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Mistä kiistellään, kun kiistellään 
teknologiasta? 
Santeri Räisänen, santeri.raisanen@helsinki.fi, Kuluttajatutkimuskeskus 
 
 
Nostot:2020-luvulla GSM-verkot ovat väistyneet, ja tekoälystä on tullut keskipiste suomalaiselle 
sosiotekniselle mielikuvitukselle. Loppujen lopuksi kriittinen keskustelu teknologiasta 
väistämättä osuu myös niihin instituutioihin, kuten tulevaisuusvaliokuntaan, jotka ovat pukeneet 
tulevaisuutensa teknologisiin tarinoihin. Kun puhutaan teknologian hyödyistä, on hyvä 
huomioida missä määrin analyysi on riittävän kriittistä, ja milloin keskustelu pyörii liiaksi 
teknisyyden ylevässä lumossa. 
 
 
 
Teknologia on paljon muuta kuin pelkkää teknologiaa. Teknologia on erottamaton osa 
yhteiskunnallisia edistysnarratiiveja, ja se valjastetaan sekä symbolisina että materiaalisina 
asioina edustamaan toivottuja ja ennakoituja tulevaisuuksia (Jasanoff ja Kim 2015). Toisaalta 
poliittisessa ajattelussa teknologia on usein nähty animistisena voimana, joka työntää 
yhteiskuntaa, usein eteenpäin (Winner 1977). Siksi kun puhutaan siitä, mitä teknologiat tekevät 
ja mitkä niiden hyödyt ovat, tullaan samalla puhuneeksi tulevaisuuksista. Ja kun teknologisen 
artefaktin toiminta ja hyöty kiistetään, niin usein kyseen alla on se, kuka puhuu teknologian 
äänellä ja tulevaisuuksien puolesta. 

Tässä tekstissä tarkoitukseni on käsitellä eräs kiista teknologiasta, ja analysoida sitä, 
miten kyse oli kaiketi asiasta, joka kasvoi paljon suuremmaksi kuin itse teknologia. 
Vaakakupissa olivat Suomen erityinen teknologiasuhde, se, kuka puhuu teknologian puolesta, 
ja se, miten tulevaisuutta käsitellään. Tämä kaikki kulminoituu pohjimmiltaan eettiseen 
kysymykseen siitä, minkälaista asiantuntijuutta teknologiassa ja ennakoinnissa arvostetaan. 
 

Tekoäly vai -älyttömyys? 
 
Huhtikuussa 2021 eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta julkaisi tiedotteen, joka kuvaili, miten 
valiokunta on, oletettavasti ensimmäisenä maailmassa, kuullut keskustelevaa tekoälyä. 
Valiokunnan tarkoitus oli selvittää sitä, voiko tekoälyä käyttää asiantuntijana. Tarkemmin ottaen 
valiokunta käytti Project December -nimistä chatbot-työkalua, jonka toiminta pohjautuu 
OpenAI:n GPT-3 nimiseen tekstigenerointimalliin. GPT-3 malli tuottaa tekstiä reagoiden 
käyttäjän syötteeseen, ikään kuin käyttäjän kanssa keskustellen. Se ottaa mallia internetin 
sisällöistä, esimerkiksi keskustelufoorumeista, Wikipedia-artikkeleista tai blogeista, ja pyrkii 
vastaamaan käyttäjälle samaan tyyliin kuin opetusaineistossa tehdään. 

 Tiedotteessa GPT-3:n kanssa käytävän keskustelun aiheina mainittiin ainakin 
“köyhyyden syitä, työttömyyttä, koulutusta sekä teknologian roolia köyhyyden poistamisessa ja 



 

kestävässä kehityksessä”, mutta se, mitä niistä puhuttiin, ja se, mitä tekoäly keskusteluun lisäsi, 
jäivät tiedotteen ulkopuolelle. Vaikka alkuperäiseen kysymykseen tekoälyn käyttämisestä 
asiantuntijana tiedote ei anna vastausta, viesti on varautuneen optimistinen ja 
tulevaisuusorientoitunut. Tiedote enteilee, että kuulemisia jatketaan, ja että tulevaisuudessa 
tuotetaan valiokunnan raportti jopa täysin tekoälyn avulla. 

Loppujen lopuksi se, mitä valiokunnassa oli tapahtunut, jäi siitä kertovan 
tiedotustapahtuman jalkoihin. Seikat, kuten se, miten koneoppimismallia itse asiassa käytettiin, 
miten sen tuloksia tulkittiin, ja minkälaisena sen hyödyt nähtiin valiokunnassa, jäivät sen 
varjoon, että tekoälyä käytettiin ensimmäisenä maailmassa. Yksityiskohtien vaillinaisuudesta 
huolimatta, tai ehkä siitä johtuen, aiheen ympärille kehittyi kiista siitä, mitä valiokunnassa itse 
asiassa tapahtui kun tekoälyä kuultiin.  

Kiistan osapuolet olivat tekoälyprofessori Teemu Roos, futuristi ja teknologia-asiantuntija 
Risto Linturi (joka fasilitoi tekoälyn kuulemisen valiokunnassa), tulevaisuusvaliokunnan 
puheenjohtaja Joakim Strand, sekä sivurooleissa useampia toimittajia ja twitteristejä. Kiista 
kumpusi viestintäpalvelu Twitteristä, josta se jalkautui iltapäivälehtiin, Tekniikka ja Talous -
lehteen, päätyen lopulta päivittäislehtiin. Kiistan alla oli se, voiko GPT-3 mallia käyttää 
asiantuntijana. 

Roos argumentoi, että mallin käyttö on vähintäänkin järjetöntä ja pahimmillaan 
vaarallista. Tekoälyprofessorin mukaan järjestelmän takana ei piile ymmärrystä: se tuottaa 
stokastista sananhelinää, joka paikoittain näyttää hyvinkin järkeenkäyvältä, mutta joka 
tarkemmalla luennalla paljastuu merkityksiltään tyhjäksi. Sen tuottama teksti sisältää usein 
epätotuuksia, mutta myös syntaktisesti käypiä mutta semanttisesti järjettömiä ajatuksia. 
Toisaalta GPT-3 malli ammentaa tuotoksensa suuresta internetistä kerätystä 
tekstidatamassasta, joka luonnollisesti sisältää runsaasti vinoumia ja tolkuttomuutta. 
Pahimmillaan nämä ilmenevät GPT-3 mallin tuottamassa väkivaltafantasioinnissa ja 
vihapuheessa. Toisin sanoen, GPT-3 ei tuota asiantuntijuutta, vain asiantuntijuuden 
harhakuvan, ja ajoittain vaarallisen sellaisen. 

Toisaalta Linturi pitää Roosin puheita pilkkana, parodiana ja pessimisminä. Hänelle 
tekoäly on ‘kuin puukko’, joka oikeissa käsissä tuottaa määrittelemätöntä hyötyä, ja väärissä 
käsissä on hyödytön. Sinänsä substantiivisia argumentteja GPT-3 mallin puolesta ei Linturin 
kritiikissä ilmene, vaan hän piilottaa ne viestintätapahtuman ja asiantuntijuuden episteemisen 
sädekehän taakse: he, jotka tietävät mitä valiokunnan kuulemisessa oikeasti tapahtui, ja he, 
joilla on teknologia-asiantuntijan tarkka intuitio, näkevät selvästi, miten GPT-3 tuottaa Linturin 
sanoin “Kantin analyyttistä ajattelua” ja “Weberiläistä käsitteiden jäsennystä”. 

Kiista sivusi paitsi teknologian hyötyjä ja vaaroja, myös akateemisen ja käytännön 
asiantuntijuuden eroa, sekä toimijoiden omaa positiointia ja taloudellisia etuja. Loppujen lopuksi 
keskustelijat kuitenkin päätyivät samoihin latteuksiin, joihin teknologiakritiikki usein päätyy: 
teknologiassa on monia hyötyjä, mutta riskejä pitää varoa. 

Mistä kiistassa oli lopulta oikein kyse? Se, että teknologian hyödyt ovat monipuolisesti 
tulkittavissa, ja usein kiistanalaisia, ei ole mitenkään poikkeuksellista (Bijker 1995).  Toisaalta 
kiistassa oli kyseen alla paljon muuta, kuin vain teknologian hyödyt. Se, onko tekoäly 
asiantuntija, muuttuu kysymykseksi siitä, kuka on tekoälyasiantuntija. Ja toisaalta, kun 
kyseenalaistetaan tekoälyä, samalla kyseenalaistetaan sitä tulevaisuutta, jota 
kuulemistapahtuma ja siitä kertova viestintätapahtuma edustavat. Niinpä tässä tekstissä esitän 



 

kolme tulkintaa, tai ennemminkin kolme yhtäaikaisesti läsnä olevaa dimensiota kiistalle: 
sosiotekniset mielikuvitukset, teknologinen asiantuntijuus, ja lopuksi ennakoinnin estetiikka. 
 
 

Sosiotekniset imaginäärit kohtaavat kitkaa 
 
Valiokunnan viestintä on itsessään osa tulevaisuuksien rakennusta (Oomen, Hoffman, ja Hajer 
2021). Se esittää eräänlaisen dramaturgian, jossa Suomi sijoittuu teknologisen kehityksen 
aallonharjalle. Viestin ytimessä on teknologinen johtajuus, joka ilmenee hallinnon valmiutena 
ottaa vastaan uusia innovaatioita ja toimia suunnannäyttäjänä niiden käyttöönotossa. Valtioiden 
välinen teknologinen kilpailu on vain yltynyt niin kutsutun neljännen teollistumisaallon toivossa, 
jolloin julkiset teknologiaspektaakkelit muodostuvat tärkeäksi osaksi poliittista strategiaa. Näin 
ollen, tärkeää ei ole niinkään se, mitä valiokunnassa tehtiin, vaan se, että se tehtiin 
ensimmäisenä, ja että se oli huiman teknologista (“GPT-3 mallissa on yli 170 miljardia 
parametria”). 

Tämä on jatketta pidemmälle historialliselle mielikuvalle Suomesta edistyksellisenä 
valtiona, jonka kehitystä paaluttaa digitaalinen teknologia. Digitaalisia innovaatioita, kuten Linux-
ydin, tekstiviestit ja Angry Birds on nostettu edustamaan ja edistämään Suomea 
maailmanareenalla. Toisaalta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tarinassa 90-luvun lama, ja 
sieltä meidät ylös kampeava teleala, muodostavat dramaattisen käännekohdan. Näin mielikuvat 
valtiosta, kansasta ja edistyksestä kietoutuvat teknologiaan ja muuttuvat sosioteknisiksi 
(Jasanoff ja Kim 2015). 2020-luvulla GSM-verkot ovat väistyneet, ja tekoälystä on tullut 
keskipiste suomalaiselle sosiotekniselle mielikuvitukselle. 

Mielikuvitus mielletään usein subjektiiviseksi ja henkilökohtaiseksi. Teknologioiden 
kohdalla se liitetään visionäärisyyteen ja oraakkelimaiseen kykyyn nähdä minne teknologiat 
vievät yhteiskuntaa. Toisaalta teknologiatutkimuksessa sosioteknisten imaginäärien (STI) käsite 
lähtee siitä, miten näistä mielikuvituksista tehdään julkisia ja jaettuja. STI:t ovat  kollektiivisesti 
ylläpidettyjä ja performatiivisia visioita yhteiskunnallisesta edistyksen suunnasta (Jasanoff ja 
Kim 2015). Juuri niiden performatiivisuudessa ilmenee se tärkeä rooli, joka julkisilla instituutioilla 
ja niiden käyttämällä retoriikalla on sosioteknisten mielikuvien tuottamisessa. 

Vuonna 2017 Sipilän hallitus julkaisi Suomen tekoälystrategian, joka maalasi Suomen 
tulevaisuuden hyvinvoinnin tekoälyn kehityksestä kumpuavalle kilpailuedulle. Strategiassa 
tekoälyn ympärille rakennetaan suurta lupausta: Suomesta tulee edelläkävijä, kun tekoäly 
otetaan käyttöön kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Tämä geneerisyys, joka on sisäänrakennettu 
käytettyihin metaforiin (tekoäly, koneoppiminen), luo tekoälystä vangitsevan sosioteknisen 
symboliikan: se ei jätä mitään ulkopuolelleen, ja näin ollen mullistaa kaiken. 

Kun liberaalissa demokratiassa edistys nähdään teknologisena kehityksenä (Barry 
2001), kriittinen keskustelu teknologiasta samalla kyseenalaistaa ne sosiotekniset 
mielikuvitukset, jotka tätä edistystä enteilevät.  Mikäli GPT-3 ei olekaan asiantuntija, niin mikä 
on Suomen asema teknologian etuvartiossa?  Ja yhä uhkaavammin, jos tekoälyn hyödyt 
ennakoinnissa ovatkin ylimitoitettuja, ovatko ne myös muilla aloilla? Tällöin unelma 
universaalista mullistuksesta kohtaa kitkaa, ja koko tulevaisuudenvisio on vaarassa. 



 

Valiokunnan puheenjohtaja Strand, puolustaessaan valiokunnan kokeilua Tekniikka ja 
Talous -lehden haastattelussa, sijoittaa kritiikin nimenomaan teknologian ulkopuolelle ja 
sosioteknisten mielikuvitusten piiriin. Hänen mukaansa keskustelu kumpuaa tietystä 
suomalaisesta ‘mindsetistä’, pessimistisestä suhtautumisesta teknologiaan ja kilpailukykyyn 
(Kangasniemi 2021). Näin Strand alentaa kritiikin pätevyyttä, ja tulee samalla toisintaneeksi 
mielikuvaa kansan hengestä: jääräpäisyyttä ja edistysvastaisuutta perisuomalaisena 
teknologiasuhtautumisena. 

Strandin mukaan negatiivinen sävy julkisessa keskustelussa osoittaa haluttomuutta 
syventyä siihen, mihin tulevaisuusvaliokunta kokeilullaan pyrki. Toisaalta se, mihin valiokunta 
pyrki, on juuri se, mikä on kiistan alla. Kun valiokunnan viestintä keskittyy edistyksen 
maalailuun, herää kysymys, mitä hyötyjä tekoälyn avulla itse asiassa saavutettiin? Vai oliko teko 
ennemminkin symbolinen ele, joka toisintaa ja vahvistaa sosioteknistä mielikuvitusta suomesta 
tekoälyn, ja siten tulevaisuuden teollisuuden, etuvartiona? 

Loppujen lopuksi kriittinen keskustelu teknologiasta väistämättä osuu myös niihin 
instituutioihin, kuten tulevaisuusvaliokuntaan, jotka ovat pukeneet tulevaisuutensa teknologisiin 
tarinoihin. Strandin mukaan kriittinen keskustelu kasvoi jopa pilkaksi “isänmaan eduskuntaa 
kohtaan” (Kangasniemi 2021). Näin tekoälyn käyttö ei vain edusta teknologista edistystä, vaan 
symboloi uskoa siihen, että meidän demokraattiset instituutiomme ovat hyviä, kyvykkäitä ja 
eteenpäin katsovia: ne käyttävät uusinta teknologiaa meidän parhaaksemme.  Modernismin 
kultakaudella maailmannäyttelyt tekivät arkistoinnista yhteiskunnallisen edistyksen 
spektaakkelin (Mattern 2020), ja samoin nykyajan mielikuvitukset tekoälystä edustavat jotain 
paljon itseään suurempaa. Siihen on osansa myös valiokunnan toiminnalla ja tiedotuksella. 
 

Asiantuntijuus vaakalaudalla 
 
Kiista tekoälyn asiantuntijuudesta pitää sisällään myös kiistan siitä, kuka on tekoälyn 
asiantuntija. Koska tulevaisuus on rakennettu teknologisiin mielikuviin, teknologian 
puolestapuhuja puhuu myös tulevaisuuksista. Vaakalaudalla ei ole siis vain tekninen 
asiantuntijuus, vaan myös ennakointikyky. Linturin ja Roosin tapauksessa kiista näyttäytyy 
ristiriitana instituutionalisoidun ja toisaalta kokemuksellisen asiantuntijuuden välillä. 

Vaakakupeissa ovat tieteen etuoikeutettu asema tiedontuotannon ja asiantuntijuuden 
norsunluutornina, ja toisaalta ulkopuolinen, kokemuksellinen mutta professionalisoitunut 
asiantuntijuus, joka muodostuu, kun kohdataan teknologiat todellisessa maailmassa yrittäjänä. 
Linturi vetoaa mielikuvaan itsenäisestä ja toisinajattelevasta keksijästä, joka vähät välittää tiede-
eliitin arvioista. Hänelle Roosin kanta on kuin tutkijan, joka nähdessään Wright veljesten 
ensilennon tuhahtaa: “mahdotonta, ilma on lentokonetta kevyempää”. 

Vaikka anekdootin jyrkkä erottelu soveltavan insinööritaidon ja teoreettisen tieteen 
kenttien välillä ei kuvaa todellista teknotieteen monisyistä sotkeutumista, se lähestyy sitä 
visaista ongelmaa, jota asiantuntijuus liberaalissa demokratiassa aiheuttaa. Miten voidaan 
arvostaa yhtä aikaa liberalismista kumpuavaa näkemysten pluralismia ja asiantuntijoiden 
erityistä episteemistä asemaa (Feyerabend 1980)? Onko asiantuntijoilla liikaa arvovaltaa, vai 
liian vähän? Voi toisaalta kysyä, missä määrin asiantuntijat ovat sokeita omille tiedollisille 
katvealueilleen (Wynne ja Lynch 2015)? Kuten Linturi Tekniikka ja Talous  -lehden 



 

haastattelussa kertoo, kaikki asiantuntijat ovat vaillinaisia ja näkemyksiltään vinoutuneita. 
Tämän toteaminen ei kuitenkaan kerro meille mitään kiinnostavaa siitä, ketä tulisi kuunnella. Ja 
yhä tärkeämmin, kaikkien vaillinaisuus ei tarkoita, että kaikki olisivat yhtä oikeassa. 

Asiantuntijuuden ristiriitojen yleisyydestä huolimatta antropologia ja tieteentutkimus ovat 
vasta parinkymmenen vuoden sisällä alkaneet käsitellä kysymystä siitä, mitä asiantuntijuus itse 
asiassa on. Tuloksena on erilaisia preskriptiivisiä (ketkä ovat asiantuntijoita) ja deskriptiivisiä 
(keitä pidetään asiantuntijoina) teorioita asiantuntijuudesta sosiaalisena ilmiönä. Selvää on, että 
asiantuntijuus jakautuu paljon laajemmalle pohjalle, kuin vain perinteisesti akkreditoidut 
ammattiasiantuntijat (Harremoes ym. 2002; Irwin 1995). Myös ammatillisesti noteerattujen 
asiantuntijoiden keskuudessa vallitsee eroja: on heitä, jotka kontribuoivat erikoistumisalaansa, 
ja toisaalta heitä, jotka vain osaavat puhua asiantutijakieltä (Collins ja Evans 2002). Molemmilla 
on tärkeä rooli asiantuntijuuden ekosysteemissä, mutta niiden sekoittaminen tekee 
asiantuntijuuden tunnistamisesta vaikeaa. Tekoälyn kohdalla samat pulmat kohtaavat siis sekä 
teknologian, että teknologistin: onko tämä asiantuntijuutta, vai näyttääkö se vain siltä? 

Roosin ja Linturin asiantuntijuusalat eivät kuitenkaan ole päällekkäiset vaan vierekkäiset. 
Siksi yhteisymmärtämättömyys voi juontua asiantuntijuusalojen välisestä rotkosta, missä 
merkitykset eivät välity muuttumattomina (Gorman ym. 2010). Roos on akateemikko, joka 
puhuu malleista ja algoritmeista tekniikan äänellä, osana tutkimuksen nykyistä aallonharjaa. 
Linturi on tietoyhteiskunnan vaikuttaja, joka puhuu tekoälystä teollisuuden ja kuvitellun 
tulevaisuuden äänellä, osana jatkuvasti rakentuvaa odotusten horisonttia. Tämänkaltainen 
prospektiivinen suhtautuminen teknologiaan luo uutta fetisoivaa liikemomenttia, jolla aikaa 
vauhditetaan, ja tulevaisuutta tuodaan lähemmäs nykyhetkeä (Brown ja Michael 2003). Kun 
paradigmojen lähtökohdat eroavat niin paljon, on odotettavaa, että keskeiset arvolatautuneet 
käsitteet, kuten hyöty, eivät kohtaa. Kiista teknologiasta paljastaa siis sen, miten erilaisilla 
linsseillä asiantuntijat katsovat teknologioita. 

Kiista myös paljastaa sen, mitkä äänet teknologiakeskusteluissa kuuluvat ja mitkä eivät. 
Esimerkiksi loppukäyttäjien kokemuksellinen, ei-professonalisoitunut asiantuntemus – se, miten 
teknologiat kohdataan “luonnossa” – jää alati tämän kaltaisten keskustelujen ulkopuolelle. 
Teknologia-alan kiiltokuvaodotuksista huolimatta algoritmit tuottavat käyttäjissä teknologista 
ärsyyntymistä, niiden ympärille muodostuu keittiöteoretisointia, ja niiden kanssa opitaan 
elämään välttäen ja vastustaen (Bridges 2021; Gerrard 2018; Swart 2021; Ytre-Arne ja Moe 
2021). Algoritmien arkinen vastustus näkyy muun muassa siinä, miten niiden ympärille 
rakennetaan agonistisia vastajärjestelmiä, kuten “Hello, Goodbye” -selainlisäosa, joka poistaa 
käyttäjää ärsyttävät chatbot-toiminnallisuudet nettisivuilta. 

Teknologioiden lomassa eletty todellisuus on siis monisyisempi ja ristiriitaisempi kuin se 
tulevaisuudenkuva, joka odotusten horisontissa, tai toisaalta tekniikan tutkimuksissa, piirtyy.  
Näin tiedeinstituution ja soveltavan teknologismin välinen asiantuntijuuskiista siitä, kuka oikeasti 
puhuu teknologian puolesta, paljastaa sen teknologisen ulkopuolen, joka jää myös valiokunnan 
viestinnässä vaille ääntä: käyttäjien hiljainen asiantuntijuus.   
 

Ennakoinnin estetiikka 
 



 

Palataan hetkeksi vielä kiistan lähtökohdille, eli teknologiseen hyötyyn. Miten keskustelevan 
tekoälyjärjestelmän hyöty tulisi ymmärtää ennakoinnissa? Tulevaisuusvaliokunnan tiedotteessa 
ja siitä seuranneessa keskustelussa tuloksia ei tarkemmin eritellä, vaan teknologian hyöty on 
jotain abstraktia, ja jotain mitä tunnistetaan oikealla tietotaidolla. Voimme kuitenkin ottaa 
tosissaan väitteet hyödystä, ja spekuloida miten teknologia voitaisiin perustellusti kokea niin eri 
tavoin. Miten erilaiset välineet, erityisesti tekstit, voivat olla hyödyksi ennakoinnissa? 

Se, että Project December -tekoälyjärjestelmä tuottaa usein epätotuuksia, ei sinänsä ole 
vielä argumentti hyödyllisyyttä vastaan. Olisi turhan mielikuvituksetonta rajata ennakoinnin 
välineet vain tiedollisesti hyödyllisiin eli sellaisiin, jotka tuottavat tai jäsentävät faktoja. Silloin 
varjoon jäävät tunteet, uskomukset, pelot, unelmat, ja luova assosiointi. Ennakointi toimintana 
sijoittuu normatiivisen ja deskriptiivisen, toisaalta subjektiivisen ja inter-subjektiivisen 
harmaaseen välimaastoon, jossa niin faktoilla, analyyttisyydellä kuin luovuudellakin on sijansa. 
Siksi hyödyllistä voi olla se, mikä tukee reflektiota, kutsuu ajattelemaan toisin, tai auttaa 
sanoittamaan sen, minkä jo uskoo. 

Tulevaisuudentutkimuksessa eräänlainen episteeminen ja metodologinen pluralismi on 
muodostunut lähtökohdaksi ennakoinnille (Bell 2003). Menetelmiä on yhtä paljon kuin 
toimijoitakin, ja ne vaihtelevat empiristisistä otteista spekulatiivisempiin ja jopa affektiivisin 
lähestymisiin. Esimerkiksi teknologinen ennustaminen lähtee liikkeelle teknisen kehityksen 
nykytilasta, ja sen perusteella ennakoi teknologioiden leviämistä ja käyttöönottoa 
tulevaisuudessa. Sen sijaan spekulatiiviseen fiktioon perustuvat menetelmät lähestyvät 
tulevaisuutta tarinallisena kohteena, jossa tulkinta ja tulkitsija ottavat eksplisiittisen etusijan. 

Linturi liittää GPT-3 mallin hyödyllisyyden niin ikään tulkitsijan hiljaiseen tietotaitoon. Hän 
antaa esimerkin, jossa tekoälytekstin yksi fraasi kääntää sillisalaatin merkitykselliseksi 
assosiaatioiden kokonaisuudeksi. Hyödyllinen tulkinta riippuu tulkitsijan taidosta sivuuttaa se, 
mikä ei sovi tulkinnalliseen kehikkoon, ja keskittyä siihen, jonka voi tulkita tavalla, joka on 
tulkitsijalle henkilökohtaisesti merkityksellistä. 

 
”Tällaisten tekoälyn kanssa käytyjen dialogien hyöty ei ole niiden virheettömyydessä, kun 
ihmisetkään eivät ole virheettömiä. Itse löysin koherenssi-yhteyden kaipaamiini Damasion 
somaattisiin merkkeihin tästä. Hyvä paperi!” (Linturi 2021) 

 

Taidokas tulkitsija osaa luoda “koherenssiyhteyden” stokastiseen eli tilastollisen 
prosessin tuottamaan tekstiin. Näin järjettömyys ja järki ilmenevät samassa tekstissä, 
ensimmäinen yksinkertaisella luennalla, ja toinen puhaltamalla järjen henki järjestelmään 
tulkitsijan henkilökohtaisella lähiluennalla.  Mikäli oikeanlainen tulkinnallinen kehys hämmentää 
ajatuksia, edistää reflektiota, tai auttaa kuvittelemaan tulevaisuudet eri tavoin, niin synteesi 
Roosin ja Linturin välillä on mahdollinen. Järjestelmä tuottaa tilastollista nonsenssia, mutta 
nonsenssi voi olla hyödyllistä. 

Tämänlainen analyysi GPT-3 mallista ennakoinnissa, joka keskittyy tulkitsijan vapauteen 
ja tekstien rooliin reflektiopintana, on yksi yhteen populaarien neo-spiritualististen praktiikkojen 
kanssa.  Yhä enenevissä määrin agnostiset taikka skeptiset tulkinnat menetelmistä kuten tarot 
tai Yi Ching keskittyvät tulkinnallisuuteen ja henkilökohtaisiin merkityksiin.  Yhä useammin 
tarotpakan viihdekäytössä mystinen tai metafyysinen väistyvät, ja reflektio ja vapaa assosiaatio 



 

ottavat etusijan. Kyse ei ole ennustamisesta tai tiedontuotannosta, vaan apuvälineistä, jotka 
kutsuvat ajattelemaan uudella tavalla. Yhtä lailla kuin GPT-3 tuottaa stokastista tekstiä 
sosiaalisen maailman datavirroista, tarot yhdistä satunnaisuuden ja inhimillisestä kokemuksesta 
ammennetun symboliikan. Molemmissa tapauksissa lopullinen toimijuus päätyy tulkitsijalle, joka 
taidoillaan antaa tuotetuille teksteille merkityksen. 

Olisi vaikea kuvitella tarot tulevaisuusvaliokunnan metodiarsenaalissa. Tarot kuitenkin 
liitetään esoterismiin ja hengellisyyteen, eli toisaalta henkilökohtaisuuteen, irrationaalisuuteen ja 
jopa takaperoisuuteen. Tekoäly sen sijaan on teknologista, rationaalista ja edistyksellistä. Yli 
170 miljardia parametria tarkoittaa, että käsissä on jotain suurta ja tarkkaan kalibroitua. 
Toisaalta esoterismiin liittyvät myös meediot, eli epäluotettavuus ja huiputus, kun tekoälyyn sen 
sijaan assosioituu teknologistit eli visionäärisyys ja edelläkävijyys. Tekoäly edustaa siten 
teknologista estetiikkaa ja ammentaa sen merkitysten ja kulttuuristen assosiaatioiden 
varastosta. Se on tarkkaa, tieteellistä, ja se peräänkuuluttaa vakavuutta – jopa silloin, kun sen 
alkuperäinen tarkoitusperä on puhtaasti viihdekäyttö, niin kuin Project December:in (ja myös 
tarotin) kohdalla se on. 

Samankaltaisten episteemisten lähtökohtien lisäksi sekä skeptinen tarot-luenta, että 
GPT-3:n lähiluenta, kohtaavat myös saman eettisen vaikeuden: miten subjektiivisesta ja 
henkilökohtaisesta tulkinnasta tehdään jotain julkista ja inter-subjektiivista, niin kuin 
asiantuntijavallalta toivoisi? Kuten Joonas Aitonurmi ansiokkaassa tekstissään huomauttaa, on 
epäselvää, ketä valiokunnassa itseasiassa kuultiin: järjestelmää, sen dataa, vain sen tulkitsijaa 
(Aitonurmi 2021)? Tällöin kysymykset vallasta nousevat välttämättä pintaan. 

On ilmiselvää, että lähestymme eettisiä pulmia, kun kysytään, miksi erään tulkinta 
valitaan toisen sijaan. Toisaalta metodien sosiaalinen elämä pyytää meidät myös kysymään, 
miksi yksi stokastinen symbolijonokone toisen sijaan? Puoltaako Project December:iä tässä 
yhteydessä muu, kuin ison datan valloittava mielikuva? Kun puhutaan teknologian hyödyistä, on 
hyvä huomioida missä määrin analyysi on riittävän kriittistä, ja milloin keskustelu pyörii liiaksi 
teknisyyden ylevässä lumossa. 
 

Tiedollisen moninaisuuden puolesta 
 
Se, mitä jokin tekninen laite tekee, tuntuu ensikatsomalta melko suoraviivaiselta tekniseltä 
kysymykseltä, joka kuitenkin osoittautuu ristiriitaiseksi ja merkityksekkäämmäksi kuin arvelisi. 
Koetaanko jokin artefakti hyödylliseksi taikka hyödyttömäksi riippuu vahvasti näkökulmasta. 
Toisaalta, kun näkemys yhteiskunnallisesta kehityksestä on rakennettu teknologiselle 
edistykselle, kysymykset järjestelmän toiminnasta voivat kasvaa yhä suuremmiksi. Silloin kiistan 
alle joutuvat myös ne sosiotekniset mielikuvitukset, jota kyseinen teknologia edustaa. 

Loppujen lopuksi niin sosiotekniset mielikuvitukset, kuin kysymykset teknologisesta 
asiantuntijuudesta ja ennakoinnin metodologiasta, tuovat esiin saman episteemisen 
oikeudenmukaisuuden problematiikan: ketä tai mitä arvostetaan tiedon, ymmärryksen tai 
mielikuvituksen lähteenä? Kysymys ei ole millään tapaa uusi, vaan kaikkea sosiaalitiedettä 
läpileikkaava ja eettisesti virittynyt. 

Tässä tekstissä vertaus chatbotin ja tarotin välillä voidaan mieltymysten mukaan nähdä 
argumenttina chatbotia vastaan taikka tarotin puolesta. Itse näen sen ennemmin argumenttina 



 

episteemisen pluralismin puolesta ratkaisuna yllä mainittuun problematiikkaan.  Kuten 
teknologioista piirtyy värikkäämpi kuva, kun niiden toiminta ymmärretään sekä eri 
asiantuntijoiden että käyttäjien näkökulmista, niin myös tulevaisuudesta piirtyy, kun metodeja ei 
rajoiteta perusteitta. Ja juuri “perusteitta” on tässä yhteydessä toiminnallinen sana, joka vie 
meidät takaisin kiistan alkupisteille. Nimittäin löysikö valiokunta kokeilussaan perusteita 
chatbotin käytölle? Sitä voidaan vain arvuutella enteiltyä raporttia odotellessa.   
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