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Jaana Parviainen

Piilaakson 
singulariteettiaktivismia  
San Franciscon lahden alueen teknofiilien usko teknologian ja inhimillisen suorituskyvyn 
rajattomuuteen on juurtunut tiukasti liberalistisesta ideologiasta ponnistavan omaehtoisen 
vastakulttuurin rakentamiseen. Teknoboheemisuuden ja vapaamarkkinaideologian 
yhdistyminen Piilaakson start-up-kulttuurissa on 1990-luvulta lähtien kaikunut 
lupauksena, jonka mukaan kuka tahansa riittävän sinnikäs ja lahjakas yrittäjä voi 
luoda tyhjästä menestyvän teknologiayrityksen. 2010-luvulla markkinaliberalistinen 
teknoboheemisuus on luonut nahkansa tekoäly- ja singulariteettihypenä. Nyt väitteillä 
singulariteetin muodostamista uhkista ja mahdollisuuksista kerätään uusia investointeja ja 
osaamispääomaa.

Amerikkalainen kirjailija, keksijä ja futuristi 
Raymond Kurzweil on tullut tunnetuksi 
tekoälyennustuksistaan, erityisesti tekno-
logista singulariteettia koskevista käsityk-
sistään1. Teknologisella singulariteetilla 

tarkoitetaan kuvitteellista tilannetta, jossa supertekoäly 
(Artificial Super Intelligence, ASI) ohittaa ihmisen älyk-
kyyden tietokoneiden koneoppimisen ja verkottumisen 
myötä niin nopeasti, että ihmiset eivät enää pysty mie-
lekkäästi käsittelemään tekoälyn hallitsemaa maailmaa2. 
Vuonna 1999 Kurzweil ennusti, että vuoteen 2010 men-
nessä supertietokoneet saavuttavat ihmisen laskentakapa-
siteetin, vuoteen 2030 mennessä ”mielen lataaminen” eli 
ihmisen hermoverkon digitalisoiminen on mahdollista 
ja vuoteen 2045 mennessä tapahtuu varsinainen singu-
laarisuuden räjähdys, kun keinotekoiset älykkyydet ylit-
tävät ihmisen kyvykkyyden kaikilla aloilla. Tällaisessa 
jälkisingulaarisessa (post-singularity) yhteiskunnassa tek-
nologinen kehitys siirtyy koneiden ohjaamaksi, jolloin 
koneiden uskotaan voivan ajatella, toimia ja kommuni-
koida niin nopeasti, että ihmisten on vaikea hahmottaa, 
mitä on tapahtumassa. Tällöin tekoälyn kehitys johtaa 
itsensä parantamisen karkaamisreaktioon (runaway 
reaction), jolloin jokainen uusi tekoälysukupolvi kehittyy 
yhä nopeammin ja nopeammin. 

Monet tutkijat ja filosofit suhtautuvat Kurzweilin 
ennustuksiin suurella varauksella, vaikka joiltakin osin 
hänen esittämänsä visiot ovat käyneet toteen. Kirjassaan 
The Singularity is Near (2005) Kurzweil ennusti oikean-
suuntaisesti esimerkiksi lisätyn todellisuuden ja näytöt, 
jotka voivat tarjota fiktiivistä kuvittamista tai reaali-
aikaisia ohjeita ja selityksiä reaalimaailmasta3. Monet 
hänen ennustuksistaan ovat kuitenkin menneet pieleen. 
Kurzweil esimerkiksi väitti, että vuosikymmenen loppuun 

mennessä tietokoneet katoavat erillisinä fyysisinä esi-
neinä siten, että ne upotetaan osaksi vaatteita, piilo-
linssejä, silmälaseja ja ympäristöä visuaalisena virtuaali- 
todellisuutena4. Kosketusliittymien avulla voisimme kos-
kettaa tuotteita ja ihmisiä 2010-luvulla. Virtuaaliset ava-
tarit yleistyvät 2010-luvulla siten, että ”opiskelijat voivat 
olla vuorovaikutuksessa virtuaalisen Thomas Jeffersonin 
kanssa”5.

Kirjan luvussa ”Ich bin ein Singularitarian” Kurzweil 
julistautuu singulariteetin tinkimättömäksi puolustajaksi 
mukaillen John F. Kennedyn kuuluisaa ilmaisua, jolla 
varmistettiin Yhdysvaltain tuki Länsi-Berliinille kylmän 
sodan aikana6. Hän päättää luvun eräänlaiseen singulaa-
risuutta koskevaan uskontunnustukseensa, jossa kristil-
linen maailmankatsomus sekoittuu sujuvasti evoluutio-
biologiaan:

”Joten voimme tietyssä mielessä sanoa, että singulariteetti 
johtaa lopulta maailmankaikkeuden henkeen. [...] Evoluu-
tio etenee kohti suurempaa monimutkaisuutta, eleganssia, 
tietämystä, älykkyyttä, kauneutta, luovuutta ja hienovaraisia   
ominaisuuksia kuten rakkautta. Jokaisessa monoteistisessä 
uskonnossa Jumalaa kuvataan samojen ominaisuuksien 
avulla, tosin vailla rajoituksia. Ominaisuuksia ovat ääretön 
tieto, ääretön äly, ääretön kauneus, ääretön luovuus, ääretön 
rakkaus ja niin edelleen. Tietenkään kiihtyvä evoluutio ei 
koskaan saavuta tätä ääretöntä tasoa, mutta kun se räjäh-
tää eksponentiaalisesti, se varmasti kehittyy nopeasti tähän 
suuntaan. Niinpä evoluutio liikkuu vääjäämättä kohti tätä 
käsitystä Jumalasta, vaikka ei koskaan saavuta tätä ideaa.”7

Teknologisesta singulariteetista ovat kirjoittaneet monet 
muutkin Kurzweilin ohella, tosin vähemmän lennok-
kaasti. Harvat ovat kuitenkaan perustaneet omaa yli--PE
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opistoa ideologiansa edistämiseksi. Piilaaksossa vuonna 
2008 perustettu Singularity University (SU) ei nimestään 
huolimatta ole yliopisto vaan konsulttiyritys, jonka ta-
voitteena on ”kouluttaa, innostaa ja antaa johtajille mah-
dollisuus soveltaa eksponentiaalisia teknologioita ihmis-
kunnan suuriin haasteisiin vastaamiseksi”8. Alun perin 
Kurzweilin yhdessä Peter Diamandisin kanssa perus-
taman, voittoa tavoittelemattoman organisaation taus-
talla on useita suuryrityksiä, kuten Googlen ohella nyt jo 
edesmennyt Nokia Mobile Phones9.

SU:n maine on viime vuosina ryvettynyt, kun sen 
opettajia on syytetty seksuaalisesta häirinnästä ja talous- 
rikoksista. Kohun seurauksena muun muassa Google 
lakkautti 1,5 miljoonan dollarin vuosittaisen rahoi-
tuksensa sille vuonna 201810. Tosin samaan aikaan SU 
keräsi 32 miljoonan dollarin edestä pääomasijoituksia 
muun muassa lentokoneita tuottavan yhdysvaltalaisyritys  
Boeingin ansiosta11. Singulariteetti-ideologian uhkia ja 
mahdollisuuksia taitavasti hyödyntävä konsulttiyritys on 
jo levittäytynyt yli 50 maahan ja hakee uusia markkina-
alueita Euroopasta, viimeksi Suomesta ja Helsingistä, 
johon SU suunnittelee perustavansa toimipisteen. Ny-
kyisen Kööpenhaminassa sijaitsevan pohjoismaisen toi-
mipisteen SingularityU Nordicin perustajajäseniin kuu-
luvat Telia, Danske Bank ja Accenture.

Singulariteettikeskustelua ohjaavat dogmit
Singulariteetti jakaa voimakkaasti teknologiaa tutkivien 
filosofien ja tutkijoiden käsityksiä. Osa tutkijoista on 
sitä mieltä, että teknologinen singulariteetti täyttää us-
konnollisen yhteisön tunnuspiirteet, joten sitä pitäisi 
tarkastella yksinomaan ideologiana ja tutkimuskohteena, 
ei suinkaan varteenotettavana tieteellisenä hypoteesina12. 
Filosofi Luciano Floridi kutsuu singulariteettia ”AIteis-
miksi” (AItheism), joka on huolestuttavasti lisääntynyt 
varsinkin monien Piilaakson superrikkaiden teknologia-
visionäärien keskuudessa13. Hän kirjoittaa tuskastuneena, 
miten aluksi vitsiltä vaikuttaneesta ideasta on paisunut 
taloudellisesti ja aatteellisesti vaikutusvaltainen liike:

”Ajattelin, että singularitarismi oli vain huvittavaa. Ei sen 
kummempaa kuin foliohattuja käyttävät ihmiset. Olin 
väärässä kahdesta syystä. Ensinnäkin tähän kirkkoon on 
liittynyt runsaasti älykkäitä ihmisiä: Bill Gates, Stephen 
Hawking ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, joka on 
jopa twiitannut: ’Meidän on oltava erittäin varovaisia teko-
älyn kanssa. Potentiaalisesti vaarallisempaa kuin ydinaseet.’ 
Luulin meidän olevan turvassa tekoälyltä, niin kauan kun 
käytämme Windowsia, mutta valitettavasti tällaiset todis-
tukset ovat onnistuneet muuttamaan vitsin todelliseksi 
huolenaiheeksi. Toiseksi tajusin, että singularitarismi on 
vastuuttoman harhaanjohtavaa. Singulariteetti on rikkaan 
maailman huolenaihe: se todennäköisesti kiinnostaa vain 
vapaa-ajan ongelmien kanssa kamppailevia yhteiskuntia, 
jotka näyttävät unohtavan, millainen todellinen pahuus 
sortaa ihmiskuntaa ja planeettamme, ympäristöonnetto-
muuksista taloudellisiin kriiseihin, uskonnollisesta suvait-

semattomuudesta ja väkivaltaisesta terrorismista nälkään, 
köyhyyteen, tietämättömyyteen ja karmivaan elintasoon, 
vain muutamia mainitakseni.”14

Singulariteettiuskovaisten keskustelua tekoälystä hallit-
sevat useat toisiinsa kytkeytyvät diskursiiviset dogmit, 
joista keskeisiä ovat keskustelun rajaaminen vain tule-
vaisuushorisonttiin, tekoälyn uhkakuvien rakentaminen 
ja tekoälyn rauhanomainen haltuunotto15. Nämä kolme 
teemaa muodostavat tarinallisen ongelma-ja-ratkaisu-
juonirakenteen, joka resonoi Hollywood-elokuvien 
parissa eläneiden maailmankuvan kanssa. Ensinnäkin 
keskustelussa pyritään vakuuttamaan kuulija siitä, että 
singulariteetti syntyy erittäin todennäköisesti lähitulevai-
suudessa. Vakuuttavaksi perusteluksi esitetään Mooren 
lakia, jonka perusteella päätellään, että tekoäly kehittyy 
evoluution kaltaisella voimalla lähes vääjäämättömästi16. 
Keskustelua tekoälystä käydään pelkästään spekula-
tiivisessa tulevaisuudessa, joten etuna on, että tekoäly 
voidaan abstrahoida irrottamalla se nykyisistä arki-
päivän ongelmista ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Se 
näyttäytyy kuulijalle ikään kuin huolestuttavan lähellä 
olevana luonnonvoimana mutta silti riittävän kaukana, 
että sen tulemiseen ehtii jollain tavalla valmistautua.

Toiseksi väitetään, että tekoälylle saattaa kehittyä ih-
misiä tuhoavia voimia, vaikka sillä ei olisi intentionaalisesti 
pahoja aikomuksia. Varoitusten mukaan ihmiskunnalle 
on suuri riski, että tällainen tekoäly kaappaa vallan ihmi-
siltä. Tässä suhteessa singulariteettidogmatismi jakautuu 
kahteen leiriin. Kun Kurzweil edustaa singulariteetin tar-
joamia myönteisiä mahdollisuuksia korostavaa suuntausta, 
Oxfordin yliopiston filosofian professori Nick Bostrom 
pohtii ennen kaikkea tekoälyn tuomia tulevaisuuden uh-
kakuvia17. Erityisesti Elon Musk on ollut vaikuttunut 
Bostromin käsityksistä. Bostromin tunnetuin esimerkki 
koskee paperiliittimien tuottamisen maksimoivaa te-
koälyä18. Supertekoäly, jonka ainoa tavoite on tehdä pape-
riliittimiä, havaitsee nopeasti, että olisi paljon parempi, jos 
ihmisiä ei olisi, koska he saattavat sammuttaa koneen. Te-
koälyn kannalta olisi siten järkevää käyttää ihmisruumiita 
paperiliittimien materiaalina.

Kolmanneksi esitetään, että ihmisten pitäisi ottaa 
vastuu tekoälyn kehittämisestä, jotta se hyödyttää ihmis-
kuntaa rauhanomaisesti. Abstraktien uhkakuvien jälkeen 
naiivilta kuulostava make peace, not war vetoaa kuulijaan 
herättäen ajatuksen, mitä tämä voisi tehdä, jotta tekoälyä 
käytettäisiin tulevaisuudessa vain ihmiskunnan hyvän 
edistämiseen. Hämmentävää tässä ideologisessa dogmissa 
on, että yksittäisillä ihmisillä ja teknologian loppukäyttä-
jillä ei ole tälläkään hetkellä mitään mahdollisuuksia vai-
kuttaa siihen, miten teknologiajätit tekoälyä kehittävät 
ja soveltavat sitä palveluissaan19. Singulariteetin uhkaku-
valla ja tekoälyn rauhanomaisen kehitystyön retoriikalla 
on kuitenkin mahdollista masinoida investointeja tut-
kimus- ja kehityshankkeisiin, joiden perustelu muuten 
olisi erittäin hankalaa.

Kriittistä teknologiateoriaa kehittänyt N. Katherine 
Hayles pitää singulariteettia koskevaa retoriikkaa pitkälti 
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fantasiana, jonka uusliberalistinen ja teknokapitalistinen 
kurkistusikkuna tulevaisuuteen on monella tavalla kapea 
ja vääristynyt20. Hänen mukaansa tyypillistä singulari-
teetista puhuville on vaieta nykyisistä riskialttiista digi-
taalisista järjestelmistä, algoritmien avulla mielipiteitä 
ohjailevista yrityksistä ja muista todellisista ja huolestut-
tavista kysymyksistä, jotka koskevat laskennallisia tekno-
logioita ja jotka hallitsevat ihmisten elämää jo nyt. Eri-
tyisen ongelmallista on monien singulariteettiuskovaisten 
ja transhumanistien mekanistinen käsitys sekä ihmisen 
älykkyydestä että yhteiskunnan toiminnasta laajemmin. 
Puhe tulevaisuuden singulariteetista hämärtää nykyisen 
tekoälyn (Artificial Narrow Intelligence, ANI) aiheuttamia 
todellisia ongelmia, joita tekoälyn laajamittaisella käyt-
töönotolla on jo nyt valtavasti. Hayles peräänkuuluttaa 
tutkimusotetta, jossa teknologian biologiset, kulttuuriset 
ja sosiaaliset vaikutukset yhteiskunnan muovaajina otet-
taisiin nykyistä enemmän huomioon, koska ”yksinker-
taisen” tekoälyn aiheuttamat muutokset ovat jo mittavia 
sekä taloudellisesti että poliittisesti21.

Kriittisyyttä singulariteettia kohtaan ovat peräänkuulut-
taneet Haylesin, Brooksin ja Floridin ohella monet tutkijat 
ja filosofit22. Ehkä singulariteettia pitäisi tutkia teknolo-
gisen hypoteesin, ideologian tai uskonnollisen yhteisön li-
säksi myös uutena populistisen aktivismin muotona, jonka 
taustalla vaikuttaa voimakkaita taloudellisia ja poliittisia in-
tressejä. Filosofisesti mielenkiintoinen kysymys ei ole vain, 
onko singulaarisuus pelkkä ”myytti” kuten Floridi toteaa23. 
Kiinnostavaa on myös, millaisia taloudellisia resursseja sin-
gulariteetin ja tekoälyä koskevien uhkien avulla voidaan 
hankkia. Tässä suhteessa väittelyn käyminen pelkästään 
singulariteetin uhkien ja niiden kieltämisen ympärillä vah-
vistaa singulariteetin tutkimuksellista arvoa ja tuo siten sille 
kaiken aikaa singulariteettiaktivistien toivomaa näkyvyyttä 
tutkimuksen ja koulutuksen piirissä. Juupas–eipäs-keskus-
telun sijasta filosofien ja kriittisesti teknologiaa tutkivien 
pitäisi kyetä irrottautumaan tekoälypopulistien diskursii-
visesta ohjauksesta ja tarkastella, miten tämä taloudellisesti 
ja aatteellisesti vaikutusvaltaiseksi paisunut liike vahvistaa 
otettaan esimerkiksi tieteen ja koulutuksen kentällä.
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