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Friedrich Kittler totesi, että ”jos jokaista his-
toriallista epookkia kuvastaa yksi johtava 
filosofia, meidän aikaamme kuvaa koodin 
filosofia”1. Koodi hallitseekin suurta osaa jo-
kapäiväisistä toimistamme. Erilaiset koodatut 

ohjelmistot asuttavat kodinkoneita aina leivänpaahti-
mesta pesukoneeseen ja sähköhammasharjaan. Ohjel-
mistot, koodi ja algoritmit eivät kuitenkaan ainoastaan 
saa teknisiä laitteita toimimaan entistä paremmin. Koodi 
myös muokkaa todellisuutta ja sillä on aina sosiaalinen 
ulottuvuutensa.

Digitaalinen binäärikoodi
Digitaalinen ja analoginen voidaan erotella monin 
tavoin. Esimerkiksi Alexander Galloway määrittää 
François Laruellen ajattelua käsittelevässä teoksessaan 
digitaaliseksi oikeastaan kaiken, mikä ”jakaa yhden 
kahdeksi”2. Näin ollen digitaalinen määrittyy eroksi tai 
erottamiseksi. Toisaalta Gallowayn mukaan digitaalisuus 
on ”valintoja” ja mahdollisuutta valita. Digitaalinen 
siis hajottaa erkaantuviksi poluiksi aikaisemmin erotta-
mattoman. Siksi hän jopa toteaa Sokrateen ja Platonin 
tuoneen ”digitaalisuuden” filosofiaan. Nämä kreikkalaiset 
pioneerit kuvasivat todellisuuden – jota vielä esimerkiksi 
Parmenides piti yhtenäisenä ja jakamattomana kokonai-
suutena – täynnä jakoja: olemus typistettynä yksittäis-
tapaukseen, puhe formalisoituna kirjoitukseen, muisti 
ulkoistettuna mediaan ja niin edelleen.3 Monet muutkin 
teoreetikot ovat käsitelleet todellisuutta digitaalisena4. Al-
kujaan ’digitaalinen’ juontuu latinan sanasta digitus (adj. 
digitalis), joka tarkoittaa sormea tai varvasta. Sormilla ja 
varpailla voidaan laskea, osoittaa tai manipuloida. Di-
gitaalinen siis viittaa todellisuuden laskemiseen, luette-
lointiin ja samalla myös sosiaalisen todellisuuden mani-
pulointiin.5

Digitaalinen asetetaan usein vastakohdaksi ’analogi-
selle’: analoginen on jotakin todellista tai materiaalista, 

kun taas digitaalinen on keinotekoista tai todellisuuteen 
lisätty taso. Teknologisessa termistössä analogisiksi on ni-
mitetty sellaisia tietokoneita, jotka ratkaisevat ongelmia 
tietynlaisten fyysisten mallien mukaisesti eivätkä numee-
risesti6. Toisaalta teknistä prosessia voidaan kutsua analo-
giseksi silloin, kun sitä määrittää signaalin jatkuvuus. Di-
gitaalisuuteen pohjautuvassa ongelmanratkaisussa kone 
sen sijaan käsittelee numeroita yksiköiden kokoumana7. 
Tere Vadén summaa analogisen ja digitaalisen eroja seu-
raavasti:

”Nopea ja karkea luonnehdinta on, että analogiset laitteet 
toimivat jatkuvilla väleillä ja ovat herkkiä jonkin relevantin 
muuttujan koko skaalalle, kun taas digitaaliset laitteet ja 
järjestelmät sisältävät yhtäkkisiä ja epäjatkuvia hyppäyksiä 
tilasta toiseen.”8 

Galloway pitää digitaalisuuden jakavaa luonnetta filoso-
fisesti perustavanlaatuisena. Myös analoginen määrittyy 
hänen laruellelaisessa tulkinnassaan filosofisesti. Analo-
ginen ilmenee joko ”yhden ja saman yleisenä olemisena” 
tai ”yhden moneutena”, analoginen on toisin sanoen 
jatkuvuutta yli laadullisten erojen, moneuden yhtenäi-
syyttä. Gallowayn sanoin analogia on välitöntä imma-
nentia rinnakkaisuutta (parallelism), kun digitaalisuus 
taas ilmenee transsendentteina rinnakkaisuuksina (paral-
lelity). Tietokone tuottaa siten tapahtumia tai asiantiloja 
muodostamalla ne transsendenttien ehtojen mukaisesti.9 
Nämä ehdot voidaan palauttaa laskennallisuuteen ja näin 
ollen binäärikoodiin. Käytännössä digitaalinen ohjel-
misto voidaan abstrahoida materiaalisesta perustastaan 
eli siirtää tietokoneesta toiseen, mutta analoginen on 
kytkeytynyt omaan järjestelmäänsä10. On kuitenkin hyvä 
huomata, että molempien – niin analogisen kuin digi-
taalisen – pohjalla tai taustalla on monimutkainen ja 
sekava signaalien ja häiriöiden maailma, puhumattakaan 
laitteiston materiaalisesta perustasta aina sen tuotantovai-
heisiin ja energiankulutukseen asti11.

Juho Rantala

Koodin ja ohjelmiston 
filosofiasta
Parhaimmillaan nerokkaaksi yltävässä tv-sarjassa Silicon Valley (2014–) seurataan pienen 
startup-yrityksen vastoinkäymisiä Piilaakson luvatussa maassa. Sarja onnistuu satirisoimaan 
teknologiamaailman toimintatapoja ja ongelmia. Yksi monien henkilöiden toistama 
lausahdus kuuluu: ”Teemme maailmasta paremman koodi kerrallaan.” Tällainen tapa lukea 
yhteiskunta ja maailma teknologian läpi on tietysti hyvin rajoittunut. Uudenlainen koodi 
voi kuitenkin olla ”vallankumouksellista” – tai ainakin se voi tuottaa hyödyllisiä sovelluksia 
ja ohjelmistoja, jotka helpottavat elämää ja palvelevat kaikkia ihmisiä tasavertaisesti.
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Binäärikoodi on nimensä mukaisesti binäärinen jär-
jestelmä, jonka kantalukuna on kaksi. Järjestelmässä on 
vain kaksi eri merkkiä, joilla lukuja esitetään.12 Digitaa-
linen tietokone toimii binäärikoodin periaatteella ja siinä 
on yksinkertaisimmillaan kaksi tilaa, joita merkitään 
symboleilla 0 ja 1. Evensin mukaan näitä tiloja määrittää 
vastakkaisuus, ne ovat ”eroa”. Yksinkertaisesti sanottuna 
”1” tarkoitus on olla ”ei-0” ja toisin päin. Tilat eivät 
siis ”ole” 0 ja 1, vaan ne voivat olla mitä vain riippuen 
siitä, mihin toimintoihin tai funktioihin niitä käytetään. 
Kaksi tilaa voivat merkitä esimerkiksi komentoja ”päällä” 
ja ”pois”. Monimutkaisempia tiloja tuotetaan näiden 
ykkösten ja nollien eli bittien sekvensseillä, joista vuo-
rostaan muodostuu laajoja datarakenteita.13 Digitaali-
sessa binäärikoodissa ”monimuotoisuus ja kompleksisuus 
korvautuvat tarkkojen numeroiden abstraktiolla”14. Täl-
lainen transsendentti abstraktio on myös aina välitty-
nyttä eli välittyneisyys on yksi digitaalisuuden ominai-
suuksista.15

Datarakenteet taas muovautuvat koodista, joka sa-
malla sekä tuottaa että käyttää dataa. Robert Kitchin 
ja Martin Dodge käyttävät käsitettä ’data’ viittaamaan 
kaikkiin potentiaalisiin ja vielä järjestämättömiin tie-
toihin tai havaintoihin, esimerkiksi kaikkeen, mitä 
voidaan tietää jostakin henkilöstä. ”Filtteröityä” eli jär-
jestettyä, valikoitua ja ”mittaamalla kaapattua” dataa 
he kutsuvat captaksi. Tällaista käsiteltyä dataa ovat esi-
merkiksi ”klikkaukset”, ”tykkäykset” ja ostokset verk-
kopalveluissa.16 Näistä on mahdollista vielä erottaa niin 
sanottu metadata, joka on siis dataa datasta. Kun captaa 
kytketään toiseen captan yksikköön, luodaan informaa-
tiota17. Tämä informaatio taas kerätään laajemmiksi 
rakenteiksi, jolloin sitä voidaan kutsua Kitchinin & 
Dodgen mukaan tiedoksi.18 On kuitenkin hyvä huomata, 
että tietoa ei tässä yhteydessä määritetä epistemologisesti 
vaan se ymmärretään hyvin arkipäiväisesti, esimerkiksi 
Wikipediasta löytyväksi tiedoksi. Kuten Vadén toteaa, 
samalla digitalisoinnin ulkopuolelle jää laaja joukko eri-
laisia tiedon ja tietämisen muotoja19.

Binäärikoodista ohjelmistoon
Adrian Mackenzie tiivistää koodin arkipäiväisesti tar-
koittavan ”joukkoa ohjeita, joilla hallitaan tietokoneen 
toimintaa”20. Yksinkertaisesti sanottuna ohjelmistot – 
kuten vaikkapa Microsoft Windows ja Office, Adobe 
Photoshop, erinäiset internetselaimet ja niin edelleen 
– rakentuvat riveistä lähdekoodia. Koodilla on siis aina 
kaksi muotoa: tekstuaalinen muoto lähdekoodina sekä 
ohjelmistomuoto käännettynä koodina (prosessina). 
Lähdekoodi ja ajettava binäärimuotoinen ohjelmisto 
ovat kolikon kaksi puolta21. Binäärikoodin ja lähde-
koodin välillä on kuitenkin ”kuilu”. Ohjelmistotason 
koodi on käännettävä binäärikoodiksi, jonka perusteella 
prosessori ohjaa laitteistoa. Ohjelmistotason koodia tuo-
tetaan yleensä ohjelmointikielellä, jossa komennot on 
abstrahoitu ja rakennettu loogiseksi järjestelmäksi, jotta 
ohjelmoijan olisi helpompi kertoa prosessorille, mitä sen 

pitäisi tehdä22. David M. Berryn sanoin koodi ja ohjel-
mistot ”mahdollistavat monimutkaisten mentaalisten 
prosessien kääntämisen laskennalliseen muotoon”23. Tii-
vistäen ohjelmoija ohjelmoi lähdekoodin (koodi teksti-
muodossa), joka taas käännetään konekielelle (eli ykkö-
siksi ja nolliksi). Koodi suoritetaan monilla eri tasoilla: 
laitteiston, ohjelmiston ja verkon tasolla. Se on olemassa 
materiaalisesti ja toisaalta samaan tapaan ei-materiaali-
sesti kuin puhe tai musiikki. Koodia voi representoida ja 
se voidaan tallentaa mediaan.24

Koodi ja ohjelmistot ovat aina myös tuotteita. 
1980-luvulla ohjelmistot tuotteistettiin ja näille pyrittiin 
luomaan selvät tekijänoikeudet. Mackenzien mukaan oh-
jelmistot kuitenkin aina ”vastustavat” tuotteistamista: ke-
hitystyökaluja on saatavissa vapaasti ladattavina ja esimer-
kiksi tekijänoikeuksia voi olla vaikea puolustaa.25 Ohjel-
mistot voidaankin jakaa oikeuksiltaan karkeasti vapaisiin 
tai vapaan lähdekoodin ohjelmistoihin sekä omisteisiin 
ohjelmistoihin. Edellä mainitut ovat joko täysin vapaassa 
ja ilmaisessa käytössä tai niiden lähdekoodi on kaikkien 
saatavilla. Omisteisuus viittaa puolestaan maksullisiin ja 
tekijänoikeuksien alaisiin ohjelmistoihin.26 Ohjelmistoja 
myös tuotetaan monin eri tavoin. Maksulliset, omisteiset 
ohjelmat usein nojaavat tiiviiseen joukkoon ohjelmoijia, 
kun taas vapaan lähdekoodin ohjelmistot kehittyvät 
ihmisten kirjoittaessa ja korjatessa julkisesti saatavilla 
olevaa koodia lähdekoodia rajoituksitta.

Kitchin ja Dodge jaottelevat digitaaliteknologian kyl-
lästämän maailman koodattuihin objekteihin, infrastruk-
tuureihin ja prosesseihin. Koodatut objektit tarvitsevat 
koodia toimiakseen. Koodin infrastruktuurit taas kyt-
kevät koodattuja objekteja toisiinsa ja luovat näin moni-
naisia verkostoja. Koodatut prosessit muodostavat captan 
virtoja infrastruktuurien ja objektien välille. Tavallisissa 
mielikuvissa koodit yhdistetään vain tietokoneisiin, 
mutta myös esimerkiksi kodinkoneet ovat toimineet oh-
jelmistojen ja koodin varassa pitkään. Viime aikoina ko-
dinkoneiden ohjelmistot ovat monimutkaistuneet ja mo-
nipuolistuneet, varsinkin niin sanotun esineiden inter-
netin avustuksella. Nämä kodin laitteet ovat koodattuja 
objekteja, joissa ohjelmisto (ja samalla koodi) pysyttelee 
piilossa. Laitteet ja objektit näyttävät toimivan pitkälti 
kuin itsestään, ainakin kunnes jokin menee vikaan.27

Ihmisen (käyttäjän) ja tietokoneen (binäärikoodin) 
välillä tarvitaan välittäjää eli käyttöliittymää, joka tul-
kitsee käyttäjien antaman syötteen binäärimuotoon.28 
Käyttöliittymä voidaan määrittää objektin osaksi, jolla 
käyttäjä manipuloi objektia. Esimerkiksi tietokoneen 
käyttöliittymää on paitsi kaikki se, mikä näkyy näytöllä, 
myös ohjainlaitteisto eli hiiri, näppäimistö ja kosketus-
näyttö.

Koodi on moniulotteisesti tekninen, sosiaalinen, 
materiaalinen ja symbolinen ilmiö, jolla on siten yhteis-
kunnalliset ja eettiset ulottuvuutensa29. Koska binääri-
koodin bitit ovat ”vailla merkitystä”, ne saavat sisällön 
vasta sovellusyhteyden ja koodatun ohjelmiston mukai-
sesti30. Laajempana ilmiönä koodi ei siis palaudu yhteen 
ja tiettyyn funktioon tai toimintoon, vaan se ”ulottuu 
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nykypäivän talouden, kulttuurin, politiikan, armeijan ja 
valtion alueille. Se muuntaa yhteisöllisen elämän suh-
teita ja organisoi sekä häiritsee valtasuhteita. Koodi myös 
muokkaa havainnon, kaupallistamisen ja representaation 
ehtoja.”31

Mackenzie on myös korostanut, että ohjelmistot 
(koodi prosessina) toimivat tavallaan puhetekoina: ne 
kuljettavat merkityksiä ja saavat muutoksia aikaan maa-
ilmassa. Ohjelmistot ovat eräänlaista merkityskiertoa, 
joka toimii performatiivisesti ja tuottaa vaikutuksia. Esi-
merkiksi Linuxin kehittäjäyhteisössä merkitysten kierto 
(informaation jakaminen, uudet päivitykset ja niin 
edelleen) muuttaa myös itse käyttöjärjestelmää, jolla ke-
hitystyö tehdään, sekä sen kanssa toimivia ohjelmistoja.32 
Toisaalta N. Katherine Hayles esittää koodin ja puheen 
eroavan toisistaan siinä, että edellinen lähes poikkeuk-
setta kohdistetaan koneille. Koodi myös palautuu aina 
binäärisesti kahteen merkkiin, kun taas puhe on huomat-
tavasti monimutkaisempi järjestelmä.33

Ohjelmistot ovatkin läsnä kaikkialla, vaikka ne toi-
mivat huomaamattomasti taustalla. Ne sitovat fyysisen ja 
digitaalisen todellisuuden yhteen – tai laajentavat ja mo-
nipuolistavat todellisuutta. Silmien eteen avautuu vain 
käyttöliittymä, jonka taakse ohjelmistot, koodi ja verkko 
piiloutuvat.34 Perinteiset 1900-luvun mediat – paino-
tuotteet, radio, elokuvat, televisio – on nekin digitali-
soitu ohjelmistoilla ja koodilla ohjattavaksi, tuotettaviksi 
ja välitettäviksi.35

Koodi ja ohjelmisto: metafora, ideologia ja 
politiikka
Wendy Hui Kyong Chun mukaan ohjelmistoa ja tieto-
konetta on käytetty metaforana mielelle, kulttuurille, 
ideologialle, biologialle ja taloudelle. Se onkin toiminut 

oivallisena nimityksenä sellaiselle asialle, joka pysyy 
pääasiassa näkymättömissä, mutta luo näkyviä vaiku-
tuksia – aivan kuten genetiikka, markkinoiden näky-
mätön käsi tai ideologia.36 1900-luvun puolivälissä suo-
situksi tullut ja monia eri tutkimusaloja lävistänyt ky-
bernetiikka on hyödyntänyt Chunin mainitsemia me-
taforia, mutta toisaalta tutkimussuunnassa on ajateltu, 
että niin orgaaniset kuin epäorgaaniset järjestelmät ovat 
käytännössäkin juuri tietokoneen tai internetin kaltaisia 
informaatiojärjestelmiä.37 Ohjelmisto (software) onkin 
aikaisemmin viitannut kaikkeen siihen tietokoneisiin 
liittyvään, mikä ei ole laitteistoa (hardware), eli myös 
esimerkiksi palveluihin, koodaukseen sekä muihin käy-
täntöihin38. Sana on vasta myöhemmin alkanut viitata 
varsinkin arkikäytössä teknisiin laitteisiin sisällytet-
tyihin koodikokonaisuuksiin.

Kybernetiikkaa määrittävä teoreettinen näkemys 
perustuu laskennallisuuden ajatukseen, jonka mukaan 
todellisuutta voidaan tutkia ja ilmaista matemaattiseen 
laskentaan perustuvilla keinoilla, esimerkiksi juuri algo-
ritmeilla. Abstrahoitu laskennallinen malli voidaan liittää 
erilaisiin laitteisiin, kuten edellä todettiin. Samalla myös 
erilaisia objekteja voidaan mallintaa digitaalisesti. Tämän 
mallinnuksen tulos on kuitenkin aina vain ”kuva objek-
tista”. Prosessissa siis jää joitain objektin ulottuvuuksia 
pois. Vadénia seuraten esimerkiksi ”halausta” ei voida 
digitalisoida, koska emme edes tiedä, mikä se laskennal-
linen merkki (tai joukko merkkejä) olisi, joka edustaisi 
tiettyä halauksen esiintymää. Halaukseen liittyy aina ”ai-
nutkertaisia ja nimenomaisia kausaalisen historian teki-
jöitä, esimerkiksi se, että olemme halatessamme samassa 
tilassa samojen olosuhteiden, riskien ja riemujen ar-
moilla”39. Ongelmia syntyy, kun näillä kuvilla objekteista 
ja tapahtumista pyritään representoimaan ja hallitsemaan 
digitaalisen järjestelmän ylittävää todellisuutta.40

”Koodi on moniulotteisesti tek-
ninen, sosiaalinen, materiaalinen 
ja symbolinen ilmiö, jolla on 
siten yhteiskunnalliset ja eettiset 
ulottuvuutensa.”
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Todellisuuden laskennalliseen ja digitaaliseen 
muotoon palauttavat kannat näkevät rationaalisuuden 
hyvin rajallisesti. Berryn mukaan digitaalisilla alustoilla 
rationaalisuus perustuu erilaisten laitteistojen ja niitä 
käyttävien toimijoiden verkostoon. David Golumbia ja 
Ed Finn esittävät yksinkertaisemmin, että koodin ele-
mentteinä toimivat algoritmit ovat ulkoistettua instru-
mentaalista rationaalisuutta. Algoritmit voidaan taval-
lisesti tiivistää lyhyiksi ohjejoukoiksi tietyn toiminnon 
suorittamiseksi.41 Komputationaaliset mallit siis näkevät 
maailman laskennallisena, jolloin myös kaikista ongel-
mista tulee laskennallisia ongelmia. Finn lainaakin yhtä 
kybernetiikan pääkehittäjistä, Norbert Wieneriä, jonka 
mukaan ”tehokkaasti eläminen” vaatii, että elää riittävän 
informaation varassa.42 Joseph Weizenbaumin mukaan 
tällainen näkemys on linjassa perinteisen valistuksen ra-
tionaalisuuden kanssa: tieto johtaa hallintaan, vapauteen 
ja rationaaliseen toimintaan. Kuvasipa tämä Weizen-
baumin käsitys hyvin tai huonosti valistuksen käsitystä 
rationaalisuudesta, osuu se jossain määrin maaliinsa. Yh-
teiskunnan rationalisoinnin, johon digitalisointi, captan 
kerääminen ja informaation kierto tähtäävät, katsotaan 
yleensä lisäävän muutosten ennustettavuutta ja hallitta-
vuutta.43

Edellä mainittuun tapaan ohjelmisto toimii huo-
maamattomasti ”kuin itsestään”. Ihmiset siis lähes tie-
dostamattaan hyväksyvät näiden järjestelmien funktio-
naalisuuden ja suunnitelmallisuuden. Finnin mukaan 
algoritmien ja koodin maailmassa symboli korvaa mer-
kityksen, joten laskennallisuus lopulta syrjäyttää mer-
kityksellisyyden. Sosiaalista elämää mitataan jatkuvasti 
enemmän ja enemmän, jolloin elämästä tulee dataa eli 
hyödynnettäviä resursseja.44 Lawrence Lessig on esit-
tänyt, että koodi määrää, kenellä on pääsy digitaalisten 

objektien äärelle. Evensin mukaan digitaalinen ei kui-
tenkaan pakota omaksumaan mitään ”omia arvojaan” 
vaan uusintaa vallalla olevia arvoja.45 Tämä johtuu siitä, 
ettei digitaalisessa ole binäärikoodin tasolla merkityksiä, 
vaan ne määrittyvät vasta niiden toimintojen perusteella, 
joita varten ohjelmisto on suunniteltu eli koodattu. Oh-
jelmistoilla ja näin ollen koodilla on kuitenkin jonkin-
asteista autonomiaa. Kun ohjelmisto on käynnistetty, 
se hallitsee captan luomista, luettelointia ja analysointia 
sekä tekee päätöksiä ja toimii (yleensä hyödyntämänsä 
captan pohjalta).46 Ohjelmisto ja koodi ovat siis toisaalta 
ohjelmoijien (ja kehittäjätiimin) päätösten ja näkemysten 
tuloksia, mutta toisaalta ne toimivat tietyiltä osin itsenäi-
sesti siinä teknologisessa piirissä, johon ne on siirretty ja 
asennettu.

Gallowayn mukaan ”kapitalismin uusi henki todel-
listuu aivotyössä, itsemittauksessa ja itse-ehostuksessa, 
jatkuvassa innovaatiossa sekä datan luomisessa ja uut-
tamisessa”47. Kerätystä datasta eli captasta on tullut vii-
meistään nyt keskeinen osa markkinataloutta. Samalla 
kerätty data on kiilannut entistä voimakkaammin poli-
tiikanteon keskiöön.48 Manovich onkin esittänyt, että 
sosiaalisen median ja sosiaalisten verkostopalveluiden 
ensisijainen tehtävä on ollut hävittää entistä enemmän 
yksityisen ja julkisen välistä eroa49. Ihmisten elämänko-
kemuksia on tulkittu ja tallennettu tietokantoihin ikään 
kuin prosessuaalisina ketjuina50. Algoritmit ovat tuot-
taneet monimutkaisia mallinnuksia, joilla on voitu koh-
distaa poliittista mainontaa tietyille yksilöille sosiaalisen 
median palveluissa. Myös markkinat – joilla siis yksilöt 
ensisijaisesti luovat ja käyttävät informaatiota – ovat tun-
keutuneet entistä syvemmälle ja lähemmäs ihmisten in-
tiimiä elämää51. Kiinnostavaa onkin, että informaation ja 
datan täytyy ”ensin olla omistamatonta, jotta se voisi olla 

”Algoritmien automaattiselle 
hallinnalle alistuvat erityisesti 
huono-osaiset niin työnhaussa ja 
pankkipalveluissa kuin vaikkapa 
poliisin toiminnassa.”
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omistettua”52. Captan hyödyntämiseen perustuvat yri-
tykset, kuten Facebook ja Google, yksityistävät ihmisten 
toimintojen omistamattoman datan palvelualustoillaan 
(”filtteröiden” sen captaksi). Näillä palvelualustoilla data 
on jo ennalta omistetussa muodossa, jolloin informaatio 
on typistetty niukaksi resurssiksi. Kuten Vadén toteaa, 
digitaalinen informaatio ei ole kuitenkaan lähtökohtai-
sesti niukkaa, vaan itse asiassa kopioituu täydellisesti ja 
hyvin vähin kustannuksin53.

Algoritmit ja koodi eivät ole millään tavalla vapaita 
ideologiasta tai esimerkiksi rasismista. Kathy O’Neil 
on kuvannut teoksessaan Weapons of Math Destruction 
(2016) kokemuksiaan työstään algoritmien ja koodin 
parissa54. Lyhyesti todettuna algoritmien automaatti-
selle hallinnalle alistuvat erityisesti huono-osaiset niin 
työnhaussa ja pankkipalveluissa kuin vaikkapa poliisin 
toiminnassa. Koodien tuottamiseen vaikuttavat hyvin 
paljon ohjelmoijien erilaisiin ihmisryhmiin ja etni-
syyksiin kohdistamat ennakkoluulot. Jaottelut voivat 
olla myös hienovaraisempia. Berryn mukaan esimerkiksi 
kirjoitetun koodin kommenttiosuuksissa lukija oletetaan 
yleensä mieheksi.55

Koodi lakina ja hallintana
Berryn mukaan eräät sähköisessä äänestyksessä käy-
tetyt järjestelmät sekoittavat ”äänestäjän” ja ”käyttäjän” 
rooleja. Kun käyttäjä antaa järjestelmässä äänensä, hän 
toimii äänestäjänä, mutta jos ei anna tai jos jokin on-
gelma ilmenee, hänen roolinsa säilyy vain käyttäjänä. 
Epäselvät käyttäjärajat tuottavat ongelmia varsinkin 
silloin, kun puhutaan lain määrittämistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Sähköinen äänestys rajoittaa omalla ta-
vallaan uudelleen myös poliittisen toiminnan mahdolli-
suuksia. Järjestelmissä ei ole ollut mahdollista antaa ”pro-
testiääniä”, pilata äänestyslippua tai äänestää tyhjää.56 
Tällöin äänestystapahtuma rajataan tiukasti vain mah-
dollisuudeksi valita yksi tarjolla olevista ehdokkaista. 
Nettilomake myös pakottaa käyttäjää tekemään valinnan 
kaikkiin vaadittuihin kohtiin – esimerkiksi valitsemaan 
sukupuolensa – ennen kuin voi jatkaa, vaikka paperilo-
makkeen täyttäjä voisi halutessaan jättää vastaamatta. 
Äänestämisen kaltaisten toimien digitointi siten usein 
tehostaa käytäntöjä, mutta muuttaa niiden luonnetta. 
Vastaavasti hallinnon automaatio helpottaa ja nopeuttaa 
prosesseja, mutta samalla se haastaa esimerkiksi lain ja 
sopimusten luonnetta. Berry haluaakin tähdentää sitä, 
”etteivät ne poliittiset oikeudet, joille voidaan antaa di-
gitaalinen muoto, kata lähellekään kaikkien poliittisten 
mahdollisuuksien alaa”57.

Langdon Winner esitti jo 1970-luvun lopulla, että 
teknologia on jo itsessään lainsäädäntöä. Hänen mu-
kaansa tekniset järjestelmät säätelevät ihmisen toimintaa 
perustavanlaatuisesti58. Tällaiset järjestelmät tarjoavat 
tietyn rajatun joukon toimintamahdollisuuksia. Lessig 
puolestaan pitää itse koodia lakina: digitaaliteknologian 
ratkaisut esittävät toiminnan mahdollisuuksien kentän59. 
Chun toteaakin ”koodi”-sanan etymologian ja historian 

perusteella, että koodi on aina viitannut lakiin60. Eri-
tyisen kiinnostavaa on hänen mielestään kuitenkin se, 
miten koodi prosessina eli ohjelmistona toimii erityisenä 
”itsensä toteuttavana” tai automaattisena lakina. Täl-
lainen laki mahdollistaa ja rajoittaa tiettyjä toimintoja 
määrättyjen ohjeiden mukaisesti. Samalla koodilla on 
toimeenpanovalta, varsinkin lakien ja sopimusten auto-
matisoinnin yhteydessä.61

Lessig lukee ”lakikoodiin” mukaan laajemmin inter-
netin ja sen protokollat. Valtio ei välttämättä suoranai-
sesti kontrolloi internetin data- ja capta-virtaa, vaan itse 
internetin arkkitehtuuri mahdollistaa koko verkon laajan 
ja monipuolisen hallinnan.62 Myös Galloway yhtyy aja-
tukseen ja esittää, että erityisesti internetin datansiir-
toprotokollien (kuten TCP/IP:n tai DNS:n) avulla on 
mahdollista säilyttää hallinta ja valta ainakin periaatteessa 
desentralisoidussa verkostossa63. 2010-luvulla onkin 
helppo todeta, että suuri osa verkkoliikenteestä kulkee 
tietyn suuryritysjoukon läpi. Facebookin ja Googlen 
kaltaiset laaja-alaiset jätit hallitsevat verkossa liikkuvaa 
dataa ja captaa kuin valtavat reitittimet. Edward Snow-
denin paljastukset ovat osoittaneet, kuinka Yhdysvaltain 
hallinto ja erityisesti NSA ovat toimineet pitkään yh-
teistyössä yritysten kanssa. Maailmanlaajuinen verkko 
rakentuu monimutkaisten laitteistojen, ohjelmistojen, 
koodien, data- ja capta-rakenteiden sekä algoritmien ko-
konaisuuksista. Googlen hakukone on visuaalisesti yk-
sinkertainen, mutta sen taustalla jauhaa musta laatikko, 
jonka algoritmien ja koodien toimintaperiaatteet ovat 
kokonaisuudessaan tuntemattomat luultavasti jopa sen 
kehittäjille.64

Datan ja captan kasautuessa ohjelmistot, koodi ja 
algoritmit myös muokkaavat ja ennustavat tulevaa65. 
Esimerkiksi osakekaupoissa on jo pitkään ollut käytössä 
algoritmeihin perustuva, nopeatahtinen ja automati-
soitu korkean taajuuden kaupankäynti (high-frequency 
trading).66 Vaihto nojaa usein myös muuhun kuin 
suoraan markkinoilta tulleeseen captaan; esimerkiksi 
verkkosivujen uutiset voivat laukaista laajan osakekaup-
pakierteen. Erityisesti oppivat algoritmit ennustavat tu-
levaa  menneeseen tietoon perustuen, ja toisaalta toiset 
algoritmit rakentavat tätä mennyttä koskevaa tietoa. 
Chunin mukaan tällainen tieto pohjautuu myös tietä-
mättömyydelle ja epämääräisyydelle. Siten kaikki ohjel-
moidut mallit tai tulevaisuuskuvat ovat riittämättömiä.67 
Yhteiskunnallinen toiminta on aina edellyttänyt arkistoja 
ja muita muistikäytäntöjä, mutta digitaaliteknologia on 
luonut mahdollisuuden aiempaa tarkempiin ja pysy-
vämpiin datajärjestelmiin. Nämä järjestelmät ovat lisäksi 
refleksiivisiä eli koodi jatkuvasti muovaa niitä uudelleen 
ja tuottaa niiden avulla uutta dataa. Chun kutsuu tätä 
koodin ”regeneratiiviseksi”, itseään tuottavaksi ja uudis-
tavaksi luonteeksi68.

Lopuksi
Koodin ja ohjelmistojen ulossulkevuus voi suoran diskri-
minaation ohella perustua sosioekonomisiin taustate-
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kijöihin. Ihmisten jyrkästi eriytyneitä mahdollisuuksia 
saavuttaa verkkopalveluita ja käyttää internetiä sekä 
digitaaliteknologisia välineitä kuvataan toisinaan ”digi-
taaliseksi kuiluksi”69. Tässä ”kuilussa” on monia tasoja. 
Osalla ihmisistä ei ole lainkaan mahdollisuutta käyttää 
tietoteknologiaa tai päästä internetiin. Toisilla voi olla 
jonkinlaiset laitteet ja yhteydet, mutta heiltä voi esi-
merkiksi Suomessa puuttua yksityisen pankin myön-
tämät pankkitunnukset, joilla käytetään monia valtion 
palveluja. Kuiluja syntyy myös siitä, että toiset pääsevät 
käsiksi laajoihin data- ja capta-virtoihin sekä -tietokan-
toihin ja toiset eivät. Informaatiokylläisessä finanssita-
loudessa tällaiset mahdollisuudet luovat merkittävää eri-
arvoisuutta. Samalla digitaalisen todellisuuden ongelmat 
kytkeytyvät hyvin konkreettisiin, materiaalisiin ja sosiaa-
lisiin ongelmiin ja jakoihin. Uudessa taloudessa ja maail-

massa pärjäävät parhaiten ne, joilla on jo ennestään toisia 
enemmän rahaa ja valtaa.

Koodi ja ohjelmistot ovat siis kaikesta abstraktiu-
destaan huolimatta sidoksissa materiaaliseen perustaansa. 
Ne voivat olla, ovat olleet ja varmasti jatkossakin ovat 
laajamittaisen riiston, hallinnan ja manipuloinnin väli-
neitä. Toisaalta ne voivat toimia tasa-arvoisesti uusia mah-
dollisuuksia tarjoavina palveluina, alustoina ja ajattelun 
välineinä. On kuitenkin hyvä kysyä, mikä on perinteisen 
tutkimuksen rooli, jos yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja ta-
loudellinen infrastruktuuri rakennetaan kokonaan digitaa-
lisuuden perustalle. Galloway esittää, että Googlelle yhteis-
kunta näyttäytyy arvoa tuottavien toimijoiden verkostona. 
Kysymys kuuluukin, olisiko tällöin myös yhteiskuntatie-
teiden tehtävä tulkita yhteiskuntaa arvontuotantoon kes-
kittyneenä yksilöiden ja yhteisöjen verkostona.70

Viitteet
1 Kittler 2008, 45.
2 Galloway 2014b, xxix.
3 Sama, 52.
4 Esim. Borgmann 1999; Ks. myös Hayles 

2005, 27.
5 Peters 2016, 93–94; ks. myös Vadén 

2002, 11–13.
6 Chun 2011, 139.
7 Sama, 142–143.
8 Vadén 2002, 12.
9 Galloway 2014b, 58–61, 111.
10 Evens 2015, 119.
11 Chun 2011, 139; ks. myös Wark 2017.
12 Perinteinen kymmenjärjestelmä on puo-

lestaan kymmenkantainen lukujärjes-
telmä, jossa yleisesti käytetään numeroita 
0–9. Kymmenjärjestelmän luku 2 esite-
tään binäärimuodossa 10, ja esimerkiksi 
lukua 7 vastaa binaarijärjestelmässä 111.

13 Evens 2015, 1, 5, 7, 9–10, 15, 122; 
Berry 2011, 37–38. ”Digitaalinen tuot-
taa vain representaatioita, ei merkityksiä 
itsessään” (Evens 2015, 152).

14 Evens 2015, 16.
15 Sama, 73–74.
16 Capta, lat. sanasta capere (”ottaa”) (ks. 

Kitchin & Dodge 2005, 854). Kitchin 
& Dodge (2011, 5) tiivistävät: ”Captat 
ovat yksiköitä, jotka on valittu ja kerätty 
kaikesta potentiaalisesta datasta, kun 
taas itse data on tiettyä asiaa koskevien 
faktojen kokonaisuus.” H. E. Jensen ja 
Howard Beckeriltä käsittelevät termiä 
hieman samaan tapaan jo 50-luvulla (ks. 
Becker 1952, 278–279).

17 On huomattava, että ”informaatio” 
määrittyy monin eri tavoin riippuen 
käyttöyhteydestä ja esimerkiksi tutki-
musalasta. (Ks. lisää esim. Shannon 

1948; Floridi 2011, luvut 4 & 5.) 
18 Kitchin & Dodge 2011, 5, 84, 261; 

Cheney-Lippold 2017, 28; Berry 2011, 
6.

19 Vadén 2002, 15.
20 Mackenzie 2003, 3; myös Berry 2011, 

29.
21 Berry 2011, 29, 32.
22 Ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi C++, 

Javascript, Java ja Python. Eri kielet on 
yleensä kehitetty eri käyttöyhteyksiä 
varten ja niillä jokaisella on omanlai-
sensa syntaksi ja kielioppi. (Ks. Berry 
2011, 34, 51–56; Evens 2015, 31–33.)

23 Berry 2011, 2.
24 Kitchin & Dodge 2011, 24–25; Berry 

2011, 97; Wark 2017.
25 Mackenzie 2005, 72.
26 Näistä laajemmin esim. Berry & Moss 

2006 sekä Vadén 2002.
27 Kitchin & Dodge 2011, 5–6; Berry 

2011, 62, 119–120.
28 Berry 2011, 98; Evens 2015, 61. Laa-

jemmin käyttöliittymän historiasta, 
etymologiasta ja filosofiasta, Hookway 
2014.

29 Berry 2011, 9, 36.
30 Mackenzie 2006, 4–5.
31 Mackenzie 2003, 3.
32 Mackenzie 2005, 76–77.
33 Hayles 2005, 41, 52. Hayles myös esit-

tää, että vaikka tietokannat (database) 
voivat olla tietyssä mielessä narratiivisia, 
eivät ne korvaa laajemmin ihmisten 
tarvetta kertomuksellisuuteen. Hänen 
mukaansa ero on siinä, että tietokannat 
nojaavat ja viittaavat lopulta toisiin 
tietokantoihin ja näiden väliseen toi-
mintaan. Narratiivisuus taas perustuu 
yksittäisten puhujien erityisyyteen, 

monimutkaisiin toimijarooleihin ja vain 
osittain paljastettuihin intentioihin. 
(Hayles 2012, 197–198.)

34 Berry 2011, 3–4.
35 Manovich 2013, 79–80; Berry 2011, 

10; ks. myös Evens 2015, 127; Cramer 
2008, 173.

36 Chun 2011, 2; ks. myös Finn 2017, 33.
37 Galloway tiivistää kybernetiikan tut-

kimuksen keskittyvän laajassa mielessä 
kaikkiin sellaisiin sääteleviin järjestel-
miin, joissa inhimilliset ja ei-inhimilliset 
agentit kytkeytyvät hallinnan ja kommu-
nikaation verkostoiksi. (Galloway 2014a, 
112–113.)

38 Chun 2011, 3; Mackenzie 2003, 171.
39 Vadén 2002, 13.
40 Berry 2011, 11; Evens 2015, 14–15.
41 Berry 2011, 13; Evens 2015, 1; Finn 

2017, 17. Ks. myös Golumbia 2009.
42 Finn 2017, 23, 27–28. Alkup. Wiener 

1989, 18.
43 Chun 2011, 47–48, 51; Weizenbaum 

1976, 249; Finn 2017, 68–75.
44 Finn 2017, 44–45; Berry 2011, 2.
45 Lessig 2006, 6; Evens 2015, 1.
46 Kitchin & Dodge 2011, 85.
47 Galloway 2014a, 110; ks. laajemmin 

myös Pasquale 2015. Uuden tietokapita-
lismin tai uusliberalismin ja kybernetii-
kan sekä komputationalismin välillä on 
tärkeä yhteys. Jälkimmäiset tutkimus- ja 
kehityssuunnat ovat palvelleet ”kaiken 
elämän” laskennallistamista, jolloin 
vapaat ja täydelliset, Friedrich Hayekin 
kuvittelemat hajautunutta informaatiota 
yhteen kokoavat markkinat voidaan 
(ainakin teoriassa) saavuttaa. 2010-luvun 
uudet teknologiset ratkaisut, joissa data/
capta ja hajautetut tai desentralisoidut 

Em
m

i K
al

lio
, H

ou
ku

tta
a 

se
 m

uo
vih

ed
el

m
äk

in
 (

20
17

), 
ak

ry
yl

iv
är

i k
an

ka
al

le
, 4

0 
x 

40
 c

m



108   niin & näin  1/2018

järjestelmät yhdistyvät (ks. Rantala 
2018b) ovat tuoneet näitä vapaiden 
markkinoiden utopioita entistä lähem-
mäksi. Samalla nämä automatisoidut, 
itsestään informaatiota ja dataa kasaavat 
järjestelmät ovat totaalisen hallinnan 
välineitä, sillä markkinat käyttävät infor-
maatiota ensisijaisesti ennustamiseen, 
ja täydellinen ennustamisen muoto on 
tulevien mahdollisuusvaihtoehtojen 
tietäminen ja kontrollointi. (Ks. mm. 
Chun 2011; Wark 2017.) Tästä huoli-
matta esimerkiksi finanssikapitalismi ei 
ole kyennyt täydellisesti irrottautumaan 
materiaalisesta perustastaan (tuotan-
nosta), vaikka nojaa suurelta osin auto-
maattiseen osakekauppaan.

48 Berry 2011, 109.
49 Evens 2015, 127; Manovich 2013, 28.
50 Berry 2011, 128.
51 Steidlmayer & Koy 1986, 20.
52 Vadén 2002, 15.
53 Sama, 13.
54 O’Neil 2016; tiiviisti kirjan teemoista 

esim. Laitinen 2017.
55 Berry 2011, 116.
56 Sama, 116–117.
57 Sama, 108.
58 Winner 1978, 323–324.
59 Lessig 2006, 3–5.
60 Esimerkiksi englanninkielinen code tar-

koittaa niin koodia, sääntöjä, säännösko-
koelmaa, lakia kuin salakieltä.

61 Chun 2011, 27. Uudemmat digitaaliset 
ratkaisut, erityisesti lohkoketjuteknolo-
gia ja sen ”älysopimukset”, ovat tuoneet 
lain ja sopimusten automatisoinnin 
entistä lähemmäksi. (Ks. Rantala 2018a; 
2018b.) Chun myös korostaa kiinnos-
tavasti, kuinka toimeenpanovallan luo-
vuttaminen koodille auttaa hallinnon ja 
valtion yksityistämisessä (2011, 27).

62 Lessig 2006, 14–15.
63 Ks. tarkemmin Galloway 2004.
64 Ks. Evens 2015, 102–118.
65 Kitchin & Dodge 2011, 86.
66 Chun 2011, 8; Ks. myös Aldridge 2010; 

Parisi 2015, 126.
67 Chun 2011, 9.
68 Sama, 137.
69 Rantala 2016.
70 Galloway 2014a, 126.

Kirjallisuus
Aldridge, Irene, High-Frequency Trading. A 

Practical Guide to Algorithmic Strategies 
and Trading Systems. John Wiley & Sons 
Inc., New Jersey 2010.

Becker, Howard, Science, Culture, and 
Society. Philosophy of Science. Vol. 19, 
No. 4, 1952, 273–287.

Berry, David M., The Philosophy of Software. 
Code and Mediation in the Digital Age. 
Palgrave Macmillan, Hampshire 2011.

Berry, David M. & Moss, Giles, Free and 
Open-Source Software. Opening and 
Democratising E-Government’s Black 
Box. Information Polity. Vol. 11, 2006, 
21–34.

Borgmann, Albert, Holding on to Reality. The 

Nature of Information at the Turn of the 
Millennium. The University of Chicago 
Press, Chicago 1999.

Cheney-Lippold, John, We Are Data. Algo-
rithms and the Making of Our Digital 
Selves. New York University Press, New 
York 2017.

Chun, Wendy Hui Kyong, Programmed Visi-
ons. Software and Memory. The MIT 
Press, Cambridge, Mass.

Cramer, Florian, Language. Teoksessa Soft-
ware Studies. A Lexicon. Toim. Matthew 
Fuller. The MIT Press, Cambridge, 
Mass. & London 2008, 168–174.

Evens, Aden, Logic of the Digital. Bloomsbury, 
London 2015.

Finn, Ed, What Algorithms Want – Imagina-
tion in the Age of Computing. The MIT 
Press, Cambridge, Mass. 2017.

Floridi, Luciano, The Philosophy of Informa-
tion. Oxford University Press, Oxford & 
New York 2011.

Galloway, Alexander R., Protocol. How Control 
Exists after Decentralization. The MIT 
Press, Cambridge, Mass. 2004.

Galloway, Alexander R., The Cybernetic 
Hypothesis. Differences. A Journal of 
Cultural Studies. Vol. 25, No. 1, 2014a, 
107–131.

Galloway, Alexander R., Laruelle. Against the 
Digital. University of Minnesota Press, 
Minneapolis 2014b.

Golumbia, David, The Cultural Logic of 
Computation. Harvard University Press, 
Cambridge 2009.

Hayles, N. Katherine, My Mother Was a 
Computer. Digital Subjects and Literary 
Texts. The University of Chicago Press, 
Chicago 2005.

Hayles, N. Katherine, How We Think. Digital 
Media and Contemporary Technogenesis. 
The University of Chicago Press, Chi-
cago 2012.

Hookway, Branden, Interface. The MIT Press, 
Cambridge, Mass. 2014.

Kitchin, Rob, The Data Revolution. Big Data, 
Open Data, Data Infrastructures and 
Their Consequences. Sage, Los Angeles & 
London 2014.

Kitchin, Rob & Dodge, Martin, Codes of 
Life. Identification Codes and the 
Machine-Readable World. Environment 
and Planning D: Society and Space. Vol. 
23, 2005, 851–881.

Kitchin, Rob & Dodge, Martin, Code/Space. 
Software and Everyday Life. The MIT 
Press, Cambridge, Mass.

Kittler, Friedrich, Code (or, How You Can 
Write Something Differently). Käänt. 
Tom Morrison & Florian Cramer. Teok-
sessa Software Studies. A Lexicon. Toim. 
Matthew Fuller. MIT Press, Cambridge 
& London 2008, 40–47.

Laitinen, Arto, Joukkotuhoalgoritmit? ROSE 
– Robotit ja hyvinvointipalvelujen tule-
vaisuus – blogi. Tampereen yliopisto, 
Tampere 2017. Verkossa: uta.fi/yky/rose/
blogit/joukkotuhoalgoritmit.html

Lessig, Lawrence, Code – Version 2.0 . Basic 
Books, New York 2006.

Mackenzie, Adrian, The Problem of Compu-
ter Code. Leviathan or Common Power. 

Institute for Cultural Research, Lancas-
ter University, Lancaster 2003. Verkossa: 
lancaster.ac.uk/staff/mackenza/papers/
code-leviathan.pdf

Mackenzie, Adrian, The Performativity of 
Code: Software and Cultures of Circula-
tion. Theory, Culture & Society. Vol. 22, 
No. 1, 2005, 71–92.

Mackenzie, Adrian, Cutting Code. Software 
and Sociality. Peter Lang, New York 
2006.

Manovich, Lev, Software Takes Command. 
Bloomsbury Academic, New York & 
Lontoo 2013.

O’Neil, Cathy, Weapons of Math Destruction. 
How Big Data Increases Inequality and 
Threatens Democracy. Crown, New York 
2016. [Ebook]

Parisi, Luciana, Instrumental Reason, Algo-
rithmic Capitalism, and the Incom-
putable. Teoksessa Alleys of Your Mind. 
Augmented Intelligence and Its Traumas. 
Toim. Matteo Pasquinelli. Meson Press, 
Lüneburg 2015, 125–137.

Pasquale, Frank, The Black Box Society. Har-
vard University Press, Cambridge 2015.

Peters, Benjamin, Digital. Teoksessa Digital 
Keywords. A Vocabulary of Information 
Society & Culture. Toim. Benjamin 
Peters. Princeton University Press, Prin-
ceton & Oxford 2016, 93–108.

Rantala, Juho, Sosiaalinen media osana sosi-
aalityötä. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisöso-
siaalityön lähtökohdat. Toim. Irene Roi-
vainen & Satu Ranta-Tyrkkö. Unipress 
Global 2016, 86–94.

Rantala, Juho, Lohkoketjuteknologian yhteis-
kunta. Osa I: Bitcoinista Ethereumiin. 
niin & näin 1/2018a, 45–58.

Rantala, Juho, Lohkoketjuteknologian yhteis-
kunta. Osa II: Lohkoketjun rajatut 
mutta desentralisoidut markkinat. niin 
& näin 1/2018b. [Verkkoteksti]

Shannon, Claude E., A Mathematical Theory 
of Communication. The Bell System 
Technical Journal. Vol. 27, No. 3–4, 
1948, 379–423 & 623–656.

Steidlmayer, Peter J. & Koy, Kevin, Markets 
and Market Logic. The Porcupine Press, 
Chicago 1986.

Vadén, Tere, Digitaalinen nominalismi – 
koodiutuminen ja tiedon omistajuuden 
ongelma tietoyhteiskunnassa. niin & 
näin 4/2002, 9–15.

Wark, McKenzie, Wendy Chun: Program-
ming Politics. Teoksessa General Intel-
lects. Twenty-One Thinkers for the Twenty-
First Century. Verso, London & New 
York 2017. [Ebook]

Weizenbaum, Joseph, Computer Power and 
Human Reason. From Judgement to Cal-
culation. W.H. Freeman and Company, 
New York & San Francisco 1976.

Wiener, Norbert, The Human Use of Human 
Beings. Cybernetics and Society. Free 
Association Books, London 1989.

Winner, Langdon, Autonomous Technology – 
Technics-out-of-Control as a Theme in 
Political Thought. The MIT Press, Cam-
bridge 1978.

Em
m

i K
al

lio
, T

ah
m

ea
n 

m
ed

en
 ä

är
el

le
 (

20
17

), 
ak

ry
yl

iv
är

i j
a 

gl
itt

er
 k

an
ka

al
le

, 4
0 

x 
40

 c
m


