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THAT CALL…WAS A WAKEUP CALL

• Autonomiset, inhimillistä vuorovaikutusta
jäljittelevät algoritmit ovat olleet jo pitkään
kehitteillä (vrt. Licklider & Taylor, 1968)

• Viimeisimmän parin vuoden aikana on otettu
merkittäviä harppauksia joiden viimeistään nyt
odottaisi herättävän ihmistieteiden edustajat
ymmärtämään tulevan muutoksen merkityksen
heidän edustamilleen tutkimusaloille

(Licklider & Taylor, 1968, 39)



ENTÄ SITTEN?

• Väitän, että autonomisten algoritmien (”tekoälyn”) kehittyminen haastaa
ihmistieteet kautta linjan

• Esitän seuraavaksi muutaman esimerkin tällaisista haasteista
1. Kuinka viestintätieteiden tutkimus ottaa uuden haasteen vastaan?

2. Millaisia uusia (ja vanhoja) eettisiä ja moraalisia kysymyksiä aiheeseen liittyy?

3. Millaisia uusia ilmiöitä saatamme nähdä, ja miten aikaisempi teoria pystyy niihin
vastaamaan?



1. KUINKA VIESTINTÄTIETEIDEN TUTKIMUS OTTAA UUDEN HAASTEEN VASTAAN?

ANALOGIANA TEKNOLOGIAVÄLITTEISEN
VIESTINNÄN TUTKIMUS

• 1970-1980 –luvuilla tekniikkavetoista, perustui pitkälti laboratorio-olosuhteisiin ja
prototyyppeihin (vrt. kuinka harvalla oli kotikäytössä tietokone ja sähköpostiyhteys)

• 1990-2000 -luvuilla avautui mahdollisuus tehdä naturalistisen paradigman mukaista
tutkimusta – teknologia silti selkeästi oma alueensa

• 2010 -luvulla tekniikan arkipäiväistyminen on tarkoittanut, että teknologiavälitteistä
viestintää ei yksinkertaisesti voi (tai kannata) erottaa omaksi tutkimusalueekseen.
Näin kuitenkin tapahtuu, sillä julkaisujen ja kongressien rakenne uusintaa itseään (vrt.
CMC / HCI –jako, Human Communication Research…)



https://www.onlinelibrary.wiley.com/journal/14682958



ITSE ASIASSA… POIKKEUS VAHVISTAA SÄÄNNÖNJ



2. MILLAISIA UUSIA (JA VANHOJA) EETTISIÄ JA
MORAALISIA KYSYMYKSIÄ AIHEESEEN LIITTYY?

• Millaisen ihmisen mallin mukaan keinoälyä rakennetaan? Esim. millaista kieltä se
käyttää ja ymmärtää?

• Duplex on Googlen mukaan ”built to sound natural”. Luonnollinen tarkoittaa tässä selkeästi
murteetonta kieltä, joku voisi sanoa ”valkoista” ääntämystä

• Mitä meidän tulisi ajatella siitä, että alustavien analyysien mukaan keinoäly perii
helposti ihmisten ennakkoluulot ja esimerkiksi kieleen liittyvät valta-asetelmat?
(ks. esim. Caliskan-Islam, Bryson, & Narayanan, 2016; Bostrom & Yudkowsky, 2014)

• Mtä tapahtuu kun ihminen rakastuu keinoälyyn? Uskoo sen ohjeita ja menettää
omaisuutensa tai terveytensä? Ei saa lainaa pankista, mutta kukaan (pankissakaan)
ei osaa sanoa miksi, sillä päätöksen on tehnyt algoritmi? Tottuu siihen, että
vuorovaikutus tapahtuu aina hänen ehdoillaan ja hänen toimiinsa mukautuen? jne.



3. MILLAISIA UUSIA ILMIÖITÄ SAATAMME NÄHDÄ, JA
MITEN AIKAISEMPI TEORIA PYSTYY NIIHIN VASTAAMAAN?

• Koneet, joita luullaan ihmisiksi / ihmiset, joita luullaan koneiksi
• ”We see that Twitter users, in general, are not good at distinguishing tweets posted by

real users and tweets generated automatically using statistical models. This implies that
relying on user-generated reports for identifying bots / fake accounts (as done by Twitter
[38]) may not be a promising approach.” (Freitas, benevenuto, Ghosh & Veloso, 2014,
12)

• Ajattele: Impression management, Communication Accommodation Theory,
Social Information Processing Theory, Hyperpersonal Relationship
Development…



https://hackhearthstone.com/



3. MILLAISIA UUSIA ILMIÖITÄ SAATAMME NÄHDÄ, JA
MITEN AIKAISEMPI TEORIA PYSTYY NIIHIN VASTAAMAAN?

• Koneet, joita luullaan ihmisiksi / ihmiset, joita luullaan koneiksi

• ”We see that Twitter users, in general, are not good at distinguishing tweets posted by real
users and tweets generated automatically using statistical models. This implies that relying on
user-generated reports for identifying bots / fake accounts (as done by Twitter [38]) may not
be a promising approach.” (Freitas, benevenuto, Ghosh & Veloso, 2014, 12)

• Yleistyvä tarve yrittää varmistua siitä, että vuorovaikutuskumppani on ihminen

• jne.

• Ja vaikka tämä ei olekaan Black Mirror, niin…
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