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Tiivistelmä: Transhumanismi on filosofinen ajatussuuntaus, joka pyrkii edistämään 
ihmisten teknologista ja lääketieteellistä parantelua. Transhumanistisen ajattelun mukaan 
ihmisyyden ei tarvitse perustua staattiselle ihmiskäsitykselle, vaan ihmiskunta voi parantelun 
avulla edetä kohti potentiaaliaan eli postihmisyyttä. Postihminen on teknologisen parantelun 
ansiosta esimerkiksi kyvykkäämpi, pitkäikäisempi ja älykkäämpi kuin nykyihminen. 

Transhumanismiiin liittyy syviä pelkoja ja uhkakuvia. Esimerkiksi filosofi Francis Fukuyama 
on kutsunut transhumanismia ”maailman vaarallisimmaksi ideaksi”, sillä humanistisen 
ihmiskuvan menetys uhkaa länsimaisen demokratian perustaa. Historijoitsija Yuval Noah 
Hararin mukaan postihmisyyteen siirtyminen uhkaa jakaa ihmiskunnan biologisiin kasteihin, 
jolloin globaali epätasa-arvo lisääntyy. 

Tarkastelin maisterintutkielmassani, millaisia eettisiä käsityksiä transhumanististen 
ajattelijoiden kirjoittamaan transhumanistiseen julistukseen sisältyy. Analysoin julistuksessa 
käytettyjä argumentteja ja käsitteitä. Käytin apunani Jaana Hallamaan Yhdessä toimimisen 
etiikassa (2017) esiteltyä yhteistoiminnan etiikan käsitteistöä. 

Oletukseni ennen tutkimukseen ryhtymistä oli, että transhumanistisen tulevaisuuden vision ja 
siihen liittyvän arvopuheen välillä olisi jonkinlainen jännite. Tutkimukseni perusteella 
transhumanismi välittää myös humanistisesta taustastaan, ja ihmisarvon turvaaminen on 
transhumanistisen julistuksen keskeinen tavoite. Julistus kuitenkin sisältää 
epäjohdonmukaisuuksia liittyen esimerkiksi siihen, miten julistuksessa esitettyjen 
periaatteiden valossa vapaus kieltäytyä parantelusta säilytetään. 
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1. Johdanto 

Transhumanismi on monimuotoinen ajatussuuntaus ja filosofinen ryhmittymä, jonka 

tavoitteena on ylittää inhimillisyys ja vapautua ihmisyyden rajoista. Keinoina ylittää ihmisyys 

ovat teknologiset ja lääketieteelliset keksinnöt, joiden avulla ihmistä voidaan parannella. 

Ennen pitkää ihminen voi paranteluprosessien ansiosta luopua ruumiillisista ja jopa 

kosmisista rajoitteista saavuttaessaan digitaalisen transsendenssin. Transhumanismiin liittyy 

syviä pelkoja, mutta myös kunnianhimoisia haaveita ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Keskeinen kysymys keskustelussa transhumanismista on ollut, koituuko teknologian kehitys 

ihmiskunnalle hyväksi vai pahaksi asiaksi.  

Tässä tutkielmassa käsittelen transhumanistista tulevaisuuden visiota sellaisena kuin se 

ilmenee Transhumanistisessa julistuksessa (Liite 1). Julistuksen ensimmäinen versio 

julkaistiin vuonna 1998, mutta käytän tutkielmassani Humanity+-verkoston internet-sivuilta 

löytyvää versiota vuodelta 20091. Humanity+ on transhumanististen ajattelijoiden verkosto, 

joka on sitoutunut julistukseen. Julistuksen ovat kirjoittaneet niin ikään siihen sitoutuneet 

transhumanistisen liikkeen aktiivit.2 Transhumanistinen julistus määrittelee transhumanismin 

välittömät ja lopulliset tavoitteet sekä kuvaa joitakin keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Julistuksessa esitellään liikkeen arvoja, joiden ehdoilla ihmiskuntaa voidaan viedä kohti 

transhumanistista tulevaisuutta. 

Valitsin transhumanistisen julistuksen tutkielmani aineistoksi, sillä se on käytössä oleva, 

jossain määrin historiallinen ja auktoritatiivinen dokumentti transhumanistisen liikkeen 

arvoista ja tavoitteista. Julistus ei kata transhumanismia kokonaisuudessaan, vaan se kertoo 

vain siihen sitoutuneiden yhdistysten ja yksittäisten ajattelijoiden ajattelusta. Vaihtoehtoisia 

tapoja käsitellä transhumanismia olisi tutkia esimerkiksi singulariteetin popularisoinnista 

tunnetun Ray Kurzweilin ajattelua, tai eritellä tarkemmin jotain transhumanismiin liittyvää 

teknologiaa ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi ihmisen geenimuuntelun 

mullistaneen CRISPR-cas9-teknologiaan liittyvää eettistä keskustelua ja rajanvetoa käydään 

parhaillaan.  

Metodinani on filosofinen käsiteanalyysi. Filosofinen käsiteanalyysi on metodi, jonka 

avulla tutkitaan ja eritellään käsitteitä. Käsitteitä on tärkeä tutkia, jotta voidaan selventää 

 
1 Ajoitukseni vuoteen 2009 perustuu oletukseen, ettei julistusta ole muokattu sen hyväksymisen jälkeen. 

Käyttämäni versio on tallennettu liitteeksi, jotta internet-lähteen muuttuessa mahdolliset muutokset voidaan 

tunnistaa. 
2 Humanity+ About s.a. 
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niiden välisiä eroavaisuuksia ja keskinäisiä suhteita. Käsitteiden merkityksen tutkiminen 

edistää niihin liittyvää keskustelua, sillä käsitteiden merkityksiin liittyvät erimielisyydet 

voivat johtaa siihen, että keskustelun osapuolet tarkoittavat samalla käsitteellä eri ilmiöitä. 

Tämä tekee keskustelusta hedelmätöntä ja mieletöntä. Käsiteanalyysi voidaan jakaa karkeasti 

kahtia dekompositionaaliseen tai regressiiviseen ja transformatiiviseen analyysiin. Ne eivät 

ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä analyysin muotoja.3 

Filosofisessa käsiteanalyysissä käsitteitä voidaan pilkkoa pienempiin käsitteisiin ja 

palata käsitteiden perimmäisiin merkityksiin. Tätä kutsutaan regressiiviseksi analyysiksi. 

Regressiivisessä analyysissä määritellään käsite ja muotoillaan reunaehtoja sille, milloin jokin 

asia kuuluu tai ei kuulu analysoitavan käsitteen piiriin. Tällaisessa analyysissä käsitteen 

määritelmä ilmaistaan syllogistisen päättelyn mukaisin ehtolausein. Esimerkiksi 

tutkielmassani parantelun käsite voitaisiin määritellä siten, että parantelua on sellainen 

lääketieteellinen toimenpide, jonka parantelun kohde itse tunnistaa paranteluksi.4 

Tällaisen muotoilun ongelmana on kuitenkin käsitteen irrottaminen todellisuudesta 

siten, että joitain tärkeitä ominaisuuksia jää tavoittamatta. Esimerkkiväitettäni voidaan 

kritisoida siitä, että sen kuvaama todellisuus on hyvin yksilökeskeinen, eikä ota huomioon 

ihmisiä paranneltavan ympärillä tai paranteluprosessien muovaamaa yhteiskuntarakennetta. 

Määritelmää voidaan pyrkiä tarkentamaan, mutta monimutkaisissa käsitteissä tyydyttävää 

tarkkuutta on liki mahdotonta saavuttaa.5 

Regressiivisen käsiteanalyysin epätyydyttävyyttä voidaan pyrkiä täydentämään 

transformatiivisella käsiteanalyysillä. Transformatiivinen käsiteanalyysi painottaa analyysin 

tulkinnallista puolta. Regressiivinen analyysi ei mene käsitteiden ulkopuolelle, vaan keskittyy 

siihen mitä käsite itsessään sisältää. Tulkinnallinen puoli venyttää analyysin rajoja käsitteen 

ulkopuolelle ja mahdollistaa sen soveltamisen erilaisiin ilmiöihin.6 Käsiteanalyysini tavoite on 

tunnistaa transhumanistisen julistuksen käsitteiden merkityksiä paitsi regressiivisesti tekstin 

sisäisen logiikan mukaisesti, mutta myös transformatiivisesti osana maailmaa, jossa tekstiä 

luetaan. Pyrin tähän tulkitsemalla arvojen käsitteellistä merkitystä tutkimuskirjallisuuden 

avulla monipuolistaakseni näkökulmaa julistuksen ulkopuolelle. 

Tutkielmani ensimmäisessä osassa esittelen transhumanismin historiaa sekä 

transhumanistista ajattelutapaa. Esittelen ensin transhumanistisen liikkeen muodostumista 

 
3 Hallamaa 2017, 9; Beaney 2018. 
4 Hallamaa 2017, 9. 
5 Hallamaa 2017, 9–10. 
6 Hallamaa 2017, 9–10. 
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sekä sen aatteellista historiaa osana posthumanistista liikettä. Sen jälkeen esittelen 

transhumanistista filosofiaa aatteen kannattajien tekstien pohjalta kiinnittäen huomiota 

transhumanistiselle julistukselle oleellisiin filosofian osa-alueisiin. Kolmanneksi esittelen 

transhumanistista Humanity+-liikettä sekä sen julkaisemaa transhumanistista julistusta. 

Lopuksi analysoin, mitä arvoja julistus edistää, miten niitä argumentoidaan ja millaiselta 

ihminen, maailma ja ihmiskunnan tulevaisuus näyttävät julistuksen näkökulmasta. Esittelen 

samalla tutkimusta ja kritiikkiä, jotka käsittelevät näitä teemoja. 

Perehdyin aiheeseen ensi kertaa tehdessäni transhumanismin eettisistä kysymyksistä 

kandidaatin tutkielman vuonna 2018, ja päätin jatkaa aiheen parissa myös 

maisterintutkielmassa. Transhumanismia tulee tutkia, sillä transhumanistisia teknologioita 

todella kehitetään, eivätkä ne ole olemassa ainoastaan tieteisfiktiossa. Esimerkiksi Elon 

Muskin omistama Neuralink-yritys pyrkii kehittämään aivoimplantin, joka pystyy lukemaan 

aivojen tuottamaa dataa ja hyödyntämään sitä erilaisin sovellutuksin, sekä ainakin 

Yhdysvalloissa toimii ihmisen syväjäädystä kuoleman jälkeen myyviä yrityksiä.7 

Vaikka käytännön sovellutukset kehittyisivät erillään transhumanistisesta filosofiasta, 

transhumanistisen ajattelun tunteminen auttaa ymmärtämään kehityksen motiiveja, uhkia ja 

mahdollisuuksia. Eettinen keskustelu tunnustetaan tärkeäksi osaksi kehitystä, mutta sitä 

ympäröivä eettinen puhe vaikuttaa pinnalliselta. Transhumanismin tavoitteiden ja 

julkilausuttujen arvojen välillä vaikuttaisi olevan jännite, jota arvopuheella pyritään 

poistamaan tai vähentämään. Se voi myös mahdollisesti olla täysin performatiivista. 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaisista arvoista puhutaan keskustelussa 

transhumanistisesta tulevaisuudesta ja arvioida keskustelussa esiintyviä argumentteja. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Reuters 2021, Yle 2021. 
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2. Transhumanismin juuret ja piirteet 

2.1 Liikkeen muodostuminen 

Transhumanismi mielletään osaksi laajempaa posthumanistista ajattelua. Posthumanismi on 

ajattelusuuntaus, jonka mukaan ihminen on siirtymässä humanistisesta posthumanistiseen 

ihmiskuvaan. Posthumanismi jakautuu pääpiirteittäin kahteen suuntaukseen, kriittiseen ja 

populaariin posthumanismiin. Näistä transhumanismi kuuluu populaarin posthumanismin 

piiriin. Kriittinen posthumanismi suhtautuu nöyrästi ihmisyyteen ja pyrkii palauttamaan 

ihmisen osaksi luontoa, kun taas transhumanismi näkee ihmisyyden täydellistymistä 

tavoittelevana inhimillisenä projektina.  Suuntausten taustat ovat toisistaan erillään ja niiden 

menetelmät eroavat toisistaan varsin radikaalisti, mutta niitä yhdistää ajatus perinteisen 

humanismin päättymisestä tai muuttumisesta ja siirtymästä kohti postihmisen aikaa. Tämän 

vuoksi on tärkeää tunnistaa nämä kaksi erilaista haaraa.8 

Kriittinen posthumanismi saa tärkeimmät vaikutteensa eläinten tutkimuksesta ja 

kulttuuriteoreettisesta dekonstruktiosta. Kriittiseksi posthumanismiksi kutsutun suuntauksen 

mukaan ihmisen ylivallan aika on päättymässä, ja siksi myös muihin lajeihin ja luontoon 

kohdistuvan sorron tulee loppua. Humanismin mukaan yleisinhimilliset piirteet kuten tunteet, 

minuus ja abstrakti ajattelu erottavat ihmiset eläimistä. Eläinten tutkimus sekä 

kulttuuriteoreettinen tutkimus osoittavat, että ihminen ei olekaan viime kädessä olennaisesti 

erilainen kuin eläimet, vaan yleisinhimillisinä pidetyt piirteet ovat lopulta elollisen luonnon 

yhteisiä piirteitä. Suuntaus pyrkii madaltamaan inhimillisen ja ei-inhimillisen välistä 

olemuksellista raja-aitaa tavoitteenaan päättää inhimillinen hybris.9  

Tunnetuimpia kriittisen posthumanismin ajatuksia on filosofi Peter Singerin esittelemä 

spesismi, joka tarkoittaa lajien välistä sortoa. Toimijuuden rajaaminen vain ihmisille 

kuuluvaksi ei ole perusteltua. Singer pitää spesismiä analogisena rasismille, sillä kuten 

rotusyrjintä perustuu toimijuuden rajaamiseen ihmisen etnisen taustan perusteella, lajien 

välisessä sorrossa toimijuus rajautuu lajin perusteella. Sorron päättämiseksi Singer vaatii 

kaikkien tuntoisten olentojen (engl. sentient beings) oikeuksien vahvistamista ja ottamista 

vahvemmin osaksi moraalisen harkinnan piiriä.10 

Toista suuntausta kutsutaan populaariksi posthumanismiksi, jonka tunnetuin muoto on 

transhumanismi. Tutkielmassani keskityn nimenomaan transhumanismiin. Transhumanismi 

 
8 Miah 2009, 10–12. 
9 Miah 2009, 1–4, 8. 
10 Singer 2000, 32–34. 
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on luonteeltaan hyvin spekulatiivista, sillä sitä olennaisesti määrittävä piirre on sen näkemys 

ihmiskunnan tulevaisuudesta. Transhumanismin mukaan ihminen voi ylittää inhimillisyytensä 

parantelemalla (engl. enhance) itseään teknologian keinoin. Paranteluprosessien myötä 

lopulta syntyy uusi laji, postihminen11. Englanniksi postihmisestä käytetään 

transhumanistisessa kontekstissa usein termiä transhuman, mutta käytän käännöstä 

postihminen välttääkseni sekaannusta transsukupuolisiin henkilöihin, joista puhutaan 

suomeksi vakiintuneesti transihmisinä. Postihminen on täydellistynyt ihminen, joka on 

saavuttanut täyden potentiaalinsa hylätessään ruumiilliset rajoitteet. Postihminen on 

älykkäämpi, kestävämpi ja terveempi kuin ihminen, ja sillä on ominaisuuksia, joita on 

ihmisen nykytiedon valossa vaikea, jopa mahdotonta, kuvitella.12  

Transhumanismin synnyn taustalla on teknologian ennennäkemättömän nopea 

kehittyminen 1900-luvulla. Transhumanismin kannalta keskeisiä tieteellisiä läpimurtoja ovat 

olleet muun muassa geeniteknologiset innovaatiot, jotka tulivat mahdollisiksi DNA:n koodin 

löytämisen myötä, sekä nanoteknologian ja biotekniikan ja -metrian kehittyminen. Uudet 

löydöt ja keksinnöt aloilla muokkaavat ja laajentavat transhumanististen prosessien 

mahdollisuuksien horisonttia jatkuvasti.13 2010-luvulla esimerkiksi CRISPR-geeniterapia on 

muuttanut ja konkretisoinut keskustelua terveysteknologian mahdollisuuksista. CRISPR-

menetelmän avulla tehdyt kokeet esimerkiksi immuniteetin luomiseksi sairauksia vastaan 

geenejä muokkaamalla ovat herättäneet paitsi voimakasta vastustusta, myös keskustelua 

geeniteknologian hyödyntämisen eettisistä rajoista. Eettinen keskustelu on liittynyt paitsi 

geeniteknologialle erityisiin ongelmiin, myös laajemmin keskusteluun parantelun ja 

parantamisen välisestä suhteesta, joka on keskeinen transhumanismiin liittyvä kysymys.14  

Tähän asti transhumanisteja kiinnostavaa teknologiaa on hyödynnetty lääketieteessä 

lähinnä hoidollisiin tarkoituksiin (engl. therapy, treatment). Transhumanistit haluaisivat 

kuitenkin tuoda nämä keksinnöt laajempaan käyttöön niin, että niiden avulla voitaisiin 

parannella ihmistä (engl, enhancement). Nykyisin esimerkiksi plastiikkakirurgiassa näitä 

rajoja on hälvennetty, jolloin yksilö voi esimerkiksi muokata kasvonpiirteitään 

parantelutarkoituksessa ilman hoidettavaa sairautta. Transhumanistien mielestä tällaisia 

mahdollisuuksia tulisi tarjota myös muilla lääketieteen aloilla, kuten vapaaehtoisen 

geeniterapian tai proteesien muodossa.15 

 
11 Miah 2009, 9. 
12 Transhumanist FAQ. 
13 Lilley 2013, 1–4.  
14 Brokowski & Adli 2019, 4–7.  
15 Lilley 2013, 7–8.  
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Transhumanismin tavoite täydellistää ihminen on ikiaikainen inhimillinen toive. Ajatus 

täydellistymisestä esiintyy jo ihmiskunnan vanhimmassa säilyneessä tekstissä Gilgamesh-

eepoksessa kuninkaan lähtiessä etsimään kuolemattomuutta. Se sisältyy myös kristilliseen 

teologiaan jumalallistumisen (kreik. θέωσις) ja pelastusopin kautta. Teologi Ronald Cole-

Turnerin mukaan ihmisen kokonaisvaltainen muutos on keskeinen osa kristinuskoa, ja siten 

kristinuskolla on yhteisiä tavoitteita transhumanistisen projektin kanssa.16 Ensimmäisessä 

korinttilaiskirjeessä Paavali kuvailee radikaalisti muuttunutta ylösnousemusruumista (1. Kor. 

15:35–58), joka on täydellistynyt versio ihmisen maallisesta ruumiista. Kristinuskon ja 

transhumanismin tavoitteet ovat yhtenevät, sillä kummassakaan maallinen ruumis ei ole 

ihmisen tavoitetila, ja kuoleman voittaminen on ihmisen perimmäinen tavoite.17  

Länsimaisen kulttuurin ja filosofian varhaisimpia transhumanismin esiasteita tai proto-

transhumanisteja on esiintynyt humanismin syntyhämäristä lähtien. 1300-luvulla Dante 

Alighieri käytti Jumalainen näytelmä -teoksessaan italiankielistä verbiä transumanare 

kuvaillessaan inhimillisyyden ylittämistä uskonnollisessa mielessä. Renessanssiajattelija 

Giovanni Pico della Mirandola kuvaili ihmistä kykeneväiseksi muokkaamaan itseään sen 

sijaan, että ihmismuoto oli valmiiksi annettu. Uuden ajan alun melioristisen ajattelun mukaan 

ihminen voi omin toimin vaikuttaa elämän laadun ja maailman tilan paranemiseen. 

Evoluutioteorian myötä käsitys ihmisestä ja ihmisen piirteistä muuttui dynaamisemmaksi. T. 

S. Eliot käytti vuonna 1935 runossaan englanninkielistä ilmaisua transhumanized 

kuvaillessaan valaistunutta ihmistä.18 

Biologi ja filosofi Julian Huxley kuvaili ja määritteli esseekokoelmassaan New bottles 

for new wine vuonna 1957 evoluution ymmärtämiseen perustuvaa evolutiivista 

transhumanismia. Teoksensa ensimmäisessä luvussa hän kuvaa maailmaa, joka on tulossa 

tietoiseksi itsestään. Tämä kosminen itsetietoisuus ilmenee ihmisessä siten, että ihminen on 

alkanut ymmärtää evoluutiota, jota Huxley pitää maailmankaikkeuden itseilmaisun muotona. 

Tieteen kautta saavutetun poikkitieteellisen ymmärryksen johdosta ihminen tunnistaa 

kohtalonsa ja velvollisuutensa, joka on evoluution ohjaaminen ja johtaminen. Ihmisen 

tehtävänä on selvittää, mitä piileviä ominaisuuksia ihmisessä on, ja siten edesauttaa kosmista 

kukoistusta. Hän nimeää uskon siihen, että ihmiskunta voi ylittää (engl. transcend) koko 

ihmisyyden, transhumanismiksi.19 

 
16 Cole-Turner 2011, 5–6.  
17 Waters 2011, 164. 
18 Bostrom 2005, 2; More 2013, 8–9. 
19 Huxley 1957, 12–17.  
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Nykymuotoisen teknologisiin innovaatioihin perustuvan transhumanismin ensimmäinen 

määritelmä on Max Moren alun perin vuonna 1993 julkaisemassa Ekstropian periaatteet–

asiakirjassa (alk. Principles of extropy). Ekstropia tarkoittaa Moren määritelmän mukaan 

elävän organismin halua kehittää ja kasvattaa älykkyyttään, toimintojaan ja elinvoimaansa. 

Ekstropia utopian vastakohtana tarkoittaa jatkuvasti muuttuvia ja venyviä rajoja vastineena 

staattiselle päämääräajattelulle, jossa ihmisen päämäärä ja merkitys on valmiiksi määritelty. 

Transhumanistisessa ajattelussa tätä kutsutaan yhteiskunnan määritelmälliseksi avoimuudeksi 

(engl. openendedness of society). Ekstropian periaatteet korostavat Transhumanistisen 

julistuksen tavoin kehitystä, itsensä muuntelua, käytännöllistä optimismia, rationaalista 

ajattelua ja avointa yhteiskuntaa. Transhumanistinen julistus kuitenkin esittelee Ekstropian 

periaatteita vahvemmin transhumanistisen ajattelun käytännöllistä puolta.20 

Transhumanismilla ei ole julistautuneita erityisiä koulukuntia, mutta ideologia voidaan 

jakaa karkeasti kahteen toisiinsa limittyvään virtaukseen, ekstropianismiin ja 

singularitarianismiin. Ekstropianismille keskeisiä vaikuttajia ovat erityisesti filosofit Max 

More ja Nick Bostrom. Ekstropiaaninen transhumanismi keskittyy transhumanistiseen 

elämäntapaan ja yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Elämänlaadun paraneminen 

transhumanististen prosessien myötä on varsinkin retorisesti merkittävä tekijä. 

Singulariatinismin tärkein edustaja on tutkija Ray Kurzweil, jonka mukaan transhumanismin 

päätehtävä on valmistautua singulariteettiin. Singulariteetti on hypoteettinen tila, jossa tekoäly 

on ylittänyt kaikin osin inhimilliset kyvyt, eikä ihminen enää hallitse tai ymmärrä sitä. 

Ihminen voi pysyä relevanttina toimijana vain parantelun avulla. Eri linjoilla ei kuitenkaan ole 

varsinaisia ideologisia erimielisyyksiä, vaan erot ovat lähinnä painotuksissa ja 

näkökulmissa.21 

Moren esittelee myös pienempiä transhumanistisia virtauksia, joina voidaan pitää 

esimerkiksi demokraattista sekä survivalistista transhumanismia ja transgaianismia. 

Demokraattinen transhumanismi painottaa sosiaalisen vastuullisuuden merkitystä 

transhumanistissa prosesseissa. Survivalistinen transhumanismi keskittyy yksilön 

selviytymiseen tuhoutuvassa maailmassa. Trans- tai teknogaianismi tähtää luonnon 

elvyttämiseen ja säilyttämiseen teknologian keinoin. Transhumanismi sisältää siis hyvin 

monenlaista ajattelua, jota kaikkea yhdistää postihmisen rajojen tutkiminen ja 

 
20 More 2013, 4–5; Principles of extropy 2003. 
21 More 2013, 5. 
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posthumanistisen tulevaisuuden tavoittelu omaksuen teknologisen kehityksen tarjoamat 

mahdollisuudet.22 

2.2 Transhumanistinen filosofia 

Max Moren mukaan humanismin perintö näkyy transhumanismissa kehitysajatteluna ja 

yksilön voimavaroihin luottamisena. Sen erottaa humanismista kehityksen painopiste. 

Humanistit näkevät inhimillisen kehityksen henkisenä ja kulttuurisena projektina, jossa 

ihmiset kehittävät henkisiä kykyjään tullakseen paremmaksi. Esimerkiksi demokraattisen 

yhteiskuntajärjestyksen muodostuminen tai energiantuotannon kehitys ovat tällaisen 

humanistisen kehityksen seurausta. Transhumanistit näkevät kehityksen yksilölähtöisempänä 

ja konkreettisempana. Heidän mukaansa inhimillinen kehitys voi olla myös biologista, 

fysiologista ja geneettistä. Ihmisluonto ei ole valmiiksi annettu eivätkä humanistisen 

ihmiskäsityksen määrittelemät inhimilliset piirteet ole päämäärä sinänsä, vaan etappi 

inhimillisen kehityksen matkalla. Ihmisellä on mahdollisuus kehittää itseään parhaaksi 

näkemällään tavalla ilman ajatusta kohtalosta tai valmista näkemystä siitä, mitä on olla 

ihminen. Transhumanistinen ihmiskuva ei ole staattinen luettelo inhimillisistä piirteistä, vaan 

dynaaminen näkemys ihmisestä itseään muokkaavana olentona.23 

Transhumanismi-käsitteestä voidaan erotella kolme termiä: trans-human-ismi. Trans-

etuliite tarkoittaa toiselle puolelle siirtymistä tai ylittämistä, human-osa tarkoittaa ihmistä, ja 

ismi-pääte tarkoittaa suuntaa tai aatetta. Se voidaan jakaa myös kahtia kahdella eri tavalla, 

trans-humanismi tai transhuman-ismi. Trans-humanismi tarkoittaa humanistisen 

maailmankuvan ylittämistä. Transhumanismi on siis ihmiskeskeinen ajattelutapa, joka tähtää 

ihmisyyden ylittämiseen. Toisaalta se perustuu valistuksen aikana syntyneelle humanistiselle 

ajattelulle, eikä halua luopua sen periaatteista, vaan vahvistaa ja uudistaa niitä. Transhuman-

ismi puolestaan painottaa postihmistä päämääränä itsessään eikä korosta humanismia 

lähtökohtana transhumanismille. Max Moren mukaan transhumanismi edustaa näitä 

molempia jakoja tavoitellessaan postihmisyyttä humanististen arvojen ohjaamana.24  

More lähestyy transhumanismin määritelmää kahdella tavalla, sisällöllisestä ja 

toiminnallisesta näkökulmasta. Sisällöllisesti transhumanismi on hänen mukaansa 

intellektuaalinen ja kulttuurinen liike, jonka mukaan ihmistä on mahdollista ja tavoiteltavaa 

parannella käytännöllisen järjen ohjaamana. Moren mukaan transhumanismia voidaan kutsua 

 
22 More 2013, 6. 
23 More 2013, 4–5.  

24 More 2013, 4. 
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eupraksofiaksi. Eupraksofia on sekulaarin humanismin isänä tunnetun filosofin Paul Kurtzin 

luoma käsite, joka tarkoittaa ei-uskonnollista filosofiaa, joka keskittyy merkityksellisen ja 

eettisesti kestävän elämän tavoittelemiseen toiminnan kautta sen sijaan, että ihminen kääntyisi 

kohti transsendenttiä tai mystiikkaa.25 Toiminnallisesti transhumanismi on ihmistä 

parantelevan teknologian seurausten, sen tuomien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamista, 

sekä niihin liittyvien eettisten kysymysten pohdintaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uuden 

tutkimuksen tekemistä ja rahoitusta sekä ennakkoluulotonta, mutta vastuullista, 

paranteluprosessien kehittämistä ja kokeilua.26 

Parantelu on transhumanistisen ajattelun toiminnallisessa ytimessä. Parantelu voidaan 

jakaa fenotyyppiseen ja genotyyppiseen paranteluun. Fenotyyppinen eli ilmiasun parantelu on 

jossain määrin osa elämää, sillä vaikutamme jatkuvasti siihen, miten itseämme 

manifestoimme. Esimerkiksi kasvatusta voidaan pitää fenotyypin paranteluna, sillä sen avulla 

voidaan muokata esimerkiksi ihmisen genotyypissä olevaa aggressiivisuutta. Fenotyyppinen 

parantelu ei ole transhumanistisen ajattelun varsinainen kiinnostuksen kohde. Genotyyppinen 

parantelu liittyy ihmisen genomin vapaaehtoiseen muunteluun tarkoituksena parannella 

ihmisen ominaisuuksia. Genotyyppisellä muuntelulla on laajat mahdollisuudet parantaa 

yksilön olemassa olevia kykyjä ja luoda sellaisia uusia ominaisuuksia, joita voidaan pitää 

paranteluna. Genotyyppinen parantelu jakautuu edelleen somaattiseen eli periytymättömään ja 

ituradan eli periytyvään muunteluun.27  

Transhumanistisen parantelun tarkoituksena on parantaa perinteisessä mielessä 

toimivina ja normaaleina pidettyjä kehollisia toimintoja, kuten emotionaalista tai älyllistä 

kapasiteettia, tai rakentaa esimerkiksi voimakkaampia ruumiinosia. Ekstropiaanisessa 

transhumanismissa parantelun onnistumisen määrittelee paranneltu itse, eikä parantelua voi 

siten pakottaa toiselle. Toisaalta transhumanistiseen ajatteluun kuuluu myös ituradan 

geeniterapia, joten siinä mielessä parannusten periytyminen on mahdollista28. Parantelu on 

lääketieteelle perinteisesti ollut toissijainen tavoite sairauksien parantamisen ja kärsimyksen 

lieventämisen jälkeen, ja siksi siihen suhtaudutaan yleisesti varovaisesti.29 

Postihmiseksi kehittymisen kannalta tärkeän parantelun mahdollistamiseksi 

transhumanistiseen filosofiaan kuuluu ajatus morfologisesta vapaudesta. Neurotutkijan ja 

 
25 More 2013, 4. 

26 Transhumanist FAQ, s.a. 
27 Daniels 2009, 26–28, 33–36.  
28 Humanity+-verkoston internet-sivujen mukaan transhumanistisessa ajattelussa ituradan geeniterapia rajoittuu 

sairauksien parantamiseen ja immuniteettien luomiseen, kun taas somaattinen parantelu voi olla laajempaa. 

Transhumanist FAQ, s.a. 
29 Daniels 2009, 36; More 4. 
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transhumanistin Anders Sandbergin mukaan morfologinen vapaus on laajennettu vapaus 

omaan kehoon. Se ei ole vain passiivista omistusoikeutta, vaan myös yksilön vapautta 

muokata omaa kehoaan omien toiveidensa mukaan. Sandberg vertaa morfologista vapautta 

ihmisoikeuksiin ja humanistisiin arvoihin, ja hän toteaa ihmisten tarvitsevan keskenään 

erilaisia asioita toteuttaakseen oikeuttaan elämään ja onnellisuuden tavoitteluun. Ihmistä ei 

voi myöskään kieltää tekemästä keholleen sellaista, jonka puolesta yksilö itse kykenee 

esittämään järkeviä perusteluita, vaikka joku muu voisi sitä yhtä lailla järkiperustein 

vastustaa.30 

Sandbergin mukaan vapaan yhteiskunnan tulee taata ihmiselle vapaus parannella omaa 

kehoaan. Hän vertaa hiusten värjäämistä tai sukupuolen korjaamista teknologiseen 

paranteluun. Jos esimerkiksi aivojen rakennetta muokkaavia keksintöjä tulee saataville, 

ihmisillä tulee olla vapaus hyödyntää niitä. Morfologiseen vapauteen kuuluu myös 

negatiivinen vapaus kieltäytyä muokkaamasta kehoaan tai antamasta moraalista 

hyväksyntäänsä muiden ihmisten tekemille muokkauksille. Morfologinen vapaus on kuitenkin 

määritelty kuuluvaksi täysivaltaisille suostumuksensa antaneille henkilöille. Vapautta eivät 

voi Sandbergin mukaan hyvällä omallatunnolla suoda vajaavaltaisille, kuten vakavista 

mielenterveyden ongelmista kärsiville. Se ei siis ole aivan niin yleinen oikeus kuin 

ihmisoikeudet, johon Sandberg on niitä verrannut.31 

Morfologiseen vapauteen liittyvistä ongelmista ja epäselvyyksistä huolimatta 

Sandbergin mukaan käsitteen perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa ihmisen vapaaehtoinen 

parantelu. Itse periaatteen ei tule jäädä eettisten kysymysten, kuten parantelun kiihdyttämän 

globaalin epätasa-arvon, jalkoihin. Vapaus omaan kehoon on Sandbergin mukaan 

perusoikeus, jonka ei tule olla kiinni muista eettisistä kysymyksistä. Keskeisin uhka, jonka 

vuoksi morfologinen vapaus tulisi omaksua, on valtioiden tai muiden voimakkaiden tahojen 

harjoittama kehollinen kontrolli. Sandbergin mukaan vapaus omaan kehoon tulee antaa 

yksilöille, ennen kuin muut tahot ottavat sen omiin käsiinsä. Morfologinen vapaus on selkeä 

ja yksinkertainen eettinen suuntaviiva, joka mahdollistaa parantelun vastuullisen 

toteutumisen.32 

Kehittyminen postihmiseksi on joidenkin, jopa useimpien, transhumanistien mukaan 

ihmiselle välttämätöntä niin sanotun singulariteetin lähestymisen vuoksi. 

Singulariteettihypoteesin on tehnyt tunnetuksi tutkija, Googlen johtotehtävissä työskentelevä 

 
30 Sandberg 2013, 56. 
31 Sandberg 2013, 56. 
32 Sandberg 2013, 57–60. 
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Ray Kurzweil vuonna 2005 julkaistussa teoksessaan The singularity is near. Singulariteetti on 

hypoteettinen tulevaisuuden tila, jossa tekoälyn kyvykkyys on moninkertaisesti ylittänyt 

kaikki inhimilliset resurssit. Tällöin ihminen ei enää ymmärrä ympärillään olevaa maailmaa, 

sillä muutoksen ehtoja ei määrittele ihminen, vaan ominaisuuksiltaan ihmiseen verrattuna 

täysin ylivoimainen itseään jatkuvasti kehittävä tekoäly. Jotta ihminen voi olla relevantti 

toimija singulariteetin jälkeisessä maailmassa, tarvitaan transhumanistisia prosesseja. 

Aivotoiminnan optimointi ja fyysisten rajoitteiden poistaminen kehittävät ihmistä siten, ettei 

ihminen ole tekoälyn armoilla, vaan ihminen voi itse pysyä inhimillisen kehityksen 

kontrollissa.33 

Kurzweilin mukaan singulariteetti lähestyy nopeasti teknologisen kehityksen 

eksponentiaalisen kasvun vuoksi. Eksponentiaalisessa kasvussa kasvu on prosentuaalisesti 

vakaata, jolloin muutos on ensin hienovaraisempaa ja liki huomaamatonta, kunnes kasvu 

räjähtää tietyssä pisteessä. Teknologisen kehityksen eksponentiaalisuus perustuu niin 

kutsuttuun Mooren lakiin, jonka mukaan tietokoneiden laskentateho kaksinkertaistuu kahden 

vuoden välein. Laki on nimetty mikropiirejä kehittäneen ja Inteliä johtaneen Gordon Mooren 

mukaan hänen havaittuaan 1970-luvulla transistoreiden määrän mikrosiruissa 

kaksinkertaistuvan kahden vuoden välein. Samalla yhä tehokkaammat prosessorit tulevat 

jatkuvasti halvemmaksi ja ne yleistyvät. Tähän mennessä Mooren laki on onnistuneesti 

kuvannut laskentatehon kehitystä, ja Kurzweil esittää, että laskentateho on lähellä 

ekspontentiaalisen kasvun räjähdysmäisen kasvun pistettä.34 

Eksponentiaalisen kasvun viekkaus ilmenee siinä, että ihmisellä on taipumus odottaa 

lineaarista kehitystä. Teknologisen kehityksen ennakoiminen epäonnistuu, jos tulevaisuutta 

ennustetaan vertaamalla sitä esimerkiksi edelliseen sataan vuoteen. Kurzweil kutsuu tätä 

ristiriidaksi intuitiivisen lineaarisuuden ja historiallisen eksponentiaalisuuden välillä. Hän 

käyttää esimerkkeinä šakkitietokoneiden kehitykseen, ihmisen genomin kartoittamiseen ja 

internetin kasvuun liittynyttä skeptisyyttä. Kurzweilin mukaan ihmisestä tuntuu siltä, että 

kehitys jatkuu tulevaisuudessa samassa tahdissa kuin historiallisesti hänen omana 

elinaikanaan, vaikka historiasta voidaan Kurzweilin mukaan osoittaa, että teknologinen 

kehitys kiihtyy jatkuvasti. Tämän johdosta kehitystä on paitsi vaikea ennakoida, myös lähes 

mahdotonta kuvitella.35  

 
33 Kurzweil 2006, 7–9.  
34 Kurzweil 2006, 43–45, 54–60.   
35 Kurzweil 2006, 10–14. 
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Transhumanisteiksi tunnustautuvilla ei ole selkeää yhtenäistä näkemystä metafyysisistä 

peruskysymyksistä. Transhumanismia on haastettu sen suhteesta dualismiin, sillä ruumiin ja 

mielen ero vaikuttaisi olevan keskeinen osa joitain transhumanistisia prosesseja, kuten 

tietoisuuden lataamista tietokoneelle. Max Moren mukaan transhumanistit pitkälti jakavat 

funktionalistisen maailmankäsityksen. Funktionalismin mukaan älykäs toiminta ja 

kognitiiviset järjestelmät eivät ole sidonnaisia tiettyyn fyysiseen muotoon, vaan ylipäänsä 

johonkin fyysiseen muotoon. Funktionalistisessa ihmiskäsityksessä minuutta määrittää 

kokemus psykologisesta jatkuvuudesta muistojen ja toiveiden kautta. Tällaisessa 

ihmiskäsityksessä minuuden tarkoitus on siis toimia kokemuksen perusyksikkönä 

eräänlaisena kiintopisteenä. Ihmismieli voidaan esimerkiksi sitoa johonkin muuhun fyysiseen 

objektiin kuin kehoon. Tällainen voi olla aivan yhtä hyvin esimerkiksi tietokoneen kovalevy 

tai jokin muu datatallenne. Funktionalismi on siis dualismin sijaan eräänlaista fysikalismia tai 

materialismia, jossa todellisuus perustuu aineeseen.36 

Transhumanistista ontologiaa voidaan kuvailla myös eliminativistiseksi tai 

revisionääriseksi materialismiksi. Eliminativistisen materialismin mukaan mielentiloja 

sinänsä ei ole olemassa, ja psykologia selittää niitä huonosti. Revisionäärinen materialismi 

taas käsittää mielentilat fysikaalisesti selitettäviksi tiloiksi, mutta niitä ei voida selittää tällä 

hetkellä tyydyttävästi, joten käsitystä niistä on tarpeellista uudistaa. Kaikkia näitä näkökulmia 

mielen ja ruumin suhteen yhdistää kuitenkin monistinen lähtökohta, eli mieli ja materia ovat 

viime kädessä samaa, eikä niillä ole olemuksellista eroa.37 

Nick Bostromin esittämä simulaatiohypoteesi on myös saanut kannatusta 

transhumanistien keskuudessa. Simulaatiohypoteesin mukaan on mahdollista, että elämme jo 

nyt jonkinlaisessa tietokonesimulaatiossa. Jos on mahdollista, että tulevaisuuden postihminen 

voi käynnistää ”esi-isäsimulaation”, jossa postihminen simuloi ihmiskunnan kehitystä, miten 

voidaan sulkea pois, ettemme elä sellaisessa jo nyt. Vaikka meillä ei ole käytössämme 

tällaisen simulaation mahdollistavaa teknologiaa, ei voida väittää sitä, ettei sellaisen vaativan 

laskentatehon saavuttaminen olisi mahdollista. Koska kaikkia fysikaalisia ilmiöitä selittävää 

ja yhdistävää kaiken teoriaa ei vielä ole, ei voida olettaa myöskään uudenlaisten fysikaalisten 

ilmiöiden löytymistä. Simulaation seurauksena maailmankaikkeutemme ei enää edustaisi 

fysikaalisen todellisuuden kokonaisuutta, vaan olisi vain pieni osa suurempaa. Simulaatio 

myös todennäköisesti estäisi simuloitujen ihmisten postihmisyyteen siirtymisen. Tietoa 

 
36 More 2013, 7.  
37 More 2013, 7; Ramsey, 2019.  
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ihmisen asemasta maailmankaikkeudesta voi kuitenkin tarjota nimenomaan postihmisyyden 

tavoittelu.38 

Oman identiteetin menettäminen parantelun seurauksena on transhumanistien 

tunnustama uhka. Parantelu saattaa muuttaa ihmistä niin syvällisesti, ettei hän tunnista itseään 

enää samaksi henkilöksi ennen ja jälkeen parantelun. Transhumanismin suhde identiteettiin 

eroaa klassisesta kartesiolaisesta näkemyksestä, jonka mukaan yksilön identiteetti olisi 

entiteettinä jakamaton ja yhtenäinen. Esimerkiksi More ja Kurzweil edustavat psykologiseen 

jatkuvuuteen perustuvaa identiteettikäsitystä. Moren mukaan yksilön identiteetin ei ole 

tarpeellista rajoittua vain ruumiillisiin rajoihin, sillä identiteetti hajautuu jo nykyään erilaisiin 

avatareihin ja muihin ulkoisiin tallenteisiin. Erilaiset identiteetin ilmentymät kuitenkin 

palautuvat samaan minuuden kokemukseen. Myös radikaalisti muokattu ihminen voi 

muistojen tai mielentilan jatkuvuuden kautta säilyttää yhteyden aikaisempaan minäänsä. 

Identifioituminen aiempaan minään määrittelee sen, onko ihminen edelleen sama henkilö 

radikaaleista muutoksista huolimatta. Identifioituminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää, 

eikä täysin kehoon sidottu.39 

Kurzweil määrittelee tarkemmin identiteettikäsityksensä patternismiksi, joka tarkoittaa 

tietoisesta minuuden kokemuksesta nousevaa identiteettiä. Yksilö muodostaa ainutlaatuisen 

hahmon (engl. pattern), joka muuttuu ja jota yksilö itse voi muuttaa. Tietoisuuden voi 

määritellä vain tietoinen olento itse, sillä Kurzweilin mukaan tietoisuus näyttäytyy hyvin 

erilaisena esimerkiksi verratessa neurologisia tai ontologisia näkemyksiä. Koska tietoisuutta 

ei voi viime kädessä luotettavasti mitata täysin objektiivisesti, täytyy tukeutua tietoisen 

itsensä kokemukseen. Itsemäärittely on Kurzweilin vastaus niin sanottuun tietoisuuden 

kovaan ongelmaan, eli siihen että tietoisuuden syntyä ei tunneta tarkasti. Siten on mahdollista, 

että joskus ei-biologiset olennot voivat saavuttaa tietoisuuden, ja ihmisten täytyy jossain 

vaiheessa myös hyväksyä tämä mahdollisuus. Tämä mahdollistaa myös sen, että elämme jo 

nyt simulaatiossa, sillä emme voi objektiivisesti vakuuttua siitä, että muut ihmiset ovat 

varmasti tietoisia.40 

Eliminativistista materialisista ontologiaa edustava James Hughes pitää minuutta 

itsessään lähtökohtaisesti harhana. Hänen mukaansa postinhimillisen yhteiskunnan tulee 

omaksua rakenteita, joissa yksilön moraaliset, juridiset ja yhteiskunnalliset velvollisuudet 

eivät ole sidottuna perinteiseen identiteettikäsitykseen. Hughesilla ei ole yksiselitteistä 

 
38 Bostrom 2003, 2–6, 12–14.  
39 More 2013, 7; Hughes 2013, 230–231. 
40 Kurzweil 2005, 385–386.  
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näkemystä siitä, miten sellainen yhteiskunta voitaisiin järjestää. Hänen mukaansa sellainen 

yhteiskunta ei voisi tukeutua Ranskan vuoden 1789 vallankumouksen arvoihin, vapauteen, 

veljeyteen ja tasa-arvoon, sillä niille on mahdotonta luoda merkityksiä ilman nykyisenlaista 

yksilökäsitystä. Hän ehdottaa, että sellainen utilitarismi, joka ei ota huomioon yksilön 

identiteettiä, vaan kaikkien tulevien henkilöiden intressit, olisi yksi mahdollinen 

lähestymistapa. Vaihtoehtoisesti voi olla hyödyllistä säilyttää moraalinen ja juridinen yksilö, 

vaikka se olisikin vain fiktiivinen konstruktio.41 

3. Transhumanistinen julistus 

Humanity+ on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää eettistä 

teknologian hyödyntämistä ihmisen parantelussa. Humanity+:n juuret ovat entisessä World 

Transhumanist Associationissa (WTA), jonka Nick Bostrom ja David Pearce perustivat 

vuonna 1998 tarkoituksenaan yhdistää hajanaista transhumanistista ajattelua ja kirkastaakseen 

kuvaa transhumanismista vakavasti otettavana ajattelutapana. Nykyisin Humanity+:n toiminta 

perustuu tietoisuuden levittämiseen, ja se julkaisee transhumanistiseen tutkimukseen ja 

elämäntapaan keskittyvää H+ Magazine–lehteä, järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia ja 

seminaareja sekä toimii transhumanismin julkisena puolestapuhujana.42 

Transhumanistinen julistus (engl. Transhumanist declaration) on kahdeksanosainen 

luettelo transhumanistisen liikkeen keskeisistä tavoitteista ja johtavista ajattelun periaatteista. 

Julistuksen ovat alun perin laatineet yhteistyössä WTA sekä Extropy Foundation, mutta 

käytän tutkielmassani Humanity+-verkoston internet-sivuilla julkaistua ja esillä olevaa 

päivitettyä versiota. Julistuksen tarkoitus on esitellä liikkeen tavoitteiden ohella niiden 

saavuttamista rajaavat eettiset suuntaviivat sekä transhumanismiin liittyviä keskeisiä 

käsitteitä. Julistuksen laatijoiden joukossa tunnettuja transhumanistisia ajattelijoita, kuten jo 

tässä tutkielmassa mainitut Max More sekä Nick Bostrom, sekä Humanity+-verkoston 

pääjohtaja Natasha Vita-More.43 

Julistuksen tarkoitus tekstilajina on tehdä jotain julkisesti tiettäväksi. Julistus ei ole 

luonteeltaan lähtökohtaisesti juridisesti sitova, vaan sen tehtävänä on osoittaa julistuksen 

taustalla olevien tahojen tavoitteita ja arvoja. Julistuksella voi kuitenkin olla juridista 

vaikutusvaltaa, sillä vaikka esimerkiksi YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ei 

sinänsä vaadi sen allekirjoittaneita valtioita noudattamaan sitä, siitä on tullut osa 

 
41 Hughes 2013, 231. 
42 Humanity+ About, 2021; Bostrom 2005, 15. 
43 Transhumanistinen julistus 2009. 
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kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja erilaiset kansainväliset sopimukset pyrkivät varjelemaan 

sen periaatteita.44 Transhumanistisen julistuksen taustalla ei kuitenkaan niin vaikutusvaltaisia 

tahoja, että sillä olisi mitään juridista vaikutusvaltaa, vaan sen tarkoitus on yksinomaan 

kuvastaa siihen sitoutuneiden tahojen arvoja ja tavoitteita transhumanismiin liittyen. 

Julistuksen laatimisen kannalta keskeistä on tunnistaa sen keskeiseen viestiin liittyvät 

elementit, ja tämä tehdään yleensä jonkinlaisessa luonnosteluprosessissa. 

Luonnosteluprosessit voivat olla pitkiä, sillä esimerkiksi luterilaisten kirkkojen ja katolisen 

kirkon yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vaati vuosikymmenien valmistelu- ja 

luonnostelutyön45. Humanity+ ei kerro transhumanistisen julistuksen valmisteluprosessista 

tarkasti. Tarkkaa syytä julistuksen laatimiselle ei ole ilmoitettu julistuksessa itsessään, mutta 

todennäköisesti se on liikkeen itsemäärittelyä auttava viesti niin transhumanisteille kuin 

liikkeen ulkopuolisillekin. Julistuksen alussa sen kerrotaan valmistuneen vuonna 1998 

kansainvälisen kirjoittajakunnan taholta nimeten tuohon prosessiin osallistuneet kirjoittajat. 

Useat kirjoittajat ovat kuitenkin muokanneet julistusta sen jälkeen, mutta näitä muutoksia tai 

niiden tekijöitä ei ole tuotu julki. Humanity+-verkoston hallitus on hyväksynyt julistuksen 

osaksi linjaansa vuonna 2009.46 

Ensimmäisessä kohdassa määritellään transhumanismin lähtökohta ja päämäärä. Siinä 

todetaan ihmiskunnan olevan suuren muutoksen äärellä teknologian ja tieteen kehityksen 

vuoksi. Liikkeen mukaan ihmiskunnalla on konkreettisia mahdollisuuksia saavuttaa 

potentiaalinsa poistamalla ikääntyminen, parantamalla kognitiivisia kykyjä ja vähentämällä 

kärsimystä, ja lopulta luopua riippuvuudesta Maahan, tarkoittaen tällä tietoisuuden lataamista 

tai avaruuden kolonisaatiota.47 

Toisessa kohdassa todetaan, että ihmiskunnan potentiaali on tähän mennessä pääosin 

aktualisoimatonta. Potentiaali on kuitenkin saavutettavissa tietyissä mahdollisissa 

tulevaisuuden skenaarioissa. Parannellun ihmiselämän laatua näissä skenaarioissa kuvaillaan 

mahtavaksi sekä aiempaa kannattavammaksi tai arvokkaammaksi (engl. worthwhile).48 

Kolmannessa kohdassa puhutaan teknologian väärinkäyttöön liittyvistä uhista. 

Julistuksessa niiden olemassaolo tunnustetaan, ja siinä kuvaillaankin, että joidenkin 

mahdollisten ja realististen skenaarioiden mukaan transhumanismi voi vaarantaa ”kaiken sen, 

mitä pidämme arvokkaana”. Uhat ovat eriasteisia, toiset ovat dramaattisempia ja toiset 

 
44 Global Citizenship Commission 2016, 30–32. 
45 Rinderknecht 2016, 12. 
46 Transhumanistinen julistus 2009. 
47 Transhumanistinen julistus 2009, §1. 
48 Transhumanistinen julistus 2009, §2. 
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hienovaraisempia. Kohdan lopuksi todetaan mietelauseen omaisesti, että kaikki kehitys on 

muutosta, mutta kaikki muutos ei ole kehitystä.49 

Neljännessä kohdassa luonnehditaan sitä, mihin transhumanistisiin prosesseihin liittyvä 

tutkimus tulee kohdistaa. Julistuksen mukaan on tärkeää tunnistaa ihmiskuntaa uhkaavat riskit 

ja pyrkiä vähentämään riskien vakavuutta. Toinen tärkeä tutkimusnäkökulma on tunnistaa ja 

edistää hyödyllisiä teknologisia sovellutuksia. Konkreettisena esimerkkinä mainitaan 

keskustelutilat, joissa uhista ja mahdollisuuksista voidaan keskustella rakentavaan sävyyn. 

Lisäksi transhumanismi tarvitsee ympärilleen sellaisen yhteiskunnallisen järjestyksen, joka 

mahdollistaa vastuullisten ratkaisujen toteuttamisen.50 

Viidennessä kohdassa tunnistetaan sellaiset prioriteetit, jotka ovat kiireellisimpiä ja 

vaativat rahoitusta. Näitä ovat ihmiskunnan eksistentiaalisten uhkien välttäminen, 

elämänlaadun ja terveyden parantaminen, kärsimyksen vähentäminen tai välttäminen ja 

inhimillisen viisauden ja kaukokatseisuuden lisääminen.51 

Kuudennessa kohdassa todetaan, että yhteiskunnallisen sääntelyn tulee perustua 

vastuulliselle ja inklusiiviselle moraalikäsitykselle. Tällainen moraalikäsitys ottaa vakavasti 

huomioon transhumanismiin liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Yksilön autonomiaa ja 

oikeuksia tulee kunnioittaa. Ihmisten arvokkuus ja intressit tulee ottaa huomioon 

maailmanlaajuisesti solidaarisuutta osoittaen. Myös tuleviin sukupolviin kohdistuvat 

moraaliset velvollisuudet tulee ottaa huomioon.52 

Seitsemännessä kohdassa transhumanismi asemoidaan välittämään kaiken tuntoisen 

elämän hyvinvoinnista. Transhumanisteille tärkeitä ovat paitsi ihmiset, myös muut eläimet 

kuin ihmiset. Huomioon tulee ottaa myös tulevaisuuden keinotekoiset älykkäät toimijat, 

muokatut elämän muodot sekä muut mahdolliset älylliset toimijat, jotka seuraavat 

teknologisesta ja tieteellisestä kehityksestä.53 

Kahdeksannessa kohdassa toivotaan yksilöille laajaa vapautta valita oma elämäntapansa 

ja toteuttaa sitä. Tällä tarkoitetaan mahdollisuutta ottaa käyttöön erilaisia mahdollisia 

tekniikoita, jotka avustavat muistia, keskittymistä ja henkistä jaksamista, elämän kestoa 

 
49 Transhumanistinen julistus 2009, §3. 
50 Transhumanistinen julistus 2009, §4. 
51 Transhumanistinen julistus 2009, §5. 
52 Transhumanistinen julistus 2009, §6. 
53 Transhumanistinen julistus 2009, §7. 
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pidentäviä hoitoja, lisääntymisteknologioita, kryoniikan54 sovellutuksia sekä muita 

mahdollisia ihmistä muokkaavia ja parantelevia teknologioita.55 

4. Transhumanistisen julistuksen etiikka 

4.1. Eettisen arvioinnin lähtökohdat 

Käsittelen neljännessä osassa sitä, millaisena transhumanistinen maailmankuva ja etiikka 

näyttäytyvät transhumanistisen julistuksen valossa, ja miten se suhtautuu muihin 

transhumanistisiin teksteihin tai miten se vastaa siihen kohdistettuun kritiikkiin. Julistuksesta 

voidaan tunnistaa liikkeen päämäärä, keinoja päämäärän saavuttamiseksi sekä keinoja 

rajaavia arvoja. Käsittelen tarkemmin neljää eri teemaa, joiden näen edustavan 

transhumanistisen julistuksen eettistä viestiä. Tarkastelullani pyrin selvittämään, onko 

transhumanistisella julistuksella millaisia arvoja eettinen viesti pyrkii edistämään, ja miten 

julistus argumentoi viestiään. 

Valitsin julistuksen tärkeät teemat tunnistamalla ensin transhumanistisen filosofian 

valossa merkittävät käsitteet sekä muut arvolatautuneet termit. Sen jälkeen pyrin 

tunnistamaan jokaisen julistuksen kohdan pääteesin. Transhumanistisen filosofian käsitteitä 

ovat esimerkiksi parantelu ja muokkaus. Muita arvolatautuneita termejä on esimerkiksi 

vastuullisuus ja hyvinvointi. Pääteesejä tulkitsemalla pyrin yhdistelemään samoista asioista 

puhuvia kohtia löytääkseni julistuksen tärkeimmät tavoitteet sekä sen moraalifilosofisesti 

mielenkiintoiset kohdat. 

Suhteutan analyysissani transformatiivisen analyysin hengessä havaintoni muuhun 

tutkimuskirjallisuuteen, enkä selitä käsitteitä ainoastaan aineistosta käsin. Regressiivisen 

käsiteanalyysin avulla voidaan selvittää, mitä transhumanistisessa julistuksessa tarkoitetaan 

jollakin tietyllä käsitteellä, mutta nähdäkseni se ei ole riittävä analyysin taso. 

Transformatiivisen analyysin avulla pyrin tunnistamaan sen, mistä julistus vaikenee ja jättää 

käsittelemättä. 

Käyttämäni eettinen käsitteistö perustuu Jaana Hallamaan Yhdessä toimimisen etiikka–

teoksessa esitellylle yhteistoiminnan etiikalle. Yhteistoiminnan etiikka perustuu 

monenkeskisen vastavuoroisuuden ideaaliin. Moraalisesti hyvää toimintaa on sellainen, joka 

 
54 Kryoniikka on organismin syväjäädytystä tarkoituksena käynnistää sen toiminta myöhemmin uudelleen. 

Kuolleeksi julistettuja ihmisille on tehty kryonisia prosesseja, mutta toistaiseksi kehon toiminnan uudelleen 

käynnistämistä ei ole yritetty. Kryonista säilytystä tarjoaa esimerkiksi yhdysvaltalainen Alcor, jonka 

toimitusjohtaja on transhumanisti Max More. Dein 2021, 2–3. 
55 Transhumanistinen julistus 2009, §8. 



18 

 

tukee jokaisen vastavuoroisessa suhteessa toimivan toimijan toimijuutta. Moraalisten 

kysymysten ratkaiseminen perustuu ristiriitojen tunnistamiselle ja ratkaisemiselle hyväksyvän 

tunnustamisen prosessien kautta.56 

Hallamaa määrittelee moraalisen toimijan sellaiseksi henkilöksi, joka kykenee 

asettamaan päämääriä, ymmärtää kausaalisuhteita ja osaa arvioida niitä sekä pystyy 

toiminnallaan tavoittelemaan asettamiaan päämääriä. Toimijan ei ole loogista ajatella 

tavoittelevan itselleen pahoja asioita, sillä kaikki toiminta kohdistuu toimijan hyvänä 

pitämään päämäärään.57 Tarkoitan tutkielmassani täysivaltaisella henkilöllä sellaista, joka 

täyttää kaikki nämä ehdot. Vajaavaltainen toimija on sellainen, joka täyttää vain osan tai ei 

yhtäkään edellä mainitusta kolmesta ehdosta. 

Vaikka transhumanistinen julistus käsittelee lähinnä liikkeen periaatteita ja 

arvokysymyksiä eikä niinkään mahdollisia toimintatapoja, julistuksen tarkastelu paljastaa 

liikkeen tavoittelemia hyviä. Koska toiminta perustuu hyvän tavoitteluun, julistuksen 

arvostamat hyvät kertovat myös liikkeen moraalisista arvostuksista. Julistuksen pohjalta ei voi 

tutkia moraalisen toiminnan onnistumista, vaan millaiset lähtökohdat julistus asettaa sen 

ohjaamalle toiminnalle. 

Yhteistoiminnan etiikan ohjaama käsitteistö sopii transhumanistisen julistuksen 

analyysiin, sillä se on suuntautunut selittämään sekä yksilöiden välistä toimintaa että 

laajempia yhteiskunnallisia suhteita. Yhteistoiminnan etiikka ohjaa tarkastelemaan moraalisia 

toimijoita hyväntahtoisina, sosiaalisina ja järkevinä. Transhumanismin kritiikki ja siihen 

liittyvät pelot ovat selvästi yhteiskunnallisia, joten sen eettinen arviointi tarvitsee ympärilleen 

yhteiskunnallisesti suuntautuneen eettisen viitekehyksen. 

4.2 Tulevaisuuden vision mahdollisuus  

Transhumanismi pohjautuu hyvin spekulatiiviseen ajatteluun. Se toisaalta tarkastelee 

maailmassa olemassa olevia ilmiöitä, kuten miten ihmistä voitaisiin parannella jo nyt, mutta 

erityisesti sellaisia ilmiöitä, jotka ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Syyt sille, miksi ihmisen 

pitäisi tai kannattaisi parannella itseään, ovat kahtalaisia. Toisaalta ne mahdollistavat 

paremman elämänlaadun, mutta ne myös auttavat valmistautumaan mahdollisiin suuriin 

mullistuksiin, kuten singulariteettiin. 

Singulariteetti ei ole transhumanistien mukaan dystooppinen tai utopinen skenaario, 

vaan tulevaisuuden olosuhde, jota ihmiskunta lähestyy kiihtyvällä vauhdilla. Julistuksessa ei 

 
56 Hallamaa 2017, 264–265.  
57 Hallamaa 2017, 20–21, 58–59. 
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eksplisiittisesti mainita singulariteetin lähestymistä, mutta se todennäköisesti sisältyy 

julistuksen kolmannessa kohdassa mainittuihin eksistentiaalisiin riskeihin tai sellaisiin 

teknologioihin, jotka uhkaavat ihmisyyttä. Julistus antaa ymmärtää, että tällaistakaan 

kehitystä ei tule estää, sitä ei voida tehdä tai se ei ole transhumanisteina heidän vastuullaan. 

Koska transhumanismiin liittyy varsin kunnianhimoisia tavoitteita ja eettistä keskustelua 

herättäviä keinoja niiden saavuttamiseksi, on tarpeellista tarkastella, miten todennäköinen 

transhumanistinen tulevaisuuden visio on. Jos tulevaisuuden visio on epätodennäköinen, 

keskustelu transhumanismista typistyy täysin fiktiiviseksi spekulaatioksi tai ajatusleikiksi. 

Toiminta ei voi myöskään perustua epärealistisille tai mahdottomille tavoitteille, vaan 

päämärän täytyy kohdistua sellaiseen asiaan, jota voidaan tavoitella.58. Esimerkiksi 

historijoitsija Yuval Noah Harari ja fyysikko Stephen Hawking ovat tarkastelleet kriittisesti 

tulevaisuuskuvia, joissa tekoäly on muuttanut ihmisyyttä tai ihmisen asemaa maailmassa. 

Yuval Noah Harari tarkastelee vuonna 2017 julkaistussa teoksessaan Homo Deus 

postihmisen mahdollisuutta ja siihen liittyviä ongelmia. Hän maalaa teoksessaan kuvaa 

postihmisestä, joka on voittanut kuoleman ja elää nyt täydellistetyssä kehossaan. Kirjan 

varsinainen tarkoitus on tarkastella, millainen historian kulku voisi mahdollistaa tämän, ja 

millaisia ongelmia ja eksistentiaalisia uhkia matkan varrella on. Hän kysyy, millaista 

ihmisyyttä kohti ihmiskunta on menossa, ja onko transhumanistinen projekti lopulta 

mahdollinen, vai onko se liian kunnianhimoinen.59 

Harari ei suhtaudu kritiikittömästi maailmaa muuttavaan tekoälyyn ja sen avulla 

tehtävään ihmisen paranteluun. Harari kuvailee nykymaailmaa, joka on jo nyt riippuvainen 

tekoälyteknologiasta inhimillisen hyvinvoinnin monilla alueilla. Tekoälysovellukset voivat 

diagnosoida ja jopa tehdä hoitopäätöksiä sairaaloissa, älykkäät insuliinipumput valvovat 

diabeetikkojen sokeritasapainoa ja annostelevat insuliinia, hyvinvointiranneke rytmittää arkea 

ja kehottaa tietynlaiseen ruokavalioon. Monet tekoälysovellutukset todella voivat helpottaa 

monien ammattien työtaakkaa, parantaa ihmisten elämänlaatua ja johtaa suurempaan 

hyvinvointiin, mutta niissä piilee myös vaaroja.60 

 Hararin mukaan uhkana on, että tekoäly ottaa entistä suuremman vallan myös 

esimerkiksi yhteiskunnallisessa elämässä. Tämä on hänen mukaansa näkynyt jo 

viimeaikaisissa vaaleissa internetistä löytyvän informaation algoritmisen suodattumisen 

johdosta. Teknologiayritykset keräävät dataa enenevissä määrin, ja ne tarjoavat entistä 

 
58 Hallamaa 2017, 48. 
59 Harari 2017, 1, 18–20, 65–68. 
60 Harari 2017, 340. 
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personoidumpia algoritmiohjattuja palveluita. Tekoäly ymmärtää ihmistä pian niin hyvin, että 

ihminen on riippuvainen siitä eikä kykene enää itsenäisiin päätöksiin. Uhkana on myös se, 

että teknologialla paranneltu ihminen on kuitenkin altis samoille uhille kuin mikä tahansa 

tietokone. Ei ole lainkaan itsestään selvää, että voitaisiin luoda aukottomia 

tietoturvajärjestelmiä, jotka estäisivät datamurrot tai koneiden, kuten älykkään 

insuliinipumpun tai sydämentahdistimen, toiminnan häiritsemisen. Ihmisille uudenlaisiin 

uhkiin ja muuttuneeseen rikollisuuteen varautuminen ei ole välttämättä teknologiayritysten 

intresseissä.61  

Tulevaisuuden vision toteutumista edistää ihmisten halukkuus luovuttaa tietojaan ja 

omaksua uusia teknologioita käyttöönsä. Hararin mukaan tekoäly ottaa lisää valtaa jatkuvasti 

arkipäiväisillä alueilla. Toistaiseksi se on tuonut ihmisille mukavampaa elämää, mutta sen 

hinta uhkaa olla Hararin mukaan ihmisen autonomian menetys. Tämän seurauksena syntyy 

liberalismin jälkeinen maailma. Postliberalistinen maailma olisi radikaalisti erilainen kuin 

mikään nykyinen yhteiskuntajärjestelmä, sillä se perustuu hyvin erilaiselle, osin täysin 

päinvastaiselle, ihmiskäsitykselle kuin liberaali ja humanistinen maailmankuva. Yksilön 

autonomialle perustuva järjestelmä ei kuitenkaan ole väistämättä huono tai paha, vaikka se 

onkin radikaalisti erilainen.62 

Postliberaalin ja posthumanistisen maailman suurin eettinen epäkohta on kuitenkin 

Hararin mukaan globaalin epätasa-arvon kiihtyminen. Vaikka uusien teknologioiden hinnat 

ovat aina tulleet ajan myötä matalammiksi, rikkaiden maiden etumatka tekoälysovellutuksissa 

erityisesti parantelun alalla olisi aluksi niin suuri, että se todennäköisesti jakaisi ihmiset eri 

luokkiin kykyjensä mukaan, ihmisiin ja superihmisiin. Harari pitää merkittävänä uhkana sitä, 

että superihmiset unohtavat inhimilliset juurensa, ja ihmisyys jakautuisi aiheuttaen suurta 

kärsimystä.63 

Fyysikko Stephen Hawking käsittelee kysymystä ihmistä älykkäämmän tekoälyn 

mahdollisuudesta postuumisti julkaistussa teoksessaan Lyhyet vastaukset suuriin kysymyksiin. 

Hawking varoittaa, että tietokoneiden älykkyyden räjähtämiseen ei tule suhtautua 

välinpitämättömästi, sillä on todennäköistä, että keinoäly tulee ohittamaan inhimillisen 

älykkyyden ja kykenee sen jälkeen parantelemaan itse itseään. Hawkingin mukaan tämä voi 

 
61 Harari 2017, 345–348. 
62 Harari 2017, 349–351. 
63 Harari 2017, 352–358. 
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olla ihmiskunnan historian paras tai huonoin asia, ja ihmiskunnan tulee valmistautua 

molempiin skenaarioihin.64 

Hawking ei niinkään keskity kirjoituksessaan ihmisen paranteluun vaan 

singulariteettiin. Hän tarkastelee, mitä ihmisen kyvyt ylittävä ja ihmisen kontrollista irtautuva 

tekoäly merkitsee ihmiskunnalle. Hawkingin mukaan älykkäämmillä aseilla käyty sota on 

luonnollinen askel tekoälyn kehityksessä lyhyellä aikavälillä. Jo lyhyen aikavälin uhat 

osoittavat mahdollisten vaarojen olevan merkittäviä, mutta niissä on kyse siitä, kuka tekoälyä 

hallinnoi. Aseiden kehitys heijastuisi todennäköisesti myös mustassa pörssissä myytäviin 

aseisiin, mikä voisi tehdä rikollisuudesta entistä vakavamman uhan. Hän varoittaa myös siitä, 

että tekoälyjärjestelmät eivät ole virheettömiä, vaan niissä voi tapahtua ennakoimattomia ja 

erittäin vakavia toiminnallisia virheitä. Tämän tekoälyn kehitysalueen osalta Hawking esittää, 

että kehitys tulee lopettaa välittömästi.65 

Tekoäly kuitenkin taipuu moneen. Keskipitkällä aikavälillä tekoälyn mahdolliset hyödyt 

tulevat paremmin esiin, eikä tekoälyn kehitys ole siksi päättymässä kokonaan. Työpaikkojen 

automatisoinnin myötä yhteiskuntien tuottavuus lisääntyy ja hyvinvointi kasvaa, 

tekoälypohjaiset tuutorit voivat parantaa koulutuksen sekä oppimisen laatua ja vakavia 

sairauksia voidaan parantaa. Kehityksellä on vaarana riistäytyä käsistä siten, että 

singulariteetti saavutetaan kuin varkain. Pisimmän aikavälin arvioissa ei voida tietää, voiko 

ihminen vaikuttaa tekoälyn toimintaan singulariteetin jälkeen. Jotta ihmiskunnan tulevaisuus 

voidaan turvata, tekoälyn suunnittelussa on nykyistä suuremmin huomioitava, että se on 

suunniteltu huomioimaan ihmislajin säilyminen. Hawking käyttää esimerkkinä itseään 

parantelevaa tekoälyä, jonka tehtävänä on vastata ekologisesta energiaprojektista. Jos tällaisen 

tekoälyn ainoaksi tärkeimmäksi intressiksi on alun perin ohjelmoitu ympäristön tilan 

parantaminen, se saattaisi tuhota ihmiskunnan todetessaan sen olevan ympäristölle hyväksi.66 

Sekä Hararin että Hawkingin mukaan tekoälyn ihmiselle suotuisan kehityksen kannalta 

on tärkeää, että sen kehityksestä käydään jatkuvaa avointa keskustelua. Hararin mukaan 

yhteiskunnallista ymmärrystä tekoälystä täytyy pitää yllä. Datan määrä maailmassa kasvaa 

jatkuvasti, ja sen määrä on vaarassa yltyä niin käsittämättömäksi, että ihmiset jäävät 

algoritmien armoille. Hawking muistuttaa olemassa olevista foorumeista, lisääntyvästä 

 
64 Hawking 2018, 120–126. 
65 Hawking 2018, 122. 
66 Hawking 2018, 123–124. 
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eettisestä tutkimuksesta ja esimerkiksi EU:n sääntelystä, jotka kaikki pyrkivät pitämään 

tekoälyn kehityksen ihmiselle suotuisalla kurssilla.67 

Transhumanistisen julistuksen ensimmäisen kohdan analyysi maailman tilasta ja siitä, 

että ihmiskunta on joutumassa tieteen ja teknologian syvällisen vaikutuksen alaiseksi 

vaikuttaisi historiallisesti mahdolliselta. Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna transhumanistiset 

keinot ovat sellaisia, joita tulee tarkastella mahdollisina toimintavaihtoehtoina. Julistuksesta 

nouseva ideologinen valinta on suhtautua tähän muutokseen positiivisesti. Ensimmäisessä 

kohdassa korostetaan lähinnä teknologian tuomia mahdollisuuksia, vaikka myöhemmissä 

kohdissa riskit tunnustetaankin, ja niitä halutaan välttää. Julistuksen ja transhumanistisen 

itseymmärryksen kautta on kuitenkin keskeistä, että ensimmäinen kohta asettaa julistukseen 

positiiviseen asentoon suhteessa teknologisen kehityksen mahdollisuuksiin. 

Kehitykseen kohdistuva optimismi ei ole lainkaan perusteetonta eivätkä 

kunnianhimoiset haaveet itsessään eettisesti kyseenalaisia. Haaveet ikääntymisen 

voittamisesta, kasvavista kognitiivisista kyvyistä, kärsimyksen päättymisestä ja maallisten 

siteiden katkeamisesta ovat, kuten totesin luvussa 2.1 teologi Cole-Turnerin havainneen, yhtä 

lailla esimerkiksi kristillisiä haaveita. Transhumanismissa on siten selkeitä maallisen 

soteriologian piirteitä, sillä suhtautuminen singulariteettiin on suorastaan fatalistista sen 

tuodessa vapauden fyysisistä rajoista. Toisaalta se on merkittävä eksistentiaalinen uhka niille, 

jotka eivät ole varautuneet. Eettisen arvioinnin kannalta tämän havainnon merkitys on, että 

pelastavan postihmisyyden saavuttamisen kannalta keskeiset keinot määrittelevät 

transhumanismin eettisyyttä hyvin olennaisesti, sillä sen päämäärä vaikuttaisi olevan 

hyväntahtoinen.  

4.3 Suuri kysymys parantelusta 

Transhumanismin käytännöllinen toteutus perustuu transhumanistisen filosofian mukaan 

hyvin pitkälti ihmisen lääketieteelliselle ja teknologiselle parantelulle. Parantelu on 

käsitteellisesti arvolatautunut, sillä parantelu on väistämättä hyvää. Jos parantelu ei olisi 

hyvää, se olisi heikentämistä tai huonontamista. Transhumanistit määrittelevät parantelun 

onnistumisen ensisijaisesti yksilön itsensä kokemuksen perusteella. Transhumanismia on 

kuitenkin kritisoitu siitä, että se ei ota huomioon parantelun laajempia vaikutuksia. Francis 

Fukuyama ja Jürgen Habermas ovat kritisoineet bioteknologista parantelua voimakkaasti. 

Transhumanismia maailman vaarallisimmaksi ideaksi68 kutsunut Fukuyama näkee parantelun 

 
67 Harari 2017, 378–380; Hawking 2018, 124–125. 
68 Bostrom 2005, 24 
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uhkaavan demokratian syvimpiä perustuksia, kuten Habermas, joka vielä yhdistää parantelun 

eugeniikkaan eli rodunjalostukseen. 

Fukuyaman mukaan parantelua kannattavat tahot pyrkivät muuttamaan ihmiskäsitystä 

kohti pienintä yhteistä nimittäjää, kuten onnellisuuden tavoittelua tai kärsimyksen välttämistä. 

Sen sijaan Fukuyaman mukaan ihmisyys on määritelmällisesti kompleksisempaa. Hänen 

mukaansa ihmisyyteen kuuluu jokin vaikeasti määriteltävä tekijä, johon ihmisolemus 

kiteytyy. Hän kutsuu tätä piirrettä X-tekijäksi. X-tekijä ei ole välttämättä biologinen 

ominaisuus, ja käsitys X-tekijästä sisältyy moniin aatteisiin. Fukuyaman mukaan esimerkiksi 

kristinuskossa X-tekijä on jumalan kuvuus, kun taas kantilaisessa filosofiassa se tulee 

velvollisuudesta noudattaa moraalilakia. Tästä piirteestä luopuminen bioteknologian 

holtittoman soveltamisen kautta uhkaisi kaikkia yhteiskuntajärjestyksiä, sillä jaetun 

ihmisyyden menetys veisi demokraattiselta järjestelmältä pohjan.69  

Habermas vaatii vuonna 2003 julkaistussa teoksessaan The future of human nature 

hoidon ja parantelun välisen erottelun ehdotonta säilytystä. Hänen mukaansa ihmisen itsensä 

suorittama parantelu ei ole sensitiivistä ihmisarvon säilyttämisen kannalta, vaan se on 

rämäpäinen ja tarpeeton riski kohti laajaa geneettistä valikointia ja suoranaista eugeniikkaa. 

Bioteknologian käytössä sikiöön kohdistuvissa hoidollisissa tarkoituksissa voidaan olettaa 

sikiön suostumus, mutta parantelussa ei. Luonnollisen ja tehdyn välisen eron häivyttäminen 

poistaisi inhimillisen vastaavuuden eli ihmisyyden tunnistamisen toisessa ihmisessä, joka on 

Habermasin mukaan moraalin perusta. Sikiön parantelu esineellistää toisen ihmisen, ja on 

siksi moraalisesti väärin.70 

Sekä Fukuyama että Habermas vaikuttavat käyttävän kaltevan pinnan argumentteja, 

jonka mukaan kaikenlainen parantelu johtaa lopulta syvälliseen ituradan geenimuunteluun. 

Tämä tarkoittaa sellaisen spekulatiivisen kausaalisen ketjun muodostamista, jolla yritetään 

osoittaa jonkin asian negatiivisia vaikutuksia. Kaltevan pinnan argumentti ei ole 

lähtökohtaisesti argumentaatiovirhe, mutta sitä käytettäessä kausaalisen ketjun osien tulisi olla 

aidosti kausaalisia.71 Sekä Fukuyaman ja Habermasin kritiikissä parantelu saa hyvin 

dramaattisia seurauksia. Fukuyaman maalaama kuva demokratian murtumisesta tosin on 

transhumanistinen tulevaisuudenkuva, mutta transhumanistisessa filosofiassa se ei saa yhtä 

synkkiä sävyjä. Takeita siitä, että kapitalistinen demokratia on paras mahdollinen 

yhteiskuntajärjestelmä, ei lopulta ole. 

 
69 Fukuyama 2003, 30–32, 168–170.  
70 Habermas 2013, 18–20, 38–45.  
71 Tindale 2007, 185–186. 
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Parantelu lävistää koko transhumanistisen julistuksen. Ensimmäinen kohta esittelee 

parantelun tavoitteita ja toinen sekä viides kohta perustelevat parantelua vielä lisää. Kolmas ja 

neljäs kohta tunnustavat parantelun riskit ja sitoutuvat niiden vähentämiseen. Kahdeksannessa 

kohdassa parantelun todetaan olevan osa ihmiselle ominaista henkilökohtaista vapautta. 

Transhumanistiselle julistukselle keskeistä on vapauden, vastuullisuuden ja 

hyväntahtoisuuden korostaminen. Tällä tavoin transhumanistisessa julistuksessa pyritään 

mahdollisesti hälventämään pelkoja, joita paranteluun liittyy. Vaikka transhumanistit 

suhtautuvat paranteluun ja postihmisyyteen positiivisesti, julistus välttää antamasta liikkeestä 

sellaista kuvaa, että päämäärä hyvittäisi keinot.  

Keinoiksi lieventää paranteluun liittyviä riskejä julistuksessa esitetään avointa 

keskustelua ja tutkimusta riskien tunnistamiseksi ajoissa72. Keinot on vaikea nähdä riittäviksi 

julistuksen ensimmäisen kohdan valossa erityisesti, kun edellisessä luvussa 4.1 totesin vision 

mahdolliseksi. Tämä saattaa johtua kuitenkin siitä, että julistuksen tehtävänä on esitellä 

ennemmin periaatteita kuin toimenpiteitä. Osallistuminen keskusteluun ihmisyyttä 

kunnioittavan parantelun varmistamiseksi on tekstilajille epätyypillistä, mutta se viestii siitä, 

mitä julistuksen laatijat ovat pitäneet arvokkaana viestinä ulospäin. Keinojen esittely saattaa 

olla pyrkimys liennyttää jännitettä, jota transhumanististen arvojen ja toiminnan välillä 

vaikuttaisi olevan, ja josta huoli transhumanismia kohtaan saattaa nousta. 

Habermasin ja Fukuyaman kritiikin ytimessä ei ole kuitenkaan singulariteetin uhka. 

Heidän mukaansa parantelu luo sellaisia yhteiskunnallisia eroja, jotka rikkovat länsimaisen 

yhteiskuntajärjestyksen. Tähän kritiikkiin julistus vastaa epäsuorasti. On huomattavaa, että 

julistus ei sitoudu mihinkään yhteiskunnalliseen ideologiaan. Siinä ei edellytetä 

demokraattisen, liberaalin tai kapitalistisen yhteiskunnan menestystä, vaan ainoastaan sellaista 

yhteiskuntajärjestystä, joka mahdollistaa vastuullisten ratkaisujen tekemisen. Tämä lienee 

ensisijaisesti tunnustus luvussa 4.1. esitellylle ekstropiaaniselle transhumanismille keskeiselle 

yhteiskunnan määritelmälliselle avoimuudelle. Transhumanistisen julistuksen haaveena ei siis 

ole epäjärjestyksen tai vallankumouksen aiheuttaminen, vaan ekstropiaaninen ajatus itseään 

muokkaavasta yhteiskunnasta, joka ei juutu määritelmiin. 

Parantelun ja hoidon välinen raja muodostaa tärkeän perustan länsimaiselle 

lääketieteelle, eikä singulariteetin mahdollisuus riittäne murtamaan tätä perustaa. Helsingin 

julistus on Maailman lääkäriliiton vuonna 1964 hyväksymä ohjeistus lääkärin ja 

lääketieteelliseen tutkimustyöhön osallistuvien eettisistä ohjeista. Lääketieteellisen 

 
72 Transhumanistinen julistus 2009, §5. 
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tutkimuksen ja työn ensisijainen tehtävä on parantaa sairauksia, mutta myös suojella 

tutkittavien elämää, terveyttä ja ihmisarvoa.73  

Maailman lääkäriliitto antoi vuonna 2020 lausunnon ituradan geenimuokkauksesta 

kehottaen pitämään kiinni eettisistä ohjeista. Ituradan geenimuokkaukseen ei ole 

periaatteellista estettä, mutta menetelmien turvallisuuteen liittyy niin paljon tutkimattomia 

kysymyksiä, että ituradan geenimuokkauksesta tulee toistaiseksi pidättäytyä. Maailman 

lääkäriliitto myös nimenomaan kieltää teknologioiden käytön parannustarkoituksessa.74 On 

vaikea nähdä, että nykyisessä muodossaan lääketieteellisen tutkimuksen etiikka taipuisi 

muihin transhumanistisen parantelun muotoihin kuten aivoimplanttien ja kryonisen 

säilyttämisen tutkimukseen. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta, sillä jos turvallisia tapoja tutkia 

parantelun mahdollisuuksia löytyy, sille ei pitäisi olla muita kuin periaatteellisia esteitä. 

Morfologisen vapauden mahdollistaminen on osa transhumanismin keskeistä agendaa, 

ja se lienee myös transhumanistisen liikkeen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeinen 

tavoite. Tätä tavoitetta osoittaa julistuksen kahdeksas kohta, jossa toivotaan ihmiselle 

laajempaa vapautta muokata kehoaan kuten itse haluaa. Helsingin julistuksen mukaan vastuu 

tutkittavien suojelusta on kuitenkin lääkärillä, eikä lääkäri voi toimia aina potilaiden toiveiden 

mukaan, vaikka tämä antaisi suostumuksensa75. Siinä missä suostumus on edellytys kaikelle 

lääketieteelliselle tutkimukselle, se ei ole yksin riittävä kriteeri lääketieteelliselle 

toimenpiteelle. 

Bioeetikko Norman Danielsin mukaan parantelun eettinen kyseenalaistettavuus nousee 

siitä, että normaaleina pidettyjen ominaisuuksien parantelussa sallittu riskitaso on 

huomattavasti korkeampi kuin sairauksien parantamisessa. Lääketieteellisessä tutkimuksessa 

riskit ja hyödyt tulee arvioida huolellisesti, ja vakavampien sairauksien kohdalla sallitaan 

suuremmat riskit niin tutkimuksessa kuin hoidossa. Parantelussa pienikin riski on 

todennäköisesti liian suuri hyväksyttäväksi. Danielsin mukaan esimerkiksi plastiikkakirurgian 

avulla voidaan osoittaa, että suostuvien täysivaltaisten henkilöiden parantelu ei välttämättä ole 

oikein tai kannustettavaa. Kognitiivisiin toimintoihin liittyvässä parantelussa nykytiedon 

valossa kokeellinen tutkimus todennäköisesti kaatuisi varsin pian siihen, ettei yksittäisiä 

kognitiivisia toimintoja muokkaamalla voida vakuuttua sen johtavan paranteluun.76 

 
73 Helsingin julistus, esim, §6, §9. 
74 WMA statement on human genome editing 2020. 
75 Helsingin julistus, §9. 
76 Daniels 2009, 38. 
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Daniels ei ota kantaa tilanteisiin, jossa transhumanistisen tulevaisuuden vision tavoin 

ihmisen aivojen rakenne tunnettaisiin täysin ja jossa voitaisiin perustellusti parannella ihmistä 

ja luoda siten postihminen. Yksilön näkökulmasta hyödyn ja haitan suhde voitaisiin 

mahdollisesti minimoida siinä määrin, ettei parantelulle olisi hoidollista estettä. Toisaalta 

Helsingin julistuksen vaatimus lääkärin velvollisuudesta suojella ihmisarvoa ei edelleenkään 

taipuisi, jos postihmisyyteen johtava parantelu nähdään ihmisarvoa loukkaavana. 

Laajamittainen parantelu nykyisenlaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa vaatisi lääkärin 

eettisten ohjeiden laajamittaista uudelleentulkintaa, mikä transhumanistisen tulevaisuuden 

vision radikaalisti muuttuvassa maailmassa saattaisi olla tarpeellista ja mahdollista. 

Julistuksessa ihmisen parantelu nähdään paitsi mahdollisena, myös hyödyllisenä ja jopa 

kannattavana77. Parantelua perustellaan inhimillisen potentiaalin saavuttamisen arvokkuudella 

sekä ihmisen säilymisen kannalta vaadittuna toimena. Parantelua ei kuitenkaan nähdä vain 

inhimillisenä kysymyksenä, vaan se ulottuu lopulta kaiken tuntoisen elämän piiriin. Julistus 

korostaa ihmisen vapautta valita oma elämäntapansa painottaen ihmisen vapautta parannella 

itseään. Yhteiskunnan määritelmällinen avoimuus näkyy julistuksessa siten, että se ei ota 

kantaa yhteiskunnan järjestäytymismuotoon muuten kuin korostamalla yksilönvapauden 

merkitystä. Parantelua ei esimerkiksi vaadita yhteiskuntaa tarjoamaan parantelua esimerkiksi 

osana terveydenhuoltoa. 

Ituradan geeninmuunteluun liittyy kysymyksiä tulevien sukupolvien oikeuksista. 

Transhumanistisessa julistuksessa tunnustetaan moraalinen velvollisuus, joka ulottuu myös 

syntymättömiin ihmisiin78. Transhumanistisen ajattelun mukaan ituradan geenimuuntelu voi 

olla tulevien sukupolvien edun mukaista esimerkiksi poistamalla tulevilta sukupolvilta 

geneettisiä ominaisuuksia. Korostaessaan kuudennessa kohdassa ihmisen autonomiaa 

transhumanistinen julistus ei anna viitteitä siitä, että se tukisi siihen liitettyjä eugeniikkaan 

liittyviä kauhukuvia, jossa joitain ihmisen moninaisuuteen liittyviä ominaisuuksia pyrittäisiin 

poistamaan. 

Aikuisella on lapseen nähden holhousvaltaa, jonka perusteella aikuinen voi tehdä lapsen 

puolesta päätöksiä. Päätöksissä tulee ottaa huomioon lapsen intressit, ja lapsen pitää 

kehitystasoonsa nähden saada osallistua päätöksentekoon ja tehdä omat päätöksensä itse niin 

usein, kun hän siihen vain kykenee.79 Holhousvallan kannalta lapsen geenimuuntelu voi olla 

perusteltua, kunhan se on turvallista ja perustuu riittävään tietoon. Ituradan geenimuuntelun 

 
77 Transhumanistinen julistus 2009, §2. 
78 Transhumanistinen julistus 2009, §6. 
79 Hallamaa 2017, 217–218. 
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terveydelliset mahdollisuudet ovat huimat, ja syntymättömien lasten geneettinen muuntelu 

saattaa jossain vaiheessa olla eettisesti kestävää. Siksi siihen ei kannata suhtautua 

ehdottomasti. 

Transhumanistit eivät tieten tahtoen ole viemässä ihmiskuntaa kohti singulariteettia, 

mutta sen mahdollisuus otetaan hyvin vakavasti. Singulariteetin mahdollisuus ei ole 

myöskään ainoa syy parantelun edistämiselle. Kolmannessa kohdassa mahdollisuus 

ihmiskunnalle tuhoisien teknologioiden käyttöön tunnustetaan. Isku- tai mietelauseelta 

kuulostava lause ”vaikka kaikki kehitys on muutosta, kaikki muutos ei ole kehitystä” eroaa 

sävyltään huomattavasti muusta julistuksesta. Lause on sinänsä mieleenpainuva, mutta se 

vaikuttaa samalla pinnalliselta ja sisällöttömältä arvopuheelta. Julistuksella on vaikeuksia 

tehdä lopullista eroa parantelun rajoille.  

Ongelman muodostaa lopulta transhumanistisen julistuksen kaksinainen missio. Se 

pyrkii ajamaan parantelun suhteen sekä ekstropiaanisilla rattailla kohti suurempaa 

hyvinvointia80, että singularitaanisilla rattailla kohti digitaalista transsendenssia81. Se aiheuttaa 

sekavuutta tavoitteissa, sillä hyvinvointiin pyrkivä parantelu on menetelmiltään 

maltillisempaa kuin digitaaliseen transsendenssiin pyrkivä. 

Julistus kuitenkin onnistuu vastaamaan esimerkiksi Francis Fukuyaman esittämään 

kritiikkiin, jossa pelätään transhumanistisen ajattelun haluavan tehdä ihmisistä samanlaisia 

kuin Aldous Huxleyn Uusi uljas maailma–romaanin lääkkeillä itsensä turruttavat, vain onttoa 

mielihyvää ja onnellisuutta kokevat ihmiset.82 Transhumanismi haluaa säilyttää yksilön 

vapauden, ja vahvistaa yksilön toimijuutta antamalla tälle enemmän päätösvaltaa kehonsa 

suhteen. Transhumanistisessa julistuksessa inhimillisen arvokkuuden säilyttäminen on 

tärkeässä asemassa, ja se onnistuu huomioimaan juurensa humanismissa, mutta myös 

asemoimaan itsensä osaksi posthumanistista liikettä. 

4.4 Käsitys globaalista vastuullisuudesta 

Vapaaehtoinen parantelu olisi ainakin aluksi kallista. Tämä tekee siitä elitistisen 

länsimaalaiseen lääketieteeseen perustuvan projektin, vaikka sillä olisi yleiseen ihmisyyteen 

vaikuttavia seurauksia. Parantelu venyttäisi sen rajoja, mitä ihminen voi olla ja mihin hän 

kykenee. Se edistäisi globaalia epätasa-arvoa ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sillä 

parantelu olisi saatavilla ainoastaan niille, kenellä on siihen varaa. Se vaatii taloudellisen 

 
80 Transhumanistinen julistus 2009, §2. 
81 Transhumanistinen julistus 2009, §1. 
82 Fukuyama 2003, 23. 



28 

 

pääoman lisäksi sekä yksilön että yhteisön kulttuurista pääomaa, sillä paranteluprosesseihin 

ryhtyminen vaatii yksilöltä tietoa ja perehtymistä niistä ja yhteiskunnalta niiden 

mahdollistamista. 

Yuval Noah Harari kuvaa Homo Deus–teoksessaan maailmaa, jossa parantelu on 

jakanut ihmiset ihmisiin ja kyvyiltään ylivertaisiin superihmisiin. Hänen mukaansa 

lääketieteellinen parantaminen on tasavertainen projekti, joka hyödyttää viime kädessä koko 

ihmiskuntaa. Transhumanistisen ihanteen määrittelemättömyys synnyttää sellaista kilpailua, 

jota ihmiskunnassa ei ole ennen nähty. Itseään parantelevat superihmiset pyrkivät 

parantelemaan itseään jatkuvasti toisiaan paremmiksi, jolloin parannukset kasaantuvat tietylle 

eliitille, joka on päässyt ensin parannuksiin käsiksi.83 

Maailmassa vallitseva taloudellinen epätasa-arvo aiheuttaa jo nyt terveyseroja. Hararin 

mukaan esimerkiksi pelkkä geneettinen kartoitus maksaa Yhdysvalloissa tuhansia dollareita, 

samalla kun miljardi ihmistä elää alle dollarilla päivässä, ja yhtä monet kahdella dollarilla. 

Tämän lisäksi varallisuus keskittyy superrikkaille keskiluokan ansiotason junnatessa 

paikallaan. Vaikka DNA-testauksen hinta tulisi alas, samaan aikaan kehitetään jatkuvasti 

uusia teknologioita, jotka ovat aluksi vain rikkaan eliitin käytössä.84 

Historiallisesti rikkaimpia ja köyhimpiä on kuitenkin yhdistänyt biologian rajat ja jaettu 

kuolevaisuus. Lääketieteellinen kehitys hyödyttää ensin rikkaita länsimaita, mutta lopulta se 

on auttanut myös köyhempiä valtioita. Vapaaehtoisen parantelun projektissa samanlaista 

lupausta ei ole, ja rikkaat valtiot tai vain niiden rikkaat yksilöt karkaisivat ominaisuuksiensa 

puolesta tavoittamattomiin. Tällaisessa tilanteessa terveyserot repeävät, vaikka absoluuttinen 

kärsimys olisikin vähentynyt.85 

Transhumanistinen julistus kehottaa kuudennessa kohdassa globaaliin solidaarisuuteen, 

ja huomioimaan kaikkien ihmisten intressit maailmanlaajuisesti. Transhumanistisen 

julistuksen ideaalissa maailmassa parantelu ei ole rajoitettu vain harvan eliitin tai varakkaiden 

kehittyneiden maiden kansalaisten saataville. Tässä kohdassa näkyvät jälleen 

transhumanismin humanistiset juuret, sillä se tunnustaa jaetun ihmisyyden korostaessaan 

solidaarisuuden merkitystä. Ihmisyyttä ei palvele ainoastaan yksittäisten ihmisten 

pyrkimykset parannella itseään. Parantelun mahdollistaminen on transhumanistisen 

julistuksen perusteella kuitenkin välttämätön ensimmäinen askel kohti globaalia 

postihmisyyttä. 

 
83 Harari 2017, 352. 
84 Harari 2017, 353. 
85 Harari 2017, 353.  
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Vastuullisuuden käsitettä on kuitenkin tarpeellista tarkastella lähemmin, sillä vastuu 

mainitaan kuudennessa kohdassa kahdesti. Vastuullisuus kuuluu sekä yksilölle että 

yhteiskunnalle. Kuudennessa kohdassa vastuulliseen ja inklusiiviseen moraaliseen 

näkemykseen perustuva päätöksenteko korostaa kuitenkin yhteiskunnan vastuuta, kun taas 

lopussa mainittu vastuu tulevista sukupolvista liittyy sekä yksilön että yhteiskunnan 

moraaliseen vastuuseen.  

Ensiksi mainittu vastuu vaikuttaisi viittaavaan yhteiskuntavastuuseen, joka tarkoittaa 

yksilön tai yhteisön velvollisuutta toimia koko yhteisön hyväksi. Korporatiivinen 

yhteiskuntavastuu merkitsee sitä, kun yritys valitsee toimia sen yhteisön hyväksi, johon sen 

yritystoiminnan harjoittaminen vaikuttaa. Usein yritystoiminta hyödyttää itsessään aluetta, 

jolla se toimii, mutta sen toiminnalla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi työntekijöiden ja ympäristön hyvinvointi. Yritykset pyrkivät kompensoimaan 

negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntavastuullisilla toimilla.86 

Yhteiskuntavastuu soveltuu myös laajemmin yhteiskuntaan. Jos yhteiskunta sallii 

tranhumanistisen parantelun piirissään, sen tulee osallistua valvomaan sen toteutuksen 

oikeudenmukaisuutta. Vastuullisuuden määritelmän kannalta keskeistä on, että vastuun 

kantajaa voidaan syyttää vastuun laiminlyönnistä ja toisaalta kiittää onnistumisista. On 

huomioitavaa, että vastuullisuus edellyttää vapaata tahtoa, joten transhumanistisen julistuksen 

perusteella transhumanismi ei ole determinististä. Vastuullisuus on myös vahvasti 

konsekventialistiseen etiikkaan liittyvä käsite, sillä siinä arvioidaan toiminnan seurausten 

onnistumista.87  

Vastuullisuuden painotuksen lisäksi transhumanismin utilitaristista asennetta osoittaa 

transhumanistisen julistuksen toinen kohta. Siinä ihastellaan paranteluun liittyvien 

skenaarioiden mahdollisuuksia, ja transhumanismin nähdään edistävän suurinta 

kokonaishyvää. Transhumanismin moraalinen hyvyys tai suositeltavuus muodostuu 

nimenomaan sen omaksumisen mahdollistamista positiivisista seurauksista. Toimivaan 

utilitarismiin kuuluu myös negatiivisten seurausten tunnistaminen ja moraalisten valintojen 

suhteuttaminen niihin. Utilitaristisen etiikan heikkoutena on kuitenkin seurausten ennakoinnin 

vaikeus tai mahdottomuus, minkä takia siitä ei välttämättä seuraa sitä hyvää, jota sen oli 

tarkoitus tavoitella. Toiminnan tavoitteen valikoinnin mennessä harhaan utilitarismi saattaa 

johtaa heikentyneeseen toimijuuteen.88  

 
86 Frederick 2018, 4.  
87 Talbert 2016, 29. 
88 Hallamaa 2017, 92. 
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Transhumanistinen vastuullinen päätöksenteko vaikuttaisi tarkoittavan huolellista 

vaihtoehtojen arviointia. Julistuksen viesti ulos nykyisille yhteiskunnille on, että yhteisöjä 

pyydetään ottamaan transhumanistinen tulevaisuuden visio vakavasti. Utilitaristisessa 

järjestelmässä toiminnan onnistuminen on kiinni tavoitteen valinnasta, ja transhumanismi 

näkee parantelun sellaisena toimintatapana, joka voi auttaa saavuttamaan yhteiskunnan 

kannalta hyödyllisiä tavoitteita. Ylimalkainen tai välinpitämätön suhtautuminen 

transhumanismiin voisi olla vastuutonta, sillä se voi tarjota yhteiskunnille niin suuria hyötyjä. 

Vastuuseen tulevista sukupolvista sisältyy yksilöeettinen näkökulma, sillä yksilön 

paranteluvalinnat voivat vaikuttaa tuleviin sukupolviin. Jos ituradan geenimuuntelu tulee 

vapaaehtoiseksi ja sallituksi, yksilö voi itse päättää haluaako hän muokata periytyvää 

genomiaan. Sillä voi olla positiviisia tai negatiivisia seurauksia, ja transhumanistinen julistus 

vaikuttaisi viestivän, että se on myös parantelevan yksilön vastuulla. Negatiivisissa 

seurauksissa syy hajautuu yhteisöille ja yksilöille samoin kuin positiivisten seurausten osalla 

kiitos jakautuu. 

Francis Fukuyama on pitänyt geenimuuntelua tienä kohti niin sanottuja designer-

vauvoja, jossa vanhemmat haluavat muokata lapsen genomista terveyden kannalta 

epäoleellisia geenejä, kuten ulkonäköä ja älykkyyttä määrittäviä geenejä. Fukuyama näyttäisi 

pitävän ihmisen genomin muokkausta analogisena kasvien ja eläinten geenimuokkaukselle, 

vaikka nämä eivät etiikan näkökulmasta olekaan vastaavia.89 Vastuu tulevista sukupolvista ja 

ihmisarvon säilyttäminen transhumanistisina arvoina suojelevat sikiöitä vanhempien 

mielivallalta, eikä se myöskään sopisi lääkärin etiikkaan. Vaikka designer-vauvailmiö joskus 

toteutuisikin, se ei ole transhumanistisen julistuksen etiikan mukaan moraalisesti oikein. 

Globaalit haasteet eivät rajoitu terveyseroihin. Singulariteetin ohella ihmiskuntaa 

lähestyy mediasta ja kansalaiskeskustelusta tutumpi uhka, nimittäin ilmastonmuutos. On 

mielenkiintoista, miten vähän ilmastonmuutosta käsitellään transhumanismin yhteydessä. 

Ilmastonmuutos vaikuttaisi olevan sellainen ilmiö, joka voi estää yhteiskunnallisen kehityksen 

sellaisena kuin transhumanistit odottaa sen etenevän. Transhumanistisen julistuksen 

kolmannessa kohdassa mainitaan eksistentiaaliset riskit, ja samassa lauseessa korostetaan 

teknologian väärinkäytöstä seuraavia uhkia. Kuudennessa kohdassa mainitaan myös vastuu 

tulevia sukupolvia kohtaan. Seitsemännessä kohdan mukaan transhumanismi haluaa edistää 

kaiken tuntoisen hyvinvointia. Tällä ei suljeta pois ilmastonmuuutosta tai muita 

 
89 Fukuyama 2003, 93. 
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eksistentiaalisia uhkia, mutta transhumanistisen julistuksen valossa kyse vaikuttaisi olevan 

paranteluun liittyvistä eettisistä kysymyksistä. 

Matthew Liao, Anders Sandberg ja Rebecca Roache esittelevät spekulatiivisessa 

artikkelissaan Human engineering and climate change joitain tapoja, joilla ihmisten 

parantelulla voitaisiin parantaa maapallon tilaa. Esimerkiksi lääkehoidoin voitaisiin vaikuttaa 

ihmisten haluun syödä lihaa, sillä se olisi tehokkaampaa kuin kulttuurinen vaikutus. 

Vaihtoehtoisesti lääkehoidolla voitaisiin vahvistaa ihmisen empatiakykyä. Geenimuuntelun 

avulla ihmisistä voitaisiin muokata pienempiä, jolloin ihmiset kuluttavat vähemmän.90 

 Kaikkiin näihin kuitenkin liittyy huomattavia riskejä, eikä niiden toiminnasta olisi 

takuita. Esitetyt keinot vaikuttavat varsin radikaaleilta, mutta ne ovat hyviä esimerkkejä siitä, 

mitä transhumanistinen parantelu voi olla. Parantelun ei tarvitse suuntautua yksinomaan 

hedonistisiin päämääriin, vaan sillä voidaan tavoitella myös yhteistä hyvää. Maapallon 

lämpenemisen hidastamiseksi tarvitaan monialaisia toimia, joista transhumanistisia prosesseja 

ei kannata pidemmällä aikavälillä sulkea pois. 

Transhumanistisessa julistuksessa mainitut riskit vaikuttavat huomioivan lähinnä 

parantelun mahdollisesti lisäämät terveyserot ja singulariteetin lähestymiseen, mutta ei 

kuitenkaan esimerkiksi ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos muodostaa merkittävän 

eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle, ja se voi tuottaa suurta kärsimystä ja muuttaa 

yhteiskuntien toimintaa radikaalisti. Ilmastonmuutokseen liittyvää vastuullisuutta ei juuri 

huomioida transhumanistisessa ajattelussa, vaikka parantelulla voisi olla positiivisia 

vaikutuksia myös ympäristön kannalta. 

Parantelun logiikkaa voisi todennäköisesti soveltaa myös ympäristönsuojeluun. 

Transhumanistisessa julistuksessa tunnistetaan parantelun vaikutus yhteiskuntaan, ja 

ymmärretään paranteluprosessien mahdollistamisen olevan yhteiskunnallisen kysymys. 

Huolimatta siitä, että transhumanistisen julistuksen tavoitteisiin kuuluu riippuvuuden 

vähentäminen Maasta91, paranteluprosessit tulevat tapahtumaan Maassa vielä jonkin aikaa. 

Terve Maa on transhumanistisen tulevaisuuden vision toteutumisen edellytys, joten tämän 

vuoksi selkeämpi asenne ilmastonmuutoksen uhkaan olisi tarpeellinen myös 

transhumanistisella liikkeellä.  

 
90 Liao, Roache & Sandberg 2012, 208–211. 
91 Transhumanistinen julistus 2009, §1. 
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4.5 Morfologisen vapauden rajat 

Morfologinen vapaus on parantelun kannalta oleellinen vaatimus, sillä se mahdollistaa 

kulttuurisesti yksilön henkilökohtaisen parantelun. Kuten määrittelin luvussa 2.2, se tarkoittaa 

ihmisen vapautta muokata kehoaan oman halunsa mukaisesti. Se on laajennus ihmisen kehon 

omistusoikeuteen eli keholliseen autonomiaan, sillä se ei ole luonteeltaan passiivista 

omistamista, vaan aktiivista kehon muokkaamista ja sen ilmiasusta määräämistä. 

Ihmisoikeuksien näkökulmasta morfologinen vapaus merkitsee vapautta toteuttaa oikeutta 

elämään yksilön haluamalla tavalla.92 

Transhumanistisessa julistuksessa morfologinen vapaus ilmenee kahdeksannessa 

kohdassa. Siinä puolletaan ihmisen laajaa vapautta toteuttaa omaa elämäänsä. Tätä 

täsmennetään tarkoittamaan erityisesti vapautta muokata itseään paranteluteknologioiden 

avulla. Transhumanistisen julistuksen utilitaristisen etiikan valossa parantelun salliminen 

tuottaa yhteiskunnalle suurimman kokonaishyödyn yksilön saadessa laajemman vapauden 

kehoonsa, ja hyödyt kasvavat parantelun yleistyessä.  

Ihminen tarvitsee kehollisen autonomian, sillä identiteetti on syvällisesti sidoksissa 

kehoon. Virtuaalisiin todellisuuksiin voi paeta omaa kehollisuuttaan, mutta lopulta keho on 

minuuden kokemuksen akselin napa. Eheä minuus tarvitsee mielen ja kehon vastaavuutta, 

eikä kehon tarvitse olla sellainena asia, yksilön tulee tyytyä. Identiteetti on yksityinen mielen 

sisäinen kokemus, jota yksilö viestii ulos päin muille ihmisille kehollaan, vaikka ei 

tahtoisikaan niin tehdä.93 

Perinteisesti länsimaisissa yhteiskunnissa on ajateltu, että ihmisellä on yksityinen 

elämänalue, joka ei kuulu yhteiskunnan sääntelyn piiriin. Keho jää ikään kuin yksityisen ja 

julkisen väliin. Toisaalta kehon haluaisi vastaavan identiteettiä, mutta sosiaaliset normit 

rajoittavat kehollista ilmaisua. Morfologisen vapauden perusteella ihmisellä tulee olla oikeus 

myös parannella kehoaan, eikä vain hallinnoida sitä. Tämä vahvistaisi kehon asemaa 

yksityisenä, yksilön määräysvallan olevana asiana.94 

Kehollinen autonomia ei ole itsestäänselvyys, eikä se toteudu kaikkialla. Kehollista 

autonomiaa rikkovat yksiselitteisesti esimerkiksi naisten sukuelinten silpominen ja 

aborttioikeuden puute sekä myös toisaalta pakotetut abortit. Kehon muokkaukseen liittyy 

paitsi laillisia esteitä myös sosiaalisia stigmoja. Näkyvät tatuoinnit voivat haitata työpaikan 

saantia, ja esimerkiksi Suomessa transihmisiltä voidaan vaatia sterilointia ehtona koetun 

 
92 Sandberg 2013, 56. 
93 Sandberg 2013, 56. 
94 Sandberg 2013, 56–58; Wicks 2016, 17–18.  
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sukupuolen juridiselle vahvistamiselle95. Eutanasia on myös keholliseen autonomiaan liittyvä 

eettinen dilemma, jossa ihmisen itsemääräämisoikeuden piiriin voidaan nähdä myös oikeus 

valita kuolemansa hetki.96 

Lakien lisäksi yhteiskunnassa voidaan käyttää muita suostuttelevia keinoja, joilla 

ihmisiä pyritään ohjaamaan kohti tiettyjä kehollisia valintoja. Esimerkiksi verotuksella valtio 

pyrkii saamaan kansalaisensa vähentämään tupakointia ja siten tupakoitsijaan kohdistuvia 

terveydellisiä haittoja, muihin kohdistuvaa vahinkoa ja yhteiskunnallisia kustannuksia. 

Tällaisen toiminnan tarkoituksena on edistää yhteiskunnan tärkeitä pitämiä arvoja, mutta 

samalla säilyttää kehollinen autonomia.97 Liian vahva suostuttelu tosin ei juuri eroa pakosta.  

Luonteeltaan paternalistinen suostuttelu ei huomioi kansalaisten intressejä, vaan tukahduttaa 

toimijuuden siinä määrin, että se muuttuu alistamiseksi.98 

Kehon muokkaus on osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Arkiseen kehon muokkaukseen 

kuuluvat esimerkiksi ruokavalio, hiustyyli ja lävistykset. Kehon muokkaukseen sisältyy 

kuitenkin monesti myös riskejä, minkä sitä kuitenkin säännellään yhteiskunnan taholta. Kuka 

tahansa ei saa suorittaa laillisesti plastiikkakirurgisia toimenpiteitä, eikä sukupuoltaan saa 

korjata ilman lääketieteellistä diagnoosia sukupuolidysforiasta. Sääntely riippuu yhteiskunnan 

käsityksistä siitä, millainen keho on hyväksyttävä. Käsitykset vaihtelevat eri yhteiskuntien 

välillä, eikä yleisinhimillistä käsitystä normaalista kehosta ole.99 

Transsukupuolisuuteen ja sukupuolenkorjausprosessiin liittyvä keskustelu on jossain 

määrin analogista morfologisesta vapaudesta käytyyn keskusteluun. Molemmissa on kyse 

yksilön vapaaehtoisesta kehon muokkaamisesta tavoitteena saada keho vastaamaan omaa 

identiteettiä. Sukupuolenkorjausprosessiin ryhtyvä ei yritä sovittaa mieltään kehoonsa, vaan 

tavoittelee vastaavuutta lääketieteen avulla. Tässä mielessä sukupuolenkorjaus on 

onnistuessaan lääketieteellistä parantelua. Sukupuolenkorjausprosessin kieltäminen kokonaan 

ei vastaa länsimaista ihmisoikeuskäsitystä, sillä se rajoittaa yksilön itsemääräämisoikeutta. 

Siihen liittyy kuitenkin huomattava määrä sääntelyä, ja joissain maissa kehodysforioiden 

hoitoa ei tarjota lainkaan, eikä transsukupuolisuuden hoitoon ole protokollia. Tämän on 

todettu olevan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista.100 

 
95 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 2002, §1. 
96 Wicks 2016, 1–2.  
97 Wicks 2016, 126–127. 
98 Hallamaa 2017, 217. 
99 Wicks 2016, 109. 
100 Wicks 2016, 122–123.  
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Transsukupuolisuuden hoidon ja kehollisen autonomian tapauksessa esimerkiksi Isossa-

Britanniassa ollaan siirtymässä sääntelyn vähentämisen aikaan. Juridisen sukupuolen 

korjaamisen ei tarvitsisi olla välttämättä raskaita hoitoja edellyttävä prosessi, vaan sen voisi 

hoitaa ilmoituksella. Pitkät hoitoprosessit, jossa pyritään varmistumaan henkilön sukupuoli-

identiteetistä, on tunnustettu nöyryyttäviksi. Valtiot eivät enää määrittelisi tietylle 

sukupuolelle kelpaavaa kehoa, vaan sukupuoli-identiteetti ja juridinen sukupuoli jäisi yksilön 

itsensä määriteltäväksi.101 

Transsukupuolisuuden julkiseen tunnustamiseen liittyvät kysymykset osoittavat selkeitä 

puutteita kehollisessa autonomiassa länsimaisissa yhteiskunnissa. Yhteiskunnallisesti 

määritelty tietylle sukupuolelle kelpaava keho tunkeutuu yksityisen elämän alueelle. 

Näennäisesti morfologinen vapaus normalisoisi esimerkiksi juuri transsukupuolisuutta. 

Toisaalta esimerkiksi sosiologi Steve Fuller on kritisoinut morfologista vapautta siitä, että se 

tekee identiteetistä hetkellisen valinnan alaisen, eikä se kiinnitä huomiota siihen, mitä 

ihminen todella haluaa. Morfologinen vapaus vastaa siis hänen mukaansa siihen, mitä yksilö 

haluaa nyt, eikä siihen, millainen ihminen tämä haluaa olla. Tämä vaarantaa identiteetin 

jatkuvuuden, joka olisi sekä yksilöllinen että yhteisöllinen kriisi.102 

Morfologinen vapaus voisi toteutuessaan edustaa ratkaisua transhumanismin vaikeaan 

suhteeseen vammaisiin kehoihin. Transhumanismiin vaikuttaisi olevan sisäänrakennettuna 

ajatus, että vammainen keho olisi puutteellinen, ja siten se olisi jopa pakko korjata tai 

parannella. Transhumanismi keskittyy parantelun puolesta argumentointiin niin paljon, että se 

tuntuu toisinaan unohtavan negatiivisen morfologisen vapauden.103 Myös transhumanistisen 

julistuksen toinen kohta vihjaa ihmiskunnan potentiaaliin, joka ihmiskäsitystä uudistamalla 

voidaan saavuttaa. Kutsumalla paranneltua ihmiselämää kannattavammaksi 

transhumanistinen liike vaikuttaisi arvottavan parannellun ihmiselämän parantelemattoman 

ihmisen yläpuolelle.  

Transhumanistinen julistus ei vaikuta ymmärtävän morfologista vapautta Sandbergin 

esittelemällä tavalla. Todellinen, sekä positiivisen että negatiivisen ulottuvuuden sisältävä, 

morfologinen vapaus ei näyttäisi olevan mahdollista julistuksen puitteissa. Morfologinen 

vapaus voisi parhaimmillaan edistää ihmiskunnan moninaisuutta ja yksilöiden kukoistusta. 

Jos siitä jätetään negatiivinen vapaus pois, se pahimmillaan näivettää moninaisuutta ja 

 
101 Renz 2020, 248–249. 
102 Fuller 2016, 39–40.  
103 Bradshaw & Ter Meulen 2010, 672–673.  
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muodostaa syrjivän rakenteen. Ilman negatiivista ulottuvuutta morfologinen vapaus ei ole 

laajennettua kehollista autonomiaa, vaan siitä tulee ainoastaan parantelun oikeutus. 

Negatiivisen vapauden heikkous yhdistettynä utilitaristiseen etiikkaan asettaa 

kyseenalaiseksi sen, pystyykö transhumanismi suojelemaan niitä arvoja, joita se sanoo 

puolustavansa. Esimerkiksi autonomia ja ihmisarvo saattavat jäädä utilitarismin jalkoihin, jos 

negatiiviseen morfologiseen vapauteen vetoavat eivät ole tarpeeksi tuottavia yhteiskunnan 

jäseniä. Morfologinen vapaus nostaa jälleen esiin kysymyksen siitä, onko postihmisen ja 

ihmisen rinnakkaiselo mahdollista. Siirtymä postihmiseen vaikuttaisi tekevän ihmisyydestä 

niin huonon vaihtoehdon, että postihmisyys lopulta lakkaa olemasta vapaan valinnan 

kysymys. 

5. Johtopäätökset 

Minä en kaipaa mukavuutta. Kaipaan Jumalaa, kaipaan runoutta, kaipaan todellista vaaraa, kaipaan 

vapautta, kaipaan hyvyyttä. Minä kaipaan syntiä.104 

Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma–romaania on käytetty varoittamaan transhumanistisen 

parantelun seurauksista. Edellä oleva sitaatti kirjan loppupuolelta kuvaa sitä, millaisen 

ihmisyyden menetystä transhumanistisen tulevaisuudenvision kriitikot ovat pelänneet. 

Tutkiessani transhumanistisen julistuksen etiikkaa olen pyrkinyt selvittämään sitä, millaista 

ihmisyyttä transhumanistinen liike toivoo. Transhumanistisen julistuksen etiikka ei ole 

lainkaan ongelmatonta, mutta se ei halua viedä ihmiskuntaa kohti tulevaisuutta ilman 

runollista sensitiivisyyttä ja vahvaa kokemuksellisuutta. 

Analysoin tutkielmassani eettisiä kysymyksiä, joihin transhumanistisessa julistuksessa 

otetaan jollain tavalla kantaa. Kantaa ei useinkaan ilmaista suorasti, vaan se verhoutuu 

sananvalintoihin ja sanomatta jättämisiin. Analyysini on tämän vuoksi vahvasti tulkitseva, ja 

tarkoituksenani onkin toisinaan nimenomaan ollut nostaa esiin epäselvyyksiä, joita 

transhumanistisen julistuksen etiikkaan liittyy. Merkittävimpänä puutteena pidän sitä, että 

transhumanistinen julistus ei ota suoraan kantaa siihen, miten se suhtautuu sellaisiin ihmisiin, 

jotka eivät tue transhumanistista agendaa. Tämä näkyy transhumanistisessa julistuksessa 

erityisesti siinä, että negatiivista morfologista vapautta ei käsitellä. 

Julistus viestii hyvin vähän suoraan siitä, millaista toimintaa sen allekirjoittajat toivovat. 

Totesin julistuksen olevan yhtä aikaa itsemäärittelyä sekä viestimistä ulospäin 

transhumanismista kiinnostuneille. Itsemäärittelyn kannalta periaatteellinen viesti on riittävä, 

sillä sen tarkoituksena on kerätä yhteen samalla tavalla transhumanismin ymmärtävät 

 
104 Huxley 1962, 242. 
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ajattelijat. Ulospäin julistus tarjoaa lähinnä mahtavan tulevaisuuden vision, mutta ei juurikaan 

keinoja siihen, miten tämä visio on mahdollista toteuttaa. 

Nostin tärkeimmiksi julistuksessa ilmeneviksi eettisiksi kysymyksiksi parantelun, 

vastuullisuuden ja kehollisen autonomian. Parantelu on nähty demokratian uhkana, ja 

transhumanistinen julistus pyrkii tekemään eron tällaisiin uhkakuviin. Vaikka julistuksessa ei 

sitouduta mihinkään yhteiskuntajärjestelmään, transhumanismi ei silti näyttäydy julistuksen 

perusteella demokratian vastaisena. Julistuksessa paranteluun suhtaudutaan tulevaisuuden 

olosuhteena, jonka kanssa on opittava elämään, ja josta ihmiskunta voi suuresti hyötyä. 

Vastuullisuus ilmenee julistuksessa paitsi vastuuna globaalista hyvinvoinnista, myös 

vastuuna tulevista sukupolvista. Julistus ei kuitenkaan tarjoa toimintaehdotuksia sille, miten 

voidaan pitää huoli siitä, että parantelu ei esimerkiksi kasvata terveyseroja. Julistuksessa ei 

avata myöskään sitä, mitä se tarkoittaa vastuulla tulevista sukupolvista. Se voi tarkoittaa 

yksilöeettistä vastuuta siitä, että miten yksilö suhtautuu omien lastensa paranteluun, tai 

yhteisemmästä vastuusta kantaa huolta maapallosta. Toiminnallisesti vastuun kantaminen on 

julistuksen mukaan ainakin riskien tunnistamista ja toimimista niiden mukaan. Tämäkin on 

sisällöllisesti hyvin vajavainen kuvaus siitä, miten transhumanismi toimii yhteiskunnassa. 

Vapaus parannella itseään, eli niin sanottu morfologinen vapaus, näyttäytyy 

julistuksessa korostetun positiivisena vapautena. Morfologinen vapaus voi tuoda 

mahdollisuuden viestiä identiteettiään kehollaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Suhde 

negatiiviseen morfologiseen vapauteen jää epäselväksi, ja sen vuoksi transhumanistisen 

julistuksen asennetta parantelusta kieltäytyviä kohtaan herättää epäilyksiä. Julistuksen 

pohjalta ei voi sanoa, tarkoittaako transhumanistinen liike morfologisella vapaudella yksilön 

määräysvaltaa kehoonsa, vai onko se vain parantelun oikeutus. 

Transhumanismiin kohdistetut kauhukuvat ja kritiikki ovat toisinaan olleet yliampuvia, 

mutta transhumanistinen julistus ei onnistu hälventämään kaikkia epäilyksiä. Oletin 

tutkimusta aloittaessani, että julistuksen arvojen ja tulevaisuuden vision välillä olisi jännite, ja 

se pitää ainakin osittain paikkansa. Arvopuhe ei kuitenkaan ollut niin ohutta, kuin olin 

ajatellut. Julistuksen kirjoittajat vaikuttavat tiedostaneen transhumanismin maineen maailman 

vaarallisimpana ideana, ja pyrkivät liennyttämään tätä kuvaa. Arvopuhe ja julistuksen etiikka 

on epäjohdonmukaista, vaikka se onnistuukin paikoin vakuuttamaan. Julistus vastaa hyvin 

esimerkiksi Fukuyaman ja Habermasin kritiikkiin korostamalla ihmisarvoa ja tulevista 

sukupolvista huolehtimista. Transhumanistinen julistus on siinä mielessä onnistunut 

argumentaation jäsennys kaikista dramaattisinta kritiikkiä kohtaan.  
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Kun transhumanistiseen ihmisen paranteluun tarkoitetut teknologiat tulevat 

markkinoille, eettistä keskustelua parantelun kysymyksistä ei välttämättä ehditä käden 

käänteessä ratkaisemaan. Eettinen keskustelu on hyvä aloittaa ajoissa, vaikka se perustuisikin 

pitkälti spekulatiiviselle filosofialle. Tutkimukseni perusteella on pidettävä realistisena 

mahdollisuutena, että transhumanistisen tulevaisuuden vision kuvat ihmistä kyvykkäämmästä 

tekoälystä ja siirtymästä postihmisyyteen saattaavat olla todellisuutta vielä tämän vuosisadan 

aikana. 

Tutkimukseni perusteella pidän tärkeinä jatkotutkimusaiheina erityisesti 

transhumanistista käsitystä vastuullisuudesta. Julistus ei onnistu ratkaisemaan kaikista 

suurimpia paranteluun liittyviä ongelmia, kuten terveyserojen kasvuun liittyviä kysymyksiä. 

Vaikka se onnistuu vakuuttamaan periaatteellisesta hyväntahtoisuudestaan, se ei vakuuta siitä, 

että transhumanistisissa prosesseissa on mahdollista toteuttaa globaalia vastuullisuutta. Koko 

maailman hyvinvointia ei voida edistää tekemällä varakkaasta ja halukkaasta väestöstä ensin 

kyvyiltään ylivertaisia postihmisiä, jonka muu maailma lopulta yrittää tavoittaa parantelun 

tullessa edullisemmaksi. 

Toinen tärkeä jatkotutkimuksen aihe on jatkaa tutkimusta siitä, onko morfologinen 

vapaus mahdollista transhumanistisessa maailmassa. Vapaus kieltäytyä parantelusta on aivan 

yhtä olennainen oikeus kuin oikeus valita parantelu. Transhumanistisen etiikan 

kohtalonkysymys vaikuttaisi olevan postihmisen ja ihmisen rinnakkaiselon mahdollisuus. 

Vaikka se postihmisyys johtaisi lopulta parempaan elintasoon, se ei oikeuta kärsimystä, jota 

matkan varrella vaikuttaisi olevan runsaasti. 

Jatkotutkimuksella on mahdollista kirkastaa käsitystä siitä, millainen transhumanistinen 

tulevaisuus voi olla. Spekulaation värittämään transhumanismiin liittyy edelleen pelkoja ja 

uhkakuvia, ja se on aivan aiheellista. Transhumanistinen julistus alkaa toteamuksella siitä, että 

tiede ja teknologia tulevat vaikuttamaan ihmisyyteen syvästi. Teknologisen kehityksen 

historiallisen eksponentiaalisuuden vuoksi ihmiskunta tulee todennäköisesti vielä yllättymään 

siitä, kuinka syvällisestä muutoksesta itse asiassa on kyse. 
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7. Liite 

7.1 Liite 1: Transhumanistinen julistus 

TRANSHUMANIST DECLARATION  

 

The Transhumanist Declaration was originally crafted in 1998 by an international group of 

authors: Doug Baily, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, Natasha 

Vita-More, Eugene Leitl, Bernie Staring, David Pearce, Bill Fantegrossi, den Otter, Ralf 

Fletcher, Tom Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds, Keith 

Elis, Thom Quinn, Mikhail Sverdlov, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding, and Nick Bostrom. 

This Transhumanist Declaration has been modified over the years by several authors and 

organizations. It was adopted by the Humanity+ Board in March, 2009. 

 

1. Humanity stands to be profoundly affected by science and technology in the future. 

We envision the possibility of broadening human potential by overcoming aging, cognitive 

shortcomings, involuntary suffering, and our confinement to planet Earth. 

2. We believe that humanity’s potential is still mostly unrealized. There are possible 

scenarios that lead to wonderful and exceedingly worthwhile enhanced human conditions. 

3. We recognize that humanity faces serious risks, especially from the misuse of new 

technologies. There are possible realistic scenarios that lead to the loss of most, or even all, of 

what we hold valuable. Some of these scenarios are drastic, others are subtle. Although all 

progress is change, not all change is progress. 

4. Research effort needs to be invested into understanding these prospects. We need to 

carefully deliberate how best to reduce risks and expedite beneficial applications. We also 

need forums where people can constructively discuss what should be done, and a social order 

where responsible decisions can be implemented. 

5. Reduction of existential risks, and development of means for the preservation of life 

and health, the alleviation of grave suffering, and the improvement of human foresight and 

wisdom should be pursued as urgent priorities, and heavily funded. 

6. Policy making ought to be guided by responsible and inclusive moral vision, taking 

seriously both opportunities and risks, respecting autonomy and individual rights, and 

showing solidarity with and concern for the interests and dignity of all people around the 
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globe. We must also consider our moral responsibilities towards generations that will exist in 

the future. 

7. We advocate the well-being of all sentience, including humans, non-human animals, 

and any future artificial intellects, modified life forms, or other intelligences to which 

technological and scientific advance may give rise. 

8. We favour allowing individuals wide personal choice over how they enable their 

lives. This includes use of techniques that may be developed to assist memory, concentration, 

and mental energy; life extension therapies; reproductive choice technologies; cryonics 

procedures; and many other possible human modification and enhancement technologies. 

 

https://humanityplus.org/transhumanism/transhumanist-declaration/. Haettu 6.5.2021. 
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