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tä pitäisi käyttää vain vaihtoehtojen lisää 
miseen tai väärien "totuuksien” kumoa 
miseen. Kirjailija sen paremmin kuin filo 
sofikaan ei käsittele kuin osaa arkielämän 
ongelmasta vivahteikkuudessaan.

On olemassa soveltavia eetikkoja, jotka 
kuvittelevat tietävänsä muita paremmin 
vastaukset moraalin monisyisiin kysy 
myksiin. On myös olemassa monen 
muun alan asiantuntijoita, joita vaivaa 
sama harhaluulo. Heidän pitäisi yleensä 
saada esittää mielipiteensä vapaasti, kun 
han pidetään huolta, ettei kukaan heistä 
ryhdy lainsäätäjäksi muille asioissa, joista 
on monta erilaista ja eri tavalla perusteltua 
näkemystä. Soveltava etiikka voi parhaim 
millaan kamppailla tällaista rajoittavaa 
suuntausta vastaan, ja antaa näin ihmisille 
tilaa tehdä itse omat moraaliset ratkaisun-
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ta seikkailuista eli etiikasta mediayhteis 
kunnassa [niin& näin 4/2000). Hän sitee- 
raa eräitä melko hätkähdyttäviäkin tule 
vaisuuden visioita pohdiskellessaan eetti 
siä ongelmia nimenomaan virtuaalitodel 
lisuuden näkökulmasta. Seuraavassa tar 
kastelen eräitä kirjoituksessa sivuttuja, 
lähinnä amerikkalaisesta kirjallisuudesta 
lainattuja utopioita, jotka koskevat ihmis 
tä virtuaalitodellisuudessa.

Erityisesti minua kiinnostavat ihmisen 
ja koneen väliset erot. Hämärtyvätkö 
todellakin joskus tulevaisuudessa kvantti 
fysiikan, molekyyli- ja bioteknologian sekä 
tietoteknologian ja muidenkin tieteen 
alojen kehityksen seurauksena fyysisen ja 
ei-fyysisen älyllisyyden rajat, ihmisen ja 
koneen erot?

Kysymys on luonnollisesti tässä 
vaiheessa paljolti ellei täysin uskon tai epä 
uskon varassa. Hellsten näyttää pitävän 
tuollaista kehitystä ainakin jossakin mää 
rin mahdollisena, sillä hän tarkastelee sen 
vaikutuksia eettisen ajattelun muutostar 
peeseen. On tietysti monellakin tavalla 
hyödyllistä puida eettisiä ongelmia, joita 
tämän laatuisesta kehityksestä seuraisi. 
Näin voidaan arvioida uudesta näkökul 
masta nykyiseen tilanteeseenkin liittyviä 
eettisiä normistoja ja uskomuksia sekä 
ehkä havaita muutostarpeita jo nyt. Itse 
haluaisin kuitenkin pohdiskella kriittisesti 
tällaisen kehityksen mahdollisuutta ja esit 
tää näkökohtia, joiden valossa sitä voidaan 
pitää epätodennäköisenä. Nojaudun tar 
kastelussani Lauri Rauhalan esittämään 
holistiseen ihmiskäsitykseen.

Ihminen itsekin muuttuu tulevaisuudessa, 
esimerkiksi Hellstenin esittämään tapaan 
ikääntymisen ongelmiin tarjoutuvien rat 
kaisujen myötä, mutta yksilön kuolemat 
tomuudesta ei tarvinne tulevaisuudessa 
kaan huolestua. Ikuisen elämän ongel 
maan on kuitenkin tarjottu ratkaisuksi 
elämää virtuaalitodellisuudessa ilman fyy 
sistä kehoa. Hellsten toteaa, että virtuaali 
todellisuus rikkoo mielenkiintoisella ta 
valla perinteistä dualistista ajattelumallia

häivyttämällä osaltaan materian ja hen 
gen, mielen ja ruumiin rajoja. Samalla se 
vie Daniel Dennetin kirjassaan Conscious- 
ness Explained (1991) mainitsemalta ’kar- 
tesiolaiselta teatterilta’ pääroolin esittäjän, 
kun yksittäisten ihmisten tajunta sulautuu 
globaaliin tajunnanvirtaan, joka yhdistyy 
tieteis-teknisten keinojen avulla. Näin 
syntyisi "kollektiivisen tajunnan tasolla 
'minätön’ superälykkyys” kun mielet assi 
miloituisivat yhdeksi metatajunnaksi.

Kuten 'kartesiolaisen teatterin’ pääroo 
lin esittäjän katoaminen mielestäni hyvin 
osoittaa, tällainen metatajunta ei kuiten 
kaan olisi enää ihminen tai ihmisten koos 
tuma -  ilmeisesti minkään määritelmän 
mukaan. Holistiseen ihmiskäsitykseen vii 
taten aito tajunnallisuus ja siihen oleelli 
sesti liittyvä minätietoisuus häviäisivät em. 
pääroolin esittäjän mukana. Samoin puut 
tuisi kehollisuuden myötä sellainen situaa 
tio, jonka ihmisellä kehon aistit tavoitta 
vat. Ilman kehon aistien apua kollektiivi 
seen tajuntaan ei todennäköisesti voisi 
syntyä uusia kokemuksia, siis merkityksiä 
myöskään pelkästä virtuaalisesta situaati- 
osta. Yhtä kyseenalaista olisi, pystyisikö 
tämä virtuaaliolento kokemaan uudelleen 
kollektiiviseen maailmankuvaansa tallen 
nettuja ihmisten kokemuksia? Tuntuu 
kuitenkin uskomattomalta, että ihmisen 
kyky kokea saataisiin siirtymään tietoko 
neen muistiin, sillä modernin aivotutki 
muksen mukaan ihmisen tietoinen koke 
mus syntyy hyvin monen eri aivoalueen 
edustaman tiedostamattoman mekanis 
min samanaikaisen yhteispelin tuloksena 
tavalla, jota ei ainakaan vielä täysin ym 
märretä.

Mielestäni olisi jo loistava saavutus, jos 
ihmisten muistien sisällöt saataisiin ko 
pioiduiksi esimerkiksi juuri ennen kuole 
maa. Näin saataisiin kollektiivinen "tieto 
sanakirja elektroniseen kirjahyllyyn”, 
mutta se ei siellä jatkaisi ajatteluaan, vaan 
tarjoaisi passiivisena palvelujaan. Tästä 
syntyisi kyllä melkoisia eettisiä ongelmia, 
jos kunkin henkilön koko elämänhistoria 
salaisimpinekin ajatuksineen olisi käyttä 
jän saatavilla. Yleiseen kokemukseen viita 
ten moni varmasti kieltäisi aivojensa ko 
pioinnin tai ainakin määräisi pitkäaikaisen 
käyttökiellon, kuten yleisesti tehdään hen 
kilökohtaisten arkistojen osalta. Tämä ve 
sittäisi paljolti kyseisen innovaation arvoa.
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Hellsten toteaa edelleen, että vaikka jätet 
täisiin syrjään kollektiivinen "minätön” 
tajunta, pelkästään yksittäisten mielten 
siirtäminen virtuaalimaailmaan tuo uusia 
kysymyksiä — sekä vastauksia — moraalin 
alueelle. Mikäli ”minät” voidaan kopioida 
tietokoneen kovalevylle päästään eroon 
mielen ja kehon rajoituksista. Jos näin to 
della kävisi, epäilemättä samalla ratkeaisi 
suuri osa niistä oikeudenmukaisuuskysy- 
myksistä, jotka liittyvät resurssi- ja tilaon 
gelmiin, kuten Hellsten toteaa. Hänen 
mukaansa tämä idea ei ole enää edes tie 
teisromaaneista haettu, sillä Hans Mora- 
vecin teoksessa M ind  Children: The Future 
o f  Human a n d  Robot In telligen ce  (1992) 
esitetään, että pian on käytettävissä tarvit 
tava tekniikka ihmismielen siirtämiseksi 
tietokoneen muistiin samalla säilyttäen 
kopioidun "mielen” kokemus yhtenäise 
nä. Kuten jo edellä totesin, tätä on aihetta 
epäillä.

Hellsten siteeraa myös Jeff Zaleskia, 
joka on teoksessaan T h e Soul o f  th e Cyber- 
space (1997) todennut, että koko luonnol 
linen maailma voitaisiin jopa vähitellen 
hylätä, jos ihmismielet voisivat jatkaa olo 
aan tietokoneiden ylläpitämässä virtuaali 
todellisuudessa. Hellsteniä kiinnostaa läh 
tökohtansa mukaisesti, kumpi todellisuus 
olisi viime kädessä henkisempi ja "moraa 
lisempi”. Voidaan myös aluksi kysyä, mik 
si ihmiset yleensä haluaisivat hylätä luon 
nollisen maailman edes vähitellen, jos se 
nyt olisi joskus mahdollista, tai miksi yh 
teiskunnat tähän ryhtyisivät -  diktaatto 
reita asia voisi tosin kiinnostaa. Hellsten 
viittaa väestöongelman ratkaisemiseen: 
kokonainen manner voitaisiin muuttaa 
biteiksi ja koko maapallon väestö mahtuisi 
työhuoneen nurkkaan. Tärkeä kysymys 
kuitenkin on, kenen työhuoneen nurk 
kaan? Siinäkin tapauksessa, että Zalenskin 
utopia voisi toteutua, tietokoneita ja tieto- 
koneteollisuutta hoitavien ihmisten pitäisi 
kaiketi pysytellä kehollisina olioina luon 
nollisessa maailmassa. Tietokoneväen vai 
kutusvalta meidän jokapäiväiseen elä 
määmme on jo nykyisellään varsin suuri -  
kyseisessä utopiassa se olisi sietämätön. 
Koko tässä prosessissa eettiset ongelmat 
olisivat yli pääsemättömän vaikeita.

Hellsten muistuttaa aivan perustellusti, 
että ihmisen olemus ja kokemukset eivät 
ilmesty puhtaasti elektronisesta aivojem 

me aktiviteetista, vaan kemikaaleilla on 
myös oma osuutensa aivojen toiminnassa. 
Hän herättää kysymyksen, miten pelkän 
mielen säilyttäminen "elossa” digitaalises 
sa muodossa vaikuttaisi ihmisen käsityk 
seen itsestään, toisista ihmisistä, muusta 
maailmasta, jne. Paljon asioita jäisi näke 
mättä, ideoita keksimättä ja tunteita koke 
matta. Agentti, joka ei omaa fyysistä ke 
hoa, joka tuntee tuskaa ja rappeutuu, ei voi 
tuntea myötätuntoa muita kohtaan. Tun 
teet ovat siis mielen toiminnan ja fysiikan 
yhteistyötä.

Tämä kritiikki on pitkälti samansuun 
taista kuin edellä kollektiivisen tajunnan 
osalta esittämäni holistiseen ihmiskäsityk 
seen nojaava: ihminen on kokonaisuus, 
jonka kaikki ulottuvuudet -  kehollisuus, 
tajunnallisuus ja situationaalisuus -  tarvi 
taan kokemiseen, siis erilaisten merkitys 
ten muodostamiseen. Jos yksi puuttuu tai 
toimii epätyydyttävästi, ihminen ei reali 
soidu aitona kokevana ihmisenä.

Kuten Hellsten toteaa, ei-kehollinen 
olomuoto vie meiltä ihmisyyden olennai 
simmat piirteet, eli juuri ne ominaisuudet, 
jotka ovat keskeisiä moraaliselle toimijuu- 
delle. Lauri Rauhala on eri yhteyksissä täh 
dentänyt ihmiselle ominaisten korkeam 
pien merkityslajien oleellisuutta ihmisen 
reaalistumisessa, esimerkkeinä vaikkapa 
eettisyys tai kyky pyhyyden ja kauneuden 
kokemiseen. Elektronisessa muodossa ta 
junnallisuus ei todennäköisesti voisi toi 
mia ihmiselle tyypillisellä rikkaalla tavalla 
muodostaen ainakaan näitä ihmisen her 
kimpiä, tunnepohjaisia -  ja tuskin mitään 
muitakaan — merkityksiä kun situationaa 
lisuus merkitysten annon "kohteiden” si 
jaintipaikkana kutistuisi virtuaaliseksi ja 
kehollisuus aisteineen merkitysten "välit 
täjänä” tajunnan ja situaation kesken 
puuttuisi. On korostettava, että ihmisen 
tajunnallisuus ei operoi pelkästään eksak 
tilla tiedolla, vaan myös "pehmeä” arkitie 
to, tunteet, usko, luulo ja monet muut 
merkityslajit sikiävät tajunnan prosesseis 
sa. Vaatii melkoista uskoa ajatella näiden 
tallentuvan kovalevylle tai sen kehitelmil 
le.

Ongelmaa monimutkaistaa myös se, 
että ihmisen kokemisessa voidaan erottaa 
sekä psyykkinen että henkinen taso. Rau 
halan mukaan psyykkinen on vaiston- 
omaista kokemista, johon sanotaan eläi 
menkin kiistatta kykenevän. Henkinen on 
kykyä asettua ikään kuin itsensä ulkopuo 
lelle arvioimaan ja punnitsemaan tekemi 
siään. Ilmeisesti ihmisen eettinen ajattelu 
perustuu juuri henkiseen kokemiseen.

Hellsten päätyykin seuraavaan holisti 
sen ihmiskäsityksenkin valossa hyväksyt 
tävään johtopäätökseen: "...'henkisyys’
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elämän tai todellisuuden elementtien ku 
vaajana edellyttää materiaalia ja ruumista. 
[ ...]  ilman yhteyttä fyysiseen maailmaan 
ja keholliseen olomuotoon edes "puhdas 
henki” ei etiikan näkökulmasta voi edus 
taa 'henkisyyttä.’” Hän huomauttaa lisäksi 
aiheellisesti, että digitaalimieli olisi edel 
leen fyysisen todellisuuden vanki, sillä 
ovathan tietokoneet materiaa ja siten alt 
tiina tuhoutumiselle siinä kuin kehokin.

Holistisen ihmiskäsityksen perusteella 
voidaan nähdäkseni yhteenvetona päätel 
lä, että tajuntaa ei pystytä näillä näkymin 
siirtämään tietokoneelle siinä mielessä, 
että se täyttäisi ihmistajunnan tuntomer 
kit ja säilyttäisi sen toimintatavat: tietoi 
suuden itsestään ja olemassaolostaan sekä 
kyvyn ymmärtää eli muodostaa monipuo 
lisia merkityksiä. Jos jotakin ihmistajun 
nasta pystytään siirtämään kovalevylle tai 
vastaavalle, se lienee vain passiivisia merki 
tysrakenteita, joista puuttuu elämä edellä 
kuvatussa mielessä. Siten näin saatu lop 
putulos ei käsittääkseni voi korvata ke- 
hollis-taj unnallis-situationaalista ihmistä, 
vaan toimia korkeintaan tätä avustavana 
tietovarastona tai robottina. On siten mitä 
todennäköisintä -  ellei planeettamme tai 
ihminen tuhoudu -  että ihmiselle tulee 
aina olemaan olemassa sekä "oikea”, luon 
nollinen todellisuus että virtuaalitodelli 
suus, jotka normaali ihminen pystyy vai 
keuksitta pitämään erillään toisistaan sekä 
käyttämään niiden yhdistelmiä hyödyk 
seen ja huvikseen -  valitettavasti myös 
muiden haitaksi.

Jos halutaan ennakoida jotakin ihmistä 
ja ihmiskuntaa positiivisella tavalla muut 
tavaa "uutta tietä”, luulisin sen löytyvän 
Hellstenin lopuksi viittaamasta suunnasta 
eli ihmisen elämän eettisistä ja henkisistä 
ulottuvuuksista. Siten apu löytyisi ihmi 
sen tajunnasta, mutta se ei olisi mahdollis 
ta ilman kehollisuutta ja situationaalisuut- 
ta. Syy uuden etsintään juuri tekniikan ja 
kovien tieteiden kautta materiaalisin rat 
kaisuin saattaa olla se, että etsijöiltä on aito 
ihminen kadoksissa. Tieteen ja tekniikan 
saavutuksia ei tule vähätellä, mutta ne on 
mielestäni syytä nähdä realistisesti omalla 
paikallaan ainutlaatuisen henkisen ja toi 
vottavasti yhä henkistyvän ihmisen apuvä 
lineinä -  ei ihmisen korvaajina, eikä hänen 
kanssaan voitollisesti kilpailevina ihmis 
mäisinä olioina.

Pekka Pihlanto
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