyttää isovanhempia, toisessa tuottaa yhteinen geneettinen jälkeläinen, kolman-

nessa päästä vanhempi-lapsisuhteeseen lapsen kanssa. Yhden motiivin tai intressin esittäminen 

toista ensisijaisempana voi olla lisääntyjälle hankalaa. 

Jos lisääntyminen on heteroseksuaalisen yhdynnän tahaton seuraus, lisääntyjä saattaa en-

sin olla harmissaan raskauden alkamisesta, mutta omaksua raskauden aikana itselleen intressit 

lisääntymistoiminnan loppuun suorittamisesta ja lapsen vanhemmaksi alkamisesta. Vanhem-

muusintressin muodostuminen vasta lisääntymistoiminnan jo alettua voidaan ottaa huomioon 

lisääntymistoiminnan eettisessä tarkastelussa. Jos hyväksyttävää motiivia pidetään välttämättö-

mänä sille, että toimintaa voidaan pitää moraalisesti hyvänä, ei lisääntymistä voida pitää mo-

raalisesti hyvänä, jos sen alkaminen on ollut vahinko, vaikka lisääntyjä omaksuisi raskauden 

aikana intressin lapsen vanhemmaksi ryhtymisestä.  

Lisääntymistä voidaan pitää toimintana, jota ei useimmissa tapauksissa voi tarkastella il-

man käsityksiä heteroseksuaalisesta yhdynnästä ja vanhemmuudesta. Kukin toiminta on mah-

dollista ilman muita, mutta ne myös kytkeytyvät toisiinsa vahvasti. Etenkin vanhemmuustoi-

mintaa voidaan pitää lisääntymistoiminnan moraalisen tarkastelun kannalta tärkeänä. 

  

 
27 Weinberg 2015, 43. 
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2.2. Lisääntymisen suhde vanhemmuuteen 
Edellä tarkastelin lisääntymistä toimintana. Esitin, että ihmisen lisääntymistoiminnan taustalla 

voi olla lisääntymisintressin lisäksi intressi tulla vanhemmaksi. Vanhemmuusintressin koh-

teena on lapsen vanhemmaksi tuleminen jossain merkityksessä. Tarkastelen seuraavaksi van-

hemmuuden eri ulottuvuuksia ja niiden yhteyttä lisääntymistoimintaan. 

Vanhemmuudella voidaan tarkoittaa lapsen biologista, geneettistä, juridista, sosiaalista, 

psykologista tai moraalista vanhemmuutta. Geneettisillä vanhemmilla tarkoitetaan miestä ja 

naista, joiden siittiö ja munasolu ovat muodostaneet hedelmöittyneen munasolun eli tsygootin, 

josta lapsi on kehittynyt. Biologisella vanhemmalla voidaan viitata sekä lapsen geneettisiin van-

hempiin että naiseen, jonka kohtuun on avusteisen lisääntymisen menetelmällä siirretty toisen 

naisen hedelmöittynyt munasolu, josta kehittyy raskauden edetessä sikiö ja elinkelpoinen 

vauva, jonka hän raskauden päätteeksi synnyttää. Syntyneellä lapsella voi täten olla kolme bio-

logista vanhempaa.28 

Sosiaalisella vanhemmalla tarkoitetaan ihmistä, joka kasvattaa lapsen ja huolehtii tämän 

jokapäiväisiin tarpeisiin vastaamisesta. Julkisesti yhdessä esiintymisen myötä myös toiset ih-

miset pitävät häntä lapsen sosiaalisena vanhempana. Psykologinen vanhempi on ihminen, jonka 

lapsi itse mieltää vanhemmakseen, ja johon hän on tunnetasolla kiintynyt.29 

Juridinen vanhempi on ihminen, jolla on laissa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia 

suhteessa lapseen. Suomessa vanhemman velvollisuuksista lasta kohtaan on säädetty lapsen-

huoltolaissa.30 Juridisen isyyden määräytymisestä on säädetty isyyslaissa.31 Lapsen juridisen 

isän ei tarvitse olla lapsen biologinen vanhempi. Lapsella ei välttämättä ole lainkaan juridisesti 

tunnustettua isää.32 

Moraalisella vanhemmalla tarkoitetaan ihmistä, jolla katsotaan olevan moraalisia oikeuk-

sia ja velvollisuuksia suhteessa lapseen. Moraaliset oikeudet ja velvollisuudet ovat erillisiä ju-

ridisista oikeuksia ja velvollisuuksista.33 Moraalisen vanhemmuuden määräytymiselle voidaan 

esittää eri kriteerejä. Kriteerinä voidaan pitää lapsen geneettistä vanhemmuutta, lapsen kasvat-

tamiseen käytettyä aikaa tai tavoitteellista toimintaa lapsen vanhemmaksi tulemiseksi. Valitun 

kriteerin avulla voidaan pyrkiä ratkaisemaan, ketä tulisi pitää lapsen moraalisena vanhempana, 

 
28 Brake & Millum 2018. 
29 Brake & Millum 2018; Rytkönen 2004, 8–9. 
30 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 190/2019.  
31 Isyyslaki, 1151/2019. 
32 Rytkönen 2004, 9–10; Brake & Millum 2018. 
33 Brake & Millum 2018. Tarkastelen moraalisten ja juridisten oikeuksien käsitteellistä suhdetta luvussa 3.1. 
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jos tällä on toisistaan erilliset sosiaalinen ja biologinen vanhempi. Jos kriteerinä pidetään ta-

voitteellista toimintaa lapsen vanhemmaksi tulemiseksi, voidaan avusteisen lisääntymisen ta-

pauksessa pariskuntaa, joka hankkii munasolun ja siittiön hedelmöittyneen munasolun muo-

dostamista varten ja sopii sijaissynnyttäjän kanssa raskauden läpikäymisestä, pitää lapsen mo-

raalisina vanhempina biologisten vanhempien sijaan.34 

Vanhemmuusintressin kohteena on lapsen vanhemmaksi tuleminen yhdellä tai useam-

malla mainituista tavoista. Geneettinen tai biologinen vanhemmuus ei ole vanhemmuusintres-

sin välttämätön kohde, koska vanhemmaksi on mahdollista tulla lapsen adoptoimalla. Voidaan 

olettaa, että vanhemmaksi haluava ihminen pitää keskeisenä vanhemmuuden ulottuvuutena ju-

ridista vanhemmuutta, koska tällöin hänellä on oikeuksia suhteessa lapseen ja tämän kasvatta-

miseen. Lapsen huoltajuus määräytyy lähtökohtaisesti juridisen vanhemmuuden perusteella.35 

Lisääntyjä voi luovuttaa biologisen jälkeläisensä adoptoitavaksi ja samalla luopua juridi-

sista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan lasta kohtaan. Lapsen adoptoitavaksi luovuttanut bio-

loginen vanhempi ei todennäköisesti osallistu lapsen kasvattamiseen, jolloin häntä ei voida pi-

tää lapsen sosiaalisena vanhempana. Hän voi silti kokea olevansa lapsen moraalinen vanhempi, 

jos kokee moraalisen vanhemmuuden määrittyvän biologisen vanhemmuuden kautta. 

Lisääntymistoimintaan ryhtymistä ilman syntyvän lapsen vanhemmaksi ryhtymisestä 

voidaan pitää harvinaisempana kuin lisääntymistä niin, että aikomuksena on toimia lapsen kas-

vattajana. Nainen voi ryhtyä lisääntymistoimintaan ilman aietta vanhempana toimimisesta sil-

loin, kun hän osallistuu sijaissynnyttäjänä avusteiseen lisääntymiseen. Tällöin nainen tyypilli-

sesti tekee lapsen geneettisten vanhempien kanssa sopimuksen lapsen luovuttamisesta heille 

synnytyksen jälkeen. Maissa, joissa kaupallista sijaissynnyttämistä ei ole laissa kielletty, sopi-

mukseen kuuluu rahallinen palkkio sijaissynnyttäjälle.36  

Mies ja nainen voivat myös luovuttaa omia sukusolujaan käytettäväksi avusteisessa li-

sääntymisessä. Luovuttajilla ei Suomessa ole vanhemman juridisia velvollisuuksia suhteessa 

syntyneeseen lapseen, mutta lapsella on oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan 

henkilöllisyys.37 

  

 
34 Brake & Millum 2018. 
35 Rytkönen 2004, 48–50. 
36 Brake & Millum 2018. 
37 Hedelmöityshoitolaki 1237/2006. 
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2.3. Lisääntyminen moraalisesti merkityksellisenä toimintana 
Kun toimintaa tarkastellaan sen perusteella, edistääkö sen tekeminen muiden ihmisten hyvää, 

toimintaa arvioidaan moraalisesta näkökulmasta. Moraalisen arvioinnin lähtökohtana voidaan 

pitää sitä, että moraalisella toiminnalla pyritään edistämään jonkun toisen hyvää, jonka toimija 

asettaa riippumattomaksi omasta hyvästään. Pelkästään toimijan omaa hyvää edistävää toimin-

taa ei yleensä pidetä moraalisesti hyvänä.38 

Toiminnan moraalista luonnetta voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kolmen kysy-

myksen kautta. Ensinnäkin voidaan kysyä, missä mielessä itse tekoa voidaan pitää hyvänä. Hy-

vän toiminnan ehtona voidaan pitää sitä, että toimija on halunnut saavuttaa aikomansa hyvän 

päämäärän ja myös onnistunut siinä. Hyvää vahingossa tuottanutta tekoa ei voida pitää moraa-

lisesti ansioituneena. Toiseksi voidaan tarkastella teon seurauksia ja niiden mahdollista hy-

vyyttä. Kolmanneksi voidaan kysyä, onko toiminta hyvää teon kohteen näkökulmasta.39 

Lisääntymistoiminnan tarkastelemista mainittujen kysymysten kautta on monimutkaista, 

koska lisääntyjä saattaa teollaan olevaksi lapsen, joka on hänen moraalisesti tarkasteltavan toi-

mintansa kohde.40 Lisääntyjä ei voi tietää etukäteen, tuleeko lapsi pitämään olemassaoloaan 

itselleen hyvänä asiana tietoisuuden ja kommunikointikyvyn saatuaan. Lisääntyminen voi myös 

olla heteroseksuaalisen yhdynnän tahaton seuraus. Toimijaa voidaan pitää moraalisesti ansioi-

tuneena ainoastaan toiminnasta, jonka hän on tarkoittanut tehdä ja seurauksista, jotka hän on 

pyrkinyt saamaan aikaan.41 

Tarkastelen tämän tutkielman myöhemmissä luvuissa tarkemmin eettisiä kysymyksiä, 

joita lisääntymistoiminnasta on esitetty moraalifilosofisessa keskustelussa. Käytän välineenä 

normatiivisen etiikan teorioita, jotka poikkeavat toisistaan siinä, mitä niissä pidetään moraali-

sen hyvän kannalta merkityksellisimpänä.42 Näkökulmat poikkeavat toisistaan etenkin sen suh-

teen, keskitytäänkö niissä toiminnan vai toimijan moraaliseen luonteeseen. Toimijan moraali-

seen luonteeseen keskittyvissä näkökulmissa ei välttämättä esitetä kysymyksiä toiminnan mo-

raalisesta luonteesta. Käyttämiäni teorioita ovat velvollisuusetiikka, sopimusetiikka, seu-

rausetiikka, hyve-etiikka sekä hoivaetiikka. 

 
38 Hallamaa 2017, 70–74. 
39 Hallamaa 2017, 72–73. 
40 Lisääntymistoiminnan kohteena voidaan pitää myös muita tahoja, kuten yhteisön tai yhteiskunnan muita 
ihmisiä ja lisääntyjän omia vanhempia. Syntyvää lasta voidaan kuitenkin pitää moraalin näkökulmasta 
keskeisimpänä lisääntymistoiminnan kohteena. 
41 Hallamaa 2017, 73–75. 
42 Hallamaa 2017, 91–92. 
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Velvollisuusetiikalla tarkoitetaan näkökulmaa, jossa toiminnan moraalista luonnetta ar-

vioidaan sen perusteella, onko toiminta moraalisesti edellytettyä, kiellettyä tai sallittua. Toi-

minta on moraalisesti hyvää, jos se noudattaa jotain oikeana pidettyä periaatetta. Toimijalla 

voidaan katsoa olevan moraalinen velvollisuus toimia periaatteen mukaisesti ja pidättäytyä sen 

vastaisesta teosta, vaikka teon seurauksia pidettäisiin hyvinä.43 

Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi on tunnetuin velvollisuuseettinen periaate, 

jonka perusteella toiminnan moraalista luonnetta arvioidaan. Imperatiivin ensimmäisen muo-

toilun mukaan moraalisen toimijan on aina toimittava niin, että hänen toiminnastaan voidaan 

johtaa normi, jonka ihmiset voisivat hyväksyä kaikkia velvoittavaksi moraaliperiaatteeksi. Toi-

sen muotoilun mukaan toimijan tulee kohdella toisia ihmisiä aina päämäärinä itsessään eikä 

koskaan pelkkinä välineinä jonkin päämäärän saavuttamiseen.44 

Velvollisuusetiikassa voidaan keskittyä enemmän joko toimijan velvollisuuksiin toimia 

tietyillä tavoilla tai toiminnan kohteen oikeuksiin tulla kohdelluksi tietyllä tavalla. Velvolli-

suuseettiset näkökulmat voidaan tämän perusteella jakaa toimijakeskeisiin ja kokijakeskeisiin. 

Toiminnan kohteen oikeuksien voidaan katsoa rajaavan toimijan oikeutta toimia velvollisuuden 

edellyttämällä tavalla.45 Lisääntymisen kohdalla toimijakeskeinen velvollisuusetiikka tarkoit-

taa lisääntymisen tarkastelemista suhteessa kysymykseen, onko ihmisellä moraalista velvolli-

suutta lisääntyä. Kokijakeskeisessä velvollisuusetiikassa kysytään, onko ihmisellä oikeutta li-

sääntyä tai olla lisääntymättä, joka rajaa mahdollisia moraalisia velvoitteita. 

Tarkastelen velvollisuusetiikan yhteydessä lisääntymistä sopimuksellisesta näkökul-

masta. Sopimuksellisella etiikalla tarkoitetaan näkökulmaa, jossa moraalinen hyvä hahmote-

taan joksikin, jonka ihmiset voivat yhteisen harkinnan perusteella mieltää hyväksi. Oikeuksien 

ja velvollisuuksien yhteisöllistä rakentumista pidetään moraalisesti tärkeänä. Sopimusetiikkaa 

voidaan pitää omana näkökulmanaan tai se voidaan hahmottaa osaksi velvollisuusetiikkaa, 

koska sopimuksen tekemistä rajoitetaan usein tietyillä periaatteilla, kuten kategorisen impera-

tiivin kunnioittamisella.46 John Rawls piti sopimuksellista oikeudenmukaisuusteoriaansa Kan-

tin ajattelun mukaisena, koska sopimuksen tekemisen kriteerinä on se, että ihmiset päättävät 

autonomisina yksilöinä tehdä kyseisen sopimuksen.47 Tässä tutkielmassa tarkastelen Rivka 

Weinbergin sopimuksellista lisääntymisetiikkaa. Hänen mukaansa teoria on kantilainen, koska 

 
43 Hallamaa 2017, 94–95; Alexander & Moore 2016. 
44 Hallamaa 2017, 95; Kannisto 2014. 
45 Alexander & Moore 2016. 
46 Alexander & Moore 2016; Hallamaa 2017, 96–97. 
47 Rawls 1971, 251–253. 
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sopimus perustuu toisten ihmisten arvostamiseen päämäärinä itsessään eli kategorisen impera-

tiivin toiseen muotoiluun.48 

Sopimuseettisessä näkökulmassa lisääntymistä tarkastellaan kuvitteellisena sopimuksena 

lisääntyjän ja lapsen välille. Moraalisesti hyvänä lisääntymistoimintana pidetään sellaista, joka 

noudattaa periaatteita, jotka molemmat osapuolet voisivat rationaalisina toimijoina hyväksyä. 

Seurausetiikalla tarkoitetaan eettistä näkemystä, jossa toiminnan hyväksyttävyyttä arvi-

oidaan sen aiheuttamien seurausten perusteella. Seurauseettiset teoriat poikkeavat toisistaan 

siinä, miten toiminnalla tavoiteltu hyvä määritellään. Hyvänä seurauksena voidaan pitää esi-

merkiksi ihmisten onnellisuutta, hyvinvointia tai mielihyvän kokemuksia.49  

Seurausetiikan näkökulmasta lisääntymisen keskeinen kysymys on siitä lapselle aiheutu-

vien seurausten luonne. Näkökulmassa kysytään, onko olemisen aiheuttaminen lapselle hänen 

hyödyttämistään vai haitan aiheuttamista. Myös lisääntyjän pyrkimystä hyötyä lisääntymisestä 

itse voidaan tarkastella seurauseettisesti. Aikaisemmin mainittu moraalinen ongelma siitä, 

kuinka lisääntyessä tehdään olevaksi toiminnan kohde, on merkittävä seurausetiikan kannalta, 

koska etiikassa toimintaa arvioidaan siitä aiheutuneiden seurausten kautta. Syntyvälle elämästä 

aiheutuvia seurauksia ja tämän kokemusta olevaksi tulemisestaan ei ole mahdollista tietää en-

nalta, mitä voidaan pitää seurauseettisen tarkastelun haasteena. 

Hyve-etiikalla tarkoitetaan näkökulmaa, jossa keskitytään toiminnan vaikutuksiin toimi-

jan oman moraalisen toimijuuden kannalta. Toimintaa arvioidaan sen perusteella, onko toimi-

minen erilaisten hyveiden mukaista. Hyveellä tarkoitetaan ihmisen arvostettavaa luonteenpiir-

rettä, kuten taipumusta havaita, arvostaa tai tuntea tietyllä tavalla. Perinteisiä luonteen hyveitä 

ovat rohkeus, kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus ja anteliaisuus. Hyve-etiikan mukaan ihmisen 

päämääränä on elää onnellista elämää hyveitä toteuttavan yhteisön jäsenenä. Huomiota kiinni-

tetään siihen, miten toiminta tukee tai estää toimijan luonteen kehittymistä sellaiseksi, että hän 

pystyy elämään yhteisön täysipainoisena jäsenenä ihanteiden mukaisesti.50 

Hyve-eettisessä näkökulmassa kysytään, miten lisääntyminen vaikuttaa ihmisen luontee-

seen hyveellisenä toimijana. Lisääntymistä voidaan tarkastella myös sen suhteen, onko toiminta 

välttämätön edellytys hyveellisen yhteisön jatkumiselle. Jos yhteisöön ei synny riittävästi lap-

sia, hyveiden mukainen elämä toisten ihmisten kanssa voi vaikeutua. 

Hoivaetiikalla tarkoitetaan moraaliteoriaa, jossa korostetaan ihmisten välisten hoivasuh-

teiden moraalista merkittävyyttä. Hoivaaminen hahmotetaan sekä yksilön luonteenhyveeksi 

 
48 Weinberg 2015, 154. 
49 Hallamaa 2018, 92; Sinnott-Armstrong 2019. 
50 Hursthouse & Pettigrove 2018; Hallamaa 2017, 93–94. 
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että tämän toteuttamaksi käytännöksi. Etiikassa korostetaan hyve-etiikan lailla toimijan oikean 

motivaation merkitystä sille, että toimintaa voidaan pitää moraalisesti hyvänä.51 Hoivaetiikkaa 

voidaan joko pitää hyve-etiikan yhtenä suuntauksena tai omana teorianaan. Perusteluksi sen 

itsenäisyydelle voidaan esittää, että hoivaetiikassa keskitytään ihmisten välisiin suhteisiin, kun 

taas hyve-etiikassa keskitytään yksilön asennoitumisiin.52 

Hoivaeettisestä näkökulmasta voidaan kysyä, onko lisääntyminen moraalisesti hyväksyt-

tävää toimintaa sen perusteella, että syntyneen lapsen hoivaamista pidetään ihmiselle tärkeänä 

toimintana. 

 

 

 

 

  

 
51 Sander-Staudt s.a. 
52 Held 2006, 4. 
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3. Lisääntyminen velvollisuuseettisestä näkökulmasta 
Tässä luvussa tarkastelen lisääntymistä velvollisuusetiikan näkökulmasta. Ensin analysoin kes-

kustelua, jossa ihmisen oikeus lisääntyä perustellaan ihmisoikeuksilla. Sen jälkeen kysyn, voi-

daanko lisääntymistä pitää valtioon kohdistuvana velvollisuutena. Lopuksi tarkastelen sopi-

muksellista näkemystä lisääntymisestä. 

3.1. Ihmisoikeuksiin perustuva oikeus lisääntyä 
Kun ihmisten oikeutta lisääntyä perustellaan vetoamalla ihmisoikeuksiin, viitataan tyypillisesti 

joko yleiseksi miellettyihin ihmisoikeuksiin, jotka jokaisella on ihmisyytensä nojalla, tai Yh-

distyneiden kansakuntien kansainväliseen ihmisoikeusasiakirjaan, joka on julistus jokaiselle ih-

miselle kuuluvista oikeuksista. Asiakirja koostuu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julis-

tuksesta (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), Kansalais- ja poliittisia oikeuksia 

koskevasta yleissopimuksesta (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) 

sekä Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleisso-

pimuksesta (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR).53 

Kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa ei muotoilla suoraan oikeutta lisääntyä. Yleis-

maailmallisen julistuksen 16. artiklan mukaan täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla ”on oikeus sol-

mia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta 

johtuvia rajoituksia”. Yhdistettynä YK:n muihin julistuksiin, päätöksiin ja mietintöihin monet 

ovat tulkinneet lisääntymisen olevan perustava ihmisoikeus perheen sisällä.54 Oikeus lisääntyä 

mainitaan Teheranissa vuonna 1968 järjestetyn ihmisoikeuksien maailmankonferenssin päätös-

lauselmassa, jossa julistetaan vanhemmilla olevan ”perustava ihmisoikeus tehdä vapaita ja va-

listuneita valintoja” lasten määrän ja raskauksien välisen ajan pituuden suhteen. Sama oikeus 

on kirjattu YK:n vuonna 1994 järjestämän Kairon väestökonferenssin mietintöön.55 

YK:n julistamat kansainväliset ihmisoikeudet perustuvat valistusajan filosofien käsityk-

seen luonnollisista oikeuksista (natural rights), jotka kuuluvat kaikille ihmisille heidän ihmi-

syytensä nojalla. Luonnolliset oikeudet kehittyivät luonnonoikeudellisesta ajattelusta (natural 

law), joka oli yleistä keskiaikaisessa kristillisessä ajattelussa. Kristillisen luonnonoikeuden nä-

kökulmasta Jumala on asettanut maailman asioille tietynlaisia taipumuksia, jotka ihminen pys-

tyy havaitsemaan järjellään. Yksi taipumuksista on ihmisen pyrkimys säilyttää elämää. Esimer-

 
53 Kates 2004, 59. 
54 Kates 2004, 59; Warnock 2002, 28–29. 
55 Gheaus 2015, 103, loppuviite 6. 
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kiksi itsemurhan tekeminen on taipumuksen vastaista ja siksi vastoin luonnonoikeutta. Havait-

tuja taipumuksia pidetään objektiivisesti oikeina, joten kun luonnonoikeudellisessa ajattelussa 

viitataan oikeuteen, tarkoitetaan asioiden oikeaa tilaa.56 Luonnollisilla oikeuksilla nykymerki-

tyksessä tarkoitetaan sen sijaan subjektiivisia oikeuksia, eli jonkun oikeuksia toimia tai olla 

toimimatta jollain tietyllä tavalla. 

John Locke oli keskeinen luonnollisista oikeuksista kirjoittanut valistusfilosofi. Locken 

mukaan ihmisillä on luonnollinen oikeus elämään, vapauteen ja omistamiseen, ja kyseiset oi-

keudet rajaavat moraalisesti valtion määräysvaltaa kansalaisiin. Ihmisten luonnolliset oikeudet 

seuraavat Jumalan asettamasta luonnonoikeudesta. Locken mukaan tärkein luonnonlaki on, että 

ihminen on elämänmuoto, jonka säilymistä tulee varjella. Varjeleminen on velvollisuus ihmiset 

luonutta Jumalaa kohtaan. Ihmisten oikeudet elämään, vapauteen ja omistamiseen seuraavat 

kyseisestä velvollisuudesta.57 

Locken jälkeisessä valistusfilosofiassa luonnolliset oikeudet alettiin hahmottaa irrallisina 

jumalallisesta asettajasta. YK:n julistusten käsitys ihmisoikeuksista perustuu valistusfilosofian 

ajatukseen siitä, että ihmisillä on tiettyjä oikeuksia silkan ihmisyytensä nojalla ilman taustaole-

tuksia teologisesta luonnonoikeudesta.58 

Christine Overall puolustaa ihmisten oikeutta lisääntyä vetoamalla ihmisoikeuksiin. Li-

sääntyminen on hänen mukaansa merkittävä asia sekä yhteiskunnalle että yksilöille, etenkin 

naisille, minkä takia tulisi tunnustaa ihmisten yleisistä vapausoikeuksista erillinen moraalinen 

oikeus lisääntyä. Moraalisella oikeudella Overall tarkoittaa ihmisille heidän ihmisyytensä no-

jalla kuuluvaa oikeutta, jonka kaikki voivat hyväksyä. Moraaliset oikeudet ovat eri asia kuin 

juridiset oikeudet.59 

Ihmisillä on Overallin mukaan lisääntymisen suhteen kaksi prima facie -oikeutta: oikeus 

lisääntyä ja oikeus olla lisääntymättä. Oikeudet aiheuttavat muille ihmisille ja/tai valtiolle vel-

vollisuuksia toimia tietyillä tavoilla. Oikeus lisääntyä aiheuttaa valtiolle velvollisuuden olla es-

tämättä lisääntymistä ja taata raskauden alkuun saattamista ja turvallista läpikäymistä tukevia 

terveydenhuoltopalveluita. Oikeus olla lisääntymättä sen sijaan aiheuttaa valtiolle velvollisuu-

den olla pakottamatta yksilöä lisääntymään. Prima facie -oikeudet eivät ole kumoamattomia, ja 

muiden moraalisten vaatimusten toteuttamista voidaan joissain tilanteissa pitää tärkeämpänä.60 

 
56 Griffin 2008, 9–10; Wenar 2015; Kates 2004, 57. 
57 Locke 2014, 48, 57, 150–155, 161; Griffin 2008, 10–13; Kates 2004, 62–63. 
58 Griffin 2008, 10–13; Wenar 2015. 
59 Overall 2012, 20–25. 
60 Overall 2012, 20–25, 30–33. 
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Maapallon rajallinen kantokyky on Overallin mukaan yksi mahdollinen syy rajoittaa oi-

keutta lisääntyä. Hänen ajattelussaan lisääntymisen negatiivisista ympäristövaikutuksista ei 

kuitenkaan voida johtaa moraalisia tai juridisia rajoitteita oikeuteen lisääntyä. Lisääntymisen 

vaikutukset liikakansoitukseen ja ympäristöongelmien kehittymiseen aiheuttavat länsimaalai-

sille ihmisille moraalisen velvollisuuden rajoittaa lisääntyminen yhteen lapseen ihmistä koh-

den. Pariskunnalla olisi täten oikeus lisääntyä kahdesti.61 

Moraalinen velvollisuus lisääntyä vähemmän ei tuota valtiolle oikeutta puuttua lisäänty-

miseen esimerkiksi lakiin kirjatuilla pakkokeinoilla tai sanktioilla, joilla rangaistaisiin useam-

min lisääntyneitä. Vanhemmuusvapaata tai lapsilisiä ei saa rajata pariskunnan kahden ensim-

mäisen lapsen kohdalle, koska lapselle, joka syntyisi perheeseen, jossa on jo ainakin kaksi lasta, 

aiheutuisi linjauksesta haittaa.62 

Puhetta moraalisista lisääntymisoikeuksista on kritisoitu sen perusteella, että oikeuksista 

on mielekästä puhua vain juridisessa viitekehyksessä. Mary Warnockin mukaan moraalisista 

oikeuksista puhuminen aiheuttaa sekaannusta. Ihminen ei voi vedota oikeuteen, josta ei ole sää-

detty laissa. Mikäli ihminen ajattelee, että hänelle kuuluu moraalisesti jokin oikeus, josta ei ole 

säädetty, hänen tulee pyrkiä muuttamaan lakia.63 

Warnock hahmottaa oikeuden Wesley Hohfeldin klassisen määritelmän mukaisesti vaa-

deoikeudeksi (claim-right), eli oikeudeksi, jossa yksilön oikeutettua vaadetta johonkin vastaa 

aina jonkin toisen tahon velvollisuus. Esimerkiksi työsopimuksen tehneellä työntekijällä on 

vaadeoikeus suhteessa työnantajaan saada tältä työstä sovittu palkka, ja työnantajalla on vel-

vollisuus maksaa sovittu palkka työntekijälle.64 Warnockin näkökulmasta lakiin kirjattu oikeus 

aiheuttaa siinä määritellylle taholle velvollisuuden joko vastata oikeuteen tai ainakin olla estä-

mättä oikeuden toteuttamista.65 

Overallin määritelmä moraalisista lisääntymisoikeuksista muistuttaa vaadeoikeuden 

määritelmää. Vaikka ihmisen oikeus lisääntyä on hänen mukaansa moraalinen oikeus, joka on 

erillinen suhteessa juridisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, aiheuttaa oikeus valtiolle lakiin kir-

jattavia velvollisuuksia muun muassa taata lisääntymiseen liittyviä terveydenhuoltopalveluita. 

 
61 Overall 2012, 179–184. Velvollisuus koskee länsimaalaisia ihmisiä, koska länsimaihin syntyvät lapset 
kuormittavat ympäristöä eniten. Länsimaalaiset ihmiset ovat myös riittävän koulutettuja ymmärtääkseen 
liikakansoituksen vaarat. Overallin mukaan ihmiset länsimaissa eivät yleensä lisäänny velvollisuuden sallimaa 
määrää useammin, minkä takia sen hyväksyminen ja noudattaminen olisi helppoa. Overall 2012, 179–184. 
62 Overall 2012, 180–184. 
63 Warnock 2002, 17–20. 
64 Hohfeldin jaottelussa muita oikeuksia ovat vapausoikeus (privilege-right), eli vapaus toimia tietyllä tavalla jos 
ja vain jos toimijalla ei ole velvollisuutta olla toimimatta niin, oikeus valtaan (power-right), eli valta muuttaa 
omien tai toisten oikeuksien olosuhteita erilaisin vaikuttamiskeinoin, sekä oikeus koskemattomuuteen 
(immunity), eli oikeus siihen, että toiset eivät muuta hänen oikeuksiensa olosuhteita. Wenar 2015. 
65 Warnock 2002, 18. 
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Sen sijaan ihmisen moraalinen velvollisuus lisääntyä enimmillään kerran liikakansoituksen ja 

ilmastokatastrofin vuoksi ei tuota valtiolle juridista oikeutta vaatia lisääntyjä toimimaan velvol-

lisuuden määräämällä tavalla. Moraalisten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä vaikuttaa ole-

van epäsymmetria yksilön hyväksi, sillä yksilön moraalinen oikeus voi tuottaa valtiolle juridi-

sen velvollisuuden, mutta yksilön moraalinen velvollisuus ei tuota valtiolle juridista oikeutta. 

Epäsymmetriaa voidaan perustella pyrkimyksellä suojella ihmistä valtion häneen kohdis-

tamalta mielivallalta. Voidaan kuitenkin kysyä, onko käsitteellisesti mielekästä puhua ihmisen 

moraalisista oikeuksista ja velvollisuuksista erillisinä juridisista, jos moraaliset oikeudet aiheut-

tavat valtiolle juridisia velvollisuuksia. Overallin ajattelussa moraaliset oikeudet lisääntymisen 

suhteen ovat pitkälti päällekkäisiä sen kanssa, millaisia ihmisten juridisten lisääntymisoikeuk-

sien tulisi hänen mielestään olla. Tältä osin moraalisen oikeuden käsite vaikuttaa tarpeetto-

malta. Moraalinen oikeus myös poikkeaa hänen ajattelussaan moraalisesta velvollisuudesta, 

joka ei aiheuta juridisia oikeuksia. Overallin esittämä määritelmä moraalisista oikeuksista ja 

velvollisuuksista juridisista irrallisina pätee ainoastaan moraalisten velvollisuuksien kohdalla. 

Carol A. Kates vastustaa ihmisoikeuksiin perustuvaa käsitystä lisääntymisoikeuksista lii-

kakansoituksen ja siitä aiheutuvien ympäristöhaittojen takia. Vakavat ympäristöhaitat ovat Ka-

tesin mukaan riittävä peruste rajoittaa ihmisten oikeutta lisääntyä pakottavin keinoin. Ihmisten 

lisääntymisoikeuteen vetoaminen ei hänen mukaansa luo kiistatonta oikeutta lisääntyä eikä oi-

keuta ihmisiä pahentamaan maailmanlaajuista ympäristökatastrofia lisääntymällä. Jos ainoa 

keino välttää mittava ympäristökatastrofi on lisääntymisen rajoittaminen, on rationaalista päät-

tää tehdä niin jopa yksilön ruumiillista itsemääräämisoikeutta rajoittamalla.66 

Katesin mukaan oikeutta lisääntyä ei tule pitää ensisijaisena oikeutena, jonka toteuttami-

seen ei saa puuttua, vaan yhtenä ihmisen vapausoikeutena muiden joukossa, jota voidaan ra-

joittaa, jos sen toteuttaminen tuottaa muille ihmisille haittaa tai on vastakkainen tärkeämmiksi 

miellettyjen oikeuksien toteutumiselle.67 Lisääntymisoikeuden pitäminen perustavanlaatuisena 

oikeutena ei ole hänen mukaansa perusteltua, jos ei vedota luonnonoikeudelliseen käsitykseen 

velvollisuudesta Jumalaa kohtaan varjella ihmiselämää. Luonnonoikeuden näkökulmassa ihmi-

sen oikeus lisääntyä seuraa kyseisestä velvollisuudesta. Katesin mukaan velvollisuuden joh-

 
66 Kates 2004, 61–64. 
67 Kates huomauttaa, että oikeutta lisääntyä voidaan rajoittaa kansainvälisen ihmisoikeusasiakirjan perusteella. 
Ihmisoikeuksien kansainvälisen julistuksen 29. artiklassa mainitaan, että ihmisillä on velvollisuuksia omaa 
yhteisöään kohtaan, ja oikeuksia ja vapauksia voidaan rajoittaa, jos ne ovat toisten oikeuksien tai yleisen 
hyvinvoinnin kanssa vastakkaisia. Artiklan 16 julistusta oikeudesta solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman 
rajoituksia voitaisiin rajoittaa julistuksen itsensä perusteella. Kates 2004, 59–60. 



20 
 

donmukainen noudattaminen edellyttäisi, ettei ihmiselämän alkamista estetä abortilla tai ehkäi-

semällä heteroseksuaalista yhdyntää. Jos luovutaan oletuksesta, että ihminen on Jumalan luoma 

ja siksi velvoitettu varjelemaan elämän alkamista ja jatkumista, kuten modernissa ihmisoikeus-

ajattelussa on luovuttu, voidaan lisääntymistä pitää osana yleisiä vapauksia, joita ihmiset voivat 

yhteisen edun nimissä rajoittaa.68 

Katesin näkemystä lisääntymisoikeuksien rajoittamisesta henkilökohtaista koskematto-

muutta loukkaamalla voidaan pitää vastakkaisena liberaalille ajattelulle, jossa ihmisen oikeuk-

sia pidetään ensisijaisina suhteessa valtioon.69 Overall pitää erityisesti naisten oikeutta henki-

lökohtaiseen koskemattomuuteen keskeisenä syynä sille, ettei oikeutta lisääntyä saa rajoittaa 

pakottavin keinoin.70 Katesin näkökulmasta myös rahallisten sanktioiden kohdistaminen liian 

usein tai ylipäätään lisääntyneille ihmisille voisi olla oikeutettua, jos ihmiset olisivat yhdessä 

päätyneet pitämään tätä hyväksyttävänä toimenpiteenä. 

Katesin ja Overallin vastakkaiset näkemykset lisääntymisoikeuden suhteesta moraaliseen 

velvollisuuteen olla pahentamatta ympäristökatastrofia osoittavat, kuinka lisääntymisen hah-

mottaminen oikeuksien näkökulmasta voi vaikeuttaa oikeuksille vastakkaisten moraalisten vaa-

teiden huomioimista. Jos lisääntymistä pidetään henkilökohtaisena valintana, johon muilla ta-

hoilla ei ole oikeutta puuttua, ei lisääntymisen rajoittaminen siitä aiheutuvien haittojen vuoksi 

ole sallittua, vaikka rajoittamaton lisääntymistoiminta vaarantaisi jonkin perustavanlaatuisem-

man oikeuden toteutumisen. 

Lisääntymisoikeuden rajoittaminen pakottavin keinoin rajaisi ihmisen toimijuutta elä-

mässä estämällä häntä tavoittelemasta lisääntymisen hänelle tuottamaa hyvää. Lisääntymistä ja 

oman biologisen lapsen kasvattamista voidaan pitää ihmisen hyvinvoinnin kannalta keskeisenä 

toimintana, jonka estäminen tekisi elämästä inhimillisestä näkökulmasta köyhempää. Kaikkien 

ihmisten rajoittamaton lisääntyminen voi kuitenkin pahentaa ilmastokatastrofia, mikä saattaa 

huonontaa ihmisten elämänlaatua merkittävästi enemmän kuin lisääntymisoikeuden rajoittami-

nen huonontaisi. 

  

 
68 Kates 2004, 62–64. 
69 Brake & Millum 2018. 
70 Overall 2012, 21. 
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3.2. Lisääntyminen velvollisuutena 
Lisääntymisvelvollisuuksia käsittelevässä kirjallisuudessa lisääntyminen hahmotetaan tyypilli-

sesti lisääntyjän moraaliseksi velvollisuudeksi muita ihmisiä, tulevaa lasta, yhteiskuntaa, omaa 

kulttuurista yhteisöä tai Jumalaa kohtaan.71 Lisääntymistä pidetään mainitulle taholle edulli-

sena toimintana, ja mahdollisella lisääntyjällä katsotaan olevan velvollisuus edistää kohteen 

hyvää ryhtymällä lisääntymistoimintaan. Tarkastelen seuraavaksi lisääntyjän mahdollista vel-

vollisuutta lisääntyä yhteiskunnan hyvän edistämiseksi. Keskityn kyseiseen velvollisuuteen, 

koska se valottaa velvollisuusnäkökulmaa monipuolisesti.  

Yhteiskuntaan kohdistuvaa velvollisuutta lisääntyä voidaan perustella vetoamalla yhteis-

kunnan kansalais- ja verotulotarpeeseen. Länsimaisten hyvinvointivaltioiden toiminta perustuu 

siihen, että riittävän suuri osa kansalaisista on töissä ja maksaa veroja, joista kustannetaan jul-

kisia palveluita, kuten eläkemaksuja.72 

Suomessa väestön kokonaismäärä vähenee, mitä julkisessa keskustelussa on pidetty uh-

kana yhteiskunnallisten palveluiden järjestämiselle.73 Samalla väestö vanhenee, ja yhä suu-

rempi osa ihmisistä siirtyy työelämän ulkopuolelle eläkkeelle, minkä takia yhteiskunnan huol-

tosuhde, eli työikäisten määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin heikkenee. Tilastokes-

kuksen mukaan vuonna 2018 kokonaishedelmällisyysluku, eli kunkin naisen elinaikanaan syn-

nyttämä lapsimäärä oli Suomen tilastoidun historian matalin eli 1,41. Väestömäärän pitäminen 

samana edellyttäisi kokonaishedelmällisyyslukua 2,1.74 

Anca Gheauksen mukaan ihmisillä on kollektiivinen velvollisuus lisääntyä ja kasvattaa 

syntyneet lapset, jotta muille yhteiskunnan jäsenille ei aiheutuisi merkittäviä haittoja. Velvolli-

suus lisääntyä perustuu ihmisen velvollisuuteen taata toisten yhteiskunnan jäsenten perustar-

peiden tyydyttyminen. Lisääntymällä ihminen antaa merkittävän panoksen yhteiseen hyvään 

 
71 Gheaus 2015, 87–88; Smilansky 1995, 46–48. Saul Smilansky esittää, että yksilöllä voi olla velvollisuus 
itseään kohtaan lisääntyä. Velvollisuus perustuu siihen, että lisääntyjä saattaa kehittyä ihmisenä toimiessaan 
vanhempana. Smilansky kirjoittaa myös velvollisuudesta lisääntyä, koska uudet ihmiset tuottavat maailmaan 
lisäarvoa ja pystyvät toimimaan arvokkaiden asioiden arvostajina. Smilansky 1995, 46. Kumpikaan 
velvollisuuksista ei kohdistu toisiin ihmisiin, mikä erottaa ne mainituista velvollisuuksista. Itseä kohtaan 
muodostetun velvollisuuden taustalla on oma henkinen kehitys ja hyvinvointi, jolloin kyseessä ei ole 
velvollisuusetiikan näkökulmasta moraalinen eli muihin kohdistuva velvollisuus. Velvollisuus tuottaa lisäarvoa 
maailmaan uuden ihmisen muodossa sen sijaan on velvollisuus, jonka taustalla ei ole tunnistettavaa tahoa, joka 
velvoittaisi toimijaa. Velvollisuuseettisessä keskustelussa keskitytään usein velvollisuuksiin, joiden 
noudattamiseen velvoittaa jokin ulkoinen persoonallinen toimija tai taho, jonka persoonat muodostavat, kuten 
yhteiskunta. Tällaisia velvollisuuksia kutsutaan suunnatuiksi velvollisuuksiksi. Niitä pidetään yleensä 
moraalisesti merkittävämpinä kuin kohdistumattomia velvollisuuksia, koska suunnattujen velvollisuuksien 
rikkominen on vääryyden tekemistä jollekin tunnetulle taholle. Kohdistumattoman velvollisuuden laiminlyönti 
voi olla väärin, mutta vääryys ei kohdistu keneenkään. Siksi laiminlyöntiä ei pidetä moraalisesti yhtä 
merkityksellisenä. Wenar 2015. 
72 Tuomala 2009, 23–24, 156–159, 385. 
73 Sutinen 2020; Pantsu 2019. 
74 SVT 2019.  
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yhteiskunnassa, koska aikuistuttuaan lapset siirtyvät työelämään ja maksavat veroja, joista kus-

tannetaan vanhempien ihmisten eläkkeet. Jos kaikki yhteiskunnan jäsenet lopettavat lasten te-

kemisen, julkisia palveluita ei välttämättä voida taata tulevaisuudessa ja käytettävissä olevat 

resurssit vähenevät. Talouden toiminta voi heikentyä tai lakata kokonaan, jolloin esimerkiksi 

hoivapalveluita ei voida taata.75  

Toinen tapa perustella lisääntymisvelvollisuus on vedota velvollisuuteen taata tietyn po-

liittisen yhteiskunnan jatkuvuus. Gheaus viittaa John Rawlsiin, jonka mukaan lisääntyminen on 

sosiaalisesti välttämätöntä toimintaa, koska vain lisääntymällä riittävästi poliittisen yhteiskun-

nan jatkuvuus saadaan varmistettua. Jos ihminen pitää tietyssä poliittisessa yhteiskunnassa elä-

mistä arvokkaana asiana, hänellä on velvollisuus taata järjestelmän jatkuvuus lisääntymällä ja 

mahdollistaa siinä eläminen myös tuleville ihmisille, jotka muuten joutuisivat elämään ilman 

siinä elämisestä koituvia hyviä asioita.76 

Christine Overall vastustaa velvollisuutta lisääntyä valtion hyväksi, koska tulkitsee vel-

vollisuuden merkitsevän sen hyväksymistä, että kansalainen on velkaa valtiolle. Kansalainen 

olisi moraalisesti velkaa valtiolle, koska valtio on tarjonnut hänelle mahdollisuuden ansaita 

elannon sekä mahdollistanut kansalais-, poliittiset ja lailliset oikeudet. Tarjottujen hyvien 

vuoksi ihmisellä olisi kansalaisvelvollisuus lisääntyä.77 Overallin mukaan ihmistä ei voida vel-

voittaa lisääntymään valtion hyväksi, koska on mahdollista, että valtio on kohdellut häntä huo-

nosti, minkä vuoksi valtion ja kansalaisen välille ei ole muodostunut vastavuoroista suhdetta 

tuottaa hyvää, eikä moraalista velvollisuutta toteuttaa valtion etua ole. Ihminen on saattanut 

kohdata rasismia tai seksismiä tai on joutunut elämään köyhyydessä. Lisääntymättömyyttä voi-

daan jopa pitää sopivana reaktiona epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen: yksilö pystyy sääs-

tämään mahdolliset lapsensa samalta kohtelulta.78  

Voidaan huomioida, ettei Overall esitä ihmiselle verrannollista velvollisuutta lisääntyä, 

jos valtio on kohdellut häntä hyvin ja tarjonnut riittävästi resursseja elämässä menestymiseen. 

Overall ei määrittele, millaisten hyvien tarjoaminen voisi aiheuttaa ihmiselle velan valtiota koh-

taan. Vaikuttaa siis, ettei valtion ihmiseen kohdistama hyvä kohtelu voi Overallin mielestä ai-

heuttaa ihmiselle velvollisuutta lisääntyä valtion hyväksi.  

 
75 Gheaus 2015, 87–95. 
76 Gheaus 2015, 95. 
77 Overallin mukaan kyseessä on eri velvollisuus kuin velvollisuus lisääntyä, jotta yhteiskunnan jäsenet voivat 
hyötyä lapsesta. Velvollisuus lisääntyä yhteiskunnan jäsenten hyödyttämiseksi on Overallin mukaan 
seurauseettinen argumentti, koska velvollisuutta lisääntyä perustellaan sen muille tuottamilla hyvillä 
seurauksilla. Overall 2012, 69. Käsittelen kyseistä velvollisuutta kuitenkin verrannollisena Gheauksen 
esittämään velvollisuuteen, koska en tee erottelua sen suhteen, perustellaanko velvollisuus hyödyn 
aiheuttamisella vai velantunnolla. 
78 Overall 2012, 68–70. 
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Vaikka kansalaisen ajateltaisiin olevan jotain velkaa valtiolle, Overallin mukaan velan 

voi hyvittää muilla tavoilla kuin lisääntymällä. Velan voi hyvittää valtiolle yhteiskunnallisilla 

teoilla, kuten tekemällä tuottavaa työtä, maksamalla veroja, noudattamalla lakia, äänestämällä 

sekä osallistumalla poliittiseen toimintaan ja hyväntekeväisyystyöhön.79 

Gheauksen näkemyksessä ihmisen velvollisuus lisääntyä kohdistuu yhteiskunnan jo ole-

massaolevien ja tulevien jäsenten hyvän edistämiseen. Overall sen sijaan kuvaa velvollisuutta, 

joka kohdistuu valtioon poliittisena toimijana. Hänen kuvaamansa yhteiskunnalliset teot hyö-

dyttävät valtion lisäksi yhteiskunnan nykyisiä jäseniä. Tekoja ei kuitenkaan voida pitää yhtä 

hyödyllisinä tuleville ihmisille kuin mitä lisääntyminen olisi. Syntynyt lapsi voi aikuistuttuaan 

tehdä samoja yhteiskunnallisia tekoja. Lapsi voi aikuisena myös lisääntyä itse, ja hänen lap-

sensa voi tehdä samoja yhteiskunnallisia tekoja ja tuottaa hyvää vielä seuraavalle sukupolvelle. 

Lisääntymistä voidaan pitää yhteiskunnan jatkuvuuden ja tulevien sukupolvien hyvän kannalta 

hyödyllisempänä kuin Overallin kuvaamien yhteiskunnallisten tekojen suorittamista. 

Velvollisuutta lisääntyä valtion hyväksi voidaan vastustaa sen perusteella, että velvolli-

suuden toimeenpaneminen pakottavin keinoin rikkoo mahdollisen lisääntyjän vapausoikeutta 

päättää omasta lisääntymisestään ja oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Lapsen te-

keminen ja kasvattaminen pakotettuna kaventavat lisääntyjän toimijuutta omassa elämässään.80 

Gheauksen mukaan ihmisten vapaus- ja koskemattomuusoikeuden takia valtiolla ei ole 

oikeutta pakottaa kansalaista toimimaan velvollisuuden mukaisesti. Ihmisille kuuluu lisäänty-

misvelvollisuuden toteuttamisen suhteen oikeus toimia väärin eli olla noudattamatta sitä, koska 

valtiolla ei ole oikeutettuja (legitimate) keinoja puuttua velvollisuuden toteuttamiseen.81 

Velvollisuus lisääntyä yhteiskunnan muiden jäsenten hyväksi aiheuttaa Gheauksen mu-

kaan sen, että lasten tekemisestä aiheutuvia kustannuksia tulee tasata yhteiskunnan jäsenten 

välillä, koska lisääntyminen on kaikkien jäsenten hyvän mukaista toimintaa.82 Suomessa vero-

varoista kustannettavaa lapsilisää, eli alle 17-vuotiaasta lapsesta huoltajalle maksettavaa rahal-

lista etuutta voidaan pitää keinona, jolla lisääntymisen kustannuksia tasataan kaikkien yhteis-

kunnan jäsenten maksettavaksi.  

Etuuden tarkoituksena on yleensä ohjata sen mahdollinen saaja toimimaan etuuden saa-

misen edellyttämällä tavalla, koska hänen ryhtymisensä kyseiseen toimintaan on etuuden anta-

jalle edullista. Etuuden mahdollinen saaja pystyy itse valitsemaan, haluaako hän toimia etuuden 

 
79 Overall 2012, 70. 
80 Gheaus 2015, 95–101; Smilansky 1995, 42. 
81 Gheaus 2015, 95–101.  
82 Gheaus 2015, 89–91, 102–103. 
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saamisen edellyttämällä tavalla. Lisääntymisestä maksettava etuus ei täten riko ihmisen vapaus-

oikeuksia vastaan.83 Monissa maissa kokonaishedelmällisyyslukua on pyritty parantamaan tar-

joamalla lisääntymisestä rahallisia etuuksia. Syntyvyyttä on pyritty parantamaan myös mainos-

kampanjoilla, joiden avulla naisia on pyritty taivuttelemaan lisääntymään.84 

Velvollisuutta lisääntyä valtion edun ajamiseksi voidaan vastustaa myös syntyvän lapsen 

näkökulmasta. Velvollisuuden toimeenpanon seurauksena syntynyttä lasta on käytetty väli-

neenä jonkin päämäärän (yhteiskunnan jatkuvuuden) saavuttamiseen, eikä häntä ole kohdeltu 

päämääränä itsessään. Kantin kategorisen imperatiivin toisen muotoilun mukaan kaikkia ihmi-

siä tulee kohdella päämäärinä sinänsä eikä koskaan pelkkinä välineinä.85 

Gheauksen mukaan lasta ei kohdella pelkkänä välineenä, vaikka tämä saatettaisiin ole-

vaksi valtion edun edistämiseksi, jos tätä olevaksi tulemisen jälkeen hoivataan ja rakastetaan 

arvokkaana yksilönä. Voidaan kuitenkin kysyä, kokeeko vanhempi samanlaista halua hoivata 

ja rakastaa lasta, jos hän on joutunut tekemään lapsen pakotettuna, kuin jos hän olisi lisääntynyt 

omasta päätöksestään. Gheaus uskoo, että vahingossa lisääntyneet ihmiset rakastavat lapsiaan 

samalla tavalla kuin tietoisesti lisääntymisen valinneet. Sen takia hän ei pidä todennäköisenä, 

että velvollisuudesta lisääntynyt vanhempi ei kiintyisi syntyneeseen lapseen.86 

Keskustelu valtioon ja yhteiskunnan muihin jäseniin kohdistuvasta lisääntymisvelvolli-

suudesta osoittaa, kuinka ihmisen oikeuksien ja velvollisuuksien sovittaminen yhteen voi olla 

hankalaa. Velvollisuus lisääntyä kaventaisi ihmisen toimijuutta monen vuosikymmenen ajan 

merkittävästi, jos velvollisuus sisältää myös lapsen kasvattamisen aikuisuuteen asti. Toisaalta 

oman yhteiskunnan jatkuvuuden takaamista voidaan pitää ihmisen velvollisuutena, jos hän pi-

tää yhteiskunnassa elämistä arvokkaana. Kategorisen imperatiivin ensimmäisen muotoilun mu-

kaan ihmisen tulee toimia niin, että hänen toimintatavastaan voidaan tehdä yleinen moraalilaki. 

Lisääntymällä ihminen voi pyrkiä takaamaan valtiossa elämisen myös tulevan sukupolven ih-

misille. Jos ihminen sen sijaan ei pidä valtiossa elämistä arvokkaana asiana itselleen, ei hänellä 

ole velvollisuutta lisääntyä sen jatkuvuuden turvaamiseksi.   

 
83 Hallamaa 2017, 169. Carol A. Kates viittaa liberaalifeministisiin kirjoittajiin, joiden mukaan etuuden 
tarjoaminen lisääntymisestä on kiristämisen muoto, joka vaarantaa naisen vapausoikeuden päättää omasta 
lisääntymisestään. Kates 2004, 58. 
84 Turtiainen 2020; Timonen 2020; Benatar 2006, 10–11.  
85 Kannisto 2014. 
86 Gheaus 2015, 99–100. 
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3.3. Lisääntyminen sopimuksena 
Rivka Weinberg tarkastelee lisääntymistä sopimuseettisestä näkökulmasta. Sopimuksellisella 

etiikalla Weinberg tarkoittaa näkökulmaa, jossa ihmisten eriävät intressit pyritään toteuttamaan 

oikeudenmukaisesti, kun ihmisille hyviä asioita jaetaan. Lisääntymisen sopimusetiikassa pyri-

tään luomaan periaatteet, joita noudattamalla lisääntymisen hyvät ja haitat voidaan jakaa oikeu-

denmukaisesti mahdollisen vanhemman ja lapsen välillä. Periaatteita noudattamalla mahdolli-

nen vanhempi voi harkita, onko lisääntyminen moraalisesti oikeutettua hänen tilanteessaan.87 

Weinberg mukailee sopimusetiikassaan John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa, joka 

on yhteiskuntasopimusteoreettiseen perinteeseen kuuluva näkemys siitä, miten oikeudenmu-

kainen yhteiskunta tulisi järjestää. Teoriassa kuvataan, miten ihmiset voivat kehittää periaat-

teita, joita noudattamalla oikeudenmukainen yhteiskunta muodostetaan. Teoriassa kuvitellaan 

alkutila (original position), jossa ihmiset valitsevat yhteiskunnan muodostamisen periaatteet. 

Tietämättömyyden verhon (veil of ignorance) takia ihmiset eivät tunne omia yksilöllisiä piir-

teitään yhteiskunnassa. Koska ihmiset eivät verhon takia pysty valitsemaan periaatteita, jotka 

ovat itselleen hyödyllisiä, he rationaalisina toimijoina valitsevat periaatteita, jotka ovat kaikille 

hyödyllisiä yhteiskunnallisesta asemasta huolimatta. Sopijat valitsevat oikeudenmukaisuuden 

periaatteet, joiden pohjalta määritellään, miten erilaisten vapausoikeuksien kaltaiset ihmisen 

perustavanlaatuiset hyvät tulisi jakaa yhteiskunnan jäsenten kesken.88 

Lisääntymisen sopimusetiikassa ihminen kuvittelee alkutilan, jossa tietämättömyyden 

verhon takana on tieto siitä, tuleeko hän olemaan tuleva lapsi vai vanhempi. Tavoitteena on 

valita periaatteita, joilla lisääntymishyvät saadaan jaettua oikeudenmukaisesti tilanteessa, jossa 

mahdollisen vanhemman ja tulevan lapsen intressit ovat keskenään vastakkaisia.89  

Mahdolliselle vanhemmalle oletetaan halu lisääntyä itse valitsemanaan hetkenä, kun taas 

lapselle oletetaan halu syntyä itselleen suotuisissa olosuhteissa. Molemmat haluavat itselleen 

mahdollisimman paljon lisääntymishyviä (procreative goods). Lisääntymishyviä ovat ihmisen 

biologisten ja psykologisten tarpeiden täyttyminen, kuten riittävän ravinnon ja koulutusmah-

dollisuuksien saaminen, sosiaaliset suhteet toisiin ihmisiin, itsekunnioituksen tunteminen ja 

elämä vapaana ilman vainon kohteena olemista. Mahdollinen vanhempi voi esimerkiksi haluta 

lisääntyä vapaasti geneettisesti periytyvästä sairaudestaan huolimatta, kun taas lapsi oletetta-

vasti toivoo ilman sairauksia.90 

 
87 Weinberg 2015, 153, 157–158. 
88 Rawls 1971, 11–17; Herne 2013, 23–32; Weinberg 2015, 158–159. 
89 Weinberg 2015, 153–161. 
90 Weinberg 2015, 155–156, 171–172, 174. Weinberg ei määrittele mahdollisen lisääntyjän vapausoikeutta 
lisääntyä itsenäiseksi lisääntymishyväksi. Oikeus sisältyy hänen mukaansa sosiaalisten suhteiden muodostamisen 
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Weinberg esittää kaksi periaatetta, joiden avulla tulevan lapsen ja vanhemman eturistiriita 

voidaan ratkaista moraalisesti tyydyttävällä tavalla. Ensimmäinen on motivaatiorajoite (moti-

vation restriction), jonka mukaan lisääntymistä tulee motivoida halu ja aikomus kasvattaa, ra-

kastaa ja hoivata lasta tämän synnyttyä. Motivaatiorajoitteen tarkoituksena on varmistaa, että 

lisääntyjä kohtelee lasta arvokkaana yksilönä. Jos lapsi tehdään yhteisen hyvän edistämiseksi, 

lasta ei arvosteta päämääränä itsessään kategorisen imperatiivin toisen muotoilun edellyttä-

mällä tavalla, vaan käytetään välineenä toisen päämäärän saavuttamiseen.91 

Toinen periaate on lisääntymistasapaino (procreative balance), jonka mukaan lisäänty-

minen on luvallista, jos lisääntyjä ei harkinnan jälkeen pidä riskin aiheuttamista lapselle niin 

järjettömänä (irrational), että ei hyväksyisi sitä myös oman syntymänsä olosuhteeksi. Jos mah-

dollinen lisääntyjä esimerkiksi haluaa lykätä lisääntymistä kolmella vuodella, mutta samalla 

lisää lapselle Downin oireyhtymän aiheutumisen todennäköisyyttä, lisääntyjän tulee harkita, 

olisiko hänestä järjetöntä ottaa riski oman syntymänsä olosuhteeksi.92 

Weinberg ei anna tarkkaa määritelmää sille, mikä on oikeanlaista harkintaa, koska haluaa 

mahdollistaa erilaisten harkintatapojen käytön. Sen sijaan hän antaa sopivan harkinnan kritee-

riksi ainoastaan sen, että valinta ei saa olla järjetön, millä hän tarkoittaa sitä, että yksikään ih-

minen ei pidä kyseisen riskin ottamista perusteltuna.93 

Ihmisillä voi kuitenkin olla erilaisia käsityksiä siitä, kuinka suuren riskin ottaminen on 

järkevää. Joku saattaa pitää hyväksyttävänä sitä, että hänellä syntyessään olisi suurella toden-

näköisyydellä vanhemmilta peritty sairaus, jotta voisi sen hyväksyvän periaatteen nojalla li-

sääntyä itse vanhempana samassa tilanteessa. Oikeudenmukaisuusteoriassaan Rawls oletti, että 

ihmisen luontainen taipumus riskien ottamiseen tai välttämiseen jää tietämättömyyden verhon 

taakse eikä vaikuta periaatteita valittaessa. Yhteiskunnalliset periaatteet olisi hänen mukaansa 

järkevää valita ikään kuin ihmisellä olisi taipumus välttää riskien ottamista.94 Sen takia ihminen 

ei valitsisi periaatetta, joka on tietylle ryhmälle edullinen toivoen, että syntyisi kyseiseen ryh-

mään. Myös Weinberg vaikuttaa pyrkivän minimoimaan riskinottotaipumuksen vaikutuksen 

harkintaan korostamalla, että valinnan tulee täyttää tietty järkevyyden kriteeri. 

Ihminen saattaa myös valita periaatteen, jossa hyväksytään lisääntyminen merkittävästä 

perinnöllisen sairauden aiheuttamisen riskistä huolimatta, koska ajattelee, että kyseessä olisi 

 
hyvään, koska vanhempi-lapsisuhde on tärkeä ihmissuhde, vapaushyvään, koska lasten tekeminen on keskeinen 
osa yksilönvapauksia sekä itsekunnioituksen hyvään, koska lapset ovat usein ylpeyden aihe, ja joissakin 
yhteiskunnissa lapsettomuus aiheuttaa ihmiselle häpeän tuntemuksia. Weinberg 2015, 172. 
91 Weinberg 2015, 154–155, 174–177.  
92 Weinberg 2015, 178–180. 
93 Weinberg 2015, 200–201. 
94 Rawls 1971, 172. 
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hänelle itselleen ainoa mahdollinen tilaisuus tulla olevaksi. Ihminen saattaa pitää elämää perin-

nöllisen sairauden kanssa parempana kuin olemattomuutta, ja valitsee siksi periaatteen, jossa 

perinnöllisen sairauden aiheuttamisen merkittävä riski hyväksytään. 

Weinbergin mukaan sopimuksellisessa harkinnassa ei kuitenkaan pidetä mahdollisena, 

että harkitsija voisi jäädä syntymättä, vaan harkitsijan oletetaan tulevan valituista periaatteista 

huolimatta olevaksi.95 Derek Parfitin mukaan oman olevaksi tulemisen olettaminen tekee har-

kinnasta puolueellista, koska silloin harkitsija voi valita sellaisen periaatteen, jonka noudatta-

minen aiheuttaisi hänen olemattomuutensa. Parfit vertaa oletusta siihen, että Rawlsin alkuti-

lassa valittaisiin naisille haitallinen periaate tietäen ennalta, että valitsija tulee olemaan yhteis-

kunnassa mies.96 

Parfitin analogia ei ole Weinbergin mukaan pätevä, koska olevien ja olemattomien ihmis-

ten välillä ei ole eturistiriitaa samalla tavalla kuten miesten ja naisten välillä voi yhteiskunnassa 

olla. Olemassaolo ei ole lisääntymishyvä, joka lisääntymisen sopimuseettisessä harkinnassa py-

rittäisiin jakamaan oikeudenmukaisesti harkinnan kohteille. Weinbergin mukaan ei voida tun-

nistaa tahoja, jotka valitun periaatteen noudattamisen takia eivät saa olemassaoloa. Tällaisia 

kuvitteellisia olentoja ei tarvitse pitää moraalisen huomion kohteina. Harkinnan tarkoituksena 

ei ole pohtia, kuka saa tai ei saa olemassaolon, minkä takia oman olemassaolon olettaminen ei 

Weinbergin mielestä ole puolueellista.97 

Weinbergin mukaan harkinnan puolueettomuutta lisää se, että ihminen on elämänsä ai-

kana yleensä kumpikin eturistiriidan kohteista, eli sekä syntyvä lapsi että mahdollinen van-

hempi, jos hänellä on biologinen kyky lisääntyä. Tämän takia eturistiriita ei ole pohjimmiltaan 

mahdollisen vanhemman ja lapsen, eli kahden ihmisen välinen, vaan yhden ihmisen eri elämän-

vaiheissa kokemien intressien välinen.98 

Lisääntymisen sopimuseettisen harkinnan vahvuutena voidaan pitää sitä, kuinka sen 

avulla voidaan tarkastella tilanteita, joissa mahdollisen vanhemman ja lapsen hyvät saattavat 

olla toisilleen vastakkaisia.99 Vanhemman ja lapsen hyvät hahmotetaan tyypillisesti yhteen-

kietoutuneiksi eikä toisilleen vastakkaisiksi. Weinbergin mukaan lapsen ja vanhemman intressit 

 
95 Weinberg 2015, 162–164. 
96 Parfit 1984, 392–393; Weinberg 2015, 163–164.  
97 Weinberg 2015, 163–164. Tarkastelen Parfitin ja Weinbergin näkemyksiä olevaksi tulemisen luonteesta 
tarkemmin luvussa 4.1.  
98 Weinberg 2015, 166–167. 
99 Weinberg käyttää periaatteita vastatakseen kysymykseen, onko ihmisen oikeutettua lisääntyä, jos lapsi 
esimerkiksi syntyy vakavaan köyhyyteen, alistavaan yhteiskuntaan tai yksinhuoltajavanhemmalle, tai jos lapsella 
on merkittävä riski saada vanhemmiltaan perinnöllinen sairaus. Esimerkiksi yksinhuoltajuus ei hänestä aiheuta 
moraalista velvoitetta olla lisääntymättä, jos lisääntyjällä on riittävästi tukea lapsen kasvattamista varten, eikä 
hänellä ole merkittävää riskiä köyhyyteen ajautumisesta lisääntymisen seurauksena. Weinberg 2015, 200–246. 
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ovat usein samoja lapsen tultua olevaksi, mutta intressit voivat olla vastakkaisia ennen kuin 

lapsi on tullut olevaksi, jos syntymän olosuhteet ovat lapsen kannalta jollain tavalla epäsuotui-

sat.100 Voidaan kuitenkin kysyä, onko perusteltua olettaa, että määritellyt lisääntymishyvät ovat 

etuja syntymättömälle lapselle. Weinbergin itsensä mukaan olemassaolo on ehto sille, että asiat 

voivat olla ihmiselle etuja tai haittoja.101 Weinbergin kielenkäyttöä voidaan pitää harhaanjoh-

tavana, koska yhtäällä hän kirjoittaa tulevan lapsen eduista, mutta toisaalla kiistää, että olemat-

tomilla ihmisillä voisi olla etuja.102 Toisaalta Weinbergin määrittelemät lisääntymishyvät ovat 

sen verran yleisesti ihmisten haluamia tai tarvitsemia, että myös tulevien ihmisten voidaan pe-

rustellusti olettaa haluavan niitä elämänsä aikana mahdollisimman paljon. 

Weinbergin kuvaama sopimuksellinen harkinta voisi mahdollistaa myös toisenlaisten li-

sääntymisperiaatteiden valitsemisen. Voidaan esimerkiksi kuvitella periaate, jossa korostetaan 

ihmisen vapausoikeuksien toteutumisen ensisijaisuutta. Sen perusteella lisääntymistä voitaisiin 

pitää suuressa osassa eri tilanteista sallittuna, koska lisääntyjällä on vapausoikeuksia, joita 

kielto lisääntyä rajoittaisi. Syntyvällä sen sijaan ei tule olemaan vapausoikeuksia vasta kuin 

vanhemmalla iällä. Vapausoikeus on tärkeämpi hyvä aikuiselle kuin syntyvälle. Edellisissä ala-

luvuissa havaittiin, että ihmisen oikeutta toimia haluamallaan tavalla pidetään usein muita mo-

raalisia vaateita tärkeämpinä. Weinbergin teorian yhtenä vahvuutena voidaan pitää sitä, ettei 

ihmisen vapausoikeuksien rooli korostu merkittävästi suhteessa muihin tavoiteltaviin hyviin.  

Teorian kannalta keskeinen ongelma on Weinbergin esittämä sopivan harkinnan määri-

telmä. Hän pitää ainoastaan kaikkien ihmisten järjettömänä pitämän riskin ottamista luvatto-

mana. Jonkin suuren riskin ottamista voidaan perustella sillä, että joku ihminen parhaan harkin-

tansa perusteella pitää sen ottamista järkevänä. Weinbergin esittämä hyvän harkinnan minimi 

on tältä osin varsin tulkinnanvarainen.  

 

 

 

 
 
  

 
100 Weinberg 2015, 156. 
101 Weinberg 2015, 84–88. 
102 Olen tässä luvussa kirjoittanut ymmärrettävyyden vuoksi tulevan lapsen oletetuista eduista. 
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4. Lisääntyminen seurauseettisestä näkökulmasta 
Tässä luvussa tarkastelen lisääntymistä seurauseettisestä näkökulmasta. Ensin kysyn, onko li-

sääntyjä aiheuttanut lapselle haitan vai hyödyttänyt saattamalla hänet olemaan. Sen jälkeen tar-

kastelen lisääntyjän mahdollisia intressejä lisääntyä ja lisääntymisen vaikutuksia hänen hyvin-

vointiinsa. Koska oman edun tavoittelemista ei tyypillisesti pidetä moraalisesti hyvänä toimin-

tana seurausetiikassa, tarkastelen hyötymistapojen oikeellisuudesta käytyä keskustelua. Lo-

puksi tarkastelen riskin merkitystä lisääntymistoiminnassa. Kysyn, miten esimerkiksi ilmaston-

muutoksen aiheuttaman riskin tulisi vaikuttaa toimijan lisääntymispäätökseen. 

4.1. Lisääntymisen hyödyt ja haitat lapselle 
Lisääntymisen tarkasteleminen syntyvälle lapselle aiheutuvien hyötyjen ja haittojen kautta on 

hankalaa, koska toiminnassa luodaan ihminen, jolle seuraukset koituvat. Lisääntyjä ei voi en-

nalta tietää, tuleeko syntyvä pitämään olemassaoloaan hyvänä vai huonona asiana toimijaksi 

tultuaan. Lisääntymistä koskevassa seurauseettisessä keskustelussa on kysytty, onko olevaksi 

tuleminen itsessään hyöty, haitta vai neutraali asia lapselle, ja voidaanko sen perusteella esittää 

väitteitä lisääntymisen moraalisesta oikeellisuudesta. 

Olevaksi tulemisen hyötyjä ja haittoja on tarkasteltu Derek Parfitin esittämän identiteetin 

ongelmaksi (the non-identity problem) kutsutun moraalisen pulman kautta. Pulmassa kysytään, 

toimiiko lisääntyjä moraalisesti väärin, jos hän aiheuttaa uuden ihmisen olemassaolon tiettynä 

hetkenä niin, että tälle aiheutuu samalla jokin välttämätön haitta, joka ei kuitenkaan ole niin 

merkittävä, että se saisi syntyneen myöhemmin pitämään elämäänsä kokonaisuudessaan huo-

nona. Lisääntyjä voi joko luoda kyseisen lapsen tiettynä hetkenä ja aiheuttaa tälle elämänlaatua 

heikentävän haitan, tai aiheuttaa olemassaolon myöhemmin ilman haittaa. Jos hän lisääntyy 

myöhemmin, syntyy toinen lapsi joistakin toisista sukusoluista. Silloin lapsi, joka olisi saanut 

puutteellisen mutta elämisen arvoisen elämän, jäisi ilman olemassaoloa. Parfit kysyy, kohdel-

laanko syntynyttä moraalisesti väärin, jos tämä kuitenkin saa itselleen ainoan mahdollisen elä-

män, jota pitää elämisen arvoisena.103 

Parfit käyttää esimerkkinä 14-vuotiasta tyttöä, joka päättää lisääntyä. Tytölle sanotaan, 

että hänen kannattaisi lisääntyä myöhempänä ajankohtana, koska se, että äiti on teini-ikäinen, 

antaa lapselle huonon lähtökohdan elämään. Jos tyttö päättää lisääntyä myöhemmin, syntyy 

toinen lapsi toisista sukusoluista. Jos tyttö lisääntyy 14-vuotiaana, onko mahdollista väittää, että 

hän on aiheuttanut syntyneelle haittaa, jos tämä myöhemmin pitää elämäänsä elämisen arvoi-

 
103 Parfit 1984, 351–379; Roberts 2015.  
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sena, vaikka teini-ikäisen äidin lapseksi syntyminen olisi aiheuttanut elämässä vaikeuksia? Par-

fitin mukaan ei voida sanoa, että tyttö olisi aiheuttanut syntyneelle haittaa, sillä tytön toiminta 

johti siihen, että juuri kyseinen lapsi tuli olevaksi, ja tämä pitää olevaksi tulemistaan itselleen 

edullisena asiana.104 

Identiteetin ongelman taustalla on oletus siitä, että toiminnan kohteelle on tuotettu haittaa 

vain, jos hänen elämänlaatuaan/kokonaistyytyväisyyttään on huononnettu.105 Teon moraalista 

luonnetta tarkastellaan sen perusteella, onko sen aiheuttama hyöty haittoja suurempi. Jos aiheu-

tunut hyöty, eli lisääntymisen kohdalla olemassaolon saaminen, on suurempi kuin esimerkiksi 

äidin teini-ikäisyydestä koituva haitta, voidaan tekoa pitää kohteen näkökulmasta hyvänä.106  

Oletusta voidaan kritisoida kahdella tavalla. Ensinnäkin voidaan väittää, ettei olemassa-

olon saaminen ole hypoteettiselle lapselle etu. Rivka Weinbergin mukaan olemassaolo on en-

nakkoehto sille, että asiat voivat olla toimijalle etuja tai haittoja. Lisääntyessä lapselle aiheutetut 

haitat eivät kumoudu olevaksi tulemisen tuottamalla hyödyllä, koska olematon hypoteettinen 

lapsi ei hyödy olevaksi tulemisesta. Olevaksi tuleminen on neutraali asia.107 

Toiseksi voidaan kiistää, että hyötyjä ja haittoja voidaan ylipäätään vertailla Parfitin ku-

vaamalla tavalla. Seana Shiffrinin mukaan hyötyjen ja haittojen välillä on epäsymmetria: haitan 

kokeminen on moraalisesti painokkaampaa kuin hyötyminen. Epäsymmetrian voi havaita siitä, 

kuinka ihmiset yleensä pitävät moraalisesti tuomittavampana sitä, että toimija ei estä jonkin 

haitan aiheutumista toiselle kuin sitä, että toimija ei tuota toiselle jotain hyötyä, vaikka se olisi 

hänelle mahdollista.108 Jos toimintaa tarkastellaan vain hyödyn ja haitan kokonaismäärän nä-

kökulmasta, ei haittaa aiheuttavaa tekoa voida pitää hyötyä tuottavaa moraalisesti merkittäväm-

pänä: tärkeintä on vain kohteen kokonaishyvinvointi toiminnan jälkeen.109 

Vertailua hyötyjen ja haittojen välillä vaikeuttaa myös se, että ihmiset arvottavat hyötyjä 

ja haittoja erilaisin tavoin. Yksi olisi valmis siihen, että hänen kätensä murretaan, jos hän saisi 

 
104 Parfit 1984, 358–359. Parfitin esimerkki on vanhentunut, koska nykyään 14-vuotias tyttö voisi pakastaa 
alkion ja siirtää sen kohtuunsa aikuisena, jolloin ainakin teoriassa voisi syntyä sama ihminen. Tosin jos tyttö olisi 
esimerkkitilanteessa halunnut lisääntyä juuri yhdynnän välityksellä eikä avusteisesti, olisi syntynyt toinen lapsi 
kuin avusteisesta lisääntymisestä. Roberts 2015. 
105 Jos sanottaisiin 14-vuotiaan tytön tehneen moraalisesti väärin lisääntyessään, sitouduttaisiin Parfitin mukaan 
seuraavaan periaatteeseen: ”It is bad if people are worse off than they would have been”. Sanapari worse off 
sisältää ajatuksen siitä, että hyötyä ja haittoja verrataan toisiinsa, ja lopputuloksena ei saa olla kokonaistilan 
huononnus. Huononnus voi Parfitin mukaan koskea ihmisen onnellisuuden määrää tai hyvinvoinnin tasoa. Parfit 
1984, 357–360. 
106 Roberts 2015.  
107 Weinberg 2015, 84–88. 
108 Osoituksena epäsymmetriasta voidaan pitää lääkärinetiikkaan kuuluvaa vahingon välttämisen periaatetta (lat. 
primum non nocere, tärkeintä on olla vahingoittamatta). Lääkärille on ensisijaista olla vahingoittamatta potilasta, 
jolloin haitan estäminen näyttäytyy moraalisesti ensisijaisena suhteessa aiheutettuun hyötyyn. Martin 2015. 
109 Shiffrin 1999, 121–122, 129, 136. 
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epätavallisen hyvän muistin, kun taas toinen ei olisi valmis samaan vaihtokauppaan. Tämän 

takia on moraalisesti kyseenalaista antaa toiminnan kohteelle jokin hyöty, jonka saaminen edel-

lyttää myös haitan kokemista, jos toimija ei voi tietää, pitääkö kohde vaihtokauppaa itselleen 

suotuisana. Lisääntyjä ei voi tietää, pitääkö syntyvä lapsi olemassaoloa niin merkittävänä etuna, 

että sen ohessa tulevat kuoleman ja kipujen kaltaiset haitat ja riskit ovat hänestä hyväksyttävä 

seuraus sen saamisesta.110 

Lisääntyjä ei kuitenkaan voi tietää ennalta, tuleeko syntyvä lapsi myöhemmin pitämään 

olemassaoloa itselleen hyvänä ja siihen kuuluvia haittoja hyväksyttävänä kustannuksena sen 

saamisesta. Tämä ei Shiffrinin mukaan vaikuta lisääntyjän moraaliseen tilivelvollisuuteen li-

sääntymisestään, koska lisääntyminen ei ole toimijalle välttämätön teko. Olemassaolon puute 

ei ole hypoteettiselle lapselle huono vaan neutraali asia, minkä takia toimijalla ei ole moraalista 

velvoitetta lisääntyä. Lasta ei ”pelasteta” olemattomuudesta lisääntymällä.111 

Olemassaolon saaminen on hypoteettiselle lapselle ”puhdas etu” (pure benefit) eli hyöty, 

jonka saaminen ei ole toiminnan kohteelle välttämätöntä samalla tavalla kuin selviytymisen 

kannalta välttämättömien hyötyjen saaminen on. Esimerkiksi aistinautinnot ja materiaalinen 

hyöty ovat Shiffrinin mukaan puhtaita etuja, sillä niistä paitsi jääminen ei aiheuta jyrkkää risti-

riitaa ihmisen oman tahdon ja elämänkokemusten välille, mitä Shiffrin pitää haitan kriteerinä. 

Vaikka toiminnan kohde pitäisi puhtaan edun saamista itselleen hyvänä, siitä osattomaksi jää-

minen ei ole hänelle haitallista. Olemassaolo voi myöhemmin olla syntyneen mielestä hänelle 

itselleen hyvä asia, mutta ilman olemassaoloa jääneelle hypoteettiselle syntyvälle ei ole aiheu-

tettu haittaa sillä, että häntä ei tehty olevaksi.112 

Lisääntyjän ei ole mahdollista antaa olemassaoloa ilman haittojen ja riskien aiheutta-

mista. Lisääntyessä niitä aiheutetaan sellaisen edun antamiseksi, jonka saaminen ei ole koh-

teelle moraalisesti välttämätöntä. Siksi lisääntymistoiminta on Shiffrinin mukaan moraalisesti 

kyseenalainen teko, ja lisääntyjä on vastuullinen olevaksi tulemisesta lapselle elämästä aiheu-

tuvista haitoista, koska on aiheuttanut ne lapselle ilman tämän suostumusta.113 

 
110 Shiffrin 1999, 127–129, 136–137. 
111 Shiffrin 1999, 125–129, 136. 
112 Shiffrin 1999, 120–125. 
113 Shiffrin 1999, 130, 136–137. Shiffrin pyrkii artikkelissaan puolustamaan filosofisesta näkökulmasta 
Yhdysvalloissa nostettuja wrongful life -oikeustapauksia, joissa vaikeasti vammaisen lapsen huoltaja haastaa 
esimerkiksi lääkärin oikeuteen siitä, ettei tämä kertonut lisääntyjälle vamman todennäköisyydestä. Oikeusjuttu 
voidaan joillakin maan hallintoalueilla nostaa myös vanhempia vastaan siksi, että he lisääntyivät eivätkä tehneet 
aborttia. Shiffrin 1999, 117–118. 
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Antinatalistista filosofiaa puoltava David Benatar ajattelee Shiffrinin kanssa samansuun-

taisesti.114 Myös Benatarin mukaan on olemassa hyödyn ja haitan välinen epäsymmetria, jota 

hän havainnollistaa kivun ja nautinnon avulla. Kipu on ihmiselle paha asia, kun taas nautinto 

on hyvä. Kivun puuttuminen on hyvä asia riippumatta siitä, onko olemassa ketään kokijaa. Ki-

vun puuttuminen on siksi hyvä myös hypoteettisille, olemassaoloa vaille oleville ihmisille. Hy-

poteettisten ihmisten osattomuus kivusta on moraalisesti painavampi asia kuin se, etteivät he 

pääse kokemaan nautintoja, koska haitan välttäminen on moraalisesti tärkeämpää kuin hyödyn 

tuottaminen.115 

Nautinnon puute eroaa kivun puuttumisesta siinä, että se on Benatarin mukaan paha asia 

vain, jos on olemassa joku, joka jää sitä ilman. Nautinnon puute on haitallista vain oleville 

ihmisille, mutta ei-olevien kannalta se on neutraali asia. Tästä epäsymmetriasta Benatar johtaa 

päätelmän, että olemassaolon puute on parempi tila kuin olemassaolo, koska toisin kuin olevat 

ihmiset, olemattomat eivät koskaan tunne kipua. Vaikka olevat ihmiset tuntevat kivun lisäksi 

myös nautintoa, jota ei-olevat eivät pääse kokemaan, tekee kivun kokeminen olemisesta huo-

nomman olotilan suhteessa olemattomuuteen. Koska olemassaolo on olemattomuutta huo-

nompi tila, on olevaksi tekeminen Benatarin mukaan syntyvälle lapselle haitan tuottamista. Tä-

män takia ihmisten ei tule lisääntyä.116 

 

Vaihtoehto A: x on olemassa Vaihtoehto B: x ei ole olemassa 

1. Kivun kokeminen (paha asia) 3. Kivun poissaolo (hyvä asia) 

2. Nautinnon kokeminen (hyvä asia) 4. Nautinnon poissaolo (ei paha asia) 

Taulukko 1. David Benatarin kivun ja nautinnon epäsymmetria.117 

 

Shiffrinin ja Benatarin näkökulmista lisääntyminen näyttäytyy moraalisesti kyseenalai-

sena toimintana, koska olevaksi tuleminen aiheuttaa lapselle ainakin jonkinlaisia riskejä ja hait-

toja, kuten henkistä ja fyysistä kipua ja lopulta myös kuoleman.118 Koska haittojen välttäminen 

 
114 Benatarin mukaan hänen näkemyksensä eivät varsinaisesti ole seurauseettisiä, vaikka ne ovatkin 
yhteensopivia monien seurausetiikan suuntausten kanssa. Näkemykset ovat hänen mukaansa yhteensopivia myös 
joidenkin velvollisuuseettisten näkemysten kanssa. Benatar 2013, 122, alaviite 6. Tarkastelen näkemyksiä tässä 
luvussa, koska hyödyistä ja haitoista puhuminen on ominaisinta seurauseettisessä viitekehyksessä. 
115 Benatar 2006, 30–32. 
116 Benatar 2006, 30–32. Benatarin mukaan epäsymmetriasta osoittaa myös se, että ihmisillä on moraalinen 
velvollisuus välttää kärsivien ihmisten tekeminen, mutta ei vastaavaa velvollisuutta tehdä onnellisia ihmisiä. 
Benatar 2006, 32. 
117 Benatar 2006, 38. 
118 Samalla tavalla ajattelee Matti Häyry, jonka mukaan lasten tekeminen on moraalitonta, koska lapsilla on riski 
kärsimyksestä ja huonosta elämästä. Lisääntyminen on irrationaalista, koska järkevintä on pyrkiä minimoimaan 
riskien realisoituminen. Riskit pystyy minimoimaan olemalla lisääntymättä. Häyry 2004, 377–378. 
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on moraalisesti ensisijaista suhteessa hyödyn tuottamiseen, voidaan lisääntyjää pitää vähintään 

moraalisesti tilivelvollisena lapselle tämän elämän aikana aiheutuvista haitoista tai jopa syyttää 

häntä siitä, että hän on toiminut moraalisesti väärin lasta kohtaan. Molemmat ratkaisevat iden-

titeetin ongelman hylkäämällä oletuksen siitä, että toiminnan kohteelle on aiheutettu haittaa 

vain, jos hänen kokonaishyvinvointiaan on huononnettu. Koska lisääntymällä aiheutetaan syn-

tyvälle lapselle edes jonkinlaista haittaa ilman lapsen antamaa lupaa, lisääntyminen on moraa-

lisesti väärin.  

Shiffrin ja Benatar ovat samaa mieltä siitä, ettei lasta voi saattaa olevaksi sillä perusteella, 

että olevaksi saattaminen olisi lapsen oman edun mukaista, koska syntymättömällä lapsella ei 

voi olla intressejä. Kummankaan mielestä syntymättä jääminen ei ole haitta syntymättömälle 

hypoteettiselle lapselle.119  

Vaikka olevaksi tuleminen ei olisi hypoteettiselle lapselle etu, voidaan kysyä, ovatko syn-

tyneet ihmiset tyytyväisiä olevaksi tulemiseensa, eli kokevatko he hyötyneensä siitä. Seu-

rausetiikan näkökulmasta lisääntymistä voitaisiin pitää oikeutettuna, jos lisääntymistoiminnan 

seurauksena olevaksi tulevat ihmiset ovat tyytyväisiä olemassaoloonsa. Kyselytutkimusten pe-

rustella ihmiset vaikuttavat olevan pääasiassa melko tyytyväisiä elämäänsä, vaikka onnellisuu-

den taso vaihtelee eri maissa.120 Koska suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä elämiinsä, ei lisään-

tyminen vaikuta haitalliselta seurauseettisestä näkökulmasta. 

Benatarin mukaan ihmiset yliarvioivat oman elämänlaatunsa psykologisten vinoumien 

vuoksi. Ihmiset esimerkiksi muistavat paremmin elämänsä hyvät kuin huonot hetket, ja ovat 

katteettoman optimistisia tulevaisuuden suhteen. Ihmiset myös sopeutuvat elämänlaadun huo-

nonnuksiin helposti. Itseä verrataan usein huonompiosaisiin, jolloin oma tilanne vaikuttaa pa-

remmalta kuin jos vertailu tehtäisiin parempiosaisiin. Vinoumat ovat Benatarin mukaan evolu-

tiivisesti kehittyneitä piirteitä, jotka ovat tukeneet ihmislajin selviämistä. Ilman vinoumia ihmi-

set eivät olisi lisääntyneet yhtä aktiivisesti. Vinoumien vuoksi ihmisten arvioon omasta elämän-

laadusta ei voi luottaa, vaan elämä on tosiasiassa huonompaa kuin millaiseksi ihmiset sen itse 

hahmottavat. Benatarin antinatalistinen argumentti lisääntymistä vastaan koostuu aikaisemmin 

esitellystä ajatuksesta, jonka mukaan hyödyn ja haitan arvioimisen välillä vallitsee epäsymmet-

ria, sekä argumentista sen puolesta, että ihmisten elämä on kokonaisuudessaan huonoa.121 

 
119 Benatar 2006, 1; Shiffrin 1999, 134. 
120 Weinberg 2015, 152, alaviite 8; Diener & Diener 1996, 181–185. 
121 Benatar 2006, 64–69. Benatarin mukaan ihmisen elämä on huonoa monilla eri kriteereillä. Elämä on huonoa 
aistinautintojen kokemisen kriteereillä, koska ihmiset kokevat päivittäin nälän ja palelun kaltaisia epämukavia 
tuntemuksia enemmän kuin miellyttäviä. Halujen täyttymisen kriteereillä elämä on huonoa, koska ihmisten halut 
eivät useinkaan toteudu, ja toteutuneita haluja seuraa uusia. Benatar 2006, 67–80. Benatarin argumentteja 
kohtaan esitetystä kritiikistä ja Benatarin vastauksista niihin kts. Benatar 2013. 
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Rivka Weinberg huomauttaa, ettei ihmiselämän laatua ole mahdollista arvioida mistään 

muusta kuin ihmisen omasta näkökulmasta. Ihmiset eivät pysty tarkastelemaan elämäänsä ul-

kopuolisesta näkökulmasta, josta käsin voitaisiin määritellä, miten hyviä ja huonoja kokemuk-

sia tulisi arvottaa suhteessa toisiinsa. Vaikka optimistinen suhtautuminen elämään olisi evolu-

tiivinen sopeuma, myös pessimismi ja masennus ovat olleet evolutiivisesti hyödyksi, koska ne 

ovat edistäneet selviytymistä tekemällä ihmisistä varovaisempia ottamaan riskejä. Siksi Wein-

bergin mukaan ei voida väittää, että optimismi on virheellinen tapa suhtautua elämään evolu-

tiivisen hyötynsä vuoksi, tai että pessimismi on objektiivisempi tapa suhtautua elämään.122 

Koska ihmiset tyypillisesti pitävät elämäänsä elämisen arvoisena, lisääntyjä voisi olettaa 

lapsen antavan hypoteettisen suostumuksen olevaksi tulemiseen. Shiffrin vastustaa hypoteetti-

sen suostumuksen olettamista, koska lisääntymisellä aiheutettua olemassaoloa ei ole mahdol-

lista päättää ilman merkittäviä kustannuksia. Itsemurha on ihmiselle fyysisesti, moraalisesti ja 

emotionaalisesti piinaava valinta. Myös Benatarin mukaan jo alkaneen elämän lopettamisen 

kynnys on suurempi kuin sen, ettei uutta elämää saateta alkuun, koska olevaksi tullut ihminen 

on jo muodostanut ihmissuhteita toisten kanssa, ja itsemurha aiheuttaa haittaa myös itsemurhan 

tekijän läheisille.123 

Shiffrinin ja Benatarin näkemykset osoittavat, kuinka lisääntymisen tarkastelu pelkästään 

siitä lapselle aiheutuvien hyötyjen ja haittojen kautta voi johtaa epäintuitiiviseen lopputulok-

seen. Koska olevaksi tulemisen haitat ovat molempien mielestä hyötyjä suurempia, lisääntymi-

sen päätellään olevan väärin. Lisääntymistoiminnalle annetaan päätepisteeksi – käsitteellisesti 

johdonmukaisesti – lapsen syntymä eli olevaksi tuleminen. Toiminnan moraalinen luonne hah-

motetaan tämän lopputuloksen kautta. 

Monet muut filosofit hahmottavat lisääntymistoiminnan moraalisen tarkastelun osaksi 

myös siihen kiinteästi mutta ei välttämättä liittyvän vanhemmuustoiminnan. Esimerkiksi Wein-

bergin mukaan vanhemmaksi tuleminen ja lapsen itsenäiseksi toimijaksi kasvattamisen ilo ovat 

tärkeitä syitä lisääntyä. Lasta ei kohdella väärin, vaikka hänet tehdään olevaksi ilman lupaa, 

koska syntyvä ei ole autonominen toimija, joka olisi voinut tehdä kyseisen päätöksen. Lisään-

tyvä sitoutuu kasvattamaan lapsesta autonomisen toimijan, joka voi myöhemmin tehdä omia 

päätöksiään.124 Lisääntymisen moraalinen oikeutus ei tule varsinaisesta lisääntymistoimin-

nasta, vaan sitä seuraavasta vanhempana toimimisesta, eikä lisääntymistä voida tällaisessa kat-

sannossa tuomita sen perusteella, että olevaksi saattamista pidettäisiin huonona toimintana. 

 
122 Weinberg 2015, 124–130. 
123 Shiffrin 1999, 133, 137; Benatar 2006, 211–213, 220. 
124 Weinberg 2015, 140–142. 
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4.2. Lisääntymisen hyödyt lisääntyjälle 
Edellisessä luvussa kuvattiin käsitystä, jonka mukaan lisääntymistä ei voida pitää syntyvää lasta 

hyödyttävänä toimintana, koska olevaksi tuleminen ei ole hypoteettiselle lapselle etu. Jos syn-

tyvä lapsi ei hyödy olevaksi tulemisesta, lisääntyminen vaikuttaa toiminnalta, johon voidaan 

ryhtyä joko lisääntyjän itsensä tai muiden jo olemassaolevien ihmisten hyväksi.125 Seurauseet-

tisessä keskustelussa on tarkasteltu, mitä omia intressejään lisääntyjä pyrkii toteuttamaan li-

sääntymällä, mikä motiivi hänellä on ollut lisääntyä, ja voidaanko näitä pitää moraalisesti oi-

keutettuina syinä toimintaan. 

On erilaisia tapoja määritellä toimijan henkilökohtainen hyvä, ja ne vaikuttavat siihen, 

millä tavoin lisääntymisen katsotaan olevan lisääntyjän intressien mukaista. Halujen täyttymi-

sen näkökulmasta elämä on hyvää, jos ihmisen omat halut tulevat tyydytetyiksi.126 Jos lisään-

tyminen toteuttaa joitakin toimijan intressejä, toiminta edistää hänen hyvinvointiaan.  

Halua jatkaa omaa sukua voidaan pitää tavanomaisena motiivina lisääntyä. Samankaltai-

nen motiivi on kuolemattomuuden tavoitteleminen itselle siinä merkityksessä, että omat ge-

neettiset piirteet jatkavat olemassaoloa maailmassa oman kuoleman jälkeen. Käytännöllisempi 

motiivi on lapsen tekeminen siksi, että lapsesta saa itselleen hoivaajan ja taloudellisen tukijan 

vanhuuden päivilleen. Myös jatkajan saaminen perheyritykselle ja varallisuuden pitäminen bio-

logisen suvun piirissä jälkeläisen välityksellä voivat olla toimijan haluamia hyötyjä.127 

Christine Overallin mukaan lapsen tekeminen taloudellisen hyödyn vuoksi ei ole järke-

vää, koska lasten kasvattaminen on länsimaisissa yhteiskunnissa vanhemmalle kallista. Van-

hempi joutuu jättäytymään joksikin aikaa pois työelämästä kasvattaakseen lasta, mikä alentaa 

palkka- ja eläketuloja. Myöskään hoivan saamista ei voida pitää lisääntymisen suoraviivaisena 

seurauksena, sillä lapsi ei vääjäämättä koe velvollisuutta hoivata vanhempaansa. Lapsella saat-

taa myös aikuisena olla taloudellisia ja sosiaalisia velvollisuuksia omaa ydinperhettään kohtaan, 

minkä takia tukea ei liikene omalle vanhemmalle.128 

Overall pitää yleisellä tasolla oman edun tavoittelua moraalisesti huonona syynä lisään-

tyä. Lisääntyminen oman hyödyn toteuttamiseksi välineellistää lapsen. Välineellistävä suhtau-

tuminen on Overallin mukaan ristiriidassa rakkaudellisen perhe-elämän kanssa, jollainen olisi 

lapsen kannalta paras kasvuympäristö.129 

 
125 Esimerkiksi David Benatarin mukaan lapsi tehdään väistämättä joidenkin jo olemassaolevien ihmisten 
hyväksi, koska lasta ei voi tehdä hänen omaksi edukseen. Benatar 2006, 129–131. 
126 Parfit 1984, 493; Crisp 2017. 
127 Overall 2012, 61, 76–77, 83; Benatar 2006, 98.  
128 Overall 2012, 76–77.  
129 Overall 2012, 80, 86. 
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Lisääntyminen ilman minkäänlaista halua hyötyä itse olisi Overallin mukaan poikkeuk-

sellista ja jopa moraalisesti huolestuttavaa. Lapsesta hyötyminen on kuitenkin oikeutettua vain, 

jos vanhemmalle koituva hyöty seuraa siitä, että vanhempi on kohdellut lasta päämääränä si-

nänsä. Hyväksyttävä motiivi lisääntyä on lapsen saattaminen olemaan, jotta vanhempi voi ar-

vostaa lasta päämääränä ja luoda vanhempi-lapsisuhteeseen tämän kanssa.130 

Overall ei täsmennä, millä tavoin lapsesta hyötyminen on oikeutettua, jos vanhempi koh-

telee lasta päämääränä itsessään, eikä ole lisääntynyt ensisijaisesti hyötyäkseen itse. Voidaan 

olettaa, että esimerkiksi oman vanhemmuusintressin toteutuminen olisi oikeutettu hyöty lapsen 

tekemisestä, koska intressin tyydyttävä toteuttaminen on sidoksissa lapsen hyvinvointiin. Toi-

saalta Overall hahmottaa lisääntyjän mahdollisiksi intresseiksi lisääntyä ainoastaan taloudelli-

sen tai hoivahyödyn saamisen ja henkilökohtaisen onnellisuuden tavoittelun. Seurauseettisessä 

tarkastelussaan Overall hahmottaa lisääntyjän intressin joksikin, joka palvelee hänen omaa hy-

vinvointiaan joko mielihyvänä tai taloudellisena etuna. Lapsen tekeminen suvun jatkamiseksi 

tai omaisuuden suvussa pitämiseksi eivät hänestä ole lisääntyjän intressejä, ja hän tarkastelee 

niitä velvollisuusetiikan viitekehyksessä.131 Ilmeisesti taustalla on ajatus siitä, että geneettisen 

suvun jatkaminen ja omaisuuden pitäminen suvussa ovat pohjimmiltaan toimintaa, jotka teh-

dään velvollisuudentunnosta jotakin toista tahoa kuten sukulaisia tai isovanhempia kohtaan, 

eikä toimija tavoittele niillä omaa hyväänsä Overallin kapean määritelmän mukaisesti. 

Jos Overallin näkemys sovitetaan toimintateoreettiseen käsitteistöön, voidaan todeta, että 

lisääntyminen on hänestä moraalisesti oikeutettua, jos intressinä on vanhemmuus ja arvostava 

yhteistoiminta lapsen kanssa. Overallin mukaan lasta ei voi tehdä tämän omaksi hyväksi, koska 

syntymättömällä lapsella ei ole etuja, minkä takia lisääntyminen palvelee väistämättä vain li-

sääntyjän tai muiden jo olemassa olevien ihmisten etuja. Lisääntyminen on kuitenkin oikeutet-

tua, jos lapsen tekee voidakseen kohdella tätä arvostavasti tämän jo tultua olevaksi. Tällöin 

lisääntymisen moraalinen oikeutus perustuu aikeeseen ryhtyä arvostavaan vanhemmuustoimin-

taan, joka seuraa lisääntymistoimintaa. Overallin näkemyksessä lisääntyjän on hyväksi toteut-

taa omat intressinsä lisääntyä ja kohdella lasta itsessään arvokkaana, ja suhteeseen syntyminen 

on oletettavasti hyväksi myös lapselle. Tällöin lisääntyminen ei Overallin mukaan ole lisäänty-

jältä itsekästä vaan itseen suuntautunutta toimintaa.132 

Voidaan kysyä, onko lisääntyjän hyväksyttyä lisääntyä täyttääkseen jonkin muun intres-

sinsä, jos hän kuitenkin kohtelee lasta itsessään arvokkaana tämän tultua olevaksi ja elää tämän 

 
130 Overall 2012, 87–88. 
131 Overall 2012, 61–63. 
132 Overall 2012, 88, 215–217. 
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kanssa vanhempi-lapsisuhteessa. Jos lapsen olemaan saattamista ei voida pitää tämän edun to-

teuttamisena, vaan lisääntyminen on väistämättä joidenkin jo olevien ihmisten edun mukaista, 

onko lisääntyminen oikeutettua toisen ihmisen pelastamiseksi, jos sitoutuu vanhemmuustoi-

mintaan? Kysymystä on pohdittu niin sanottujen pelastajasisarusten (savior siblings) kohdalla. 

Pelastajasisaruksella tarkoitetaan lasta, joka on saatettu alkuun valikoimalla vanhempien suku-

soluista muodostetuista alkioista sellainen, josta kehittyvästä lapsesta voidaan ottaa geneetti-

sesti virheettömiä kantasoluja vanhemmille aikaisemmin syntyneen, geneettisestä sairaudesta 

kärsivän lapsen hengen pelastamiseksi.133  

Jos kantasolujen ottamista syntyneeltä lapselta ei pidetä jo toimenpiteen kivuliaisuuden 

vuoksi paheksuttavana toimintana, voidaan todeta, että pelastajasisarusta on mahdollista koh-

della Overallin edellyttämällä tavalla, eli rakastaa ja arvostaa yksilönä vanhempi-lapsisuh-

teessa. Overallin mukaan pelkkä lapsen arvostava kohtelu syntymän jälkeen ei kuitenkaan riitä, 

jos toimintaan on ryhdytty moitittavasta motiivista käsin, kuten pelastajasisaruksen tapauksessa 

hänen mukaansa toimitaan. Pelastajasisarusta kohdellaan välineenä, jos hänet saatetaan ole-

maan toisen ihmisen hyvän edistämiseksi.134 

Overallin näkemykset poikkeavat seurausetiikan näkökulmasta kahdella tavalla. Hän ko-

rostaa motiivin merkitystä toiminnan hyväksyttävyydelle sen sijaan, että keskittyisi ainoastaan 

seurauksiin. Lisäksi hän hahmottaa lisääntymisen toiminnaksi, joka ei ole vain joko lisääntyjän 

tai lapsen edun mukaista, vaan molemmille hyväksi, jos se tehdään oikeasta motiivista käsin. 

Tällöin moraalisesti hyvä lisääntyminen on sellaiseen yhteistoimintaan pyrkimistä, jossa van-

hempi sitoutuu edistämään lapsen hyvää ja kokee sen hyväksi itselleenkin, koska pääsee toimi-

maan vanhempana. Toisaalta voidaan kysyä, onko Overallin perusteltua olettaa, että olevaksi 

tuleminen ja vanhempi-lapsisuhteessa eläminen olisivat hyväksi lapselle. Näkökulman heik-

koutena voidaan pitää sitä, että vaikka lisääntyminen moraalinen oikeutus muodostuu oikean-

laisesta vanhempi-lapsisuhteessa toimimisesta, vanhemmaksi ryhtymien ehtoja ja edellytyksiä 

ei käsitellä tarkasti.135 Vaikka lisääntyjän motiivina olisi lapsen arvostava kohtelu, se ei tar-

koita, että hän tulee onnistumaan toiminnassa. 

 
133 Gheaus 2015, 99. 
134 Overall perustelee myös tarkemmin, miksi pelastajasisaruksen tekeminen on hänestä väärin. Overall vetoaa 
YK:n Lapsen oikeuksien julistukseen, jonka mukaan vanhemmalla ei ole oikeutta käyttää lastaan omiin 
tarkoitusperiinsä. Hänen mukaansa pelastajasisarukselta uusiutuvien kantasolujen ottaminen selkäytimestä 
herättää myös kysymyksen siitä, olisivatko munuaisen ottaminen tai kantasolujen myyminen oikeutettuja tekoja. 
Pelastajasisaruksena tehdylle lapselle saattaisi myös aiheutua psykologista haittaa hänen tiedostaessaan 
olemassaolonsa syyn. Overall 2012, 81–93. 
135 Overall käsittelee toisaalla velvollisuutta olla lisääntymättä. Mahdollisia syitä ovat esimerkiksi vanhemman 
joko liian matala tai korkea ikä, seksuaalinen suuntautuneisuus tai siviilisääty, yhteiskunnan vaarallisuus lapselle 
tai omat heikot vanhemmuuskyvyt. Suurin osa syistä ei aiheuta velvoitetta olla lisääntymättä, mutta erittäin 
voimakas köyhyys ja heikot kyvyt vanhempana aiheuttavat. Overall ei täsmennä, mitkä ovat hyvän 
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Lisääntymisen vaikutusta lisääntyjän hyvinvointiin voidaan tarkastella myös hedonisti-

sesta näkökulmasta.136 Siinä lisääntymistä pidetään lisääntyjän hyvinvoinnille edullisena, jos 

hänen onnellisuutensa kasvaa toiminnan seurauksena. Tyypillisesti tällä tarkoitetaan onnelli-

suuden lisääntymistä lapsen kasvattamisen aikana, eli onnellisuuden ei oleteta lisääntyvän pel-

kästään lisääntymistoiminnan seurauksena. 

Lisääntymistä, jolla tavoitellaan oman onnellisuuden lisäämistä, voidaan arvostella sa-

moin argumentein, joita yllä esitettiin muita lisääntyjää hyödyttäviä intressejä vastaan. Overal-

lin mukaan lisääntyminen oman onnellisuuden lisäämiseksi olisi itsekästä ja lisääntyjältä mo-

raalinen virhe. Hän myös epäilee, lisääkö lisääntyminen ylipäätään onnellisuutta.137  

Lisääntymisen vaikutuksia onnellisuuteen voidaan tarkastella empiirisesti. Eräässä tutki-

muksessa selvitettiin yli 20 vuoden ajalta kerätyn kansainvälisen kyselyaineiston perusteella 

vanhemmaksi tulemisen vaikutusta onnellisuuteen. Tutkimuksessa todettiin lapsen huoletta-

vaksi syntymisen ja kasvattamisen madaltavan onnellisuutta globaalisti. Madaltumiseen vai-

kuttavat kuitenkin monet muuttujat, joista tärkein on ikä. Lisääntymisen vaikutus onnellisuu-

teen on negatiivinen teini-iän ja 40 ikävuoden välillä, kun taas ne 40–60-vuotiaat, jotka ovat 

lisääntyneet, ovat jonkin verran onnellisempia kuin lapsettomat. Tutkijat olettavat tuloksen joh-

tuvan siitä, että pienet lapset vaativat eniten hoivaa ja huolenpitoa, mikä heikentää vanhemman 

onnellisuutta silloin tai vähintään peittää lasten tekemisen positiiviset puolet lisääntyjän mie-

lessä. Lasten muutettua omilleen vanhemman onnellisuus kasvaa. Vanhemmalla iällä koettu 

onnellisuus lisääntyneiden keskuudessa oli voimakkaampaa köyhemmissä valtioissa, mikä 

saattaa tutkijoiden mukaan kertoa siitä, että he ovat onnellisia saadessaan lapsiltaan hoivaa tai 

jotain muita resurssihyötyjä, joita valtio ei tarjoa.138 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lisääntyminen oman onnellisuuden lisää-

miseksi on järkevää, jos tavoitteena on sen lisääminen vanhemmalla iällä, kun lapset ovat jo 

muuttaneet pois kotoa. Lisääntyminen saattaa aiheuttaa lisääntyjälle kuormittavia ja aikaa vie-

viä velvollisuuksia lapsen ollessa pieni, mutta nostaa onnellisuutta vanhemmalla iällä verrat-

tuna lapsettomuuteen.  

 
vanhemmuuden kriteerejä. Pelkkä kelvollinen vanhemmuus, jossa lasta ei kohdella fyysisesti tai henkisesti 
väkivaltaisesti, mutta saatetaan kohdella toisinaan kylmäkiskoisesti tai välinpitämättömästi, ei ole Overallin 
mukaan riittävän hyvää vanhemmuutta. Overall 2012, 131–147.  
136 Parfit 1984, 493; Crisp 2017. Kolmas usein käytetty näkökulma ihmisen hyvinvointiin on objektiivisen listan 
näkökulma, jolla tarkoitetaan käsitystä, jossa tiettyjen asioiden tekeminen on ihmisen hyvinvoinnille parhaaksi. 
En käsittele tässä luvussa objektiivisen listan näkökulmia, koska seurauseettisessä keskustelussa ei tyypillisesti 
oleteta tiettyjä käsityksiä ihmiselle hyvistä asioista. Yhtenä objektiivisen listan teoriana voidaan pitää hyve-
etiikkaa, jota käsittelen luvussa 5.1. 
137 Overall 2012, 79–80. 
138 Margolis & Myrskylä 2011, 34–46. 
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Varsinaista moraalista kysymystä siitä, onko lisääntyminen oman onnellisuuden kohen-

tamiseksi oikeutettua, ei ole mahdollista ratkaista pelkästään empiiristen havaintojen perus-

teella. Lisääntymisellä hyödyn tavoittelun moraalinen oikeutus riippuu pitkälti siitä, katso-

taanko olevaksi tulemisen olevan lapselle hyödyllistä. Jos lapsen olevaksi tulemista pidetään 

sekä syntyvän että lisääntyjän intressinä, lisääntymistä voidaan pitää seurausetiikan näkökul-

masta moraalisesti oikeutettuna. Tällöin tosin joudutaan tekemään oletuksia lapsen hyvästä, 

mitä esimerkiksi luvussa 4.1. referoidut David Benatar ja Seana Shiffrin pitävät moitittavana 

toimintana. Olevaksi tulemisen hyödyllisyyttä voidaan perustella vetoamalla vanhemman ai-

keeseen sitoutua lapsen kasvattamiseen ja arvostavasti kohtelemiseen. Myös toimijan motiivi 

voidaan ottaa moraalisessa tarkastelussa huomioon, ja lisääntymistä voidaan pitää paheksutta-

vana, jos toimintaan on ryhdytty itsekkäistä syistä. 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että seurauseettisestä näkökulmasta lisääntyjän ja 

syntyvän välisen hyvän välinen tasapainottelu on monimutkainen kysymys toiminnan luonteen 

vuoksi. Koska lisääntymisen seurauksena syntyy uusi ihminen, ei siihen ryhtymisen moraalinen 

oikeuttaminen syntyvän hyvän edistämisen näkökulmasta ole vaivatonta.  
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4.3. Lisääntyminen riskinä 
Kun teon moraalista luonnetta tarkastellaan sen aiheuttamien seurausten kautta, voidaan huo-

mioida seurausten toteutumisen todennäköisyys. Seurauseettisessä keskustelussa on tehty jaot-

telu todellisten ja odotettujen seurausten välille. Toimijaa voidaan pitää moraalisesti vastuulli-

sena tekojensa seurauksista, vaikka hän ei perustellusti olisi voinut olettaa niiden toteutuvan. 

Tällöin toiminnan moraalinen luonne määräytyy sen todellisista seurauksista. Vaihtoehtoisesti 

häntä voidaan pitää vastuullisena vain niistä seurauksista, jotka hän on perustellusti voinut en-

nakoida, eli odotetuista seurauksista.139 Jos toiminnan tiedetään voivan aiheuttaa seurauksen, 

jonka toteutumista ei pidetä toivottavana, voidaan sanoa, että toiminnan tekeminen sisältää ris-

kin kyseisestä huonosta seurauksesta. Tarkoitan tässä tutkielmassa riskillä yleisesti toiminnan 

ei-toivottua mahdollista seurausta.140 

Lisääntyminen voi aiheuttaa lisääntyjälle henkilökohtaisen riskin esimerkiksi työmark-

kina-aseman heikentymisestä perhevapaan pitämisen vuoksi.141 Myös lapselle elämästä aiheu-

tuvia riskejä, kuten vakavia sairauksia, voidaan osin pitää lisääntyjään kohdistuvina, sillä li-

sääntyjä tyypillisesti kokee oman hyvänsä olevan sidoksissa lapsen hyvään. Lisääntyjän itsel-

leen aiheuttamia riskejä ei kuitenkaan pidetä moraalisesti merkittävinä, koska riskit ovat seu-

raus hänen omasta toiminnastaan. Sen sijaan lapselle aiheutettuja riskejä pidetään merkittävinä, 

koska lisääntyjä on toiminnallaan aiheuttanut lapselle olemassaolon ja kyseiset riskit. Seu-

rauseettisessä keskustelussa on tarkasteltu, missä määrin lisääntyjällä on oikeus aiheuttaa lap-

selle elämään yleisesti liittyviä riskejä tai kontekstuaalisia riskejä, jotka johtuvat siitä, että lapsi 

tulee olevaksi jonakin tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. 

Luvussa 4.1. esiteltiin Seana Shiffrinin näkemys, jonka mukaan lapsen olevaksi saatta-

minen on moraalisesti kyseenalaista toimintaa, koska olemassaoloon liittyy haittoja ja riskejä, 

joiden aiheuttaminen ei ole sallittua ilman toiminnan kohteen antamaa lupaa. Olevaksi tulemi-

seen liittyy riski siitä, että elämä sujuu jostain lukuisista mahdollisista syistä huonosti. Koska 

olemassaolon aiheuttaminen ei ole moraalisesti välttämätöntä toimintaa, ei lisääntyminen ja ris-

kien aiheuttaminen syntyvälle ole oikeutettua. Lisääntyjää tulee Shiffrinin mukaan voida pitää 

moraalisesti ja oikeudellisesti korvausvelvollisena syntyvälle aiheutuvista haitoista.142 

Rivka Weinbergin mukaan riskien aiheuttaminen olevaksi tekemällä on oikeutettua, 

koska vanhempi on paternalistisessa suhteessa lapseen. Vanhemman tulee roolissaan tehdä va-

 
139 Sinnott-Armstrong 2019. 
140 Riskin erilaisista määritelmistä ks. Hansson 2018. 
141 Overall 2012, 76–77. 
142 Shiffrin 1999, 136–140. 
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listuneita ja järkeviä päätöksiä lapsen hyväksi, koska lapsi ei pysty tekemään niitä itse. Jos ris-

kin ottaminen on riittävän harkintakykyisen vanhemman mielestä lapsen hyvän kannalta perus-

teltua, sen ottamista voidaan pitää oikeutettuna. Koska suurin osa maailman ihmisistä näyttää 

pitävän elämää elämisen arvoisena ja hyväksyy siihen kuuluvat riskit, kuten sairaudet, ei Wein-

bergin mukaan lisääntyessä tehdä väärin syntyvää lasta kohtaan.143 

Shiffrinin näkemystä syntyvän oikeudesta olla tulematta altistetuksi riskeille ilman omaa 

suostumusta voidaan pitää hankalana periaatteena soveltaa laajemmin yhteiskunnassa. Monet 

arkiset asiat, kuten autolla ajaminen, aiheuttavat toisille ihmisille riskejä. Moraalifilosofisessa 

kirjallisuudessa on pyritty määrittelemään, missä tilanteissa riskin aiheuttaminen toisille on hy-

väksyttävää. Yksi vastaus ongelmaan on vastavuoroisen riskeille altistamisen periaate. Jos toi-

mijalla A on oikeus altistaa toimija B riskille X, myös B:llä on oikeus altistaa A samalle tai 

vastaavalle riskille.144  

Lisääntymisen kohdalla riskeille vastavuoroinen altistaminen ei ole mahdollista, koska 

syntyneen ei ole mahdollista tehdä omaa vanhempaansa olevaksi. Lapsen olevaksi tuleminen 

voidaan kuitenkin katsoa jonkinlaiseksi riskiksi myös vanhemmalle, koska tyypillisesti tämän 

intressinä on lapsen hyvinvointi. Usein vanhempi kärsii, jos hänen lapsensa kärsii, ja lapsen 

kuolema heikentää myös vanhemman elämänlaatua. Itsemurhan tehneen lapsen vanhempi voi 

kokea epäonnistuneensa vanhempana ja syyttää itseään lapsen teosta.145 Näkemys ei kumoa 

riskin aiheuttamisen luvanvaraisuuteen liittyvää ongelmaa, mutta riskin kohdistumista myös 

itseen voidaan pitää tekijänä, joka voi estää lisääntyjää ryhtymästä toimintaan, johon liittyy 

merkittävän riskin mahdollisuus. 

Vaikka riskien aiheuttamista lapselle lisääntymällä pidettäisiin yleisellä tasolla oikeutet-

tuna toimintana paternalistisen suhteen nojalla, voidaan kysyä, onko olemassa erityisiä riskejä, 

joita lisääntyjän ei ole oikeutettua aiheuttaa lapselle. Christine Overallin mukaan lisääntyjän ei 

ole oikeutettua lisääntyä, jos hän on niin köyhä, ettei pysty vaatettamaan ja ruokkimaan itseään 

eikä oletettavasti lastaan. Myös omat heikot kyvyt vanhempana perustelevat velvoitteen olla 

lisääntymättä.146 

Ilmastonmuutosta ja maapallon ekologisen monimuotoisuuden vähentymistä voidaan pi-

tää aikaan ja paikkaan kytkeytyvinä riskeinä, jotka kohdistuvat syntyvään lapseen. Hallitusten-

 
143 Weinberg 2015, 142–147. 
144 Hansson 2018. 
145 Kirjailija Katriina Huttunen on kirjoittanut lapsen tekemän itsemurhan vanhemmassa aiheuttamista 
syyllisyyden tuntemuksista. Huttunen 2017. 
146 Overall 2012, 131–147. 
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välisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n mukaan maapallon ilmaston lämpeneminen on toden-

näköisesti ylittämässä 1,5 celsiusasteen rajan vuosien 2030 ja 2052 välillä. 1,5 celsiusasteen 

lämpeneminen aiheuttaa todennäköisesti merenpintojen nousua, meriveden lämpenemistä, sään 

ääri-ilmiöiden yleistymistä sekä voimakkaita kuivuuskausia joillakin alueilla. Ilmiöt voivat hei-

kentää ihmisten elinolosuhteita eri puolilla maapalloa.147 

Ilmastonmuutoksen kehityskulun vuoksi voidaan olettaa, että nyt olevaksi tulevilla lap-

silla on jonkinlainen riski siitä, että he joutuvat elämään maailmassa, jossa hyvän ihmiselämän 

mahdollisuudet ovat heikentyneet. Voidaan kysyä, aiheuttaako lisääntyjä syntyvälle haittaa, jos 

on olemassa riski, ettei lapsi pääse osalliseksi yhtä hyvästä elämänlaadusta kuin vanhempansa. 

Kysymystä voidaan lähestyä luvussa 4.1. esitellyn identiteetin ongelman kautta. Ongel-

massa kysytään, voidaanko olemassaolon aiheuttavaa tekoa pitää moraalisesti paheksuttavana, 

jos olemassaolon saavalle henkilölle aiheutetaan sen yhteydessä jokin välttämätön haitta. Koska 

olemassaoloa ei ole mahdollista aiheuttaa toisena hetkenä ilman, että syntyisi joku toinen ihmi-

nen toisista siittiöistä ja munasolusta, päätös olla lisääntymättä estäisi juuri kyseisen ihmisen 

ainoan mahdollisuuden tulla olevaksi.148 

Yhdessä ongelmaa havainnollistavassa esimerkissä Derek Parfit kysyy, onko luonnonva-

rojaan tuhlailevasti käyttänyt yhteiskunta tehnyt väärin tulevaa sukupolvea kohtaan, jonka 

edustajat syntyvät yhteiskuntaan, jossa on vähemmän resursseja käytettävänä. Parfitin mukaan 

ei voida sanoa, että köyhtyneeseen yhteiskuntaan syntyneitä olisi kohdeltu väärin luonnonva-

roja tuhlaamalla, koska jos luonnonvaroja olisi säästelty, olisi syntynyt toisia ihmisiä kuin juuri 

kyseiset olevaksi tulleet. Jos köyhtyneeseen yhteiskuntaan syntyneet ihmiset kokevat elämänsä 

resurssien vähäisyydestä huolimatta elämisen arvoisiksi, heitä kohtaan ei ole tehty vääryyttä. 

Luonnonvarojen tuhlailu ei ole aiheuttanut haittaa kenellekään tunnistettavalle taholle.149 

Parfitin mukaan monet ihmisten tekemät valinnat voivat vaikuttaa siihen, ketkä ihmiset 

tulevat oleviksi. Vaikka valinnat vaikuttavat etäisiltä suhteessa eri ihmisten olevaksi tulemisen 

olosuhteisiin, niitä voidaan pitää olevaksi tulemisen välttämättöminä ehtoina. Erityisesti pidem-

mällä aikavälillä tarkasteltuna tiettyjä yhteiskunnallisia tapahtumia voidaan pitää ehtona sille, 

että tietyt ihmiset tulevat oleviksi. Parfit kysyy, olisiko kenenkään mielekästä väittää, että 

vaikka rautateitä tai autoja olisi keksitty, hän olisi joka tapauksessa tullut olevaksi.150 

 
147 IPCC 2018, 4–8. 
148 Parfit 1984, 351–361; Roberts 2015. 
149 Parfit 1984, 361–363.  
150 Parfit 1984, 355–361. 
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Vanhempi ei Parfitin mukaan tee väärin lasta kohtaan saattamalla hänet olevaksi niin, että 

tälle aiheutuu samalla riski ilmastonmuutoksen aiheuttamasta elinolojen heikentymisestä, 

koska kyseisellä lapsella ei ole mahdollisuutta tulla olevaksi minään muuna hetkenä. Jos syn-

tynyt kokee elämänsä elämisen arvoiseksi, vanhempi ei ole aiheuttanut lapselle haittaa. Samalla 

tavoin ei voida väittää, että ilmastonmuutoksen kehitystä nopeuttaneet yhteiskunnat olisivat 

tehneet väärin tulevan sukupolven ihmisiä kohtaan. 

Parfit hahmottaa identiteetin ongelmassa tulevan ihmisen partikulaarisena ei-olevana, eli 

tietystä siittiöstä ja munasolusta tiettynä hetkenä alkunsa joko saavana tai saamattomana tule-

vana ihmisenä. Partikulaarinen ei-oleva pystyy saamaan olemassaolonsa vain tiettynä hetkenä, 

eikä hänellä ole mahdollisuutta tulla olevaksi minään toisena hetkenä. Luonnonvarojen tuhlaa-

minen aiheuttaa tietyt olosuhteet, joissa juuri tietyt tulevat ihmiset pystyvät tulemaan oleviksi. 

Koska kyseiset tulevat ihmiset saavat itselleen ainoan mahdollisen olemassaolonsa luonnonva-

roiltaan köyhtyneessä yhteiskunnassa, ei voida todeta, että heille olisi aiheutettu haittaa, koska 

luonnonvarojen köyhdyttäminen on heidän olevaksi tulemisensa välttämätön ehto, ja olemisen 

saaminen on suurempi hyöty kuin luonnonvaroiltaan köyhtyneeseen maailmaan syntyminen. 

Luonnonvarojen tuhlaaminen ei aiheuta haittaa kenellekään tunnistettavalle taholle.151 

Tulevat ihmiset voidaan hahmottaa myös yleisinä ei-olevina, jolloin heidän yksilöllistä 

identiteettiään, joka määräytyy alun saamisesta tiettynä hetkenä tietystä siittiöstä ja munaso-

lusta, ei pidetä moraalisesti merkityksellisenä.152 Luonnonvarojen tuhlailua voidaan pitää mo-

raalisesti huonona toimintana sen perusteella, että tulevaa sukupolvea pidetään moraalisen huo-

mion arvoisena yleisenä tulevana sukupolvena, eikä partikulaarisina yksilöinä. Tästä näkökul-

masta luonnonvarojen tuhlaamista voidaan pitää tuleville ihmisille haitan aiheuttamisena siitä 

huolimatta, että haittojen aiheuttaminen olisi ollut välttämätön ennakkoehto sille, että juuri ky-

seiset ihmiset ovat tulleet oleviksi. Luonnonvarojen tuhlaamista pidetään haitan aiheuttamisena, 

vaikka ei voitaisi tunnistaa tahoa, jolle haitta on aiheutunut.153  

Parfitin identiteetin ongelmaa koskevia näkemyksiä voidaan kritisoida siitä näkökul-

masta, että olevaksi tuleminen ei ole ihmiselle hyöty, jota tulisi verrata olemattomaksi jäämisen 

aiheuttamaan haittaan. Weinbergin mukaan eläminen luonnonvaroiltaan köyhdytetyssä maail-

massa on tulevalle ihmiselle kiistaton haitta, kun taas olemassaoloa vaille jääminen ei ole haitta 

 
151 Parfit 1984, 359–360; Roberts 2015. 
152 Kiitän Jaana Hallamaata partikulaarisen ei-olevan ja yleisen ei-olevan eroa koskevasta kommentista. 
153 Parfit 1984, 359–360; Roberts 2015. Partikulaarisen ja yleisen ei-olevan ero voidaan huomioida myös luvussa 
4.1. esitellyssä 14-vuotiaan äidin tapauksessa. Voidaan todeta, että vaikka äiti lisääntyisi myöhemmin, kyseessä 
olisi siinä mielessä sama ihminen kuin olevaksi tulematon lapsi, että hän on kyseisen äidin olevaksi saattama 
lapsi. Lapsen partikulaarisella, tiettynä hetkenä tietyistä sukusoluista muodostuvalla identiteetillä ei nähdä 
moraalista merkitystä. Roberts 2015. 
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vaan neutraali asia. Weinberg myös huomauttaa, ettei ympäristön köyhdyttäminen itsessään 

kausaalisessa mielessä aiheuta kenenkään ihmisen olemassaoloa, vaikka sen tapahtumista pi-

dettäisiin edellytyksenä sille, että juuri tietty elämä alkaa tiettynä hetkenä.154 

Olevaksi tulemiseen liittyviä riskejä voidaan pitää lapselle aiheutettuina haittoina, jos ole-

tetaan, ettei lapselle ole tuotettu suurempaa hyötyä saattamalla hänet olevaksi. Voidaan kuiten-

kin huomauttaa, että riskien huomioiminen lisääntymisvalintaa tehdessä voi olla monimut-

kaista. Ihmisillä voi perustellusti olla hyvin erilaisia näkemyksiä riskien merkityksestä. Eräät 

jättävät lisääntymättä siitä aiheutuvien työllistymisriskien vuoksi. Jotkut jättävät lisääntymättä 

ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien takia, kun taas toiset eivät kumpaakaan merkittävänä. 

Ihmisillä on erilaisia tapoja suhtautua riskeihin. 

Lisääntymistä voidaan myös pitää reaktiona riskien aiheuttamaan epätoivoon. Anca Ghe-

auksen mukaan ihmiset ovat psykologisesti riippuvaisia oletuksesta siitä, että maailmaan tulee 

uusia ihmisiä. Ihmisten motivaatio tehdä asioita ja jopa into elää riippuvat kyseisestä oletuk-

sesta.155 Lisääntymistä voidaan pitää luottamuksen osoituksena sille, että elämä tulee jatku-

maan elämisen arvoisena uhkakuvista huolimatta. Lapsen käyttämistä toivon vahvistamisen vä-

lineenä voidaan tarkastella moraalin näkökulmasta. Voidaan kysyä, onko lapselle oikeutettua 

aiheuttaa elämänlaatua koskeva riski, jotta lisääntyjän oma luottamus tulevaisuuteen vahvistuu.  

 

 

  

 
154 Weinberg 2015, 83–89. 
155 Gheaus 2015, 94. 
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5. Lisääntyminen hyve- ja hoivaetiikan näkökulmasta 
Tarkastelen tässä luvussa, miten lisääntyminen hahmotetaan moraalisena kysymyksenä hyve- 

ja hoivaetiikan näkökulmista. Hyve-etiikan kohdalla kysyn, millainen kuva lisääntymisestä 

muodostuu yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Hoivaetiikan kohdalla kysyn, miten 

hoivan moraalisen merkityksen korostaminen vaikuttaa lisääntymisen moraaliseen harkintaan.  

5.1. Lisääntyminen osana hyveellistä elämää 
Lisääntymistä voidaan tarkastella hyve-eettisesti sekä yksilön että yhteisön näkökulmista. Yk-

silön näkökulmassa keskitytään siihen, toimiiko lisääntyjä hyveellisesti lisääntyessään, ja mil-

laisia vaikutuksia lisääntymisellä on häneen itseensä moraalisena toimijana. Yhteisön näkökul-

massa lisääntymistä tarkastellaan hyveelliseen yhteisöelämään kuuluvana asiana. Rosalind 

Hursthouse puolustaa lisääntymistä (naisen) yksilönäkökulmasta, kun taas Alasdair MacIntyren 

hyveellistä yhteisöelämää koskevista näkemyksistä voidaan rakentaa yhteisönäkökulmaa edus-

tava argumentti lisääntymisen puolesta. 

Hursthousen mukaan naisen lisääntymistoiminta156, johon kuuluu raskauden läpikäymi-

nen ja lapsen synnyttäminen, on moraalisesti arvokasta kahdesta syystä. Ensinnäkin lisäänty-

mistoiminnalla pyritään tuottamaan ihmiselle jälkeläinen, jonka saaminen on moraalisesti ar-

vokasta. Oma jälkeläinen ja tämän kasvattaminen vanhempi-lapsisuhteessa on ihmiselle nau-

tinnon ja terveyden kaltainen hyvä. Toiseksi lisääntymistoiminnassa hyvin onnistuminen edel-

lyttää rohkeuden, mielenlujuuden ja kestävyyden kaltaisten hyveiden mukaista toimintaa. Hy-

veiden mukainen toiminta mahdollistaa naiselle kehittymisen hyveellisenä toimijana.157 

Raskauden läpikäymistä ja lapsen synnyttämistä ei yleensä pidetä moraalisesti arvok-

kaana toimintana, koska ne edellyttävät biologista kykyä, jota miehillä ja tietyillä naisilla ei ole. 

Moraalisten tekojen ajatellaan olevan kaikille ihmisille mahdollisia biologisista eroista huoli-

matta. Jos raskauden läpikäymisen ja lapsen synnyttämisen katsotaan olevan moraalisesti hyvää 

toimintaa, voidaan kysyä, onko niiden tekeminen välttämätöntä. Hursthousen mukaan lisäänty-

minen ei ole moraalisesti välttämätöntä toimintaa, sillä ihminen voi tehdä myös muita arvok-

kaita asioita elämässään.158 Tältä osin raskaus ja synnyttäminen vaikuttavat moraalisesta näkö-

kulmasta pikemminkin yhdentekevältä toiminnalta. 

Biologisen jälkeläisen saaminen on mahdollista myös ilman raskauden läpikäymistä ja 

synnyttämistä, jos lisääntyjä hyödyntää koeputkihedelmöitystä ja sijaissynnyttäjää. Lapsen voi 

 
156 Hursthouse käyttää verbiä bearing (a child). Hursthouse 1987, 315. 
157 Hursthouse 1987, 295–318. 
158 Hursthouse 1987, 295–300, 312–318. 
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myös adoptoida, ja Hursthouse pitää myös adoptoitua jälkeläistä ihmiselle hyvänä. Voidaan 

kysyä, miksi raskautta ja synnyttämistä tulisi pitää moraalisesti arvokkaina osina jälkeläisen 

tavoittelussa. Hursthousen mukaan raskauden läpikäyminen ja synnyttäminen ovat moraalisesti 

arvokkaita tekoja, koska ne suorittamalla lapsesta tulee todella naisen ”oma”. Lopputuloksen 

saaminen ilman omaa ponnistelua ei ole yhtä arvokasta kuin sen saavuttaminen ponnistelun 

jälkeen. Sijaissynnyttäjän käyttämistä Hursthouse vertaa plagiointiin: toisen naisen synnyttämä 

lapsi ei ole samassa määrin oma kuin itse synnytetty.159 

Adoptiota Hursthouse pitää hyvänä toimintatapana vain sellaisessa tilanteessa, jossa äiti 

ei voi tai ei halua kasvattaa synnyttämäänsä lasta. Sijaissynnyttäjän käyttäminen sen sijaan on 

tarkoituksellista pyrkimistä tilanteeseen, jossa syntyvä lapsi erotetaan synnyttäjästään ja siksi 

väärin. Hursthousen mukaan usein (mutta ei aina) toimitaan ihmisen luonnollista hyvää vasten, 

jos syntyvän lapsen ja synnyttäjän välinen luonnollinen yhteys rikotaan. Hursthousen näkemys 

raskauden läpikäymisen arvosta pohjaa käsitykseen ihmisen luonnosta ja siitä johdettuun käsi-

tykseen ihmisen hyvästä, vaikka moraalikeskustelussa luonnollisuuteen vetoamisessa tulee hä-

nen mukaansa olla varovainen.160 

Naisen biologinen kyky synnyttää tekee naisesta kyvyiltään ylivertaisen (superior) suh-

teessa mieheen, koska naisella on kyky, jota miehellä ei ole.161 Kyky tekee naisesta moraalisesti 

enemmän vastuuta kantavan toimijan verrattuna mieheen. Hursthousen mielestä abortin teke-

minen on väärin. Heteroseksuaalinen yhdyntä voi aiheuttaa naisen raskaaksi tulemisen, minkä 

takia naisella on vastuu pitää huolta ehkäisyn käytöstään tai pidättäytyä yhdynnästä välttääk-

seen tarpeen abortin tekemiseen. Vahinkoraskauksien alkamisen ehkäissyt nainen on muuten 

samanlaisen elämän elänyttä miestä moraalisesti ansioituneempi, koska hän on vastuullisella 

toiminnallaan välttänyt tilanteen, jossa joutuisi tekemään moraalisesti paheksuttavan teon. Suu-

remman moraalisen vastuun onnistuneesti kantaminen tekee naisesta ansioituneemman kuin 

miehestä, joka ei ole joutunut kantamaan samaa vastuuta.162 

Christine Overallin mielestä naisen pitäminen miestä moraalisesti enemmän vastuuta 

kantavana toimijana pelkästään biologisen kyvyn takia on seksististä miehiä kohtaan. Vaikka 

Overall katsoo raskauden läpikäymisellä ja synnyttämisellä olevan jonkinlaista arvoa, hän pitää 

 
159 Hursthouse 1987, 312–315. 
160 Hursthouse 1987, 322, 328–329. 
161 Voidaan huomauttaa, että lapsen synnyttäminen edellyttää miehen siittiön. Vaikka naisen roolia pidettäisiin 
tärkeämpänä lisääntymistoiminnassa, toiminta ei onnistu ilman miehen osallistumista siittiöiden luovuttajana. 
162 Hursthouse 1987, 296–299.  
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moraalisen ansiokkuuden kannalta tärkeämpänä tekijänä lapsen kasvattamista, joka on ainakin 

kahdeksantoista vuoden mittaisen sitoutumisen edellyttävä rupeama.163 

Hursthousen näkemys raskauden läpikäymisen ja synnyttämisen moraalisesta merkityk-

sestä paljastaa hyve-etiikan eron suhteessa muihin eettisiin näkökulmiin. Naisten pitäminen 

moraalisesti vastuullisempina toimijoina biologisen ominaisuuden vuoksi poikkeaa velvolli-

suus- ja seurausetiikalle ominaisesta ajattelusta, jossa ihmisillä ajatellaan olevan yhtäläiset 

mahdollisuudet toimia moraalisesti hyvin. Biologisia piirteitä pidetään niissä moraalisen toimi-

juuden kannalta yhdentekevinä.164 Vaikka Hursthousen näkökulma on omintakeinen hyve-ee-

tikkojen piirissä, voidaan siitä havaita hyve-etiikalle tyypillinen näkemys ihmisen biologisen 

luonnon merkityksestä moraalikysymysten tarkastelussa. Hyve-etiikassa ihminen on biologi-

nen olento, jonka hyvä määräytyy hänen lajityypillisisistä piirteistään ja päämäärästään eli te-

loksesta.165 Seuraus- ja velvollisuusetiikan taustalta ei yleensä löydy vastaavia biologiaan pe-

rustuvia käsityksiä ihmisen hyvästä. 

Overall kritisoi Hursthousea siitä, että tämä pitää lisääntymistoimintaa hyvänä sinänsä, 

mutta perustelee arvostelman viittaamalla lapsen kasvattamiseen ja perhe-elämään eli vanhem-

muustoimintaan, joka on lisääntymistoiminnasta riippumatonta. Overall ei itse pidä lisäänty-

mistoimintaa sinänsä moraalisesti arvokkaana, vaan arvokasta on pyrkimys vanhempi-lapsisuh-

teeseen syntyvän kanssa, eli lisääntymisen ja vanhemmuuden muodostama kokonaispro-

sessi.166 Hursthouse sen sijaan pitää lisääntymistoimintaa itsessään arvokkaana, mutta sisällyt-

tää toiminnan käsitteeseen myös vanhemmaksi tulemisen kaltaisia siitä seuraavia mutta siitä 

käsitteellisesti riippumattomia asioita. Näkemysten ero löytyy lisääntymistoiminnan käsitteel-

lisestä hahmottamisesta. Overallin hahmotustapaa voidaan pitää tarkempana, koska lisäänty-

mistoiminta on mahdollista myös ilman aietta ryhtyä vanhemmaksi. 

Naisen lisääntymistoiminta on Hursthousen mukaan arvokasta, koska se mahdollistaa 

naiselle hyveiden mukaisesti toimimisen, mitä hyve-etiikassa pidetään moraalisesti arvok-

kaana. Lisääntymistä ei ole yleensä arvostettu muiden hyveitä edellyttävien tekojen lailla, koska 

sitä on pidetty arkisena toimintana ja biologisena tapahtumisena, jota ei tavallisuutensa vuoksi 

tarvitse kehua. Sitä ei ole pidetty moraalisesti arvostettavana senkään takia, että naiset eivät 

usein ole voineet itse päättää lisääntyäkö vai ei; lisääntyminen on ollut avioelämän itsestään-

selvänä pidetty seuraus. Hursthousen mukaan jonkin asian tekeminen ilman omaa valintaa ei 

 
163 Overall 2012, 59–60. 
164 Hursthouse 1987, 298. 
165 MacIntyre 2004, 177–178. 
166 Overall 2012, 60, 212. Lisääntymisen arvokkuuden ehtoja ovat myös lapsen haluaminen hänen itsensä vuoksi 
ja sitoutuminen rakastamaan lasta yksilönä. Overall 2012, 212–215. 
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kuitenkaan vaikuta sen tekemisen moraaliseen arvoon. Esimerkiksi sotilailla ei yleensä ole 

vaihtoehtoja sotimiselle; taistelusta kieltäytyminen voisi johtaa teloitetuksi tulemiseen. Silti so-

tilaille annetaan tunnustusta rohkeasta toiminnasta.167 

Hursthousen mukaan motiivilla, jonka perusteella toimintaan on ryhdytty, on kuitenkin 

moraalista merkitystä. Ilman omaa haluaan lisääntyvä ja lapsensa hyvin kasvattava nainen ei 

toimi hyveellisesti, vaan ainoastaan hyveiden vaatimusten mukaisesti. Sillä ei ole merkitystä, 

onko naisella ollut todellista mahdollisuutta toimia toisin, eli onko hyveiden mukainen toiminta 

ollut vain ulkoisen pakon sanelemaa, koska hyveiden mukaiseen toimintaan usein kuuluu tiet-

tyjen asiantilojen ja vaihtoehtojen puuttumisen hyväksyminen. Jos toinen ihminen on pulassa 

ja pelastaminen vaarallista, hyveiden vaatimusten mukaisesti toimiva ihminen ei näe tilanteessa 

itselleen vaihtoehtoja ja ryhtyy pelastustoimiin. Vaikka lisääntyminen ei olisi itse valittua, siinä 

hyvin suoriutuminen on hyveiden mukaisesti toimimista.168 

Varsinainen hyveellinen toiminta edellyttää oikeasta motiivista käsin toimimisen. Lisään-

tymiselle hyväksyttävä motiivi on halu saada lapsi hänen itsensä vuoksi, eikä esimerkiksi saa-

dakseen perijän tai täyttääkseen toisten ihmisten odotukset. Jonkin asian tekeminen sen itsensä 

vuoksi ei kuitenkaan riitä tekemään jostain toiminnasta moraalisesti hyvää, sillä itse toiminnan 

tulee olla moraalisesti arvokasta, kuten lisääntyminen Hursthousen mukaan on.169 

Lisääntymistoiminnan oikeuttaminen vetoamalla toimijan moraaliseen kehittymiseen 

erottaa Hursthousen hyve-eettisen näkökulman seuraus- ja velvollisuuseettisistä. Niissä toimin-

taa ei yleensä pidetä moraalisesti hyvänä, jos toimija tekee sen hyötyäkseen itse.170 Toiminta 

on moraalista, jos sen tekemällä edistetään toisen ihmisen hyvää, joka ei ole vain toimijan keino 

toteuttaa omaa hyväänsä.171 Overall suhtautuu kriittisesti lisääntymisen oikeuttamiseen siitä li-

sääntyjälle koituvien hyötyjen perusteella. Lisääntyminen vain oman edun vuoksi olisi itsekästä 

eikä välttämättä lapsen edun mukaista. Henkilökohtainen hyöty ei saa olla keskeinen motiivi 

lisääntyä, vaan korkeintaan positiivinen seuraus vanhempi-lapsisuhteeseen pyrkimisestä.172 

Hursthouse ei tee vastaavaa erottelua omien halujen mukaisesti toimimisen ja moraali-

sesti hyvän toiminnan välille. Hänen edustamansa uusaristoteelisen hyve-etiikan taustalla on 

käsitys ihmiselle hyvästä elämästä, josta käytetään antiikin kreikan ilmaisua eudaimonia. Sana 

 
167 Hursthouse 1987, 296–302, 308, 315–318. 
168 Hursthouse 1987, 302–304. 
169 Hursthouse 1987, 305–306, 309–311. 
170 Ks. luku 4.1. 
171 Hallamaa 2017, 72. 
172 Overall 2012, 80, 87. Overall ei mainitse lisääntyjän moraalista kehitystä mahdollisena lisääntyjän 
tavoittelemana hyötynä lisääntymisestä, vaan esimerkiksi yksinäisyyden välttämisen vanhemmalla iällä ja 
henkilökohtaisen onnellisuuden tavoittelun.  
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käännetään usein kukoistamiseksi, onnellisuudeksi tai hyväksi elämäksi. Eudaimonia on jotain, 

jota kaikki ihmiset haluavat inhimillisen luontonsa vuoksi. Ihminen saavuttaa eudaimonian to-

dennäköisimmin elämällä hyveellisesti eli kehittämällä ja käyttämällä hyveitään. Anteliaisuu-

den hyveen käyttäminen tekee todennäköisemmäksi sen, että ihminen voi luontonsa mukaisesti 

elää toisten ihmisten kanssa.173 Käytännöllisen järjen hyvettä (fronesis) kehittänyt ihminen tie-

tää, mitkä asiat ovat ihmiselle hyviä, ja hyveitä harjoittamalla hänen halunsa ja tahtonsa suun-

tautuvat kyseisten hyvien tavoitteluun. Sen takia hyveellisen ihmisen omat halut ja moraalisesti 

hyvä toiminta eivät ole toisilleen vastakkaisia.174 Hyve-etiikan näkökulmasta voidaan olettaa, 

että hyveitään riittävästi koulinut ihminen voi tietää, että jälkeläisen saaminen on osa ihmisen 

kukoistusta, ja onko siihen ryhtyminen soveliasta hänen sen hetkisessä tilanteessaan. 

Hursthousen mukaan jälkeläisen tekeminen on tärkeä osa hyvää elämää, ja lisääntyminen 

ja lasten kasvattaminen ovat naiselle mahdollisuus toteuttaa omia hyveitä. Sen takia lisäänty-

minen vaikuttaa yksilön kannalta poikkeuksetta hyvältä toiminnalta. Hursthousen näkökul-

masta lisääntymistoimintaa on vaikea tarkastella mistään muusta kuin yksilön hyvän näkökul-

masta. Palaan huomioon alaluvun lopussa. Sitä ennen tarkastelen Alasdair MacIntyren yhtei-

söllistä hyveajattelua. 

MacIntyren hyvää elämää koskevista ajatuksista voidaan rakentaa hyve-eettistä yhtei-

sönäkökulmaa edustava peruste lisääntyä, vaikka MacIntyre ei itse tarkastele lisääntymistä mo-

raalisena kysymyksenä. Ihmisen haavoittuvuus ja hoivan tarve etenkin lapsena, sairaana ja van-

hana osoittavat ihmisten tarvitsevan toistensa tukea sekä selviytyäkseen että saavuttaakseen 

eudaimonian. Ihmisten on siksi hyvä elää yhteisöissä, joissa toisiin suhtaudutaan vastavuoroi-

sen hoivaavasti. Tällaisissa yhteisöissä ihmiset pystyvät parhaiten kehittymään itsenäisinä toi-

mijoina ja harkitsemaan yhdessä, mikä parhaiten edistää yhteisön jäsenten hyvää.175 

Yhteisöllisessä hyve-etiikassa ajatellaan, että ihminen voi parhaiten elää inhimillisesti hy-

vää elämää toisten kanssa. Siksi yhteisön jatkuvuutta voidaan pitää hyvän toteutumisen välttä-

mättömänä edellytyksenä. Jatkuvuus edellyttää uusien jäsenten tulemista yhteisöön, minkä to-

teuttamiseen lisääntyminen on tehokkain tapa.176 Lasten tekemistä voidaan näin pitää välttä-

mättömänä edellytyksenä yhteisön jatkuvuuden ja nykyisten jäsenten hyvän toteutumiselle. 

 
173 Hursthouse 1987, 221–227, 305–306. 
174 MacIntyre 2004, 178–179, 193. 
175 MacIntyre 1999, 1–3, 97–99, 107–108. 
176 MacIntyre kirjoittaa paikallisyhteisöistä (local communities), joissa ihmiset ovat sidoksissa toisiinsa 
sukulaissuhtein, naapureina ja ammatillisessa merkityksessä. MacIntyre 1999, 108. Vaikka ihmisiä liittyisi 
yhteisöön eri tavoin, oman suvun jatkamista voidaan pitää paikallisyhteisölle keskeisenä, koska siihen syntyneet 
ihmiset juurtuvat kaikista voimakkaimmin yhteisöön.  
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MacIntyren ajattelun taustalla on näkemys ihmisestä eläimenä, jonka tarpeita ovat hoiva, 

yhteisöllisyys ja kielellinen harkinta yhteisön toisten jäsenten kanssa. Ihmisen hyvä perustuu 

biologisten tarpeiden täyttymiseen. Tarpeet täyttyvät elämällä yhdessä toisten kanssa ja toimi-

malla hyveiden vaatimilla tavoilla.177 Käsityksistä voidaan johtaa väite, että ihmisen riippuvuus 

toisista ihmisistä ja hoivan tarve etenkin vanhemmalla iällä oikeuttavat sen, että ihminen tuottaa 

jälkeläisen, joka voi hoivata häntä. 

Monet lisääntymisetiikasta kirjoittaneet vastustavat näkemystä. Esimerkiksi Rivka Wein-

bergin mukaan lapsesta voisi olla ikävä kuulla tulleensa tehdyksi vain hyötymistarkoituksessa 

eikä itsensä vuoksi.178 Overallin mukaan lapsesta hyötyminen on sallittua vain siinä tapauk-

sessa, että motiivi on ollut lapsen saaminen hänen itsensä vuoksi, ja hyöty on seurannut siitä.179 

Kumpikaan ei ota tarkasteluissaan huomioon ihmisen mahdollisia tarpeita, kuten riippuvuutta 

toisten hoivasta. Kumpikin tuntuu olettavan, että ihminen voi järjestää itselleen vanhana hoivan 

myös muilla tavoilla, kuten ostamalla itselleen hoivapaikan vanhainkodista. Ihminen hahmote-

taan itsenäisenä toimijana, joka tekee moraaliset päätöksensä toisista ihmisistä ja biologisista 

reunaehdoista irrallaan. Omiin tarpeisiin vastaaminen ja moraalisesti oikea toiminta nähdään 

erillisinä asioina. 

MacIntyren hyve-etiikassa ihmisen hyvä ja oikein toimiminen kytketään niin voimak-

kaasti toisiinsa, että vastaavanlaista erottelua on hankala tehdä. Ihmisen biologinen tarve hoi-

valle huomioidaan eettisessä tarkastelussa. Vastaavantyyppisenä lausumattomana lähtökohtana 

tuntuu olevan oletus, että lapselle olisi hyvä asia syntyä yhteisöön, eikä lisääntymistä oman 

hoivan turvaamiseksi tarvitse pitää välineellistävänä lasta kohtaan. 

Hyve-etiikan näkökulmasta tarkasteltuna lisääntymistoiminta ei vaikuta moraalisesti yhtä 

ongelmalliselta kuin seuraus- ja velvollisuusetiikassa. Keskeisiltä osin ongelmien puute johtuu 

siitä, että inhimillinen elämä on jo etukäteen todettu hyväksi, eikä lapsen olevaksi saattamista 

pidetä siksi lapselle haitallisena. Siksi esimerkiksi luvuissa 4.1. ja 4.3. tarkastellun identiteetin 

ongelman kaltaista kysymystä ei voi muodostua hyve-etiikan näkökulmasta: lapsen olevaksi 

tuleminen on hyvä asia, koska etiikassa hyvä määräytyy ihmisen luonnollisesta hyvästä käsin. 

Hyve-etiikan ongelmana lisääntymistoiminnan moraalisessa tarkastelussa voidaan pitää 

sitä, että sen avulla on hankala tarkastella, onko lisääntyminen tietyissä tilanteissa oikein vai ei. 

Ylipäätään hyve-etiikan soveltaminen konkreettisten moraalisten kysymysten tarkasteluun on 

 
177 MacIntyre 1999, 5, 67–70, 97. 
178 Weinberg 2015, 43. 
179 Overall 2012, 87. 
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vaikeaa, ja monet etiikan kannattajat pitävät sitä etiikan hyväksyttävänä piirteenä.180 Hyve-etii-

kassa keskitytään enemmän toimijan omaan moraaliseen kehitykseen ja valmiuksiin toimia oi-

kein oman elämänsä eri tilanteissa niiden tullessa vastaan. 

Samalla hyve-etiikan vahva käsitys ihmisen hyvästä vaikeuttaa lisääntymistoiminnan laa-

jempaa tarkastelua. Hyve-etiikan puitteissa on vaikea asettua yksilön hyvän ulkopuolelle, sillä 

etiikassa tarkastellaan asioita voimakkaan partikulaarisesta näkökulmasta. Sitä voidaan pitää 

etiikan vahvuutena, mutta samalla vaikeutuu paikalliselle inhimilliselle hyvälle vastakkaisten 

tai sille välttämättömien mutta kaukaisten hyvien, kuten maapallon ekologisen kestävyyden 

huomioiminen. 

  

 
180 Hursthouse & Pettigrove 2018. 
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5.2. Hoivaaminen moraalisesti merkityksellisenä toimintana 
Hoivaetiikassa on alusta asti keskitytty vanhemman ja lapsen suhteeseen moraalisesti merkit-

tävänä hoivasuhteena. Suuntauksen kehittymisen kannalta tärkeä kirjoitus oli Sara Ruddickin 

artikkeli, jossa äitiys kuvattiin omanlaisenaan tapana hahmottaa maailmaa. Ruddickin mukaan 

äitiys on lapsen suojelemisen tarpeesta syntyvä käytäntö, johon sisältyy arvoja, käsityksiä to-

tuudesta, metafyysisiä asenteita ja harkintatapoja. Äitiyden toteuttamisessa joitakin asioita pi-

detään tavoittelemisen arvoisina, ja voidaan puhua äitiyden hyveistä ja paheista, jotka voivat 

joko tukea tai estää tavoitteiden saavuttamisessa. Äidillinen ajattelu on lapsen kasvattamisesta 

syntyvä ajattelemisen ja tuntemisen kokonaisuus.181 

Ruddickin mukaan äidillinen ajattelu ei ole mahdollista ainoastaan naisille, vaan myös 

jotkut miehet kykenevät äidilliseen ajatteluun hoivatessaan toisia. Naisen biologisella keholla 

on jonkinlainen vaikutus äidillisen ajattelun syntyyn, minkä vuoksi miesten äidillinen ajattelu 

on erilaista. Ruddick kirjoittaa jättävänsä biologiaa koskevien kysymysten tarkemman käsitte-

lyn odottamaan ihmisten ”moraalisen ja poliittisen ymmärryksen” kehittymistä.182 

Äitiyden tavoitteita ovat lapsen elämän varjeleminen, fyysisen, älyllisen ja emotionaali-

sen kasvun tukeminen sekä lapsesta sosiaalisesti hyväksyttävän yksilön muovaaminen. Tavoit-

teet voivat olla eri tilanteissa keskenään ristiriidassa, ja esimerkiksi lapsen kehitys voi edellyttää 

tämän altistumista vaaroille. Äideille tyypillisiä paheita ovat liiallinen pelokkuus ja lapsen kont-

rollointi. Yleensä äidit kuitenkin ymmärtävät, että kaikkia tavoitteita ei voi toteuttaa onnistu-

neesti, ja jotkin jäävät väistämättä toisten varjoon eri hetkinä.183 

Äitiyden keskeinen metafyysinen asenne on Ruddickin mukaan elämän säilyttäminen tai 

hallussa pitäminen (holding), jossa arvostetaan olemassaolevien asioiden säilymistä uusien asi-

oiden hankkimisen sijaan. Maailman asioita ja ihmisiä pyritään korjaamaan ja suojelemaan. 

Äitiys on nöyrää asennoitumista, joka syntyy sen ymmärtämisestä, että maailmaa ja sen tapah-

tumia ei voida hallita. Äidit hahmottavat maailman erilaiset vaarat sekä elämän ja omien vai-

kuttamiskeinojensa rajallisuuden, mutta pyrkivät silti kaikin voimin turvaamaan lastensa sel-

viämisen. Tehtävästä selvitäkseen äidit suhtautuvat maailmaan – ja ennen kaikkea lisääntymi-

seen – hyvällä huumorilla, vaikka elämän ehdot olisivat kurjat.184 

Ruddick ei tarkastele lisääntymistoimintaa moraalisena kysymyksenä, mutta hänen ajat-

telussaan voidaan havaita positiivinen asennoituminen lisääntymisen moraaliseen sallittavuu-

 
181 Ruddick 1980, 347–348. 
182 Ruddick 1980, 346. 
183 Ruddick 1980, 348–350. 
184 Ruddick 1980, 350–351. 
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teen. Lisääntyminen hahmottuu toimintana, johon äidit ryhtyvät, vaikka olosuhteet olisivat vaa-

ralliset. Ruddick ei erottele lisääntymisen kannalta hyväksyttäviä ja liian vaarallisia olosuhteita. 

Vaaroja pidetään elämään väistämättä kuuluvina asioina, joihin täytyy osata suhtautua oikein. 

Ruddickin ajattelussa äidit ymmärtävät elämän lukuisat uhkat ja ihmisten perimmäisen haavoit-

tuvaisuuden, mutta sitoutuvat hoivan antamiseen, vaikka asennoituminen voi aiheuttaa heille 

henkistä tuskaa. 

Ruddick ei perustele, miksi äitiys olisi tavoittelemisen arvoinen tila, vaan pyrkii pikem-

minkin kuvailemaan äitiyden eri piirteitä.185 Vaikka äitiys näyttäytyy tilana, joka on hyödylli-

nen toimijan moraaliselle kehitykselle, Ruddick ei esitä perusteita vanhemmaksi pyrkimiselle. 

Keskeisenä moraalifilosofisena sisältönä voidaan pitää näkemystä siitä, kuinka lisääntymisestä 

kumpuavaa äidillistä ajattelua tulisi soveltaa julkisessa keskustelussa ja lainsäädännössä.186 Äi-

tiys ei ole tila, jonka tavoittelemista tarvitse pohtia moraalin näkökulmasta, vaan lisääntymis-

toiminnasta seuraava tapa hahmottaa maailmaa, jota tulee soveltaa myös perhe-elämää laajem-

malla alueella. 

Hoivaeetikko Virginia Held tarkastelee varhaisessa artikkelissaan lisääntymistä toimin-

tana. Ihmisen lisääntyminen on hänen mukaansa tietoisen valinnan piiriin kuuluvaa toimintaa 

eikä muiden eläinten lisääntymisen lailla vain biologisesti ohjautunutta. Ihmisen lisääntyminen 

on biologisen lisäksi sosiaalista, kulttuurista, luovaa ja transsendenttia, välittömän todellisuu-

den tuolle puolen kurottavaa toimintaa. Held mainitsee naisen mahdolliseksi perusteeksi lisään-

tyä ilon tuottamisen maailmaan, ihmiskunnan, suvun tai sosiaalisen liikehdinnän jatkamisen 

sekä pariskunnan keskinäisen rakkauden laajentamisen uuteen osapuoleen eli lapseen.187 

Rivka Weinbergin mukaan lapsen tekeminen ilon tuottamiseksi maailmaan on välineel-

listävää syntyvän lapsen kannalta. Hänen mukaansa on epätodennäköistä, että kukaan varsinai-

sesti tekisi lasta niin abstraktista motiivista käsin.188 Myös sosiaalisen liikehdinnän, ihmiskun-

nan tai suvun jatkuvuuden varmistamista lapsen avulla voidaan pitää lasta välineellistävänä. 

Artikkelissaan Held ei tarkastele motiivien moraalista oikeutusta, vaan pyrkii osoittamaan, että 

 
185 Ruddick kirjoittaa pyrkivänsä rakentamaan ”suotuisan (benign), tarkan, jämäkän ja järkevän” käsityksen 
äitiydestä. Äitiys esitetään hänen mukaansa usein voimattomuutena ja pahansuopana (malign) vallankäyttönä. 
Ruddick 1980, 345. 
186 Ruddick 1980, 361. Ruddick kirjoittaa pyrkivänsä vastaamaan artikkelissa myös kysymykseen siitä, onko 
naisilla ”kulttuureja, traditioita ja kysymyksenasetteluita, jotka tulisi tuoda esille myös julkisen piirissä”. 
Artikkelia voidaan tältä osin pitää tarkoitusperiltään feministisenä. Ruddick 1980, 345. 
187 Held 1989, 363–367. 
188 Weinberg 2015, 22–24. 
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lisääntyminen ylipäätään kuuluu ihmisen tietoisen toiminnan piiriin, ja motiivit ovat siitä osoi-

tus. Vaikka ihmiset eivät aina tee tietoisia päätöksiä lisääntymisen suhteen, mahdollisuus siihen 

on olemassa.189  

Lisääntymistä voidaan Heldin näkökulmasta pitää moraalisen arvioinnin piiriin kuulu-

vana toimintana, vaikka hän ei sitä sellaisena tarkastele. Ruddickin lailla Held kiinnittää pikem-

minkin huomiota siihen, miten lisääntymistoiminnasta seuraavia hoivakäytäntöjen ja ajattelu-

tapojen kokonaisuutta tulisi soveltaa muuhun toimintaan. Uuden ihmisen luominen on merki-

tyksellistä toimintaa, josta voidaan johtaa moraalisia suosituksia muille elämänalueille. Heldin 

mukaan koko inhimillinen elämä tulisi järjestää hoivan periaatteiden mukaisesti ”vieraanva-

raiseksi lapsia kohtaan” ja edistämään ihmisten kukoistusta. Hoivaaminen tulisi huomioida pa-

remmin politiikassa.190 

Held ja Ruddick pitävät hoivaetiikassaan äidin omia tarkoitusperiä ja asenteita moraali-

sesti merkityksellisinä. Heldin mukaan toisen hoivaaminen vastentahtoisesti ei ole moraalisesti 

yhtä arvokasta kuin hyväntahtoinen huolehtiminen. Siksi vanhemman antama hoiva on merki-

tyksellisempää kuin esimerkiksi lastenhoitajan tai muun työntekijän. Held korostaa toimijan 

asenteiden ja motiivien merkitystä hoivassa, eikä pidä hoivaa pelkästään käytäntönä. Tältä osin 

hoivaetiikka muistuttaa hyve-etiikkaa, jossa korostetaan toimijan mielenliikkeiden moraalista 

merkitystä. Heldin mukaan hoivaetiikka eroaa hyve-etiikasta siinä, että hoivaetiikassa keskity-

tään toimijan suhteisiin toisten kanssa, kun taas hyve-etiikassa keskitytään enemmän toimijaan. 

Hoivaetiikan kohteena on ihmissuhde, kun taas hyve-etiikan kohteena on yksilö ja tämän mo-

raalinen luonne.191 

Ruddickin mukaan huomiokyky (attention) on äidille moraalisesti tärkeä kyky ja rakkaus 

keskeinen hyve. Äidin huomiokyky tarkoittaa kykyä nähdä lapsi omana yksilönään ja rakastaa 

tätä ilman, että pyrkii hyötymään hänestä. Pelkkä omien intressien huomioiminen antaa vir-

heellisen käsityksen toisista ihmisistä, kun taas rakastava huomioiminen antaa todemman ku-

van.192 Ruddick mukailee ajattelussaan Simone Weiliä ja Iris Murdochia. Murdoch suhtautui 

kriittisesti seurausetiikkaan, jossa keskitytään ihmisten toimintaan ja väheksytään mielenliik-

keiden moraalista merkitystä. Hänen mukaansa pyrkimys nähdä toiset ihmiset rakastavassa va-

 
189 Held 1989, 367.  
190 Held 1989, 376–379. 
191 Held 2006, 19, 32–35.  
192 Ruddick 1980, 357–359. 
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lossa on moraalisesti arvokasta toimintaa. Moraalinen toiminta ei ole pelkästään maailman ob-

jektiivista havainnoimista ja havaintojen perusteella toimimista, vaan myös katseen kohdista-

minen ja oman havainnointikyvyn kehittäminen ovat moraalisesti merkittävää toimintaa.193 

Äitiyteen asennoitumisena sisältyy Ruddickin mukaan vaaroja. Yrittäessään sovittaa mie-

lessään yhteen maailman vaarallisuuden ja läheisten hoivan tarpeen äiti saattaa sortua tekopir-

teään tosiasioiden kieltämiseen. Koska äidit myös pyrkivät kasvattamaan yhteiskunnan kan-

nalta hyödyllisiä yksilöitä, he saattavat omaksua ympäröivän yhteiskunnan arvot kritiikittä ja 

pitää niitä hyvinä, vaikka arvot olisivat vastakkaisia äidillisen ajattelun periaatteille. Äiti voi 

joutua kasvattamaan tytöistään alistuvia ja pojistaan sotilaita. Ruddickin mukaan äidin nöyryys, 

joka syntyy omien vaikutuskykyjen rajallisuuden ymmärtämisestä, on eri asia kuin valtaapitä-

viin kohdistuva kuuliaisuus.194 

Lisääntymistoiminnan tarkasteleminen hoivaetiikan näkökulmasta on hankalaa, koska 

siinä lisääntymistä ei usein tarkastella moraalisena kysymyksenä. Tarkastelemissani hoivaetii-

kan äidillisissä suuntauksissa äitiys on hyvän hoivan ihanne. Toiset hoivaetiikan suuntaukset 

antavat äitiydelle vähemmän painoarvoa hoivan ihanteena.195 Heldille ja Ruddickille lisäänty-

minen on itsestäänselvyyden kaltainen rupeama, joka kuvastaa ihmisyydelle tärkeää toimintaa 

ja ajattelutapaa eli hoivaamista. Voidaan kuitenkin kysyä, onko hoivaetiikan näkökulmasta hy-

väksyttyä lisääntyä vain, jotta pääsee hoivasuhteeseen lapsen kanssa. Olisiko moraalisesti pa-

rempi hoivata sen tarpeessa olevaa jo olemassaolevaa ihmistä? Heldin mukaan lähisuhteissa 

tapahtuva hoiva on moraalisesti merkityksellisempää. Voidaan päätellä, että ihminen, jolla ei 

ole hoivaa tarvitsevia läheisiä, on moraalisesti oikeutettu lisääntymään saadakseen itselleen hoi-

vattavan. Toisaalta Held pitää hoivatyötä yhteiskunnallisesti merkittävänä toimintana.196 Ihmi-

nen voi hoivata ammatikseen, jolloin hoivattavia läheisiä ei tarvita. Hoivan merkityksen suhde 

lisääntymistoiminnan aloittamiseen jää epäselväksi. 

Myös Ruddickin äidillisen ajattelun suhde lisääntymistoimintaan on epäselvä. Ruddick 

nimittää kuvailemaansa ajattelua äidilliseksi, jolloin oletuksena on, että ajattelu jossain määrin 

kumpuaa jo tehdystä lisääntymistoiminnasta ja äidiksi tulemisesta. Tältä osin äidillinen ajattelu 

ei vaikuta mahdolliselta heille, jotka eivät ole äitejä ja sen myötä omaksuneet ajattelua. Äidil-

linen ajattelu ei vaikuta naisen kannalta käyttökelpoiselta välineeltä lisääntymistoiminnan aloit-

tamisen harkintaan. 

 
193 Murdoch 2001, 4–9, 17–23, 36–40.  
194 Ruddick 1980, 351, 354–355. 
195 Sander-Staudt, s.a. 
196 Held 2006, 9.  
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Hoivaetiikan avulla ei ole mahdollista tarkastella vastakkaisten moraalisten vaatimusten 

painoarvoa ja tehdä niiden pohjalta moraalisia päätöksiä. Held ei pidä kyvyttömyyttä hoivaetii-

kan ongelmana, sillä hänen mukaansa myöskään seuraus- ja velvollisuusetiikka eivät pysty an-

tamaan vastakkaisten moraalisten vaatimusten tilanteisiin uskottavia vastauksia.197 Voidaan 

kuitenkin todeta, että seuraus- ja velvollisuusetiikoissa pyritään antamaan erilaisia välineitä ti-

lanteiden tarkasteluun ja käsitteellistämiseen, minkä takia lisääntymistoimintaa voidaan arvi-

oida niiden valossa. Hoivaetiikan avulla sama ei ole mahdollista. Koska hoivaetiikka perustuu 

biologisena äitinä elämiseen, lisääntymisen tarkastelu sen avulla kallistuu jo lähtökohtaisesti 

lisääntymisen sallittavuuden puolelle. 

  

 
197 Held 2006, 20. 
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6. Loppukatsaus 
Tässä tutkielmassa olen tarkastellut lisääntymistä toiminnanfilosofisen käsiteanalyysin ja nor-

matiivisen etiikan teorioiden kautta. Olen pyrkinyt vastaamaan kysymyksiin siitä, millä käsit-

teellisillä ehdoilla lisääntymistä voidaan pitää toimintana, millaisia moraalisia kysymyksiä siitä 

voidaan kysyä etiikan teorioista käsin, ja pidetäänkö lisääntymistä teorioissa lähtökohtaisesti 

moraalisesti oikeutettuna toimintana. 

Lisääntymisen tarkasteleminen toiminnanfilosofisesta näkökulmasta osoittautui moni-

mutkaiseksi. Lisääntymisprosessi on mahdollista saattaa alkuun sekä heteroseksuaalisella yh-

dynnällä että avusteisen lisääntymisen menetelmillä. Toimijalla voi olla intressinään joko li-

sääntyminen, yhdyntä tai molemmat. Raskaus saattaa alkaa vahingossa yhdynnän seurauksena, 

jolloin lapsen olevaksi tuleminen on ollut tahaton seuraus yhdyntäintressin toteuttamisesta eikä 

tarkoituksellista toimintaa. 

Toimijan intressinä voi myös olla syntyvän lapsen vanhemmaksi tuleminen. Intressi on 

mahdollista toteuttaa adoptoimalla (jos vanhemmuuden kriteerinä ei pidetä biologista vanhem-

muutta), minkä vuoksi sen toteuttaminen ei edellytä lisääntymistä. Lisääntyminen ja vanhem-

pana toimiminen ovat käsitteellisesti toisistaan erillistä toimintaa, mutta tyypillisesti ihmisellä, 

jonka intressinä on lisääntyä, on intressinä myös toimia lapsen vanhempana. Sen takia vanhem-

muustoiminta huomioidaan usein lisääntymistoiminnan moraalisessa tarkastelussa. Esimer-

kiksi vahingossa alkanutta raskautta ei välttämättä pidetä moraalisesti paheksuttavana, jos toi-

mija omaksuu raskauden aikana intressin lapsen vanhempana toimimisesta. 

Prosessin alkamisen epävarmuuden takia toimija voi omaksua erilaisia tiedollisia asen-

teita lisääntymiseen. Pariskunta voi pitää raskauden alkamista miellyttävänä seurauksena sek-

suaalisen halun tyydyttämisestä ilman, että he kokisivat turhautuneisuutta, vaikka raskaus ei 

alkaisi. Tällöin toimijat pyrkivät ensisijaisesti toteuttamaan yhdyntäintressinsä, ja lisääntymis-

intressin toteutuminen on toissijainen tavoite. Epävarma suhtautuminen lisääntymisprosessin 

alkamiseen kiteytetään joskus toteamukseen, kuinka lapsi ”tulee jos on tullakseen”. 

Käsiteanalyysin perusteella voidaan todeta, että lisääntyminen on toimintaa, jos ihminen 

on tietoisesti pyrkinyt saattamaan raskauden alkuun ja sen seurauksena lapsen olevaksi. Jotta 

heteroseksuaalista yhdyntää voidaan pitää yrityksenä saattaa lisääntymistoiminta alkuun, li-

sääntyjillä on täytynyt olla mahdollisuus käyttää ehkäisyä. Muussa tapauksessa lapsen syntymä 

voi olla tahaton seuraus yhdyntäintressin toteuttamisesta eikä tarkoituksellista lisääntymistoi-

mintaa. Jos toimijalla on mahdollisuus keskeyttää vahingossa alkanut lisääntymisprosessi abor-

tilla, mutta hän ei tee niin, voidaan lisääntymistä pitää heikossa mielessä toimintana. 
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Myös lisääntymisen tarkasteleminen moraalin näkökulmasta on monimutkaista. Yleensä 

moraalisena pidetään toimintaa, jolla pyritään edistämään toisen ihmisen hyvää, jonka toimija 

asettaa erilliseksi omasta hyvästään. Lisääntyjä ei voi tietää ennalta, tuleeko syntyvä lapsi pitä-

mään (tietoisuuden ja kommunikointikyvyn saatuaan) olevaksi tulemista itselleen hyvänä. Jos 

olevaksi tuleminen ei ole lapsen edun mukaista, voidaan lisääntymistä mahdollisesti pitää vain 

vanhemman omaa hyvää palvelevana ja lasta välineellistävänä toimintana. 

Tarkastelin olevaksi tulemisen luonteesta käytyä seurauseettistä keskustelua. Keskuste-

lussa on esitetty, että olevaksi tuleminen on ihmiselle niin suuri hyöty, että sen nojalla voidaan 

perustella lisääntyminen jopa olosuhteissa, joissa syntyvälle aiheutuu samalla jokin merkittävä 

haitta. Ainoa ehto on, että syntynyt myöhemmin pitää olemassaoloaan itselleen hyvänä asiana. 

Esimerkiksi vammasta kärsivän lapsen olevaksi saattaminen on moraalisesti hyväksyttävää, jos 

syntynyt itse myöhemmin kokee elämänsä elämisen arvoiseksi vammasta huolimatta. 

Vastakkaisen kannan edustajien mukaan lapsen olevaksi saattaminen on hänelle haitan 

aiheuttamista ja moraalisesti paheksuttavaa. Näkemyksen edustajat vetoavat hyödyn ja haitan 

aiheuttamisen epäsymmetriaan, jonka mukaan toiselle haitan aiheuttamisen välttäminen on mo-

raalin näkökulmasta tärkeämpää kuin hyödyn tuottaminen. Olevaksi tekeminen aiheuttaa lap-

selle elämään kuuluvia haittoja. Haittojen aiheuttamista ei voida pitää hyväksyttävänä, koska 

lapsen olevaksi tekeminen ei ole moraalisesti välttämätöntä toimintaa. Lisääntyjä voi jättää li-

sääntymättä ilman, että hän olisi aiheuttanut haittaa kenellekään, koska ei ole mahdollista tun-

nistaa tahoa, jolle olisi aiheutettu haittaa sillä, ettei tätä ole tehty olevaksi. Lisääntyminen sen 

sijaan tuottaa syntyneelle lapselle jonkinlaista haittaa. Haitan välttämisen moraalinen ensisijai-

suus velvoittaa ihmisen olemaan lisääntymättä. 

Seurausetiikassa oletetaan, että toimija pystyy jossain määrin ennakoimaan tekonsa seu-

raukset. Moraalisena toimintana pidetään sellaista, joka tuottaa eniten hyviä seurauksia. Lisään-

tymisen kohdalla toimija joutuu olettamaan, että olevaksi tulemisen hyödyt lapselle ovat suu-

rempia kuin olemisen huonot seuraukset. Näin ei välttämättä ole. Lisääntyminen eettisenä ky-

symyksenä osoittaa, kuinka hyötyjen ja haittojen vertailu sekä seurausten todennäköisyyden 

arviointi voi olla seurausetiikassa hankalaa ja aiheuttaa intuitiivisesti vieraalta tuntuvia johto-

päätöksiä, kuten kaiken lisääntymisen paheksuttavana pitämisen. 

Lisääntymisen velvollisuuseettisessä keskustelussa on käsitelty lisääntymisoikeuksien 

laajuutta. Ihmisellä voidaan katsoa olevan moraaliset oikeudet lisääntyä ja olla lisääntymättä. 

Näitä oikeuksia voidaan pitää ensisijaisina suhteessa muihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, 

koska lisääntyminen vaikuttaa lisääntyjän elämään pitkällä aikavälillä. Lisääntymisoikeuksia 
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perustellaan yleensä ihmisoikeuksilla. Ihmisoikeuksien tausta on luonnonoikeudellisessa ajat-

telussa, jossa elämän alkamisen varjeleminen on ihmisen velvollisuus Jumalaa kohtaan. Jos 

oikeuksien luonnonoikeudellinen tausta sivuutetaan, voidaan oikeutta lisääntyä pitää ihmisen 

yhtenä vapausoikeutena muiden joukossa, jota voidaan rajoittaa, jos joidenkin toisten oikeuk-

sien tai velvollisuuksien toteuttaminen edellyttää sitä. 

Yksi mahdollinen syy lisääntymisoikeuden rajoittamiseen on ilmastonmuutoksen ja lii-

kakansoituksen hillitseminen. Voidaan joko todeta, että ihmisellä on moraalinen velvollisuus 

olla lisääntymättä, tai että jollakin yhteiskunnallisella toimijalla tulisi olla oikeus rajoittaa li-

sääntymistä, koska suotuisten elinolojen turvaamista pidetään yksilön lisääntymisoikeutta tär-

keämpänä. Tällöin joudutaan pohtimaan, voivatko jopa pakkokeinot lisääntymisen estämiseksi 

olla oikeutettuja, jos elinolot ovat riittävän suureksi koetussa vaarassa. 

Toisaalta ihmisillä voidaan katsoa olevan moraalinen velvollisuus lisääntyä yhteiskun-

tansa jatkuvuuden turvaamiseksi. Uusien jäsenten syntyminen on yhteiskunnan selviytymiselle 

usein välttämätöntä. Jos yksilö pitää yhteiskunnassa elämistä hyvänä asiana, häntä voidaan pi-

tää moraalisesti velvoitettuna takaamaan mahdollisuus siinä elämiseen myös myöhemmille su-

kupolville. Yksikään tarkasteltu kirjoittaja ei esittänyt, että ihmisiä tulisi pakottaa lisääntymään 

velvollisuuden noudattamiseksi. Lisääntyminen ja sitä seuraava lapsen kasvattaminen on mer-

kittävä rupeama, johon tulee voida ryhtyä omasta halusta. Sen sijaan siihen kannustavien rahal-

listen etuisuuksien käyttöä pidettiin moraalisesti hyväksyttävänä keinona yrittää parantaa syn-

tyvyyttä. Toimija voi itse valita, haluaako hän tarttua etuisuuteen, jolloin hänen oikeuttaan olla 

lisääntymättä ei loukata. 

Velvollisuuseettisessä keskustelussa toiminnan moraalista luonnetta tarkastellaan moraa-

listen oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Vaikka kirjoittajat katsovat, että ihmisellä on tiet-

tyjä moraalisia velvollisuuksia, niitä harvemmin pidetään niin merkittävinä, että niiden perus-

teella voidaan rajoittaa toisten moraalisia oikeuksia. Edes sellaisten oikeuksien, joiden toteut-

taminen aiheuttaa haittoja, rajoittamista ei yleensä pidetä hyväksyttävänä. Näkökulmaa voidaan 

pitää perusteltuna liberaalissa yhteiskunnassa. Moraalisia velvollisuuksia puoltavia näkemyksiä 

voidaan kuitenkin pitää moraalikeskustelun kannalta hyödyllisinä, koska ne haastavat oikeuk-

sien puolustajat perustelemaan, miksi oikeudet ovat ensisijaisia myös tilanteissa, joissa niiden 

toteuttamisella on huonoja seurauksia. Moraalisten velvollisuuksien tarkastelu auttaa havaitse-

maan tilanteet, joissa kahta vastakkaista hyvää ei ole mahdollista toteuttaa. Pelkkä oikeuksiin 

tukeutuminen voi häivyttää valinnan tekemisen tarpeen. 
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Seuraus- ja velvollisuusetiikan piirissä on esitetty monenlaisia näkemyksiä lisääntymisen 

sallittavuudesta eri tilanteissa. Molemmissa esitetään moraalisia periaatteita, joiden nojalla li-

sääntymistä voidaan pitää sekä moraalisesti hyvänä että pahana toimintana. Kumpaakaan teo-

riaa ei voida pitää lisääntymisen lähtökohtaisesti hyväksyvänä tai sitä paheksuvana. 

Hyve- ja hoivaetiikka osoittautuivat selvästi myönteisimmiksi näkökulmiksi suhtautumi-

sissaan lisääntymiseen. Hyve-etiikan näkökulmasta lisääntymistä voidaan lähtökohtaisesti pitää 

hyvänä toimintana, koska lapsen saaminen on ihmiselle ja tämän yhteisölle hyvä asia. Hyve-

etiikassa ihmisen hyvä määräytyy hänen lajityypillisistä piirteistään ja päämäärästään. Lisään-

tymistä ja syntyneen lapsen hoivaamista voidaan pitää ihmiselle lajityypillisenä toimintana, jo-

hon ei lähtökohtaisesti tarvitse suhtautua kriittisesti. Lisääntyminen ja lapsen kasvattaminen voi 

myös tarjota lisääntyjälle mahdollisuuden toteuttaa hyveitään, mitä hyve-etiikassa pidetään tär-

keänä osana hyvää elämää. 

Hoivaetiikan näkökulmasta lisääntymistä on hankala tarkastella eettisenä kysymyksenä. 

Äidin ja lapsen suhdetta pidetään usein hyvän hoivan ihanteena. Äitiys ohjaa naisen hahmotta-

maan maailmaa tietyillä tavoilla ja ymmärtämään toisten hoivan tarpeen. Hoivaetiikan tarkoi-

tuksena on kyseisen ymmärryksen soveltaminen myös muille elämänalueille. Näkökulmassa ei 

kyseenalaisteta lisääntymistä tai sitä, onko hoivasuhteeseen pääseminen syntyvän lapsen kanssa 

hyväksyttävä motiivi toimintaan ryhtymiselle. 

Hyve- ja hoivaetiikka eivät mahdollista lisääntymisen tarkastelua laajemmasta eettisestä 

näkökulmasta. Kumpikaan näkökulma ei sovellu esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai liikakan-

soituksen kaltaisten ongelmien huomioimiseen lisääntymispäätöstä tehdessä. Lapsen olevaksi 

tulemiseen liittyvien kysymysten tarkastelu on hankalaa, koska molemmissa tunnutaan oletta-

van, että olevaksi tuleminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, jos lapsi syntyy hyveelliseen tai hoi-

vaavaan ympäristöön. 

Monia eri näkökulmien edustajia yhdisti näkemys siitä, kuinka lisääntyminen on moraa-

lisesti oikeutettua, jos lisääntyjän motiivina on vanhempi-lapsisuhteeseen pääseminen. Vaikka 

lapsen olevaksi tekemistä ei pidettäisi lapsen hyvän edistämisenä, lisääntyminen ei ole lasta 

kohtaan välineellistävää, jos motiivina on hoivata ja kohdella lasta arvokkaana itsessään tämän 

tultua olevaksi. Näkemys vastaa intuitiota siitä, kuinka lisääntyminen ei ole lasta kohtaan vää-

rin, jos lisääntyjällä on vakaa aie vanhempana toimimisesta, realistinen käsitys omista kyvyistä 

vanhempana ja riittävästi resursseja lapsen tarpeisiin vastaamiseen. Vanhemmaksi ryhtyminen 

on toimintana riskialtista, mutta monet kuitenkin pitävät sitä riskin arvoisena. 
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