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merkitysti. Koko kuvion selitys Kuvassa 1; s. 59.

Taulukko 1 Ihmisen ja teknologian väliset suhteet Verbeekin (2008, 
389) mukaan, mukaillen Ihden (1990, 72–112) analyysiä; 
s. 22.
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JOHDATUS

Pro Gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia moraalikokemuksia älypuhelin 

sekä  älykello  välittää  ja  minkälaisessa  vuorovaikutuksessa  olemme  niiden  kanssa  tuon 

kokemuksen  hetkellä.  Työssä  siis  yhdistyy  teknologian  filosofia  ja  moraalifilosofia. 

Molempien filosofian alojen alla on merkittävän paljon erilaisia tutkimussuuntauksia, joita 

on tutkittu jo kauan. Tässä työssä keskityn yhteen, tässä yhteydessä vähemmän tutkittuun 

ja  molempia  aloja  yhdistävään  filosofiseen  suuntaukseen,  fenomenologiaan. 

Fenomenologialla  tarkoitetaan  lyhyesti  ja  suppeasti  sanottuna  kokemuksen  tutkimusta. 

Moraalifenomenologia toimii työn teoreettisena pohjana moraalikokemuksen määrittelyssä 

ja ihmisen ja teknologian välistä suhdetta kehystää postfenomenologinen teoria, joka kuvaa 

sitä  suhdetta,  joka  meillä  teknologian  kanssa  on.  Nämä  eri  suuntaukset  toimivat 

teoreettisena  pohjana  osana  aineiston  analyysissa.  Itse  aineisto  on  tuotettu 

autoetnografisella menetelmällä. Autoetnografialla tarkoitan sellaista aineistoa, jonka olen 

itse  kerännyt  omia  havaintojani,  ja  tässä  tapauksessa  kokemuksiani,  reflektoimalla. 

Työlläni  haluan  myös  tukea  uusia  näkemyksiä  ja  haastaa  vanhaa  tutkimusperinnettä 

tuottamalla  sellaista  tietoa,  jota  ei  muilla  keinoin  olisi  saatavilla.  Tähän  tarkoitukseen 

autoetnografia  antaa  erinomaisen  mahdollisuuden.  Mikäli  haluamme  tarkastella  jotain 

ilmiöitä  fenomenologian  keinoin,  on  meidän  kysyttävä  tutkimuksen  kohteena  olevalta 

henkilöltä oikeita, tarkoin valittuja kysymyksiä ja koska tällaisella menetelmällä voidaan 

vahingossa  vääristää  alkuperäistä  kokemusta,  on  pyrittävä  löytämään  kokemuksen 

alkuperäinen luonne. Juuri tämän vuoksi olen päätynyt tutkimaan ilmiötä autoetnografian 

avulla.  Kuka  olisikaan  parempi  kuvaamaan  kokemuksen  luonnetta  kuin  aiheeseen 

perehtynyt  tutkija.  Tämä  vaatii  tietysti  minulta  tutkijana  valtavasti  perehtymistä  ja 

ymmärtämistä  ennen  tutkimuksen  toteuttamista,  mutta  uskon  vakaasti  pystyväni 

täyttämään tutkijayhteisön vaatimukset.

Autoetnografia  ei  ole  pelkästään  aineiston  keruuta  varten  kehitetty  menetelmä,  vaan 

tutkimusprosessi  ja  lopputulos.  Työn päätteeksi  minulla  on  analyyttinen,  mutta  hieman 

jopa  tarinamuotoinen  kuvaus  älypuhelimen  ja  -kellon  muodostamasta 

moraalikokemuksesta,  jonka  lisäksi  toivon  työn  tarjoavan  jotain  yllättävää  ja  ennalta-

arvaamatonta tietoa niin moraalifilosofian, kuin teknologian tutkimuksen keskusteluihin. 

Toivon mukaan tämä työ palvelee itseni lisäksi myös tutkijayhteisöä, tarjoamalla yhden 
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uuden avauksen autoetnografian todellisille mahdollisuuksille erityisesti  fenomenologian 

avulla.  Tämä  yhdistettynä  moraalifenomenologiaan  ja  postfenomenologiaan  luo 

yhtenäisen,  mutta  vähintäänkin  tieteellisesti  mielenkiintoisen  asetelman,  josta  on  hyvä 

jatkaa tällä päällystämättömällä tiellä, jota pitkin kuljen.

Työtä ohjaavina tutkimuskysymyksinä ovat: Millaisia moraalisia kokemuksia teknologia 

aiheuttaa ja onko niissä jotain yhteistä? Tarjoaako fenomenologia vastauksia teknologian 

etiikkaan?  Määrittääkö  teknologia  minua  jollain  tavoin  yhteiskunnan  jäsenenä?  Näihin 

vastatakseni olen rajannut aineiston keruun koskemaan älypuhelinta ja älykelloa,  joiden 

käytössä ilmenevät moraalikokemukset muodostavat työn keskiön.

Tutkielman  rakenne  koostuu  kahdesta  hieman  erilaisesta  osasta.  Ensimmäinen  osa  on 

teoreettinen ja aiempaan tutkimukseen perustuva kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena 

on osoittaa lukeneisuuteni ja ymmärrykseni aiheesta. Toinen osio on varsinainen tutkielma, 

jonka olen toteuttanut autoetnografisesti. Nämä eri osiot ovat sekä kirjoitustyyliltään että 

rakenteeltaan hieman erilaisia, mutta olen parhaani mukaan pyrkinyt yhdistämään ne eri 

tasoilla. Tämä rakenteellinen valinta on helpottanut työtäni, sillä se on tuonut rakennetta ja 

tämän laajuisen työn vaatimaa järjestelmällisyyttä, jota en itse normaalisti omaksu. Lisäksi 

olen halunnut pitää autoetnografisen otteen näkyvissä koko työn ajan. Tutkielmani alkaa 

esittelemällä  työni  laajempi  konteksti,  jonka  perusteella  olen  valinnut  myös 

tutkimuskysymykseni.  Laajemman  kontekstin  ja  tieteenalan  esittelyn  jälkeen  avaan 

syvemmin tutkielmani pohjana toimineita lähtökohtia. Koska teknologia näyttelee vahvaa 

roolia,  olen  uhrannut  sen  käsittelylle  oman  lukunsa  ennen  varsinaiseen 

postfenomenologiaan  perehtymistä.  Postfenomenologiasta  etenen  kohti 

moraalifenomenologiaa,  joka  muodostaa  tutkielman  moraalisen  ja  eettisen  pohjan. 

Menetelmäosiossa esitän, kuinka olen autoetnografian avulla saanut tutkittua teknologiaa 

ja  moraalia  fenomenologisesti.  Tulosluvut  muodostuvat  tutkimuskysymysten  pohjalta, 

mutta  olen  käyttänyt  pientä  vapautta  niiden  järjestyksen  suhteen.  Luvut  etenevät 

Fenomenologisesti tarkasta ja pienestä kulmasta jatkuvasti kohti suurempaa kokonaisuutta, 

jolloin  lukijalla  on  lopuksi  selkeä  kokonaiskuva  monesta  pienestä  kokonaisuudesta. 

Viimeinen tulosluku sitoo yhteen postfenomenologian ja moraalifenomenologian, kahden 

erilaisen  teoreettisen  näkökulman,  jotka  todennäköisyyksistä  huolimatta  sain  lopulta 

yhdistettyä. Yksinkertaisuudessaan viimeinen tulosluku on kenties koko työn kiinnostavin 

luku.
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Työn pohdintaan olen kerännyt sellaisia kysymyksiä, joita tämän matkan aikana on jäänyt 

joko liian vähälle huomiolle, tai niiden yhteyttä ei ole yksinkertaisesti ollut havaittavissa 

aineistosta.  Tuon  mukaan  henkilökohtaisia  mielipiteitäni,  eri  tavalla  kuin  tulosluvussa, 

jolloin  pohdinnan  alkuosa  muistuttaa  etäisesti  jopa  jonkinlaista  manifestia  teknologian 

kehityksestä. Lopuksi pohdin tätä työtä prosessina ja matkana, jonka aikana olen saanut 

kokea monia tunteita. Tutkielma on ollut minulle ennen kaikkea henkilökohtainen haaste ja 

se näkyy koko työn läpi eri muodoissa.
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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Tämän luvun tarkoituksena on johdattaa lukija samoille jäljille, joita olen itse kulkenut tätä 

työtä rakentaessa. Avaan sitä, kuinka teknologian ja tieteen,  sekä teknologian ja etiikan 

tutkimus  on kehittynyt  ja  ennen kaikkea  esittelen  ajatteluuni  vaikuttaneiden tutkijoiden 

panosta tieteen kehittymiselle.  En uppoudu kovinkaan syvälle  näiden ajatusten ytimeen 

vielä tässä luvussa, vaan tarkoituksena on muodostaa selkeä kuvaus alan kehityksestä, sekä 

luoda yhteys eri tieteenalojen ajatuksille, kuten olen itse työssäni tehnyt. Luku palveleekin 

lukijan lisäksi itseäni, koska monimutkaisten ajatusten ja teorioiden yhteen saattaminen on 

ollut minulle merkittävän haastava työ.

1.1 Teknologia ja tiede

Teknologian ja tieteen, tai yleisemmin ilmaistuna, tieteen ja teknologian tutkimus ei ole 

tieteenalana  vielä  kovinkaan  vanha,  mutta  sitäkin  monipuolisempi.  Eri  alojen  tutkijat 

yhdistivät voimansa tosissaan 90-luvulla, hyötyen valtavasti 70- ja 80- lukujen yksittäisistä 

tutkimuksista, jotka olivat omana aikanaan uraauurtavia. Kuten nimestäkin voi päätellä, on 

tieteen  ja  teknologian  tutkimuksen  tavoitteena  muodostaa  tieteenala,  jossa  yhdistyy 

erityisesti  filosofiaan  ja  tieteeseen  keskittynyt  tutkijoiden  yhteisö,  sekä  teknologiaan  ja 

luonnontieteeseen  keskittynyt  yhteisö.  Monien  tieteenalojen  yhteisestä  ponnistelusta  on 

syntynyt  lopulta  tieteen  ja  teknologian  tutkimuksen  keskiö,  joka  vastaa  teknologian  ja 

yhteiskunnan muodostamiin kysymyksiin monitieteellisesti. (Jasanoff, Markle, Petersen & 

Pinch  1995,  xixv.)  Ihmisen  ja  teknologian  välisen  suhteen  ja  vuorovaikutuksen 

ymmärtäminen  asettuu  teknologian  filosofian  keskiöön.  Ihmistä  ja  teknologiaa  ei  enää 

voida nähdä erillisinä, vaan teknologialla on niin merkittävä rooli eletyssä maailmassa, että 

on  perusteltua  puhua  eri  vuorovaikutuksen  tasoista,  eikä  niinkään  siitä,  onko  vai  eikö 

ihmisen ja teknologian välillä ole suhdetta. Merkittävän panoksen alan tutkimukseen on 

tuonut  yhdysvaltalainen  filosofi  Don  Ihde  (Ihde  1990),  joka  on  keskittynyt  erityisesti 

siihen, millaisia eri suhteita ihmisen ja teknologian välillä voi olla, lähestyen kysymystä 

fenomenologisesta ja pragmaattisesta näkökulmasta. (Verbeek 2015, 218.) Ihden ajatukset 

näyttelevät keskeistä roolia myös tässä työssä.
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Ennen  kuin  tieteen  ja  teknologian  tutkimuksesta  on  edes  virallisesti  puhuttu  tieteessä, 

löytyy aiheeseen perehtyneitä tutkimuksia jo huomattava määrä. Nämä tutkimukset ovat 

kuitenkin lähinnä filosofisia pohdintoja teknologiasta. Työni teknologian filosofinen pohja 

muotoutuu Martin Heideggerin (1889–1976) ajatuksista teknologiasta (Heidegger 1977). 

Heidegger  muodosti  käsityksensä  Edmund  Husserlin  (18591938)  oppilaana,  jolloin 

fenomenologia toimi myös hänen ajatustensa pohjana. Heideggerin ajatuksista olen tähän 

työhön omaksunut lähinnä hänen teknologian olemusta koskevia pohdintoja  (Heidegger 

1977). Vahvemmin työssä esiintyykin Husserlin fenomenologinen perinne, johon viittaan 

erityisesti intentionaalisuutta käsittelevässä kappaleessa. Tämä intentionaalisuuden käsite 

ja  sen  idea  kulkevat  työn  keskiössä  alusta  loppuun  ja  tarkemmin  se  muodostaa  työn 

”punaisen langan”.

Heideggerin teknologian olemuksen lisäksi olen lukenut Bernard Stieglerin (19522020) 

ajatuksia  teknologiasta  ja  ihmisestä,  joka  omisti  lähes  koko  akateemisen  uransa 

teknologian  tutkimukselle.   Stieglerin  ajatukset  ovat  laajoja  ja  ne  toimivatkin  minulle 

enemmän  inspiraation  lähteenä  kuin  varsinaisena  teoreettisena  pohjana.  Olen  valinnut 

strategiakseni  seurata  Husserlin  fenomenologiaa,  jota  esimerkiksi  Don  Ihde  (1934) 

hyödyntää tutkimuksessaan. Ihden tutkimukset muodostavat työni laajimman ja syvimmän 

pohjan, jota seuraan työn loppuun asti. En tässä vaiheessa avaa Ihden ajatuksia syvemmin, 

sillä käsittelen niitä omana lukunaan. Stieglerin ohella olen hakenut inspiraatiota Donna 

Harawayn  (1944)  ajatuksista,  joista  omalle  työlleni  merkittävin,  A Cyborg  Manifesto 

(1991,  alkuperäinen  julkaisu  1985),  on  kenties  myös  Harawayn  tunnetuin  julkaisu. 

Haraway on tullut tunnetuksi erityisesti feministinä, mutta myös edistyneistä ajatuksistaan 

teknologian ja ihmisen välisestä suhteesta.

Harawayn  käsittelmästä  kyborgi  -ajatuksesta  olen  inspiroitunut  siinä  määrin,  että  olen 

myös  nostanut  aiheen  yhdeksi  oman työni  keskeisimmistä  käsitteistä.  Harawayn  sijaan 

osoitan sitoutumistani fenomenologiaan avaamalla kyborgin ja transhumaanin teknologian 

käsitteitä  Peter-Paul  Verbeekin  (1970)  avulla,  joka  tunnetaan  Ihden  työn  modernina 

jatkajana. Verbeek on muodostanut Ihden määritelmien pohjalta uudenlaisia, moderneihin 

teknologioihin  sopivia  kuvauksia  ihmisen  ja  teknologian  välisestä  suhteesta.  Verbeekin 

oppilas Lucie Dalibert  (1984) on puolestaan pureutunut entistä syvemmälle ihmisen ja 

teknologian  väliseen  suhteeseen  väitöskirjassaan  Posthumanism and Somatechnologies:  
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Exploring the Intimate Relations between Humans and Technologies (2014). Väitöskirja 

pureutuu syvälle ihmisen keinotekoiseen parantamiseen ja suorituskyvyn lisäämiseen, sekä 

siihen, mitä se tarkoittaa teknologian filosofian ja ihmisenä olemisen kannalta (Dalibert 

2014, 1719).

Alan tutkimus keskittyy suurelta osin teknologiaan yhteiskunnassa, jolloin käsiteltävänä 

ovat niin sanotusti suuret linjat,  kuten teknologian politiikka ja teknologia aikaansaamat 

ilmiöt laajemmin ihmiskunnassa. Oman työni kohdalla kapeampi rajaus niin käsiteltävien 

teknologioiden,  kuin  tutkittavan  ilmiön  osalta  on  rajannut  myös  aiempia  aiheen 

tutkimuksia.  Aydin,  González  Woge  &  Verbeek  (2018,  322)  ovat  esittäneet,  että 

informaatio  ja  kommunikaatioteknologiat  ovat  nykyään  niin  suuressa  roolissa  ja  niin 

näkymättömissä,  että  niitä  on  syytä  tutkia  laajassa  mittakaavassa.  Vaikka  olen  heidän 

kanssaan samaa mieltä, väitän silti, että ihmisen ja noiden teknologioiden välistä suhdetta 

ei  vielä  ymmärretä  riittävän  tarkasti  yksilön  tasolla.  Ei  siis  riitä,  että  ilmiötä  tutkitaan 

laajasti, vaan on tuotettava myös tarkkoja kuvauksia läheltä, jotta kaukaisempi ja laajempi 

kuvaus olisi myös tarkka. Tästä inspiroituneena olen edennyt tutkielmassani laajan kuvan 

sijasta kohti tuon suhteen yksityiskohtaista ymmärtämistä.

Osaksi laajempaa kokonaisuutta työni asettuu erityisesti Floridin (2015) toimittaman The 

Onlife Manifeston avulla. Kyseessä on kokoelma artikkeleita,  jotka perehtyvät ihmisenä 

olemiseen  aikakautena,  jona  olemme  vahvasti  yhteydessä  teknologiaan  ja  sitä  kautta 

toisiimme, paikasta riippumatta. Teos käsittelee suuria linjoja niin politiikasta, hallinnosta 

kuin  identiteetistäkin,  pitäen  teknologian  mahdollistaman  yhteyden  kaiken  keskiössä. 

Aiheen  ajankohtaisuudesta  kertoo  myös  se,  että  kyseinen  teos  on  tuotettu  Euroopan 

Komission rahoituksella ja se julkaistiin ensimmäisenä juuri heidän tapahtumassaan.

1.2 Teknologia ja etiikka

Koska käsittelin  aiemmin teknologiaa ja tiedettä,  on syytä avata hieman teknologian ja 

etiikan suhdetta. Ensimmäisenä on syytä mainita, ettei tämä työ seuraa perinteisenä nähtyä 

normatiivisen etiikan noudattamia linjoja, vaan pureutuu etiikkaan fenomenologian kautta. 

Erityisesti  aineistossa  ja  tuloksissa  on  kuitenkin  havaittavissa,  kuinka  syvällä  nuo 
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normatiiviset ajatukset ovat, sillä olen tämän työn aikana huomannut edelleen ajattelevani 

yllättävän paljon normatiivisen  etiikan pohjalta.  Tämä on tietysti  ymmärrettävää,  koska 

normatiivisen  etiikan  tarkoituksena  on  esittää  konkreettisia  ratkaisuja  moraalisiin 

ongelmiin  (Tännsjö  2013,  10).  Omalla  kohdallani  tämä  on  ilmennyt  usein  toistuvana 

”pitäisi”-ajatteluna,  velvollisuudentuntona ja tuntemuksina siitä,  että minun tulisi  toimia 

yhteisen  hyvän  mukaan.  Voisi  siis  sanoa,  että  olen  omaksunut  normatiivisen  etiikan 

sanoman erinomaisesti.

Ongelmallista  normatiivisen  etiikan  hyödyntämisessä  teknologian  suhteen  on  noiden 

teorioiden  väliset  ristiriidat.  Esimerkiksi  utilitarismin,  jossa  pyritään  mahdollisimman 

suureen  kokonaishyvinvointiin,  ja  velvollisuusetiikan,  jossa  puolestaan  pyritään 

määrittelemään itse teon hyvyys pohtimatta lopputulosta, välillä on merkittäviä ongelmia. 

En yksinkertaisesti voisi noudattaa kumpaakin, mutta kumpikaan niistä ei lopulta sovellu 

jokaiseen tilanteeseen.  (Tännsjö 2013, 1011.)  Juuri  etiikan,  tai  tarkemmin moraalisten 

ongelmien,  monimutkainen  olemus  on  ajanut  useimmat  meistä  ajattelemaan,  että 

käyttäessämme teknologiaa nämä ongelmat on jo huomioitu sen suunnittelussa. Tämä on 

tietysti  ymmärrettävää,  koska  päivittäisten  moraalisten  ongelmien  määrä  on  nykyisen 

informaatioteknologian  vuoksi  niin  valtava,  ettemme  lopulta  kykenisi  tekemään  muuta 

kuin arvioimaan omia moraalisia valintojamme. (Rowland 2019, 1415.) Tästä huolimatta 

tällaisten normatiivisten päättelyketjujen suosio teknologian etiikassa edelleen vertaansa 

vailla.  Kenties  juuri  niiden  yksiselitteisyyden  vuoksi,  jolloin  hyödynnetään  aina  yhtä 

teoriaa  kerrallaan,  ne  ovat  riittävän  konkreettisia  ja  selkeitä,  jotta  ne  voidaan  muuntaa 

algoritmin  muotoon.  Normatiiviset  teoriat  nauttivatkin  teknologian  etiikassa  suosiota. 

Suurien  ja  kuuluisien  yliopistojen  professorit  hyödyntävät  niitä  tutkimuksessaan,  kuten 

Bostrom & Yudkowsky (2011) tai Boddington (2017), pohtiessaan universaaleja koodeja 

teknologian ja erityisesti tekoälyn etiikkaan.

Teknologian  etiikan  saralla  on  myös  otettu  merkittäviä  askeleita  suuntaan,  jossa 

teknologialla  on  toimijuus.  Useat  tutkijat  ovat  esittäneet,  että  teknologian  toimijuuden 

vuoksi  se  sisältää  ja  välittää  aktiivisesti  arvoja,  jotka  vaikuttavat  ihmisten  käsitykseen 

moraalista.  Tällöin  ei  voida  varsinaisesti  puhua  siitä,  millaisia  normatiivisia  teorioita 

noudatetaan,  vaan  siitä,  millä  tavoin  ihmisen  ja  teknologian  välinen  suhde  synnyttää 

moraalia, riippumatta siitä, ovatko nuo käsitykset normatiivisia vai eivät. (Kudina 2019, 

1617.) Tutkimuksen haasteena on määritellä,  millä tavoin teknologia välittää moraalia. 
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Tähän ongelmaan olen törmännyt myös itse. Ratkaisuksi on muodostunut Kudinan (2019) 

tavoin lähestyä ongelmaa postfenomenologian avulla.

Koska  moraalin  välittymistä  teknologian  avulla  on  tutkittu  huomattavan  vähän,  olen 

valinnut  moraalifenomenologian omaksi  tavakseni  lähestyä ongelmaa.  Aloittaessani  tätä 

työtä, ei Kudinan (2019) väitöskirja ollut vielä niin tunnettu, että olisin löytänyt sitä, jolloin 

tarttumapintaa postfenomenologian ja moraalin välillä oli melko vähän. En kuitenkaan koe, 

että  tutkielmani  onnistuminen  olisi  ollut  tästä  kiinni,  vaan näin  tilanteen  ennemminkin 

haasteena  ja  mahdollisuutena  perehtyä  johonkin  erittäin  vähän  ymmärrettyyn  ilmiöön. 

Tutkimuksen vähäisyyden vuoksi työni on jaettu teoreettiselta osuudeltaan kahteen osaan: 

Teknologian  ja  ihmisen  väliseen  vuorovaikutukseen,  sekä  Moraalifenomenologiseen 

käsitykseen  moraalin  välittymisestä.  Moraalifenomenologian  ymmärtämisessä  olen 

hyödyntänyt  Mandelbaumin  (1955)  uraauurtavaa  työtä,  joka  ensimmäisiä  harvoista 

moraalia  ja  fenomenologiaa  yhdistävistä  teoksista.  Mandelbaumin  jalanjäljissä  tulleiden 

Horganin  &  Timmonsin  (2008)  tutkimukset  ovat  ennen  kaikkea  auttaneet  minua 

hahmottamaan  moraalifenomenologian  monimutkaista  ja  osittain  vanhentunuttakin 

ajatusta.



14

2 TEKNOLOGIA JA IHMINEN

Teknologia  ympäröi  meitä  joka  puolella  ja  joka  paikassa.  Uutisissa  puhutaan  uusista 

teknologioista,  yritykset  kehittävät  jatkuvasti  uutta  teknologiaa  ja  valtioiden  johtajat 

keskustelevat  niistä.  Nämä keskustelut  ovat  keskittyneet  usein  uusiin  teknologioihin  ja 

niiden  mahdollisiin  hyviin  ja  huonoihin  puoliin,  sekä  niiden  aiheuttamiin  muutoksiin 

yhteiskunnassa.  Myös oma tarkoitukseni  on tutkia  uusien teknologioiden roolia  yksilön 

näkökulmasta,  liittäen  sen  osaksi  kulttuuria  moraalin  kautta.  Kuitenkin,  jotta  pystyisin 

tutkimaan  uusia  teknologioita,  on  minun  ensin  ymmärrettävä  yksinkertaisempien 

teknologioiden  ja  ihmisen  välistä  suhdetta  paremmin.  Vasta  tämän  jälkeen  pystyn 

uppoutumaan kehittyneempiin teknologioihin.

Ihmiset  ovat  käyttäneet  teknologiaa  niin  kauan  kuin  olemme  olleet  olemassa.  Jo 

muinaisessa historiassa ennen suurien yhteiskuntien syntyä, ihmiset käyttivät teknologiaa. 

Jo pelkästään kivestä tehdyt työkalut ovat teknologiaa, kuten myös tulen tekoon käytetyt 

apuvälineet.  (Ihde  1990,  13−14).  Nykyäänkään  nuo  työkalut  eivät  ole  kadonneet 

mihinkään,  vaan  niiden  muoto  ja  materiaalit  ovat  vain  hioutuneet  niiden 

käyttötarkoitukseen  sopivammaksi.  Tämän  on  tietysti  mahdollistanut  muiden 

teknologioiden kehitys, joiden avulla noita materiaaleja on tuotettu ja koneita rakennettu 

noiden  työkalujen  tuottamiseksi.  Nykyajan  teknologiat  ovat  samaan  aikaan  edistyneet 

valtavasti,  mutta  samaan  aikaan  on  painittu  samojen  kysymysten  äärellä  kuin 

kivikaudellakin. Kivikaudellakin keskityttiin mm. pukeutumiseen ja ruoan valmistamiseen, 

joihin löytyy nykyään rajaton määrä erilaisia vaihtoehtoja, tietysti teknologian kehityksen 

ansiosta.  Toisena  esimerkkinä  voisi  toimia  herätyskello,  jonka  avulla  pääsemme hyvin 

käsiksi  siihen,  kuinka  teknologia  muovaa  maailmaamme  ja  sitä,  kuinka  elämme. 

Herätyskellon  tarkoituksena  on  luonnollisesti  herättää  meidät  oikeaan  aikaan.   Tuo 

teknologia on kuitenkin hyvin vahvassa yhteydessä meihin, sillä se herättää meidät siten, 

että olemme jälleen tietoisia ympäröivästä maailmasta ja osaamme toimia sen mukaisesti, 

eli oikeaan aikaan. (Ihde 1990, 1). Siihen, miksi herätyskello on alun perin kehitetty, en 

tämän työn puitteissa syvenny, vaikka se onkin mielenkiintoinen aihe.



15

Näiden, ja muiden teknologioiden sekä ihmisen välistä yhteyttä voidaan selittää monien eri 

tieteiden avulla. Oma kiinnostukseni on kuitenkin keskittynyt selittämään teknologian ja 

ihmisen  yhteyttä  fenomenologian  keinoin,  jolloin  pääsemme  hyvin  yksityiskohtaisista, 

ehkä  matemaattisista  ja  luonnontieteellisistä  kuvauksista,  askeleen  lähemmäs  kohti 

selitystä,  joka  pystyy  kuvaamaan niitä  merkityksiä,  joita  teknologia  meille  aiheuttaa  ja 

välittää.  Yhdistäessäni  fenomenologian  ja  teknologian  tutkimuksen  ensimmäistä  kertaa, 

tuntui minusta  kuin tavoittelisin  kuuta taivaalta,  erityisesti  kehittyneiden teknologioiden 

osalta.  Martin  Heideggerin  (1889-1976)  tutkimusten  kautta  teknologia  avautui  minulle 

aivan uudessa valossa, sillä hänen teoretisointinsa selittävät yksinkertaisten teknologioiden, 

kuten vasaran ja ihmisen välistä suhdetta melko selkeästi.  Tämä ei kuitenkaan riittänyt, 

vaan halusin löytää uudempia tutkimussuuntauksia, joissa yhdistyy ihmisen ja teknologian 

välinen  suhde.  Kahlattuani  läpi  satoja  artikkeleita  aihepiirin  sisällä,  alkoi  kuvio 

hahmottumaan ja teknologian filosofian tutkimus alkoi tuottamaan tuloksia.  Seuraavissa 

kappaleissa  perehdyn  tarkemmin  Don  Ihden  postfenomenologiaan,  joka  on  yhdistelmä 

eurooppalaista  fenomenologiaa,  amerikkalaista  pragmatismia  ja  teknologian  tutkimusta. 

Postfenomenologiaan  ovat  tuoneet  merkittävää  lisäarvoa  myös  useat  eurooppalaiset 

tutkijat,  joiden  mukaan  jatkan  työtäni  Ihden  aikaisemmista  teoretisoinneista  aina  kohti 

uusimpia teknologioita selittäviä tuoreita tutkimuksia.

Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty parantamaan 

koneen ominaisuuksia siten, että sen ja ihmisen välinen vuorovaikutus olisi mutkatonta ja 

ihmisen  tarpeita  palvelevaa.  Uudempi  tutkimus  on  puolestaan  pyrkinyt  tuomaan 

kokemuksen  osaksi  teknologian  kehittämistä,  jolloin  käyttäjän  ja  koneen  välinen 

vuorovaikutus  muodostuu  syvemmäksi.  Tällainen  teknologian  kehittäminen  on  tuonut 

uudenlaisia  teknisiä  haasteita,  mutta  myös  nostanut  pinnalle  eettisiä,  sosiaalisia  ja 

yhteiskunnallisia kysymyksiä. (Fallman 2010, 53.)

Fallman  (2010,  53)  viittaa  Borgmannin  laite  paradigmaan (device  paradigm),  jossa 

koemme todellisuuden, koneiden kanssa (with), niiden kautta (trough) ja niiden avulla (by). 

Tämä  on  johtanut  tilanteeseen,  jossa  ihmisen  ja  koneen  välistä  vuorovaikutusta  on 

punnittava  sen  hyvyyden  ja  hyötyjen  kautta.  Vuorovaikutus  voi  olla  sekä  hyvää  että 

hyödyllistä, mutta jos se on ainoastaan hyödyllistä, voi vuorovaikutuksesta koitua haittoja 

myöhemmin.  (Fallman  2010,  53.)  Borgmannin  laite  paradigma  toimii  erinomaisena 

lähtölaukauksena  Ihden  ajatusten  ymmärtämiselle,  jotka  pureutuvat  tarkemmin  yhden 
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ihmisen  ja  teknologian  väliseen  yhteyteen,  kun  Borgmannin  laite  paradigma  toimii 

suunnannäyttäjänä laajemmassa kehyksessä.

Tietokoneiden  ja  uusien  älylaitteiden  kehitys  on  varmasti  ollut  ainakin  jollain  tasolla 

hyödyllinen  asia  ihmiskunnalle,  kun  esimerkiksi  tiedon  jakaminen  on  nopeutunut  ja 

helpottunut.  Tämä  ei  välttämättä  tarkoita,  että  tietokoneiden  kehitys  olisi  ihmisille 

pelkästään hyvä asia, sillä esimerkiksi silmäsairauksien lisääntyminen voi olla lisääntynyt 

merkittävästi  tietokoneiden  vuoksi.  Edellä  kuvattu  on  todellakin  vain  hypoteettinen 

esimerkki ja sen tarkoituksena on kuvata Borgmannin laite paradigmaa liittäen sen sanoma 

käytännön ongelmaan. Fallmanin (2010, 59–60) mukaan on siis perusteltua tutkia ihmisen 

ja  koneen  vuorovaikutuksen  eettisiä,  sosiaalisia  ja  yhteiskunnallisia  haasteita.  Omalla 

tutkimuksellani  pyrin  tuomaan  edes  pientä  arvoa  uuden  tutkimuksen  kehittymiselle, 

erityisesti  harvemmin  hyödynnetyillä  tutkimusmenetelmillä,  joiden käyttö  on Fallmanin 

(2010,  60)  mukaan  alalla  jopa  kannustettavaa,  jotta  haasteista  muodostuisi 

mahdollisimman monipuolinen kuva.  Aluksi kuitenkin avaan tarkemmin mitä  tarkoitan, 

kun puhun teknologiasta tämän tutkielman puitteissa ja havainnollistan niitä erityispiirteitä, 

joita tätä työtä lukiessa kannattaa pitää silmällä.

2.1 Teknologia tässä työssä

Oma  kiinnostukseni  teknologiaan  ja  sen  olemukseen  ei  rajoitu  mihinkään  tiettyyn 

teknologiaan,  mutta  tässä  työssä  keskityn  käsittelemään  niin  kutsuttuja  älylaitteita, 

erityisesti  älypuhelinta,  sekä  älykelloa.  Näihin  teknologioihin  liittyy  kuitenkin  sellaisia 

erityispiirteitä, jotka koen välttämättömäksi avata ennen ihmisen ja teknologian väliseen 

suhteeseen tarkemmin perehtymistä. Tämä kappale keskittyy nimenomaan määrittelemään 

niitä  lähtökohtia,  joiden  ympärille  lähden  rakentamaan  tutkielmaani.  Alussa  käsittelen 

teknologiaa  yleisesti,  mutta  keskityn  ennen  kaikkea  uusiin  teknologioihin,  kuten 

älylaitteisiin.  Kun  olen  määritellyt  teknologian  yleisellä  tasolla,  siirryn  tarkastelemaan 

teknologian erityispiirteitä, jotka puolestaan määrittävät teknologian osaksi ihmiskuntaa ja 

elämismaailmaa.  Teknologia  ei  siis  ole  mikään  yksinkertainen  esineellinen  määritelmä, 
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vaan teknologialla on selkeä olemus, joka määrittää sitä itseään, mutta myös ihmistä ja 

laajemmin ihmiskuntaa.

Oma  aiempi  käsitykseni  teknologiasta  ja  ihmiskunnasta  on  muuttunut  viime  vuosien 

aikana,  sillä  aiemmin  käsitin  teknologian  olevan  ainoastaan  ihmiskunnan  käyttämiä 

välineitä  ja  resursseja.  Olen  kuitenkin  ilokseni  päässyt  syventymään  aiheeseen  ja 

huomannut,  ettei  ihminen  hallitse  teknologiaa,  vaan  myös  teknologia  hallitsee  ihmistä. 

Teknologia  ei  siis  ainoastaan  toimi  resurssina  ihmiselle,  vaan  myös  ihminen  on 

teknologian  kuluttama  resurssi.  Tämä  käy  hyvin  ilmi  nykyajan  vahvasti  verkottuneen 

teknologian kohdalla, sillä merkittävä osa teknologiastamme on riippuvaista ihmisistä ja 

heidän teknologian  käytöstään.  (Floridi  2015, 10.)  Koska elämme teknologian  vahvasti 

määrittämässä  maailmassa,  emme  voi  juurikaan  kehittyä  ihmiskuntana  ilman,  että 

kehittäisimme uutta teknologiaa. Ihminen ei siis koskaan voi olla teknologian ”herra” tai 

”mestari”. (Stiegler 1998, 23–24). 

2.1.1 Teknologian olemus

Teknologian  määritteleminen  yksiselitteisesti  on  lähes  mahdotonta,  sillä  käytämme 

teknologiaa jatkuvasti, niin vaatteiden kuin ruoan ja työkalujen muodossa. Teknologioita 

on tietysti olemassa todella erilaisia ja niihin kaikkiin viittaaminen pelkästään käsitteellä 

teknologia,  muodostuu  jossain  pisteessä  ongelmalliseksi.  Onkin  järkevämpää  puhua 

teknologian olemuksesta  (the essence of technology), kuten Heidegger (1977, 4) toteaa. 

Teknologian olemuksen avulla määritellään nimensä mukaisesti teknologian sisältämä tai 

sen  omaama  olemus,  se,  kuinka  kaikkia  teknologioita  voidaan  kuvata  nimenomaisesti 

teknologioiksi. Esimerkiksi puun olemus sisältää enemmän informaatiota itse puusta, kuin 

pelkästään sen kutsuminen puuksi. Kaikki puun erikoisuudet ja sen ominaisuudet sisältyvät 

käsitteeseen puun olemus, kun puolestaan puu yksin on lähempänä arkikielistä ja neutraalia 

ilmaisua, jolla pyritään yksinkertaisesti kuvaamaan puuta yleisesti objektina. Teknologian 

olemus avaakin itse teknologiaa paremmin, jolloin sen ominaisuudet alkavat hahmottua. 

Ennen kaikkea voimme huomata, ettei teknologia ole koskaan neutraalia. (Heidegger 1977, 

4–5.)
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Teknologia ei siis ole pelkästään artefakteja  tai  esineitä,  vaan ne jaetaan kahdenlaisiksi 

niiden luonteen mukaan, antropologisiin ja instrumentaalisiin, jonka vuoksi teknologia ei 

koskaan  ole  vapaata  arvoista,  vaan heijastaa  aina  sen  kehittäneen  ihmisen  arvoja  joko 

kulttuurisessa mielessä tai teknologian käyttötarkoituksen kautta. (Borgmann 2007, 420; 

Heidegger 1977, 5.) Heidegger ajattelikin, että teknologia kuvaa todellista maailmaa, sillä 

siihen jäävät väistämättä ihmisen ylläpitämät kulttuuriset arvot, joiden lisäksi teknologiaa 

kehitetään  vastaamaan  vain  sellaisiin  tarpeisiin  ja  tehtäviin,  joita  ihminen  pystyy 

kuvittelemaan. (Verbeek 2001, 122.)

Vaikka puhuminen pelkästä teknologiasta  sen olemuksen sijaan saattaa jonkun mielestä 

olla hieman harhaanjohtavaa, käytän tässä työssä teknologian käsitettä niin, että kuvaan 

sillä lähes poikkeuksetta teknologian olemusta, enkä teknologiaa artefaktina tai objektina. 

Mielestäni  tämä  on  perusteltua  jo  työn  luettavuuden  kannalta,  sekä  siksi,  että  uudet 

teknologiat  eivät mielestäni ole enää kovinkaan lähellä artefakteja ja objekteja,  vaan ne 

määrittyvät nimenomaan niiden ominaisuuksien, eli olemuksen kautta.

Kun  hieman  pohdin  älypuhelinta,  voin  huomata,  että  jokainen  sen  toiminto  kuvastaa 

yhteiskuntamme  arvoja  jollain  tavalla,  sillä  se  on  suunniteltu  niin.  Tämä  suunnittelu 

puolestaan  pyrkii  siihen,  että  käyttäisimme  älypuhelimemme  ominaisuuksia  niihin 

tehtäviin, joita se on suunniteltu helpottamaan. Itselläni on esimerkiksi käytössä sosiaalisen 

median sovelluksia, ja muistiinpanotkin ovat usein puhelimen syövereissä. Älypuhelimeni 

kuvastaa siis niitä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia arvoja, joihin olen tottunut, sekä auttaa 

minua selviämään arjen tehtävistä ja ilmentää kuinka älypuhelin on sekä antropologinen 

että instrumentaalinen teknologia.

2.1.2 Teknologian läpinäkyvyys

Teknologisesta läpinäkyvyydestä puhuttaessa on huomioitava, ettei Heidegger koskaan ole 

suoranaisesti  käyttänyt  teknologian  läpinäkyvyyttä  terminä,  vaan  teknologinen 

läpinäkyvyys ja sen käyttö,  ovat tulkintoja  Heideggerin teoretisoinneista,  joita  useat  eri 

tutkijat  ovat  tehneet.  Teknologinen läpinäkyvyys  esiintyykin  Heideggerin  tutkimuksissa 

ennemminkin  fenomenologisessa mielessä,  josta on tehty tulkintoja,  jotka on yhdistetty 

teknologian  olemukseen.  (Van  Den  Eede  2011,  142).  Teknologian  olemuksen  yhtenä 



19

osatekijänä  onkin  huomioitava  sen läpinäkyvyys,  joka  ilmenee  silloin,  kun teknologian 

käyttäjä  ei  tiedosta  käyttämäänsä  teknologiaa,  vaan  toimii  sen  kanssa  luontaisesti  tai 

intuitiivisesti.  Heidegger  kuvaa  Wheelerin  (2019,  859)  mukaan  seppää,  joka  käyttää 

vasaraa  tiedostamatta  sen  olemassaoloa,  jolloin  toiminta  teknologian  kanssa  on  niin 

luontevaa, että teknologiaa kutsutaan läpinäkyväksi. Jos puolestaan katsoisin sepän vasaraa 

kauempaa, ei se olisi minulle läpinäkyvä, vaan joutuisin miettimään sen toimintaa, ainakin 

enemmän  kuin  seppä  sitä  käyttäessään.  Fenomenologinen  läpinäkyvyys  voi  kuitenkin 

kadota,  jos  käytetty  teknologia  hajoaa,  eli  se ei  enää toimi  kuten sen kuuluisi.  Tällöin 

käyttäjä tulee täysin tietoiseksi sen olemassaolosta. Teknologisen läpinäkyvyyden sijasta 

Heidegger  käyttää  termejä  käsillä  oleva  ja  esillä  oleva,  joista  ensimmäinen  kuvaa 

nimenomaan läpinäkyväksi muodostunutta teknologiaa ja jälkimmäinen joko tiedostettua 

tai tiedostetuksi tullutta, esimerkiksi rikkoutunutta teknologiaa (Van Den Eede 2011, 143). 

Nykyään  esimerkiksi  tietokoneiden  ja  älylaitteiden  ohjelmistot  suunnitellaan  siten,  että 

käyttäjä  ei  edes  huomaisi  käyttävänsä  kaikkia  niitä  ominaisuuksia,  joita  siihen  on 

rakennettu. Niistä pyritään siis tekemään mahdollisimman läpinäkyviä ja käsillä olevia ja 

ohjelmistojen  toimivuutta  määritelläänkin  juuri  näiden ominaisuuksien  avulla.  (Wheeler 

2019, 857.)

2.1.3 Teknologian multistabiilius

Multistabiilius  voi  yksinkertaisimmillaan  olla  esineen  monta  mahdollista  ominaisuutta. 

Ihde  (2012,  146–147)  käyttää  esimerkkinä  videopelejä  ja  näyttöä,  jonka  kautta  nuo 

videopelit  voidaan  kokea.  Ensinnäkin  ihmisen  käyttäessä  näyttöpäätettä,  hän  näkee 

kaksiulotteisen kuvan tai esimerkiksi tekstiä, jolloin kokemuksessa ei ole syvyyttä, vaan 

ihminen  kokee  vain  näytön.  Kun näytölle  lisätään  videopeli,  jossa  pelaaja  liikuttaa  tai 

havainnoi virtuaalista hahmoa, saa näyttö huomattavasti lisää syvyyttä, jolloin käyttäjä ei 

koe pelkästään näyttöä, vaan jotain näytön kautta. Tässä vaiheessa on huomioitava, että 

myös teksti näytöllä voi olla ja mielestäni onkin hermeneuttisessa mielessä yhtä syvää kuin 

virtuaalinen hahmo, koska teksti sisältää merkityksiä, jotka kuvaavat tekstin ulkopuolista 

todellisuutta.  Peliesimerkin  avulla  pääsemme  kuitenkin  pidemmälle  multistabiiliuden 

kuvaamisessa, joten en keskity tekstin hermeneutiikkaan tässä vaiheessa.
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Kun  lisäämme  videopeliin  vähän  uutta  teknologiaa  ja  siirrymme  virtuaaliseen 

todellisuuteen, eli käyttäjä pitää päässään laseja, joihin peli heijastetaan ja käyttäjä näkee 

virtuaalisen maailman pelattavan hahmon silmin,  pääsemme multistabiiliudessa vieläkin 

pidemmälle.  Virtuaalisessa  todellisuudessa  käyttäjä  kokee  sekä  näytön,  kuten  aiemmin 

kerroin,  mutta  myös virtuaalisen  maailman eri  perspektiivistä,  jonka lisäksi  hän pystyy 

omilla  eleillään  liikkumaan  ja  kokemaan  tuota  maailmaa,  sekä  vaikuttamaan  siihen. 

Kyseessä on kuulo-, näkö- ja tuntoaistin kautta koettu virtuaalinen todellisuus, jossa koko 

keho ikään kuin viedään virtuaaliseen todellisuuteen aistien avulla. (Ihde 2012, 147.) Nämä 

kaikki  kuvaavat  sitä,  kuinka  esimerkiksi  tietokone  voi  olla  kolmessa  eri  tasossa 

multistabiili,  eli  se  voidaan kokea  eri  tavoin  ja  sen ominaisuudet  määrittyvät  sekä sen 

käytön mukaan että sen suunnittelun mukaan. Multistabiilius voi tietysti olla jonkin toisen 

teknologian kohdalla täysin erilaista, kuten älykellon osalta, jossa ensimmäisenä ihminen 

kokee  sen  ulkomuodon  ja  näytöllä  näkyvän  tekstin.  Kun tästä  sukelletaan  syvemmälle 

ihmisen ja  älykellon  väliseen  suhteeseen,  voimme löytää  mielenkiintoisia  suhteita,  kun 

kello  heijastaa  kehomme  kokemuksia  esimerkiksi  juoksemisesta,  jolloin  koemme 

juoksemisen  oman  kehomme  kautta,  mutta  pystymme  kokemaan  sen  myös  kellon 

mittaamien tulosten kautta.  Tässä tapauksessa voimme kellon kautta kokea juoksemisen 

sellaisena, jota emme pelkkien aistien avulla, ilman kelloa, pystyisi kokemaan.

Teknologia  ei  siis  nykyään  ole  enää  pelkästään  ihmisen  hallitsemia  artefakteja,  vaan 

erityisesti  uusien  teknologioiden  multistabiilinen  luonne  näkyy  niiden  kyvyssä 

muuntautua, esimerkiksi kerätessään dataa ympäristöstään ja ihmisistä. (Floridi 2015, 10.) 

Tällaisia  teknologioita  ovat muun muassa tekoälyyn pohjautuvat  ohjelmistot,  jotka ovat 

toki ihmisen suunnittelemia, mutta niiden toimiessa ne tekevät päätöksiä automaattisesti tai 

joskus jopa autonomisesti, jolloin ohjelmiston kehittäjä on vain antanut alkusysäyksen tuon 

teknologian kehitykselle. Tästä uusien teknologioiden multistabiilista olemuksesta johtuen 

niiden  tutkiminen  on  huomattavan  työlästä,  eikä  esimerkiksi  eettisten  kysymysten 

pohtiminen  näiden  teknologioiden  osalta  ole  kovinkaan  yksiselitteistä.  Juuri  tämän 

moniulotteisuuden vuoksi aihe on noussut oman kiinnostukseni kohteeksi.

2.1.4 Teknologian intersubjektiivisuus
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Intersubjektiivisuuden  juuret  löytyvät  syvältä  fenomenologiasta  ja  sen  avulla  voidaan 

kuvata teknologian olemusta erityisesti uusien teknologioiden osalta. Fenomenologisessa 

mielessä intersubjektiivisuus on ihmisen ja maailman erottamattomuutta, jolloin jos toinen 

suljetaan  pois,  ei  toistakaan  voi  olla.  Tarkemmin  määriteltynä  intersubjektiivisuus  on 

eräänlainen tietoisuuden yhteys, jossa ihminen voi olla kehollisessa ja intentionaalisessa 

mielessä yhteydessä maailmaan ja toisiin subjekteihin. Sama pätee tietysti laitteisiin, koska 

ne ovat osa maailmaa,  mutta  laitteiden kanssa intersubjektiivisuus on hieman erilainen, 

sillä laitteet, erityisesti älylaitteet, auttavat meitä kohdistamaan intentiomme jopa toiselle 

puolelle maailmaa, kohti toisia subjekteja. Tämä laitteiden ja ihmisen intersubjektiivisuus 

osoittautuu ehkä yksinkertaisimmassa muodossa aistien kautta, kun esimerkiksi puhumme 

puhelimessa.  Tällöin  voimme  kokea  kuuloaistimme  avulla,  puhelimen  kautta,  toisen 

ihmisen puhetta, vaikka maapallon toiselta puolelta,  ikään kuin olisimme paikan päällä. 

(Adolphs 2018, 109.) Myös kirjoittaminen on intersubjektiivinen teknologia, joka ilmenee 

siten,  että  lukija ymmärtää kirjoitusta,  jonka toinen henkilö on kirjoittanut.  Sama pätee 

tietysti kaikkiin teknologioihin, joita ihminen on tehnyt, sillä muutkin voivat ymmärtää ja 

osata käyttää niitä. (Ihde 2012, 122.)

2.2 Postfenomenologia

Aiemmin olen jo avannut ihmisen ja teknologian välistä suhdetta, kuitenkin lähinnä vain 

teknologiaa ja sen luonnetta. Tässä kappaleessa keskityn Don Ihden ajatuksiin ihmisen ja 

teknologian  välisistä  suhteista,  josta  muotoutuu  niin  kutsuttu  postfenomenologia. 

Postfenomenologia  on,  jo  nimensäkin  mukaisesti,  fenomenologiasta  kehittynyt 

tieteenfilosofinen suuntaus.  Se ei  järjestele  uudelleen koko fenomenologian ideaa,  vaan 

keskittyy ennemminkin päivittämään sitä niiltä osa-alueilta, jotka eivät välttämättä kykene 

selittämään  nykyaikaista  maailmaa,  erityisesti  teknologiaa.  (Ihde  2009,  5.) 

Postfenomenologian  erityispiirteenä  on  amerikkalainen  pragmatismi,  jota  Ihde  on 

hyödyntänyt  erityisesti  sellaisissa  kysymyksissä,  joissa  fenomenologia  nähdään  joko 

epäilyttävänä  tai  jopa  epätieteellisenä.  Pragmatismista  on  myös  merkittävää  apua 

teknologian ja kokemuksen yhdistämisessä. (Ihde 2009, 23.)
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Jotta en unohtaisi täydellisesti fenomenologiasta kumpuavaa postfenomenologian ydintä, 

avaan  hieman  kuinka  esimerkiksi  keholliset  kokemukset  muodostuvat  ja  kuvastavat 

Ihdenkin  työssä  esiintyviä  fenomenologian  ydinkysymyksiä.  Ihde  on  keskittynyt 

fenomenologian  osalta  Heideggerin,  Husserlin  ja  Merleau-Pontyn  työhön.  Koska 

postfenomenologia  vastaa  erityisesti  teknologian  asettamiin  kysymyksiin,  sopivat  edellä 

mainitut  filosofit  erinomaisesti  Ihden  esikuviksi.  Esimerkiksi  Merleau-Pontyn  (1962) 

fenomenologiassa  todellisuus  muodostuu erityisesti  kehollisten  kokemusten  kautta,  eikä 

dualistista  erottelua  kehon  ja  hengen  (tai  mielen)  välille  tehdä,  vaan  keho  ja  henki 

muodostavat  yhtenäisen  kokonaisuuden,  tietoisuuden.  Usein ajatellaan,  että  keho toimii 

vain  kokemusta  välittävänä  ”työkaluna”  kehon  ja  mielen  välillä,  mutta  todellisuudessa 

myös  keho  tulee  nähdä  enemmän  kuin  informaatiota  välittävänä  ”työkaluna”.  Jos 

poistamme  kehon,  voimmeko  sanoa  olevamme  tietoisia,  sillä  ilman  kehoa  emme  saa 

mitään  informaatiota  ympäristöstämme,  eikä  mieli  voi  tuolloin  muodostaa  käsitystä 

todellisuudesta  (Morris  2008,  111−114). Merleau-Pontyn  fenomenologian  keskiössä 

ovatkin  aistit,  joiden  avulla  voimme  vastaanottaa  ja  lähettää  informaatiota,  eli  olla 

vuorovaikutuksessa  ympäröivän  maailman  kanssa.  Aistienvarainen  kokemus  on  aina 

ainutlaatuinen ja subjektiivinen. En siis voi saada samaa käsitystä todellisuudesta kuin joku 

toinen, jos en ole kokenut jotain tilannetta tai tapahtumaa täysin samasta perspektiivistä 

kuin hän. Esimerkiksi jos ystäväni kuvailee kaukaisen maan kauniita kasveja minulle, en 

pysty  ymmärtämään  täysin,  mitä  hän  kokee  kuvaillessaan  ja  eläessään  mielessään 

uudelleen  tuota  kokemusta,  jonka  hän on aiemmin  aistiensa  kautta  kokenut.  (Merleau-

Ponty 1962, 240−241).

Jotta  voisin  ymmärtää  fenomenologian  ja  postfenomenologian  käsitystä  todellisuuden 

muodostumisesta,  on se pilkottava  hieman pienempiin  osiin.  Tarkoitukseni  ei  ole  avata 

koko fenomenologian ideaa, vaan keskittyä erityisesti tälle työlle tärkeimpiin käsitteisiin, 

jotka yhdistävät fenomenologian ja postfenomenologian,  sekä mahdollistavat  tutkittavan 

ilmiön tarkastelun. Kuten aiemminkin, käytän käsitteiden määrittelyssä Ihden työtä, mutta 

tarkennan niitä erityisesti fenomenologian perinteisten nimien avulla, aivan kuten Ihdekin 

on tehnyt. Seuraavaksi sukellan tärkeimpien käsitteiden maailmaan.
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2.2.1 Intentionaalisuus

Yksi  keino  fenomenologian  ja  teknologian  yhdistämiseen,  sekä  ihmisen  ja  teknologian 

välisen  suhteen  kuvaamiseen  fenomenologian  keinoin  on  tarkastella  intentionaalisuutta. 

Koska  intentionaalisuus  on  avainasemassa  siinä,  kuinka  voimme  selittää  ihmisen  ja 

teknologian välistä suhdetta,  koen tarpeelliseksi avata käsitettä tarkemmin kuin Ihde on 

teoksissaan sitä avannut. 

Jotta intentionaalisuutta voidaan kuvata, on välttämätöntä pohtia kahta fenomenologialle 

keskeistä käsitettä: immanenssia ja transendenssia. Tällä käsiteparilla pyritään kuvaamaan 

ajatuksia  ja  ulkoista  maailmaa.  Immanenssi  siis  kuvaa  ajatuksia,  eli  subjektia,  jolloin 

kaikki  se,  jonka  pystymme  vain  kuvittelemaan,  on  mielessämme  totta.  Transendenssi 

puolestaan  kuvaa  ulkoista  maailmaa  ja  ulkoista  todellisuutta.  Usein  erityisesti 

luonnontieteissä  pyritään  poistamaan  subjekti,  eli  immanenssi  ja  todistamaan  tulokset 

objektiivisesti,  jolloin  hyväksytään  ainoastaan  todeksi  todistettuja  asioita.  Tätä  ulkoista 

todellisuutta,  eli  transendenssia  pyritäänkin  todistamaan  mahdollisimman  tarkasti  ja 

absoluuttisesti. Filosofiassa on kuitenkin päädytty immanenssin ja transendenssin väliseen 

ongelmaan,  sillä  kaikki  ulkoisen  todellisuuden  mitatut  tulokset  välittyvät  immanentisti 

meille,  jolloin myös subjektin todellisuus  on hyväksyttävä.  Kun tarkastelemme pelkkää 

immanenssia, eli vain omia tämänhetkisiä ajatuksia, lopputuloksena voi olla transendenssin 

kieltäminen, eli solipsismi, jolloin totta on vain ihmisen ajatukset. (Husserl 1995, 24−29). 

Pidemmälle  kuitenkin  pääsemme,  jos  yhdistämme immanenssin  ja  transendenssin.  Kun 

ajattelen jotain, on sillä oltava jokin vastakohta ulkoisessa todellisuudessa. En usko, että 

kykenen  ajattelemaan  mitään  sellaista,  jota  ei  ole  ulkoisessa  maailmassa,  tai  sitten 

ajatuksissani  yhdistyy useita  aiempia  kokemuksiani,  luoden jonkinlaisen kokonaisuuden 

useista  kuvitelmistani.  Tärkeää  on  kuitenkin  se,  että  immanenssilla  on  transendenssi 

vastapari, jolloin pääsemme intentionaalisuuteen.

Intentionaalisuutta voidaan kuvailla yksinkertaisimmin ihmisen ajatusten kohdentumiseksi 

johonkin. Tällöin kaikki kokemukset, olivat ne aistien kautta saavutettuja tai introspektion 

kautta  saavutettuja,  saavat  jonkin  kohteen  todellisuudessa  ja  ovat  siten  intentionaalisia. 

Kokemuksessa siis jokin kohde tulee aina tiedostetuksi, jolloin voidaan puhua intentiosta ja 

suuntautumisesta  johonkin.  (Husserl  1995,  74−75;  Drummond  2008,  38.)  Jos  yritän 
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esimerkiksi muodostaa ajatuksen, en pysty sitä tekemään ilman, että ajattelen jotakin. Näin 

ajatukseni siis kohdistuu johonkin, eli se on intentionaalinen.

Kuinka intentionaalisuus sitten liittyy ihmisen ja teknologian väliseen suhteeseen? Tietysti 

jo  siten,  että  tiedostamme  sen  olemassaolon  intentionaalisuuden  avulla. 

Intentionaalisuudella  pystytään  kuitenkin  selittämään  ihmisen  ja  teknologian  suhdetta 

huomattavasti  syvällisemminkin.  Jos  ajatellaan  miten  teknologia  voi  vaikuttaa 

intentionaalisuuteen,  voimme  ottaa  esimerkiksi  silmälasit.  Kun  käytämme  silmälaseja, 

havaitsemme  ulkoisen  todellisuuden  ja  luomme  siitä  käsityksen  tai  ajatuksen 

mielessämme.  Kuitenkin  juuri  nuo  silmälasit  muuttavat  kokemustamme  ulkoisesta 

maailmasta, eli transendenssin ja immanenssin väliin on tullut jokin molempia muuttava tai 

vääristävä objekti. Jos käytän oikeanlaisia, minulle tehtyjä silmälaseja, tuo vääristymä on 

tuskin kovinkaan suuri, mutta mikäli lasien vahvuudet ovat väärät, havaintoni ulkoisesta 

todellisuudesta  ei  välity  sellaisena  kuin  se  oikeasti  on,  eli  silmälasit  ovat  muuttaneet 

intentiotani.  Toisin  sanoen  teknologia  pystyy  muokkaamaan  kokemuksiani  ulkoisesta 

maailmasta.  Jos  pelkästään  silmälasit  pystyvät  muokkaamaan  kokemustani  ulkoisesta 

maailmasta,  niin mihin uusimmat teknologiat  sitten pystyvät (Ihde 1990, 72). Niiden ja 

ihmisen välisestä suhteesta jatkan hieman myöhemmin. 

2.2.2 Elämismaailma

On selkeää,  että  luonnontieteisiin  nojaavissa tutkimuksissa immanenssi  ja  transendenssi 

ovat  erotettuja  toisistaan,  mutta  myös  fenomenologisessa  filosofiassa  on  erilaisia 

suuntauksia,  jotka  painottavat  eri  näkökulmia.  Ihden  postfenomenologinen  filosofia 

huomioikin omalta  osaltaan  erinomaisesti  ihmisen ja  maailman yhteyden,  toisin  sanoen 

elämismaailman.  Elämismaailma  on  ollut  myös  kuuluisien  filosofien,  kuten  Martin 

Heideggerin, Maurice Merleau-Pontyn ja John Deweyn kirjoituksissa vahvasti läsnä. Tätä 

ihmisen  ja  maailman  välistä  suhdetta  voidaankin  kuvata  lyhyesti  ja  ytimekkäästi,  toki 

melko  laveasti,  intersubjektiiviseksi.  (Ihde  2008,  7.)  Toisin  sanoen  Ihden  filosofiassa, 

kuten monen muunkin, ihmistä ja maailmaa ei voida nähdä ilman toisiaan, sillä nämä ovat 

jatkuvassa vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. Maailma voi toki olla olemassa ilman 

ihmistäkin, mutta silloin emme saisi todistetta siitä, sillä meitä ei olisi todistamassa sitä. 

Ihminen ja maailma voidaankin kuvata havaitsijana ja havaittavana,  jolloin tukeudutaan 
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vahvasti  aistienvaraiseen  kokemukseen.  Tällöin  aistien  avulla  havaitaan  maailmaa  ja 

maailma tulee eletyksi todeksi havaintojemme kautta. (Verbeek 2001, 123.)

Ihde  jakaa  aistihavainnot  pienempiin  osiin,  mikrohavaintoihin  ja  makrohavaintoihin. 

Mikrohavainnot  ovat  yksinkertaisia  aistinvaraisia  havaintoja,  joita  koemme  jatkuvasti, 

kuten näköhavainto,  kuulohavainto tai  hajuaistin  avulla tehty havainto.  Makrohavainnot 

puolestaan  sisältävät  laajempia  merkityksiä  ja  Ihde  jakaa  ne  hermeneuttisiksi  ja 

kulttuurisiksi havainnoiksi. Ne siis sisältävät jonkinlaisen kulttuurisen viestin tai ne ovat 

ymmärrettävissä ainoastaan kulttuurin avulla. (Verbeek 2001, 123−124.) Koska käsittelen 

työssäni  moraalikokemuksia,  eli  etiikkaa,  ovat  makrohavainnot  erittäin  keskeisessä 

roolissa.  Toisaalta  analysoidakseni  teknologian  ja  ihmisen  välistä  suhdetta,  tai 

vuorovaikutusta, yhdessä moraalin kanssa, on minun tutkijana oltava jatkuvasti tietoinen 

niin  mikrohavainnoista,  kuin  makrohavainnoistakin.  Onnekseni  näiden  erottaminen 

kokonaan  toisistaan  on  mahdotonta,  mutta  niiden  välinen  hienoinen  eronteko  on 

mahdollista. Yksinkertaisimmillaan mikrohavaintoja ovat aistien avulla havaittu ulkoinen 

maailma ja makrohavaintoja ovat ne havainnot, jotka sisältävät jonkinlaisia merkityksiä, 

jotka ovat kulttuurin kautta ymmärrettävissä. (Verbeek 2001, 124).

2.2.3 Teknologian muovaama intentio

Aiemmassa,  intentionaalisuutta  käsittelevässä kappaleessa avasin jo hieman teknologian 

vaikutusta ihmisen intentioon. Tässä kappaleessa perehdyn siihen kuitenkin tarkemmin ja 

esittelen erityisesti Don Ihden ja tätä seuranneen Peter-Paul Verbeekin ajatuksia ihmisen ja 

teknologian  välisistä  suhteista.  Ihmisen  ja  teknologian  välistä  suhdetta  voidaan  tietysti 

kuvata  monellakin  eri  tavalla,  mutta  oma  mielenkiintoni  keskittyy  erityisesti 

fenomenologiaan  ja  sen  avulla  selitettäviin  ihmisen  ja  teknologian  välisiin  suhteisiin. 

Koska  fenomenologia  käsittää  valtavan  kokonaisuuden,  olen  jakanut  noiden  suhteiden 

kuvaamisen noudattaen Don Ihden esittämää mallia, jossa lähdetään liikkeelle kehollisesta 

suhteesta ja päädytään tarkastelemaan sitä, kuinka teknologia vaikuttaa meihin taustalla, 

meidän mahdollisesti tiedostamattamme.
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Erilaisia mahdollisia ihmisen ja teknologian välisiä suhteita voidaan hahmottaa seuraavan 

taulukon  (Taulukko  1.)  avulla,  jossa  nuoli  kuvaa  ihmisen  intentionaalisuutta  ja 

sulkumerkeillä kuvataan niitä osia, jotka kietoutuvat yhteen. Viivat puolestaan kuvaavat 

yhteyttä,  jossa  intentionaalisuutta  ei  ole  havaittavissa.  Ihmisen  intentionaalisuus  siis 

kohdistuu maailmaan teknologian kautta ja tarkoituksena on selittää erilaisia mahdollisia 

muotoja, joilla teknologia vaikuttaa tuohon intentioon. (Verbeek 2008, 389.)

Taulukko 1. Ihmisen ja teknologian väliset suhteet Verbeekin (2008, 389) mukaan, mukaillen 

Ihden (1990, 72–112) analyysiä.

Kehollinen suhde

Pääpiirteissään  kehollinen  suhde  ihmisen  ja  teknologian  välillä  on  suhteellisen 

yksinkertainen ajatus. Kuten aiemmassa kappaleessa jo avasin silmälasiesimerkin avulla, 

voi teknologia tulla keholliseksi, kun käytämme sitä. Silmälasit siis ovat teknologia, jota 

pidämme päällämme,  mutta  keholliseksi  ne  muuttuvat  silloin,  kun intentiomme kulkee 

käytettävän teknologian läpi (Ihde 1990, 72). Tämä on helppo havaita kokeilemalla vääriä 

silmälaseja,  joiden  vahvuus  ei  täsmää  silmiemme  vaatimaan  vahvuuteen.  Tässä 

tapauksessa  ne  muovaavat  kokemustamme,  vääristäen  näköaistimme  avulla 

havaitsemaamme  maailmaa.  Myös  oikeanlaiset  silmälasit  muovaavat  kokemustamme, 

mutta edellisen esimerkin avulla tämä on helpompi hahmottaa.

Kehollinen  suhde  ei  rajoitu  pelkkään  näköaistiin,  vaan  koskettaa  myös  kaikkia  muita 

aisteja, kuten kuuloa ja tuntoa. Kun havainnoidaan sokeaa ihmistä, joka hyödyntää keppiä 

kulkiessaan, kehollinen suhde ihmisen ja kepin välillä on erittäin vahva, sillä sokea pystyy 

hyödyntämään keppiä ikään kuin tuntoaistinsa jatkeena, jolloin pienetkin pinnanmuodon 

muutokset tai materiaalien väliset erot välittyvät kepin avulla ihmisen tunteviin kehonosiin. 

kehollinen suhde (ihminen – teknologia)  maailma

hermeneuttinen suhde ihminen  (teknologia – maailma)

toiseuden suhde ihminen  teknologia (– maailma)

taustasuhde ihminen (– teknologia – maailma)
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Jos  taas  tuo  keppi  poistettaisi,  muuttuisi  sokean  elämä  melko  radikaalisti,  sillä  silloin 

tämän pitäisi  jatkuvasti  havainnoida muilla  aisteillaan ympäröivää maailmaa tai  käyttää 

käsiään ja jalkojaan eri tavalla tunteakseen ympäröivän maailman. (Ihde 1990, 73).

Kehollisessa  suhteessa  ihminen  ja  teknologia  muodostavat  vahvan  yhtenäisen 

kokonaisuuden,  jolloin  ihmisen  intentionaalisuus  maailmaa  kohtaan  kulkee  aina 

teknologian kautta. Ihminen ja teknologia voidaan siis katsoa yhdeksi kokevaksi, yhteen 

kietoutuneeksi  subjektiksi,  joka  on  suhteessa  maailmaan.  Tätä  voidaankin  kuvata 

yksinkertaisemmin seuraavasti: (ihminen – teknologia) → maailma. (Verbeek 2008, 389–

390.) Koemme arjessamme jatkuvasti tällaisia tilanteita, joissa oma kehomme ja teknologia 

ovat kietoutuneet yhteen,  erityisesti  silloin, jos työskentelemme jonkinlaisten työkalujen 

kanssa. Pitkään käsillään työtä tehneet ihmiset kokevat usein hyvinkin vahvan kehollisen 

suhteen työkaluihin.  Jos tarkastellaan esimerkiksi seppää, tuntee hän vasaransa ”kätensä 

jatkeeksi”  niin  vahvasti,  että  osaa käyttää sitä erittäin taitavasti  ja työn jälki  on todella 

tarkkaa. Jopa niinkin arkinen tapahtuma kuin autolla ajaminen kuvastaa kehollista suhdetta 

äärimmäisen hyvin. Jos olen elämäni aikana ajanut pitkään ja paljon jollain tietyllä autolla, 

koen tuntevani auton jokaisen kulman ja tiedän missä sen renkaat kulkevat, eikä minun 

tarvitse  välttämättä  edes  nähdä  autoani,  vaan  pelkästään  auton  ulkopuolisen  maailman 

näkeminen riittää siihen, että osaan hahmottaa kuinka se mahtuu johonkin pieneen väliin. 

Auton ajaminen  toki  käsittää  myös muita  suhteita  kuin vain  kehollisen  suhteen,  mutta 

toimii erinomaisena esimerkkinä ihmisen ja teknologian välisestä kehollisesta suhteesta. 

(Ihde 1990, 74–75.)

Hermeneuttinen suhde

Hermeneuttinen  ymmärretään  usein  Martin  Heideggerin  hermeneutiikan  mukaan,  jossa 

tulkitaan tekstien tai  puheen sisältämiä merkityksiä  (Ihde 1990, 80). Tässä työssä tuota 

hermeneuttista  otetta  kuitenkin  laajennetaan,  jolloin  myös  uudempien  teknologioiden 

luomia merkityksiä voidaan tulkita.

Puheen ja tekstien merkitysten tulkitseminen johtaa väistämättä siihen, että tulkitsemme 

jollain tavalla teknologiaan sitoutuneita merkityksiä. Teksti itsessään onkin jo teknologinen 
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keino  tallentaa  ja  välittää  puhetta  ja  ajatuksia.  Teknologian  merkitysten  tulkitseminen 

antaakin  erittäin  vahvan pohjan  myös tälle  työlle,  sillä  uusimmat  teknologiat  välittävät 

informaatiota merkitysten kautta. Hermeneuttista suhdetta ihmisen ja teknologian välillä on 

helppo kuvata  esimerkiksi  lämpömittarin  avulla.  Kun katson lämpömittaria  ja  luen  sen 

ilmoittaman  lukeman,  voin  ymmärtää  ulkona vallitsevan  lämpötilan,  ilman,  että  minun 

täytyisi  mennä itse  ulos  kokemaan  tuota lämpötilaa.  Tämä tietysti  vaatii  sen,  että  olen 

joskus kokenut vastaavan lämpötilan ja osaan arvioida sitä. Ilman aiempaa kokemusta tämä 

olisi  varmasti  haastavaa.  Hermeneuttisen  suhteen  keskiössä  onkin  juuri  teknologian 

välittämä intentio, aivan kuten kehollisessakin suhteessa, mutta hermeneuttisessa suhteessa 

teknologia  välittää  ympäröivästä  maailmasta  merkityksiä,  joita  osaamme tulkita.  Tuota 

ihmisen, teknologian ja maailman välistä suhdetta voidaan kuvata kaavalla:  ihminen → 

(teknologia – maailma) (Verbeek 2008, 389–390).

Lämpömittari  on  todella  yksinkertainen  esimerkki,  sillä  se  ei  vaadi  meiltä  juurikaan 

ennakkoymmärrystä, vaan muutaman kokemuksen, jonka jälkeen osaamme jo tulkita sitä. 

(Ihde  1990,  84–85.)  Vaikeammaksi  tulkinta  menee  sellaisissa  tapauksissa,  joissa 

merkityksen tulkitseminen vaatii pitkällistä opettelua, kuten kehittyneiden teknologioiden 

kanssa usein on. Jos katsoisin nykyaikaisella teleskoopilla otettua kuvaa tähdestä, en näkisi 

tähteä  ollenkaan  samanlaisena  kuin  paljaalla  silmällä,  tai  suurentavalla  teleskoopilla 

katsoessani, vaan näkisin erilaisia värejä, eri suhteessa tietokoneen ruudulla. Tätä ennen 

tietokone  on  muuntanut  sen  vastaanottaman  valon,  eli  informaation  numeroiksi  ja 

muuntanut  nuo  numerot  väreiksi,  jotka  ovat  jo  ihmisen  tulkittavissa.  Koska  en  ole 

astronomi,  en  osaisi  tulkita  noiden  värien  välisiä  suhteita  ja  tunnistaa  kuvaa  tähdeksi. 

Asiaan perehtynyt asiantuntija kuitenkin osaa tulkita tuon kuvan sisältöä ja sen merkitystä. 

Toisin sanoen hän todellakin näkisi siinä kuvassa tähden ja vieläpä saisi siitä huomattavasti 

enemmän  informaatiota  kuin  paljaalla  silmällä.  Tämä  esimerkki  kuvastaa  hyvin 

hermeneuttisen suhteen ominaispiirteitä.  Hermeneuttisessa suhteessa tosiaankin tulkitaan 

teknologian maailmasta antamia merkityksiä ja erityisesti kehittyneempien teknologioiden 

kanssa noiden merkityksien tulkinta vaatii jo huomattavan määrän opettelua. (Ihde 1990, 

91–92.)

Arkisemmassa  elämässä  voisin  yrittää  lukea  kiinaksi  kirjoitettua  lehteä,  jota  en  osaisi 

tulkita, koska en osaa kieltä. Tässä tapauksessa teknologia, eli lehti ja kirjoitus menettää 

merkityksensä.  Juuri  tämä  erottaa  usein  hermeneuttisen  suhteen  ja  kehollisen  suhteen 
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toisistaan, sillä näiden raja voi olla hyvinkin häilyvä – se mikä toiselle luo merkityksiä, voi 

toiselle olla täysin merkityksetöntä, kuten vaikka hylkeen nahkasta tehty takki, joka saa 

toisen  tuntemaan  itsensä  osaksi  kulttuuria  ja  toisen  vain  tuntemaan  ulkona  puhaltavan 

tuulen  hieman  vähemmän  epämiellyttävänä.  Hermeneuttisessa  suhteessa  on  kuitenkin 

huomioitava, että teknologian läpinäkyvyys ei ilmene ihmisen ja teknologian välillä, vaan 

teknologian ja maailman välillä, jolloin maailma on tulkittavissa teknologian avulla (Van 

Den Eede  2011,  149).  Joissain  tapauksissa  tämä  läpinäkyvyys  ilmenee  yksinkertaisesti 

erottavana  tekijänä,  kykeneekö  ihminen  ymmärtämään  teknologian  välittämää  kuvaa 

maailmasta ollenkaan, kuten teleskooppi esimerkissä.

Toiseuden suhde

Toiseuden käsitteellä viitataan siihen, että teknologialle myönnetään vastaava asema kuin 

kenelle  tahansa  ihmiselle.  Toisin  sanoen  se  nähdään  vertaisena,  mutta  kuitenkin 

toisenlaisena. Levinasin mukaan kaikkein suurin toiseus olisi jumala, joka nähdään jollain 

tapaa vastaavana kuin ihminen, mutta kaikkivoipana. (Ihde 1990, 98.) Ihan näin pitkälle ei 

teknologisessa  toiseudessa  kuitenkaan  ole  tarkoitus  mennä,  eikä  se  vielä  olisikaan 

mahdollista, sillä jos myöntäisimme teknologialle täyden toiseuden, pitäisi teknologian olla 

muun muassa täysin vastuussa kaikista toimistaan samalla tavalla kuin ihmisten (Hogan 

2017, 29–30). Teknologinen toiseus kiteytyykin fenomenologiseen tulkintaan teknologian 

roolista  ihmisen suhteessa  maailmaan.  Esimerkiksi  uskonnollinen  patsas,  joka  kuvastaa 

jotain suurempaa voimaa ei ole ainoastaan esine, vaan sitä kohdellaan kuten suurempaa 

voimaa hallitsevaa ihmistä. Toisin sanoen sitä palvotaan ja kunnioitetaan.  Tällöin tuolle 

esineelle on myönnetty teknologinen toiseus. (Ihde 1990, 99.)

Teknologinen toiseus ei kuitenkaan vastaa täysin ihmisten ja eläinten nauttimaa toiseutta. 

Tämä käy hyvin  ilmi,  jos  tarkastellaan  autoa,  joka  ei  käskystäni  huolimatta  liiku,  kun 

painan  kaasua.  Tällöin  teknologia  ei  yksinkertaisesti  toimi.  Kun  tilannetta  verrataan 

hevoseen ja yritän saada sen liikkeelle, se ei välttämättä lähde liikkeelle, vaan tekee jotain 

muuta. Tilanne on huomattavasti erilainen, kun auton kanssa, joka ei toimi. Hevonen voi 

oman mielensä mukaan tehdä jotain muuta, eikä se todennäköisesti ole vain rikki. Eläimen 

ja teknologian välinen ero selviää myös, jos yritän ratsastaa hevosella päin seinää, jolloin 

hevonen  hyvin  suurella  todennäköisyydellä  väistää  tai  pysähtyy.  Mikäli  koitan  samaa 
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autolla, päädyn todennäköisesti törmäämään seinään, koska auto ei yritä estää tapahtumaa. 

Edellisen esimerkin avulla voidaan päätellä, ettei teknologinen toiseus ole niin vahvaa kuin 

eläinten nauttima toiseus. Teknologia on kuitenkin enemmän kuin pelkkä objekti, jolloin 

sen  toiseus  on  samankaltaista  tai  lähes  samanlaista  kuin  eläimillä,  mutta  ei  täysin 

vastaavaa. (Ihde 1990, 99–100.)

Teknologian toiseus on tietysti havaittavissa myös toisenlaisten teknologioiden kohdalla. 

Esimerkiksi  videopeliä  pelaava  lapsi  on  kehollisessa  ja  hermeneuttisessa  suhteessa 

teknologian kanssa, mutta myös toiseuden suhteessa. Itse pelin maailma, jossa liikutaan, ei 

suoraan kuvasta ulkoista maailmaa, vaan voi olla täysin kuviteltua ja vastustajat eivät ole 

toisia ihmisiä, vaan toisia tietokonevastustajia. Tällöin vastustajat ovat se teknologia, joka 

nauttii toiseudesta. (Ihde 1990, 100.) Olennaista toiseuden suhteessa on se, että ihminen ja 

teknologia ovat vuorovaikutuksessa keskenään siten, ettei teknologia kuvasta maailmaa tai 

tuo  ihmistä  maailman  kanssa  yhteyteen,  vaan  teknologian  itsensä  kanssa.  Teknologian 

toiseutta  kuvataankin  seuraavasti:  ihminen  →  teknologia  (–maailma).  (Verbeek  2008, 

389.)  Koska  tämä  kaava  ei  kuvaa  eroja  tuon  suhteen  vahvuudessa,  jää  se  väistämättä 

tilannekohtaisesti tulkinnan varaan. On eri asia tarkastella normaalin polttomoottoriauton 

toiseutta,  kuin  nykyaikaisen  sähköauton,  joka  pystyy  lataamaan  itseään  ja  tekemään 

autonomisia  valintoja  kulkiessaan  moottoritiellä  tai  lähiössä.  Kun  ensimmäinen  ei 

juurikaan  täytä  toiseuden  vaatimuksia,  jälkimmäinen  on,  vaikka  eri  tavalla,  jo  lähes 

samalla tasolla kuin ihminen. Teknologian toiseuden kysymys onkin erittäin suosittu aihe 

etiikan tutkimuksessa,  kun tutkijat  pyrkivät löytämään vastauksia uusien teknologioiden 

vastuukysymyksiin (Hauer 2018, 100; Podschwadek 2017, 325; Etzioni & Etzioni 2017, 

403).

Taustasuhde

Taustasuhteella  kuvataan  sellaista  ihmisen  ja  teknologian  välistä  suhdetta,  jossa 

intentionaalisuus  ei  välity  ihmisestä  teknologian  kautta  maailmaan,  vaan  teknologian 

käyttö ja sen oleminen jää taustalle. Tuota suhdetta voidaan kuvata seuraavasti: ihminen (– 

teknologia  –  maailma),  jossa  intentionaalisuus  jää  pois  ja  ainoastaan  ihminen  on 

vuorovaikutuksessa  teknologian  ja  maailman  kanssa  siten,  että  teknologia  vaikuttaa 
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koettuun maailmaan ilman intentiota. Toisin sanoen teknologian kautta ei esimerkiksi lueta 

maailmaa, vaan se muuttaa kokemaamme maailmaa siten, että emme edes ajattele tuon 

teknologian vaikutusta silloin kun teknologia on käytössä. Esimerkiksi kodin lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmä  on  lähes  poikkeuksetta  tällainen  teknologinen  järjestelmä,  sillä 

olemme  tiiviissä  vuorovaikutuksessa  sen  kanssa  vain  silloin,  kun  asetamme  siihen 

haluamamme lämpötilan, jonka jälkeen se jää taustalle toimimaan. Ihmisen ja teknologian 

välinen suhde ei kuitenkaan katoa mihinkään, vaan myös teknologian toimiessa taustalla se 

vaikuttaa  meihin,  tässä  tapauksessa  muuttamalla  sisäilman  lämpötilaa  meille 

sopivammaksi. Teknologia siis selkeästi muuttaa kokemustamme maailmasta, sillä ilman 

sitä, huoneilman lämpötila olisi  huomattavasti  lähempänä ulkona vallitsevaa lämpötilaa. 

(Ihde 1990, 108).

Mikäli  menemme  pidemmälle  tässä  päättelyssä,  myös  asuinrakennuksemme  ovat 

teknologiaa itsessään, sillä ne erottavat meidät esimerkiksi talven kylmästä tuulesta ja näin 

ollen  toimivat  myös  taustalla.  Ihde  (1990,  111)  nostaa  esimerkiksi  erilaiset  majoitteet, 

joista  voi  löytää  mielenkiintoisia  havaintoja  erityisesti  kulttuureihin  liittyen.  Eteläisellä 

pallonpuoliskolla ihmiset ovat tottuneet käyttämään avoimia, lähinnä sateelta ja auringolta 

suojaavia  majoitteita  ja  suosivat  ikkunoita  ilman  laseja,  sillä  näin  he  eivät  ole  yhtä 

eristäytyneitä luonnosta kuin pohjoisen pallonpuoliskon asukkaat, jotka haluavat rakentaa 

majoitteensa siten, että ne eristävät mahdollisimman tehokkaasti luonnon olosuhteita. (Ihde 

1990, 111.)  Todennäköisin syy tällaisille  ratkaisuille  löytyy luonnon olosuhteista,  jotka 

ovat pohjoisessa yleisesti  hieman ankarammat ja vaativat ihmisiä suojautumaan.  Näihin 

erilaisiin majoitusratkaisuihin löytyy varmasti niin käytännöllisiä syitä, kuin kulttuurisiakin 

syitä, joita en tämän työn puitteissa lähde tutkimaan.

Ihden  havainnot  ovat  kuitenkin  mielenkiintoisia,  sillä  myös  etiikka  ja  moraali  liittyvät 

olennaisesti  kulttuuriin.   Oma  mielenkiintoni  kohdistuu  kuitenkin  uudempiin, 

monimutkaisempiin teknologioihin, joten esimerkiksi älykodit tarjoavat hedelmällisempiä 

ihmisen ja teknologian välisiä suhteita tutkittavaksi.

2.3 Transhumaani teknologia
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Aiemmassa kappaleessa esittelin Don Ihden postfenomenologiaa, jonka avulla määrittelin 

yleisimmät  ihmisen  ja  teknologian  väliset  suhteet.  Vaikka  Ihden  teoretisoinnit  ovat 

edelleen täysin päteviä, ovat ne kuitenkin julkaistu vuonna 1990. Tämä aiheuttaa sen, ettei 

se  enää  vastaa  nykyisten  teknologioiden  ja  ihmisen  välisiin  vuorovaikutuksen 

kysymyksiin,  vaan  jää  osittain  vajaaksi,  sillä  teknologia  on  kehittynyt  tuosta  ajasta 

huomattavasti.  Vaikka  1990-luvulla  käytettiinkin  tekoälyä  ja  muita  kehittyneitä 

teknologioita, eivät ne olleet tuolloin niin arkisessa käytössä kuin nykyään. Nykyisin lähes 

jokaisessa  käyttämässämme  laitteessa  on  jonkinlainen  algoritmi,  jota  voidaan  ainakin 

1990-luvun kriteereillä kutsua tekoälyksi. On myös yleistä, että nykyään laitteet eivät enää 

analysoi kerättyä dataa itse, vaan lähettävät sen laitevalmistajalle, joka käsittelee dataa ja 

datan keräämiseen hyödynnetään nykyään myös toisia älylaitteita (Wang, Li & Li 2017, 

31–32).

Esimerkkejä löytyy hyvinkin läheltä, kuten oma älykelloni, joka ei ole juuri rannekelloa 

ihmeellisempi  ennen  kuin  liitän  sen  älypuhelimeeni.  Kun  tarkastelen  näitä  nykyajan 

arkisiakin  teknologioita,  voin  löytää  mitä  ihmeellisempiä  asioita,  joista  ihmisen  ja 

teknologian  välinen  suhde  on  valittu  tämän  työn  teemaksi.  Jotta  tarjoaisin  itselleni  ja 

lukijalle  ajantasaista  tietoa,  koen  välttämättömäksi  jatkaa  Ihden  ajatuksista  eteenpäin. 

Kovinkaan  moni  tutkija  ei  kuitenkaan  ole  jatkanut  Ihden  jalanjäljissä,  joten  olen 

keskittynyt Peter-Paul Verbeekin ja hänen oppilaidensa työhön, joka jatkaa siitä mihin Ihde 

jäi.  Tässä  kappaleessa  tarkastelenkin  uusia  teknologioita  postfenomenologian  avulla, 

jolloin  lähestymme  jopa  vanhojen  tieteiselokuvien  (science  fiction)  aiheita,  kuten 

kyborgeja.  Lukijan  ei  kuitenkaan kannata  vielä  tässä vaiheessa haudata  tätä  tutkielmaa 

laatikon pohjimmaiseksi,  vaan jatkaa lukemista,  sillä en aio taitella itselleni foliohattua, 

vaan  pureutua  nykyaikaiseen  teknologiaan  ja  ihmiseen  vahvan  fenomenologisen 

tutkimusperinteen avulla, hieman kuitenkin sen tiukimpia rajoja eteenpäin puskien.

Tässä  kappaleessa  sukellankin  syvemmälle  siihen,  kuinka  teknologia  välittää  ihmisen 

kokemuksen.  Esimerkiksi  lämpömittarin  lukeminen  on  Ihden  hermeneuttisen  suhteen 

lisäksi  jotain  enemmän,  sillä  ilman  tuota  lämpömittaria  vastaavanlainen  kokemus  olisi 

mahdotonta saavuttaa (Verbeek 2008, 389–390). Kappaleen edetessä teknologialle kehittyy 

jatkuvasti  suurempi  rooli  ja  lopussa  voimmekin  pohtia,  onko  teknologialla 

intentionaalisuus. Keskityn tarkastelemaan vuorovaikutusta erityisesti intentionaalisuuden 

osalta  ja  tukeudun  vahvasti  Verbeekin  käsitykseen  intentionaalisuuden,  teknologian  ja 
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ihmisen välillä. Ihden neljä eri vuorovaikutuksen muotoa ovat rakentaneet vakaan pohjan 

tutkia  ihmisen ja  teknologian  välisiä  suhteita.  Tämän  erinomaisen  pohjatyön seassa  on 

kuitenkin  sellaisia  asioita  joita,  erityisesti  uusien  teknologioiden  suhteen,  tulisi  avata 

tarkemmin. Ihde on selittänyt intentionaalisuuden merkittävänä osana postfenomenologiaa, 

mutta analyysissä intentionaalisuus jää kuitenkin vielä pimentoon, tai sitä tulisi vähintään 

avata tarkemmin ihmisen ja teknologian välisissä suhteissa. (Verbeek 2008, 390.)

2.3.1 Kyborgi intentionaalisuudessa

Verbeekin (2008, 391) mukaan Ihden työ tarjoaa hyvän pohjan kehollisesta suhteesta aina 

taustasuhteeseen  asti.  Siitä  jää  kuitenkin  puuttumaan  erityisesti  äärilaitojen  suhteiden 

tarkempi  analysointi.  Kun kehollista  suhdetta  pohditaan  tarkemmin,  voidaan siitä  vetää 

jopa  kehollista  suhdetta  vahvempi  suhde  ihmisen  ja  teknologian  välillä:  kyborgi. 

Kyborgilla tarkoitetaan siis niin vahvaa kehollista suhdetta, ettei se enää ole verrattavissa 

vaikkapa ihmisen ja silmälasien väliseen suhteeseen. Esimerkiksi sydämentahdistin, joka ei 

ole  enää  helposti  puettavissa,  vaan  tehty  osaksi  ihmistä,  kuvastaa  sitä,  mitä  kutsun 

kyborgiksi. Kyseessä on eräänlainen ihmisen ja teknologian, orgaanisen ja ei-orgaanisen 

yhteenliittymä,  joka  on  enemmän  kuin  ihminen  ja  näin  ollen  myös  tuon  ihmisen  tai 

tarkemmin kyborgin kokemus maailmasta on erilainen kuin ilman sydämentahdistinta. Kun 

teknologia  on  erottamaton  osa  ihmistä  ja  esimerkiksi  sydämentahdistin  pitää  ihmisen 

hengissä, vaikuttaa teknologia siihen, kuinka olemme maailmassa. Teknologia ja ihminen 

eivät  siis  enää  ole  vuorovaikutuksessa,  vaan  muodostavat  uudenlaisen,  kokevan, 

kokonaisuuden. (Verbeek 2008, 390–391.)

Nykymaailmaan  valitettavan  ajankohtaisena  esimerkkinä  voi  myös  pohtia 

mielialalääkkeiden  käyttöä.  Mielialalääkkeet  ovat  ihmisen  kehittämä  ja  valmistama 

teknologia  ja  niillä  pyritään  eri  tavoin  parantamaan  ihmisen  mielialaa.  Nämä  lääkkeet 

nieltyään ihminen on kuitenkin jonkin aikaa kyborgi, sillä erityisesti mielialaan vaikuttavat 

lääkkeet muuttavat ihmisen kokemusta maailmasta joskus jopa erittäin voimakkaasti ja kun 

lääkeaineet ovat poistuneet kehosta, palaa ihminen kyborgista takaisin ihmiseksi. (Verbeek 

2008,  391.)  Erityisen  mielenkiintoisia  mielialalääkkeistä  tekee  se,  että  niiden  käyttö 

vaikuttaa  immanenssiin,  jolloin  sekä  subjekti,  että  koettu  transendentti  maailma 
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näyttäytyvät erilaisina. Jos tilannetta verrataan vaikkapa silmälaseihin, voidaan huomata, 

etteivät  silmälasit  muuta  immanenssia,  vaan  ainoastaan  transendenssia,  jolloin  ne 

vaikuttavat  kokemukseen  maailmasta,  mutta  eivät  varsinaisesti  käsitykseen  maailmasta, 

kuten mielialalääkkeet puolestaan tekevät.

Kyborgista suhdetta voidaan kuvata yksinkertaisimmin: (ihminen/teknologia) → maailma, 

jolloin sulkujen sisään, eli yhdeksi toimijaksi jää ihminen ja teknologia, joita ei enää jaeta 

selkeästi kahdeksi, vaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Nuolella kuvataan jälleen, kuinka tämän 

kokonaisuuden  intentionaalisuus  kohdistuu  maailmaan.  (Verbeek  2008,  391–392.)  Se, 

onko  kyseessä  kyborgi  vai  ainoastaan  kyborginen  intentionaalisuus,  riippuu  täysin 

tilanteesta,  enkä  tämän  työn  aikana  edes  pyri  löytämään  yksiselitteistä  ratkaisua  tähän 

ongelmaan.

2.3.2 Komposiittinen intentionaalisuus

Verbeekin  esittelemä  komposiittinen  intentionaalisuus  jatkaa  Ihden  ajatusta 

hermeneuttisesta  suhteesta.  Kun  Ihden  hermeneuttinen  suhde  kuvasi  ihmisen 

intentionaalisuuden  kohdistumista  teknologiaan,  joka  kuvastaa  maailmaa,  tarjoaa 

komposiittinen intentionaalisuus keinon ymmärtää mitä erityisesti uusien teknologioiden ja 

maailman  välillä  tapahtuu,  kun  ihminen  käyttää  niitä.  Tässä  tapauksessa  myös 

teknologialla  nähdään  olevan  intentio,  jolla  ei  suinkaan  tarkoiteta  täysin  samanlaista, 

tietoisuuden vaativaa intentionaalisuutta kuten ihmisellä,  vaan teknologian tapaa havaita 

maailma (Verbeek 2008, 392). Ihden (1990, 103) esimerkissä robotin ja ihmisen kuuloa 

verrataan  luentosalissa,  jossa  ihminen  ja  robotti  olisivat  aivan  luentosalin  perällä.  Kun 

ihminen  yrittää  erottaa  luennoitsijan  puheen  muiden  äänien  seasta,  voi  se  olla  lähes 

mahdotonta.  Robotti  puolestaan  voi  kuulla  ääninauhurin  avulla  vain  tiettyjä 

äänentaajuuksia,  jolloin  lähes  kaikki  muut  äänet  hiljenevät  ja  jäljelle  jää  pelkkä 

luennoitsijan  puhe.  Tällöin  voidaan  puhua  teknologisesta  intentionaalisuudesta,  jossa 

teknologia on rakennettu havainnoimaan ympäröivää maailmaa tietyllä tavalla. Kun tähän 

teknologiseen  intentionaalisuuteen  yhdistetään  ihmisen  intentionaalisuus,  saadaan 

komposiittinen intentionaalisuus, joka nimensä mukaisesti on yhdistelmä noista kahdesta. 

(Verbeek 2008, 392–393.)
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Komposiittisessa  intentionaalisuudessa  on  lopulta  vain  pieni  ero  hermeneuttiseen 

suhteeseen, jolloin on arvioitava, että välittääkö esimerkiksi ääninauhuri ihmisen puhetta 

kuulijalle,  jolloin  kuulijan  intentionaalisuus  kohdistuu  maailmaan,  vai  onko  kyseessä 

esimerkiksi radioteleskooppi, joka havaitsee maailmaa eri tavalla kuin ihminen ja tällöin 

ihminen  tulkitsee  teknologian  muodostamaa  kuvaa  maailmasta,  joka  voi  olla  täysin 

erilainen  kuin todellinen  kuva maailmasta.  Tässä tapauksessa  ihmisen intentionaalisuus 

kohdistuukin  itse  teknologian  intentioon,  eikä  teknologian  kautta  maailmaan.  Tätä 

tilannetta  voidaan hahmottaa seuraavasti:  ihminen → (teknologia → maailma),  joka on 

muuten  sama kuin  hermeneuttisessa  suhteessa,  mutta  teknologian  ja  maailman  välinen 

viiva  on  muuttunut  nuoleksi,  joka  kuvaa  teknologian  intentionaalisuutta.  Ihmisen 

intentionaalisuus  puolestaan  kohdistuu  teknologian  intentionaalisuuteen,  eikä  niinkään 

maailmaan teknologian välityksellä. (Verbeek 2008, 393–394.)

2.4 Teknologia kulttuureissa ja niiden välillä

Maailma ei ole aina ollut yhtä globaali kuin nykyään. Nykyinen maailma ja ”lyhentyneet” 

välimatkat,  informaation  kulku  ja  yhteiskuntien  kehitys  onkin  suurelta  osin  juuri 

teknologian  ansiota.  Laivat,  kompassi,  kello,  ruuti,  kaikki  nämä teknologiat  ovat  olleet 

vahvasti muovaamassa eri kulttuureja ja yhteiskuntia kohti niiden nykyistä tilaa.

Teknologian hyödyntäminen eri kulttuurien sisällä ja niiden välillä ei kuitenkaan ole ollut 

täysin  mutkatonta,  sillä  erot  merkityksissä,  joita  teknologian  olemus  eri  kulttuureissa 

nauttii,  ovat  merkittävässä  roolissa  siinä,  miten  teknologia  on  nopeuttanut  maailman 

kehitystä. Kyseessä on hermeneutiikka teknologian takana. (Ihde 1991, 124.) Tässä luvussa 

käsittelen  lyhyesti  teknologiaa  osana  laajempaa  kokonaisuutta,  sillä  kulttuuri  sitoo 

teknologian vahvasti myös moraaliin.

2.4.1 Teknologian siirtyminen kulttuurien välillä
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Teknologian merkitys voi vaihdella kulttuurin perusteella. Eri kulttuurista tuotu teknologia 

voi saada aivan toisenlaisen merkityksen ja  käyttötarkoituksen,  kun se otetaan vastaan. 

Esimerkiksi  intialaiset  rukouspyörät,  jotka tuotiin  Eurooppaan,  inspiroivat  tuulimyllyjen 

keksijöitä. Tällöin toisesta kulttuurista tuotu teknologia sai uuden muodon sen perusteella, 

kuinka se sopi paikalliseen kulttuuriin parhaiten. (Ihde 1991, 125127.) Tällöin teknologia 

ei  ole  se,  jota  siirretään,  vaan  todellisuudessa  idea,  teknologian  toimintatapa,  tai 

ajattelutapa teknologian takana on se, joka siirtyy (Ihde 1991, 128).

Laajemmassa kuvassa teknologiat voivat olla niin monimutkaisia, että kun niitä siirretään, 

ei  kunnolla  edes  tiedetä  mitä  vaikutuksia  tuolla  teknologialla  tai  siitä  kehitetyllä 

sovellutuksella  voi  todellisuudessa  olla  (Ihde  1991,  128).  Esimerkiksi  globaaleille 

markkinoille  tuotetut  ohjelmistot,  älylaitteet  ja  muut  monimutkaiset  teknologiat  voivat 

aiheuttaa monimutkaisia ongelmia, kun niitä käytetään erilaisissa kulttuureissa eri tavoin. 

Usein teknologian vastaanottava yhteiskunta ei voi juurikaan vaikuttaa sen suunnitteluun, 

joten he ovat suunnittelijan manipuloitavissa.

Teknologian  sopivuus  on  yksi  keskeinen  teema  teknologian  siirtämisessä.  Erityisesti 

nykyaikaisten, monimutkaisten teknologioiden osalta sillä voi olla valtava merkitys siinä, 

yleistyykö  jokin  teknologia  jossain  yhteiskunnassa  vai  ei.  Ihde  (1991,  129)  käyttää 

esimerkkinä vesiteitse tapahtuvaa kuljetusta, jossa voidaan erottaa laivat tai veneet, jotka 

ovat  säilyneet  tuhansia  vuosia  käytännössä  samanlaisina  niiden  toimintaperiaatteiltaan, 

mutta  niiden käyttämä moottori  on muuttunut.  Ennen käytettiin  purjeita,  koska ei  ollut 

moottoreita,  mutta  nykyään eri  väylille  on olemassa erilaisia  moottorivaihtoehtoja.  Kun 

Atlantilla laiva kulkee valtavan dieselmoottorin avulla, Kaakkois-Aasian pienillä joilla ja 

suurissakin kaupungeissa pienten veneiden moottoreina käytetään auton moottoreita, jotka 

ovat itse modifioituja sopimaan veneeseen. Tällä tavoin teknologia on sinällään pysynyt 

samanlaisena, polttomoottorina, mutta sitä on muokattu sopimaan ympäristöön paremmin. 

(Ihde 1991, 129.)  Sopivuus on mielenkiintoinen ilmiö,  sillä  sama käsite  esiintyy  myös 

moraalifenomenologiassa, jota käsittelen myöhemmin.

2.4.2 Neokolonialismi, teknologia ja epäonnistuminen
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Aiemmin  kehittynyt  teknologia  ja  tiede  olivat  vahvasti  keskittyneitä  länsimaalaiseen 

kehitykseen  ja  hyvinvointiin.  Maailma  on  kuitenkin  muuttunut  ja  tällä  hetkellä  monet 

aiemmin  kolmannen  maailman  valtioista  ovat  mukana  teknologisen  osaamisen  ja  sen 

kehittämisen  kilpailussa  kärkipäätä.  Kolonialistiset  juuret  eivät  kuitenkaan  ole  tyystin 

kadonneet,  kuten vaikka  Intian  osalta  on havaittavissa.  Britannian  kolonialismin  myötä 

Intiaan  on  istutettu  arvoja,  jotka  ovat  vauhdittaneet  maan  kehittymistä  teknologiseksi 

jättiläiseksi. Esimerkiksi englannin kieli virallisena kielenä, länsimaisen tieteen läsnäolo ja 

modernille teknologialle altistaminen ovat näytelleet merkittävää roolia tässä kehityksessä. 

Nykyään  Intia  tuottaa  merkittävän  määrän  insinöörejä  ja  tutkijoita,  jonka  lisäksi 

esimerkiksi  yhdysvaltalaisissa  yliopistoissa  on  enemmän  ulkomaalaisia  kuin  paikallisia 

opiskelijoita korkeammilla asteilla.  Yhdysvalloista on tullut  osaamisen osalta tuoja, kun 

Intia on muovautunut viejäksi ja Yhdysvallat ovat riippuvaisia tästä liikkeestä. (Ihde 1991, 

131.)

Useat  muut  niin  kutsutut  kolmannen  maailman  valtiot  ovat  nousseet  Intian  ohella 

tunnetuiksi  teknologisesta  osaamisestaan.  Ongelmaksi  on  noussut  ristiriita  siitä,  että 

teknologinen kehitys noudattaa länsimaisia liberaaleja arvoja, joita kaikki maat eivät ole 

halukkaita noudattamaan. (Ihde 1991, 135139.) Itse en ota kantaa siihen, onko tämä hyvä 

vai huono asia.  Esimerkiksi  Pakistanissa,  joka on teknologisesti  todella kehittynyt maa, 

taistellaan edelleen siitä, kuinka teknologinen kehitys pyrkii poistamaan naisilta oikeuden 

yksityisyyteen,  kun Islamin mukaan,  jota maassa suurelta osin noudatetaan,  naiset  ovat 

oikeutettuja  yksityiseen  elämään.  Koska  teknologia  ja  teknologinen  kehitys  aiheuttaa 

tällaisia  ongelmia,  voi  sitä  kutsua  yhtä  kolonialistiseksi,  kuin  aiempia  länsimaiden 

pyrkimyksiä viedä omia arvojaan maailmalle. Samoin voidaan huomata, että teknologian 

siirtäminen  toisaalle  on  epäonnistunut,  johon  on  syynä  sopimattomuus,  pääasiassa  sen 

sisältämien arvojen vuoksi. (Ihde 1991, 138139.)

2.4.3 Teknologiassa on moraalia

Kuten on huomattavissa, teknologia ja kulttuuri kietoutuvat vahvasti toisiinsa niin mikro- 

kuin makrotasolla (Ihde 1991, 140). Kun teknologia kietoutuu kulttuuriin, on se vahvasti 

yhteydessä myös kulttuurin vaikutuksille. Mikä minua tässä työssä erityisesti kiinnostaa, 
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on se, että myös moraali kietoutuu kulttuuriin (Rowland 2019, 7576). Tällöin moraali ja 

teknologia kietoutuvat väistämättä toisiinsa ja teknologiaan siirtyy moraalisia arvoja, jotka 

heijastuvat siitä kulttuurista, jonka vaikutuksessa tuo teknologia on kehitetty. Vastaavasti 

myös  teknologia  viestii  tiettyjä  moraalisia  arvoja,  jolloin  ne  välittyvät  eteenpäin,  kun 

teknologiaa  siirretään  kulttuurista  toiseen.  Tämä  ei  tietenkään  tarkoita  ehdotonta 

moraalisten arvojen siirtymistä, sillä teknologian siirtyminen voi myös epäonnistua, kuten 

aiemmin ilmeni. Merkittävää on kuitenkin nykyaikaisen, globaalin, maailman kehitys, joka 

noudattaa  hyvin  suurelta  osin  kapitalistista  uskoa.  Tämä usko yhdistettynä  teknologian 

siirtymiseen mahdollistaa hitaan muutoksen myös moraalisissa arvoissa kohti universaalia 

käsitystä.  En  väitä  tämän  välttämättä  tapahtuvan,  mutta  uskon  vakaasti  sen 

mahdollisuuteen. Riittää kun tarkastelee missä nykyaikaista huipputeknologiaa kehitetään. 

Edustettuna ei ole ainoastaan Yhdysvallat, vaan myös esimerkiksi Kiina, Intia, Etelä-Korea 

ja  muutamat  Euroopan  maat.  Kaikilla  näillä  on  historiallisesti  hyvin  erilainen  asema 

globaalisti,  mutta  niitä  yhdistää  nykyään  hyvin  samanlainen  pyrkimys  kehittää  yhä 

edistyneempää teknologiaa, usein juuri kapitalismin ehdoilla. (Rowland 2019, 56.) Tilanne 

on  eettisesti  hyvin  monimutkainen,  jolloin  erilaiset  eettiset  ohjeistukset  teknologian 

kehittämiselle  ovat  toimineet  pyrkimyksenä  rajoittaa  kehittyvien  teknologioiden 

mahdollisesti aiheuttamia ongelmia. Näistä eettisistä ohjeistuksista kuitenkin puuttuu usein 

mikrotason  näkökulma,  jolloin  ainoastaan  suuret  ja  kvantifioitavat  eettiset  vaikutukset 

huomioidaan.  (Kudina 2019, 243.)  Omalta osaltani  pyrin tällä  työllä tuomaan lisäarvoa 

erityisesti mikrotason kysymyksiin.

Koska  myös  makrotasoinen  kulttuuri  on  väistämättä  osa  tutkimaani  kokonaisuutta,  on 

syytä  myös  arvioida  ne  kulttuuriset  lähtökohdat,  jonka pohjalta  olen  tämän  tutkielman 

rakentanut.  Uskon  kulttuurin  olevan  vahvassa  roolissa  myös  mikrotason  ilmiöiden 

muodostumisessa,  jolloin  on  perusteltua  pohtia  mistä  kulttuurisista  lähtökohdista 

tarkastelen  ilmiötä.  Havainnoin  teknologiaa  länsimaisen  hyvinvointivaltiossa  asuvan, 

korkeasti koulutetun tulevan asiantuntijan asemasta, jonka elämässä teknologia on monella 

tavalla  läsnä  ja  jopa  ratkaisevassa  roolissa.  Viestin  teknologian  avulla,  teen  töitä 

tietokoneella,  eli  teknologian  avulla,  viihdytän  itseäni  katsomalla  sarjoja  ja  elokuvia 

suoratoistopalvelusta, jopa kirjat ja artikkelit, joita luen tätä työtä varten, ovat internetissä, 

josta  luen  niitä  tietokoneella.  Voisi  sanoa,  että  elämäni  pyörii  teknologian  keskellä, 

hyppien niiden välillä. Vaikka kaikkia näitä teknologioita ei ole suunniteltu länsimaissa, 
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voidaan  sanoa,  että  niiden  suunnittelijat  ovat  vahvasti  länsimaisen  datakapitalismin 

vaikutuksen piirissä.
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3 MORAALIFENOMENOLOGIA

Tässä  kappaleessa  pureudun  siihen,  kuinka  moraalia  voidaan  kokea.  En  siis  käsittele 

moraalia  normaalin  moraalifilosofilosofian  teorioin,  vaan  pyrin  löytämään  toisenlaisen 

tavan,  jonka  avulla  lähestyn  moraalia,  erityisesti  fenomenologian  kautta.  Tähän 

näkökulmaan  on  perehdytty  moraalifilosofiassa  melko  vähän,  vaikka  yleisesti 

moraalikokemus on erityisesti  metaetiikassa tunnettu käsite (Horgan & Timmons 2005, 

56).  Perinteinen  etiikan  tutkimus  keskittyy  liialti  erilaisten  käsitteiden,  kuten  ’pitäisi’, 

’hyvä’,  ’oikea’,  ’väärä’  tai  ’huono’,  sisältöihin  ja  niiden  semanttisiin  eroihin,  kuinka 

esimerkiksi jokin toiminta on moraalisesti  hyvää tai  huonoa. Näkökulma siitä,  mistä ja 

miten näiden käsitteiden kuvaamat asiat muotoutuvat, on jäänyt pimentoon. (Mandelbaum 

1955,  38.)  Moraalifenomenologiassa  keskitytäänkin  erityisesti  kokemuksen 

kokonaisuuteen, eikä ainoastaan sen sisältöön tai kokijan asenteeseen tilannetta kohtaan 

(Mandelbaum  1955,  40).   Kappaleen  aikana  avaankin  fenomenologisen  näkökulman 

luomasta mahdollisuudesta ymmärtää moraalia. Ensimmäinen osa on omistettu puhtaasti 

moraalifenomenologian  idean  selvittämiselle,  jonka  jälkeen  etenen  käsittelemään 

tarkemmin  sitä,  kuinka  moraalikokemuksia  voidaan  havainnoida  ja  minkälaisia 

mahdollisuuksia niiden analysoimiseen on. Kappaleen lopussa lukijalla on toivon mukaan 

selkeä kuva moraalifenomenologian ideasta ja siitä, kuinka se toimii niin teoriana,  kuin 

käytännössä.

3.1 Moraalifenomenologian ajatus

Etiikan  ja  fenomenologian  yhdistäminen on,  kuten aiemmin jo mainitsin,  jäänyt  melko 

vähälle  huomiolle  normatiivisessa  etiikassa.  Tähän  löytyy  kuitenkin  merkittäviä 

poikkeuksia, jotka ehkä moraalifilosofian luonteen monimutkaisuuden vuoksi ovat jääneet 

hieman  pimentoon.  Jo  niinkin  historiallinen  moraalifilosofi  kuin  G.E.  Moore  nosti 

fenomenologian roolia teoksessaan Principia Ethica  (1922, 66, 87, 124 & 131), selittäen 

moraalin  ymmärtämistä  kokemusten  kautta.  Myöhemmin  erityisesti  Wolfgang  Köhler 

(1939) ja Maurice Mandelbaum (1955) ovat pureutuneet fenomenologiseen näkökulmaan 
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moraalista.  Köhlerin  työ  on  ollut  erittäin  laajaa  ja  se  keskittyy  enemmänkin 

fenomenologian  ideaan  kuin  sen  rooliin  moraalifilosofiassa,  yrittäen  selittää  sellaisia 

fenomenologian  piirteitä,  jotka  ovat  olennaisia  sen  yhdistämisessä  moraalifilosofiaan. 

Mandelbaum  puolestaan  on  ottanut  huomattavasti  tiukemman  rajauksen  ja  selittänyt 

nimenomaan fenomenologian mahdollisuuksia moraalin selittämisessä kokemusten avulla. 

Mandelbaumin työ onkin luonut vakaan pohjan moraalin fenomenologiselle tarkastelulle ja 

selittää kattavasti muun muassa erilaisia moraalikokemuksen muotoja, ja sitä, kuinka ne 

ilmenevät. (Horgan & Timmons 2005, 56–57.)

Moraalifenomenologiasta  puhutaan  kenties  yleisimmin  metaeettisissä  teksteissä,  jotka 

keskittyvät  käsittelemään  erilaisia  ilmiöitä,  kuten  kielioppia  ja  logiikkaa  moraalisissa 

ajatuksissa ja diskursseissa, ihmisten kriittisissä toimissa liittyen moraalisiin ajatuksiin ja 

diskursseihin,  sekä  siihen,  millaisia  ovat  moraaliset  kokemukset.  (Horgan  & Timmons 

2005, 56–57.) Tässä työssä olen samoilla linjoilla Horganin ja Timmonsin kanssa, jotka 

ovat keskittyneet käsittelemään nimenomaan sitä,  millaisia moraaliset  kokemukset ovat, 

sillä  kaksi  muuta  näkökulmaa  eivät  yksinkertaisesti  vastaa  tutkimuskysymykseeni. 

Onnekseni  myös  Mandelbaum  on  keskittynyt  pohtimaan  moraalikokemuksia  ja  sitä 

millaisia ne ovat, joten työlläni on selkeä pohja, josta lähteä rakentamaan.

Koska  moraalifenomenologia  perustuu  fenomenologiaan,  sille  on  luonteenomaista  olla 

ottamatta  ennakko-oletuksia.  Erityisesti  normatiivisen  etiikan  kohdalla,  joka  perustuu 

teoriaan  rakennettuihin  normeihin,  fenomenologinen ote  moraaliin  on poikkeava,  mutta 

mahdollisesti erittäin hedelmällinen. Juuri fenomenologian neutraali luonne tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia löytää moraalifilosofian kauan pohtimiin haasteisiin vastauksia. (Horgan 

& Timmons 2005, 71.) Omalla kohdallani aiempi perehtyminen normatiiviseen etiikkaan 

jätti  liian  paljon  kysymyksiä  auki,  joihin  olisin  ehkä  fenomenologian  keinoin  löytänyt 

vastauksia.  Tämä  toimii  myös  yhtenä  motivaatiotekijänä  työssäni,  sillä  juuri  asioiden 

ilmeneminen  sellaisina  kuin  ne  ovat,  voi  uskoakseni  tarjota  uudenlaisia  näkökulmia 

perinteisten  etiikan  teorioiden  hallitsemaan  tutkimuskeskusteluun.  On kuitenkin  tehtävä 

ero  sille,  käsitetäänkö  moraalifenomenologia  moraalifilosofian  tutkimisena 

fenomenologisesti,  vai  keskitytäänkö  tutkimuksessa  tarkastelemaan  moraalisesti 

merkittäviä  kokemuksia  ensimmäisessä  persoonassa  (Kriegel  2008,  1).  Tässä  työssä 

keskityn nimenomaan jälkimmäiseen.
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Moraalifenomenologia  nojaa  siis  hyvin  vahvasti  fenomenologiseen  perinteeseen.  Tästä 

johtuen  myös  erot  eri  tutkijoiden  ja  koulukuntien  välillä  periytyvät  lähes  suoraan 

fenomenologiasta.  Kenties  suurin  yksittäinen  ristiriita  syntyy  eksklusivistisen  ja 

inklusivistisen näkemyksen kohdatessa. Ensimmäinen näkökulma pyrkii  sulkemaan pois 

kaikki  muut kokemuksen muodot  kuin sensoriset,  eli  aistien avulla  koetut  kokemukset. 

Jälkimmäinen  puolestaan  hyväksyy  tarkasteluun  myös  introspektion  avulla  saavutetut 

kokemukset.  (Horgan  &  Timmons  2008,  117.)  Vaikuttavimmat  argumentit 

moraalifenomenologiaa  vastaan  perustuvat  juuri  tälle  kahtiajaolle,  jolloin 

moraalifenomenologian  vastustajat  perustelevat  väitteitään  sillä,  ettei  ihmisellä 

yksinkertaisesti ole sellaista sensorista elintä, joka havaitsisi moraalia (Wisnewski 2015, 

131).  Jotta  pystyisimme  käyttämään  moraalifenomenologiaa  tarkoituksenmukaisesti, 

selittämään  moraalisia  kokemuksia  ja  pitämään  sitä  varteenotettavana  vaihtoehtona 

perinteisille  eettisille  teorioille,  on  meidän  otettava  inklusivistinen  näkemys  ja 

hyväksyttävä introspektion avulla saavutetut kokemukset. (Horgan & Timmons 2008, 117; 

Drummond  2008,  37.)  Mikäli  huomioisimme  ainoastaan  aistien  kautta  saavutetut 

kokemukset, jäisi käsityksemme arvoista ja hyvästä juuri sen hetken ulkoisen maailman 

varaan. Tällöinhän emme esimerkiksi hyväksyisi yhteiskunnan rakenteita todeksi, koska 

emme voi aina sensorisesti vahvistaa niiden olemassaoloa. En usko, että voisimme toimia 

kovinkaan  hyvin  tällä  periaatteella,  vaan  eettiset  ja  moraaliset  kokemukset  liittyvät 

vääjäämättä aiemmin kokemaamme ja muodostavat kokonaiskuvan yhdessä introspektion 

ja sen hetkisen tilanteen kanssa. Tätä ajatusta tukee myös Horganin ja Timmonsin (2008, 

117)  valinta  inklusivistisesta  näkökulmasta,  joka  mahdollistaa  Mandelbaumin  teorian 

käytön tutkimuksessa, vaikka he eivät haluakaan ottaa kantaa eri näkökulmiin.

Millaisissa  tilanteissa  moraalikokemuksia  sitten  voidaan  kokea?  Yksinkertaisesti,  lähes 

kaikissa. On kuitenkin moraalisesti  ehkäpä perusteltua käydä aihetta hieman tarkemmin 

läpi.  Moraalikokemuksia  voi  tietysti  kokea  missä  tahansa  ja  milloin  tahansa,  joten  on 

järkevämpää  pohtia  sellaisten  tilanteiden  luonnetta,  jolloin  moraalikokemuksia  yleisesti 

koetaan  ja  mitä  silloin  tapahtuu.  Tässä  vaiheessa  en  vielä  avaa  sitä,  kuinka 

moraalikokemus  muodostuu  ja  kuinka  sitä  tulkitaan,  vaan  rakennan  pohjaa  tuota 

tarkastelua varten.

Wisnewski  (2015,  137)  kuvaa  kahdenlaisia  tilanteita,  joissa  on  mahdollisuus 

moraalikokemukselle. Ensimmäisenä on tapaus, jossa tilanne nostaa moraalisen ongelman. 
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Tällöin  tilanne  havaitaan  moraalisesti  merkittäväksi,  mutta  ei  vielä  vaadi  kokijalta 

minkäänlaisia toimenpiteitä. Tällaiset tilanteet toimivat ikään kuin viesteinä kokijalle, joka 

voi  valmistautua  jonkinlaiseen  moraalista  päätöksentekoa  vaativaan  toimintaan  tai 

ajatteluun. Toisena esiin nousee tilanne,  joka vaatii kokijalta moraalista päätöksentekoa. 

Tällaisissa tapauksissa itse tilanne  vaatii  kokijaa pohtimaan mikä on moraalisesti  oikea 

toimenpide. (Wisnewski 2015, 137.) Nämä eri tavoin koettavat tilanteet luovat jatkumon, 

joka  johtaa  moraalisesti  merkittävästä  tilanteesta  tilanteeseen,  jossa  kokijalta  vaaditaan 

jonkinlaisia moraalisia toimia. Näiden kahden tilanteen jälkeen voimme aloittaa erilaisten 

moraalikokemusten  tarkastelun.  Seuraavassa  osassa  avaankin  sitä,  millaisia  erilaisia 

moraalikokemuksia erilaiset tilanteet voivat synnyttää ja kuinka noita kokemuksia voidaan 

tulkita ja erottaa toisistaan.

3.2 Moraalikokemuksen muodostuminen

Moraalikokemus  ei  ole  yksiselitteinen  määritelmä,  vaan  tässä  työssä  käytetyn  teorian 

tarkoituksena on löytää sellaisia  kokemuksia,  jotka esiintyvät  useimmin,  kun puhumme 

kokemuksesta,  jolla  on  moraalisessa  mielessä  jonkinlainen  asema  tai  se  on 

moraalifilosofian  kannalta  relevantti.  Tarkoituksena  on  hyödyntää  moraalifilosofian 

teorioita  ja  tutkia  erilaisia  kokemuksia,  jonka  jälkeen  voidaan  arvioida,  millä  tavalla 

moraali  liittyy  näihin  kokemuksiin.  Kokemus  voi  siis  olla  moraalisesti  relevantti  tai 

irrelevantti. Tämän tutkimuksen puitteissa en erikseen dokumentoi niitä kokemuksia, joilla 

ei ole moraalisessa mielessä merkitystä, vaan keskitän huomioni moraalisesti relevantteihin 

kokemuksiin.  On kuitenkin huomioitava,  että  fenomenologisessa tutkimusperinteessä on 

usein  kiistelty  siitä,  onko  jokin  kokemus  fenomenologinen  ilmiö  vai  ei.  Usein  osa 

kokemuksista  istuukin  paremmin  kognitiotieteiden  alle,  koska  kokemukselta  puuttuu 

ilmiömäisyys ja se on tavoitettavissa ainoastaan introspektion kautta. (Horgan & Timmons 

2008, 117).

Tässä tutkimuksessa yhdyn Horganin & Timmonsin (2008, 117) linjaukseen, että mikäli 

haluamme yhdistää  moraalifilosofian  ja  fenomenologian,  on meidän huomioitava  myös 

pelkästään  introspektion  avulla  saavutetut  kokemukset,  vaikka  niiden  ilmiömäisyys 

olisikin  vaikeasti  tai  täysin  saavuttamattomissa.  Tämän  valinnan  perustelen  Miettisen, 
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Pulkkisen ja Taipaleen (2010, 10−11) mukaisesti sillä, että fenomenologian tarkoituksena 

on kuvata todellisuutta  sinä itsenään,  juuri  kuten se ilmenee,  jolloin ilmiö  itsessään on 

yhteydessä  kokijaan  ja  tällöin  myös  introspektion  kautta  havaitut  kokemukset  ovat 

ilmiöitä. Tätä tukee myös Husserl (1919-1920 via Pulkkinen, S. 2010, 37-38) kuvaamalla 

että kaikki tietoisuuden aktimme muotoutuvat aistimellisuuden ja ruumiillisuuden avulla, 

johon vaikuttaa koko eletty historia, jonka olemme kokeneet jo aiemmin. Tämä aistien ja 

muistojen, eli eletyn elämän muodostama jatkumo mahdollistaa ilmiöiden introspektiivisen 

tarkastelun.  Pelkän  introspektion  keinoin  saavutetut  kokemukset  voivat  kuitenkin  olla 

muistin  vuoksi  vääristyneitä,  mutta  koska  fenomenologia  pyrkii  ymmärtämään  elettyä 

todellisuutta,  on  myös  introspektion  mahdollistamat  kokemukset  huomioitava.  Tämän 

kappaleen tarkoituksena ei kuitenkaan ole selittää fenomenologisen menetelmän oikeita ja 

vääriä muotoja, joten seuraavaksi avaan tarkemmin moraalifilosofian kannalta relevantteja 

kokemuksia ja niiden eroavaisuuksia.

Horgan & Timmons (2008, 118−119) ovat muodostaneet moraalifenomenologian pohjalta 

viisi  erilaista  kokemuksen  muotoa,  joita  voidaan  kutsua  moraalisesti  merkittäviksi 

kokemuksiksi. Kaikkia moraalikokemuksen muotoja voidaan kuvata itsessään jo ilmiöinä, 

sillä niiden luonne on sellainen, että ne ovat jollain tavalla arvoja välittäviä kokemuksia. 

Tarkoituksena onkin määritellä näiden ilmiöiden eroavaisuuksia sen mukaan, minkälainen 

niiden moraalinen merkitys on. Itse kokemukseen palaan määrittelyn jälkeen. Koska on 

äärimmäisen vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, mikä kokemus on moraalisesti merkittävä, 

on ilmiötä helpompi lähestyä erottamalla moraalisesti merkittävät kokemukset niistä, jotka 

eivät  tässä  yhteydessä  ole  merkittäviä.  Tämän  voimme  toteuttaa  viiden  eri  esimerkin 

avulla, jotka kuvaavat sitä, millä tavalla kokemus on moraalisesti varautunut.

Moraalinen päätöksenteko

Ensimmäisessä tapauksessa moraalikokemus voidaan erottaa sillä, sisältyykö kokemukseen 

jonkinlaista moraalista päätöksentekoa vai ei. Tämä määritelmä on hyvin selkeä ja näitä 

kokemuksia on verrattain yksinkertaista  havaita ja erottaa ne moraalisesti  merkittäviksi. 

Jos kokemus liittyy päätöksentekoon, se on hyvin suurella todennäköisyydellä moraalisesti 

merkittävä. (Horgan & Timmons 2008, 118). Hyvin harvat päätöksentekotilanteet eivät ole 

moraalisesti  varautuneita,  sillä  päätöksenteko  perustuu  saatavilla  olevan  informaation 
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perusteella tehtyyn valintaan ja sen arviointi sisältää lähes aina jollain tavalla moraalisesti 

merkittävää informaatiota. Usein tällainen moraalikokemus ilmenee ”pitäisi” -ajatteluna, 

jolloin tilanne ikään kuin vaatii kokijaa tekemään päätöksen (Horgan & Timmons 2008, 

118).  Kun  olemme  tällaisen  kokemuksen  äärellä,  on  se  vahvasti  yhteydessä 

velvollisuusetiikkaan, joka perustuu nimensä mukaisesti velvollisuuksiin. Kaikki ajatukset, 

joissa pitäisi tai tulisi tehdä jokin päätös, nojaavat yleisesti ottaen velvollisuusetiikkaan. 

Koska käsittelen moraalikokemuksia, en pyri erottelemaan erilaisia normatiivisen etiikan 

muotoja  ja  kokemuksia  toisistaan,  vaan  pyrin  käyttämään  niitä  havainnoinnin  apuna. 

Ovathan  normatiivisen  etiikan  teoriat  kuitenkin  niitä,  jotka  usein  ymmärretään 

nimenomaan etiikkana, erityisesti arkielämässä.  

Ensisijainen ja toissijainen kokemus

Toisessa  tapauksessa  pyritään  tekemään  eroa  siihen,  onko  kokemus  ensisijainen  vai 

toissijainen.  Yleisesti  moraalisiksi  havaitsemamme  kokemuksemme  ovat  toissijaisia  ja 

niihin liittyy vahvoja tunteita, kuten vihaa tai pettymystä. Näiden kokemusten toissijaisuus 

puolestaan ilmenee siten, että ne kohdistuvat aina jotain tekoa kohti, joka on määritelty 

moraalisesti  vääräksi  tai  oikeaksi.  Toissijaisen  moraalikokemuksen  kokija  on  aina  eri 

henkilö,  kuin teon toimija.  Jos esimerkiksi  ystäväni  hyötyy tilanteessa,  jossa hän tekee 

moraalisesti  väärin  ja  itse  tapahtuman  havaitsijana  koen  vihaa  tai  halveksuntaa  tuota 

tapahtumaa  kohtaan,  on  kyseessä  toissijainen  moraalikokemus.  Tällöin  siis  arvioimme 

moraalisesti  muiden  ihmisten  toimintaa  ulkopuolisina.  Toissijaisen  moraalikokemuksen 

keskiössä onkin jonkun toisen tekemän teon oikeaksi tai vääräksi kokeminen. (Horgan & 

Timmons  2008,  118).  Ensisijainen  moraalikokemus  taas  on  oman  tekomme moraalista 

arvioimista,  jolloin  voimme toki  olla  tekemisissä  myös toissijaisen  moraalikokemuksen 

kanssa,  mutta  tarkastelussa  huomioidaan  oman  tekomme  aiheuttaman  kokemuksen 

moraalinen luonne (Mandelbaum 1955, 288). Ensisijaisten moraalikokemusten tulkinta on 

luonnollisesti vähintäänkin suoraviivaisempaa kuin toissijaisten moraalikokemusten, sillä 

näissä kokemuksissa ei pyritä väittelemään siitä, onko joku tehnyt moraalisesti väärin ja 

mitä  se  aiheuttaa  meissä,  vaan  niiden  tulkinta  tapahtuu  yksinkertaisemmin  tutkimalla 

yhden henkilön kokemaa kokemusta. Usein ensisijaisen kokemuksen pohdinnan kohteena 

onkin arvot ja velvollisuus, jolloin se on vahvasti sidottu myös kulttuuriin.



46

Moraalinen velvollisuus ja arvot

Kolmantena  moraalikokemuksesta  voidaan  myös  erottaa  sen  luonne,  eli  onko  kyse 

moraalisesta  velvollisuudesta  vai  moraalisista  arvoista.  Moraalinen  velvollisuus  eroaa 

arvoista  jo  siten,  että  velvollisuus  voi  olla  suora  tai  epäsuora  moraalikokemus,  joskin 

epäsuora velvollisuuden kokemus ilmenee erittäin harvoissa tilanteissa. Arvot puolestaan 

ovat lähtökohtaisesti epäsuoria kokemuksia (Mandelbaum 1955, 93). Koettu velvollisuus 

voi hyvinkin nostaa esille moraaliset arvot, jolloin kokijan kokemus itsessään on aluksi 

suora, ja vasta hänen, ”astuttuaan” ulos tuosta hetkestä, hän voi kokea arvoihin liittyvän 

kokemuksen.  Koska  moraaliset  arvot  ovat  epäsuoria  kokemuksia,  voivat  ne  liittyä 

introspektion  kautta  havaittuihin  omiin  aiempiin  kokemuksiin  tai  muiden  toimiin,  joita 

kokija arvioi omien moraalisten arvojensa mukaisesti.  (Mandelbaum 1955, 92–93.) Kun 

kyseessä  on  suora  moraalikokemus,  joka  vaatii  meiltä  toimintaa,  toimimme 

velvollisuudentunnosta  ja  täytämme  itse  omia  arvojamme,  jotka  koemme  oikeiksi  tai 

hyviksi. Epäsuorassa moraalikokemuksessa puolestaan koemme jonkun toisen toiminnan 

joko arvojemme vastaiseksi tai mukaiseksi ja arvioimme tilannetta ikään kuin antamalla 

tuomion siitä. Tämä on tietysti mahdollista myös introspektion kautta omaa toimintaamme 

kohtaan. (Mandelbaum 1955, 92–94.)

Kun tarkastellaan  velvollisuuksia  suorassa moraalikokemuksessa,  on huomioitavaa,  että 

osa kokemuksista riippuu siitä, millaisiin arvoihin olemme kiinnittyneet itse. Esimerkiksi 

velvollisuus työntekoon voi tuntua jonkun mielestä vähemmän tärkeältä kuin velvollisuus 

oman vapaa-ajan harrastuksen harjoittamiseen.  Toisen hyvä voi siis  olla  toisen paha ja 

päinvastoin. (Mandelbaum 1955, 93.) Moraalisten arvojen suhteen tilanne on jälleen sama. 

Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mikä on hyvää ja mikä pahaa tai huonoa, sillä arvot 

ovat  jokaisella  omanlaiset,  jolloin  käsitykset  moraalista  ja  etiikasta  ovat  erilaisia  eri 

yhteisöissä, erityisesti kun niitä tarkastellaan ristiin eri kulttuureissa (Mandelbaum 1955, 

39). Kun arvioimme toisen henkilön toimintaa arvomaailmamme avulla, arvioimme tuon 

henkilön  persoonallisuutta  ja  toimintaa  aina  oman  ideaalimme  kautta.  Toisin  sanoen 

peilaamme kaikkea ideaaliin ihmiseen, tai ainakin sellaisiin piirteisiin ja toimintamalleihin, 

joita pidämme ideaalina. (Mandelbaum 1955, 95.) Velvollisuuden ja moraalisten arvojen 

suhteen on mahdotonta vetää yksiselitteisiä geneerisiä johtopäätöksiä siitä, mikä on hyvää 
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ja toivottua, ja mikä väärää ja epätoivottua. Tässä piilee juuri fenomenologian tarjoama 

mahdollisuus  moraalifilosofialle.  Mahdollisuus  selittää  jotain  sellaista,  josta  perinteiset 

moraalifilosofian teoriat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen.

Suorat ja epäsuorat moraalikokemukset

Neljännessä  tapauksessa  tarkastellaan  suoria  ja  epäsuoria  (tai  irroitettuja) 

moraalikokemuksia.  Näiden  erottaminen  toisistaan  on  melko  yksinkertaista,  sillä  ne 

voidaan jakaa sen mukaan, vaatiiko tilanne tapahtuessaan moraalista päätöksentekoa vai ei. 

Suorassa  moraalikokemuksessa  tilanne  vaatii  meitä  tekemään  päätöksen  sen  tiedon 

pohjalta,  joka  meillä  on  juuri  silloin  käytettävissä.  (Horgan  &  Timmons  2008,  119.) 

Mandelbaumin  (1955,  127)  mukaan suorat  moraalikokemukset  voidaan myös tunnistaa 

siitä, että ne herättävät jonkinlaisia tunteita juuri siinä hetkessä, kuten vihaa tai inhoa, kun 

koemme  tietyn  tapahtuman,  ilman  että  ehtisimme  pohtimaan  niitä  tarkemmin.  Hyvä 

arkinen esimerkki on tilanne, jossa huomaan yhden keskusteluun osallistujan tuntevansa 

olonsa epämukavaksi, jolloin koen velvollisuudekseni toimia oikein ja pyrin vaihtamaan 

keskustelun aihetta.  Tällöin oma tunnereaktioni  olisi  todennäköisesti  melko vaatimaton, 

mutta tilanne selvästi vaati minua toimimaan oikeaksi katsomallani tavalla. (Mandelbaum 

1955, 48.) Epäsuorassa moraalikokemuksessa tilanne ei vaadi päätöksentekoa juuri tässä 

hetkessä,  vaan  se  voi  olla  jokin  aiemmin  koettu  tilanne,  jota  arvioidaan  myöhemmin. 

Tällöin meillä on aikaa arvioida tapahtunutta tai tulevaa päätöstä. Epäsuora kokemus voi 

myös liittyä luonteenpiirteisiin ja arviointiin siitä, millainen on hyvä ihminen ja arviointi 

voi  koskea  kokijaa  itseä  tai  jotain  toista  henkilöä.  (Horgan  &  Timmons  2008,  119.) 

Epäsuorien moraalikokemusten kirjo on luonnollisesti laajempi kuin suorien, sillä ihmiset 

tekevät usein päätöksiä pohtimatta niiden seurauksia tai tilanteen vaatimuksia juuri siinä 

hetkessä ja pohtivat päätöksiään vasta myöhemmin. Tällaisia harkitsemattomia päätöksiä ei 

tulisi  sekoittaa  suoriin  moraalikokemuksiin  silloin,  kun  tilanne  ei  nosta  tunteita  esiin. 

(Mandelbaum 1955, 127.)

Harkittu ja harkitsematon päätös
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Viidentenä  moraalisten  kokemusten  erottavana  määrittelynä  toimii  harkittu  ja 

harkitsematon moraalinen päätöksenteko, toisin sanoen harkittu ja intuitiivinen. (Horgan & 

Timmons  2008,  119.)  Itse  pidän  intuitiivisen  termin  käytöstä  (kuten  se  esiintyy 

arkikielessä), koska se kuvaa paremmin sitä, kuinka toimimme harkitsematta, mutta päätös 

kuitenkin perustuu elämän aikana opittuihin moraaleihin.  Intuitiivisessa päätöksenteossa 

aivomme kykenevät arvioimaan tilannetta niin nopeasti, ettemme oikeastaan edes ymmärrä 

miksi  teimme  kyseisen  päätöksen.  Jos  esimerkiksi  näemme  lauman  nuoria  kaatamassa 

kissan päälle bensiiniä ja yhdellä on sytytin kädessä, ei meidän tarvitse pohtia, onko oikein 

puuttua tilanteeseen, vaan toimimme automaattisesti. Tällöin voimme puhua intuitiivisesta 

moraalikokemuksesta. Harkitut moraalikokemukset puolestaan syntyvät tilanteissa, joissa 

meillä  on  runsaasti  aikaa  harkita  asian  eri  puolia  ennen  päätöksenteon  toteuttamista. 

(Horgan & Timmons 2008, 119.)

Oheisella  kuvalla  (Kuva  1.)  voidaan  selkeyttää  kaikkien  moraalikokemusten 

muodostumista,  jolloin  saadaan  selkeä  jatkumo,  joka  lähtee  liikkeelle  kokemuksesta  ja 

osoittaa, kuinka moraalikokemukset ovat havaittavissa ja missä järjestyksessä ne ilmenevät 

tarkastelijalle. Vaikka logiikka perustuu Horgan & Timmons (2008) esittelemään malliin, 

olen merkinnyt siihen kaksi poikkeusta (katkoviivat), joiden olemassaoloa perustelen sillä, 

että  (1.)  ensisijaisesta  kokemuksesta  voidaan  päästä  introspektion  avulla  arvoihin 

(Mandelbaum  1955,  92–93)  ja  (2.)  velvollisuudesta  voidaan  päästä  epäsuoraan 

kokemukseen havainnoimalla ensin suora kokemus (Mandelbaum 1955, 127).
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Kuva 1. Moraalikokemuksen muodot Horgan & Timmons (2008, 120) mukaan, siinä järjestyksessä, jossa ne 
voidaan havaita.  Kuvassa olevilla numeroilla (1.) ja (2.)  on merkitty ne suhteet,  jotka tulkintani  mukaan 
poikkeavat Horgan & Timmons (2008, 118–120) tulkinnasta.

Sopivuus

Moraalifenomenologian  pyrkimyksenä  on  pystyä  lopulta  kuvaamaan  kaikille 

moraalikokemuksille  yhteisiä  kokemuksen  piirteitä.  Koska  tarkoitus  on  ymmärtää  mitä 

yhteistä  noilla  kokemuksilla  on  nimenomaan  kokemuksina,  on  perusteltua  pohtia  niitä 

riippumatta siitä, missä muodossa moraali niissä ilmenee. Olennaista on pyrkiä löytämään 

sellaisia kokemuksen ilmiöitä, jotka ilmenevät kaikissa moraalikokemuksissa.

Horgan & Timmons (2008, 121122) kuvaavat tuota yhteistä asiaa sopivuudeksi,  jolla he 

tarkoittavat sopivalta tuntuvaa ratkaisua tilanteessa, joka vaatii kokijalta eettistä pohdintaa. 

Vaikka kokemus olisi  toissijainen ja  kiinnittyisi  toisen henkilön  toiminnan moraaliseen 

arviointiin,  jolloin tilanne ei vaadi kokijalta  toimintaa,  on sopivuus edelleen läsnä,  sillä 
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kokija  tulkitsee  toimintaa  ja  sitä,  kuinka  se  sopii  tämän  omaan  moraalikäsitykseen. 

(Horgan & Timmons 2008, 122.) Sopivuuden kokemus on aina subjektiivinen, eikä sen 

perusteella  voida  määritellä  oikeita  tapoja  toimia,  vaan  sen  avulla  pyritään  pääsemään 

käsiksi  siihen,  millainen  moraalinen  kokemus  lopulta  on.  Moraalikäsitys,  johon 

sopivuuden kokemus pohjautuu, puolestaan muotoutuu yhteiskunnan ja kulttuurin avulla, 

jolloin  sopivuus  on  intersubjektiivinen  kokemus,  jossa  yhdistyvät  subjektiivisuus  ja 

ympäristön kautta välittyvä intersubjektiivinen ymmärrys.

Tämän työn puitteissa tarkoituksena on avata moraalikokemuksen yksityiskohtia, ottamatta 

kantaa siihen,  onko jokin  ajatus,  toiminta  tai  kokemus moraalisesti  oikein.  Sopivuuden 

käsite  antaa  kiintopisteen,  jonka  avulla  voin  paremmin  ymmärtää  millaisia 

moraalikokemuksia teknologia aiheuttaa, viestii tai välittää.



51

4 METODOLOGIA

Tämän  luvun  tarkoituksena  on  avata  työssä  käytettyä  autoetnografista  menetelmää  ja 

kuvata kuinka se sulautuu yhteen fenomenologisen tutkimusotteen kanssa. Aloitan työn 

luonteen  ja  eri  tutkimuksellisten  valintojen  yhteensopivuuden pohdinnalla.  Tästä  jatkan 

fenomenologian  ja  totuuden  tavoittelun  tarkasteluun,  siirtyen  seuraavaksi  oman 

kokemuksen löytämiseen reflektiivisin keinoin, sekä lopuksi siihen kuinka autoetnografian 

avulla  voidaan  kuvata  omaa  kokemusta  ja  erilaisia  ilmiöitä.  Luvun  loppupuolisko  on 

omistettu tutkimusetiikan, sekä metodin luotettavuuden arviointiin. 

4.1 Tutkimusasetelma

Vastatakseni tutkimuskysymyksiini, Millaisia moraalisia kokemuksia teknologia aiheuttaa  

ja  onko  niissä  jotain  yhteistä?, Tarjoaako  fenomenologia  vastauksia  teknologian  

etiikkaan? sekä  Määrittääkö teknologia minua jollain tavoin yhteiskunnan jäsenenä?, on 

minulla oltava selkeä linja jota noudatan läpi tutkielman. Avaan nyt tuota asetelmaa, sitoen 

osat yhteen.

Työni  on  autoetnografinen  kuvaus,  jossa  yhdistyvät  teknologian  kokeminen  ja  sen 

oleminen  kokemuksellisessa  todellisuudessa.  Samaan  aikaan  yhdistän  autoetnografisen 

teknologian tutkimuksen moraalifenomenologiaan, jonka tarkoituksena on selittää moraalia 

kokemusten  kautta.  Myös  teknologian  kokeminen  ja  oleminen  sointuu  autoetnografian 

kanssa  hyvin,  sillä  työn  ontologisena  lähtökohtana  on  fenomenologia.  Nämä  yhdessä 

luovat  kolminaisuuden,  joka  vastaa  ilmiöiden  havainnoimisen  ja  tulkinnan  haasteisiin, 

tarjoten erittäin läheltä kuvatun tulkinnan kyseisten ilmiöiden luonteesta ja olemuksesta. 

Työn  menetelmä  vahvistaa  nykyaikaisten  vaihtoehtoisten  tutkimusmenetelmien  asemaa 

edelleen positivistisen tieteen hallitsemalla kentällä. (Wall 2006, 147.) Fenomenologinen 

näkökulma  teknologiaan  tarjoaa  vaihtoehtoisen  näkökulman  teknologian  tutkimukseen, 

noudattaen  kuitenkin  suurilta  linjoiltaan  perinteistä  fenomenologista  tieteenfilosofiaa. 

Teknologian  ja  ihmisen  välisen  vuorovaikutuksen  tulkinta  asettuu  tässä  työssä 
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transhumaanin  ja  posthumaanin  välimaastoon,  ottaen  kantaa  kysymyksiin,  joissa 

kyseenalaistetaan  ihmisen  olemusta  vahvasti  teknologian  hallitsemalla  aikakaudella. 

(Dalibert  2014,  23.)  Kun  näihin  yhdistetään  moraalifenomenologia,  pääsemme  käsiksi 

teknologian aikaansaamiin moraalikokemuksiin, joiden kautta moraalin tutkiminen palaa 

juurilleen  fenomenologian  perinteitä  noudattaen,  asioihin  itseensä.  Kokonaisuutena  työ 

asettuu  tieteen  ja  teknologian  tutkimuksen  alle,  nostaen  keskiöön  jopa  tavanomaisesta 

poikkeavia näkökulmia.

4.2 Totuuden tavoittelu

En  tavoittele  työssäni  absoluuttisia  totuuksia,  vaan  pyrkimykseni  on  tuoda  kuvauksia 

kiinnostavasta  ilmiöstä  ja  sen  erityispiirteistä  sekä  itseni  että  muiden  tietoon.  Koska 

noudatan läpi  työni fenomenologista  tutkimusperinnettä,  en koe tarpeelliseksi  perustella 

valintaani  enempää,  vaan  avata  sitä,  kuinka  saavutan  asettamani  tavoitteet  ja  tuon 

kuvaukset hedelmällisinä esille.

Myös valitsemani menetelmän, autoetnografian,  suhde totuuden tavoitteluun on tieteelle 

hieman erilainen kuin vaikkapa luonnontieteissä on totuttu. Absoluuttisten, objektiivisten 

totuuksien  sijaan  autoetnografian  pyrkimyksenä  on  luoda  suurempaa  ymmärrystä 

tutkittavasta  ilmiöstä.  (Witkin  2014,  10.)  Tällöin  autoetnografia  toimii  ennen  kaikkea 

tutkimusmenetelmänä,  jolloin  jää  tutkijan  harkinnan  varaan,  minkälaisten  ontologisten 

lähtökohtien  kautta  autoetnografiaa  tehdään.  Esimerkiksi  positivistisesta  näkökulmasta 

autoetnografia  ei  varmasti  tuota  juuri  minkäänlaisia  tuloksia,  kun  puolestaan 

fenomenologisesta näkökulmasta katsottuna se tarjoaa tutkimukselle erinomaiset puitteet 

mielenkiintoisten, todellisuutta kuvaavien ilmiöiden ja niiden osien löytämiseen. 

Vaikka  autoetnografiassa  ei  pyritä  osoittamaan  totuutta,  vaan  lisäämään  ymmärrystä 

tutkittavasta aiheesta, voidaan tämä nähdä pyrkimyksenä kohti totuutta ja ennen kaikkea 

kohti totuuteen johtavaa tietoa (Witkin 2014, 10).
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4.3 Kokemuksen löytäminen autoetnografialla

Fenomenologian  tarkoituksena  on  päästä  selville  kokemuksen  erilaisista  rakenteista. 

Tämän apuna käytetään immanenssin ja transendenssin käsitteitä, kuten olen jo aiemmin 

esittänyt. Niiden avulla voidaan tarkastella erilaisia vuorovaikutussuhteita, joita subjektin 

ja  objektin  välillä  vallitsee.  Keinot  esimerkiksi  immanenssin  analysoimiseksi  ovat 

kuitenkin  vielä  oman  osaamisen  ja  ymmärrykseni  ulkopuolella,  joten  hyödynnän 

autoetnografiaa ja sen erilaisia keinoja, saavuttaakseni edes jonkin asteinen introspektion 

kohti omaa kokemustani. Tavallaan pyrin autoetnografian keinoin ”löytämään itseni”.

Tämä  autoetnografian  erityispiirre  mahdollistaa  tutkimuksen  kannalta  tärkeiden,  mutta 

mahdollisesti erittäin arkaluonteisten ilmiöiden ja asioiden esiin nostamisen. Tässä piilee 

autoetnografian hienous, mutta myös suurin haaste, itsen löytäminen ja sen kuvaaminen. 

On olemassa huomattava  määrä  erilaisia  kirjoittamisen  ja  autoetnografisen  tutkimuksen 

tekemisen  tyylejä,  jotka  ovat  ääripäissä  erittäin  analyyttisia  tai  jopa  huomattavan 

taiteellisia.  Osittain  tutkija  voi  valita  tyylinsä  käsiteltävän  aiheen,  tai  tutkimuksen 

tavoitteiden  mukaan.  Jos  tarkoituksena  on  tarkentaa  olemassa  olevia  teorioita,  voi  olla 

paikallaan  käyttää  erittäinkin  analyyttista  otetta.  Jos  tutkimuksella  puolestaan  pyritään 

löytämään  uudenlaisia  näkökulmia  ja  herättelemään  tutkimusyhteisöä  erilaisilla 

näkemyksillä, voi tutkija hyödyntää taiteellisia menetelmiä, kuten konseptualistista tyyliä. 

(Adams, Holman Jones & Ellis 2014, 83–89.)

Pohdittaessa autoetnografiassa esiin tuotua itseä, voidaan erottaa kaksi toisistaan selvästi 

eroavaa  linjaa.  Ensimmäinen  on  kollaboratiivinen  autoetnografia,  joka  on  nimensä 

mukaisesti  yhdessä muiden kanssa tehtyä autoetnografiaa.  Tutkijat  siis  tutkivat  yhdessä 

jotain aihetta,  mutta  keräävät  aineistoa  omasta kokemuksestaan.  (Allen-Collinson 2013, 

291.)  Toinen,  tälle  työlle  ominainen  linja  on  autofenomenografinen,  joka  Allen-

Collinsonin  (2013,  293)  mukaan  edustaa  fenomenologista  tutkimusotetta,  nostaen 

tutkimuksen keskiöön tutkijan oman kokemuksen. Autofenomenografiaa ei tule sekoittaa 

fenomenografiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan ihmisten käsityksiä, vaan nimi perustuu 

fenomenologiaan,  jota  kuvataan  autoetnografisesti  (Allen-Collinson  2013,  293). 

Autofenomenografiassa  tutkija  avaa  syviä  ja  paksuja  kuvauksia  oman  kokemuksensa 
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luonteesta,  jolloin tutkittavasta ilmiöstä saadaan yksityiskohtaisempi kuvaus kuin muilla 

autoetnografisilla  menetelmillä  (Allen-Collinson  2013,  293–294).  Vaikka 

autofenomenografia  kuvaa  ilmiöitä  tarkemmin,  siitä  voi  useinkin  puuttua  kulttuurinen 

sidos,  joka  muilla  menetelmillä  on  mahdollisesti  tutkimuksen  keskiössä.  Tämä  johtuu 

erityisesti  siitä,  että  ilmiötä  pyritään  tutkimaan  mahdollisimman  läheltä  ja  vieläpä 

fenomenologisella  otteella,  johon  kuuluu tutkijan  avoimuus  kaikkia  havaintoja  kohtaan 

ilman ennakko-oletuksia. Autofenomenografia ei kuitenkaan pysty irrottautumaan kaikista 

kulttuurisista kahleista,  sillä jokainen, tai  ainakin lähes jokainen, ihminen on osa jotain 

kulttuuria,  jolloin  kulttuuri  on  vaikuttanut  tämän  ajatteluun  ja  käyttäytymiseen.  (Allen-

Collinson  2013,  295–296.)  Omassa  työssäni  kulttuurin  vaikutus  on  hyvinkin  vahvasti 

läsnä,  sillä  moraali  itsessään  on  jo,  ainakin  osittain,  kulttuurinen  ilmiö,  enkä  siis  voi 

irrottautua siitä. Erityisesti itsen löytäminen fenomenologian keinoin, ja sen kuvaaminen 

autoetnografisesti,  yhdistettynä  kulttuuriseen  ilmiöön  ja  itsen  ja  teorian  väliseen 

reflektiiviseen analyysiin, voi tarjota myös tutkimusyhteisölle arvokasta tietoa.

4.4 Autoetnografia menetelmänä

Autoetnografian  avulla  kuvataan  kulttuurisia  ilmiöitä  siten,  että  auto  (”itse”)  toimii 

kiintopisteenä  ja  kuvauksen  keinona  sille,  mitä  kulttuurissa  halutaan  tutkia.  Tällöin 

tutkimus keskittyy lopulta siihen, mitä tuo kokemus kertoo kulttuurista, jonka osana tutkija 

itse  on.  Tutkijan  omien  kokemusten  ja  tuntemusten  rooli  korostuukin  juuri 

yksityiskohdissa  ja  tarkkuudessa,  joiden avulla  kulttuurin  seikkaperäinen tutkiminen  on 

mahdollista (Anderson 2006, 384). Tutkimuksen keskiöön asettuukin juuri tutkijan oman 

roolin  tunnistaminen  ja  hyödyntäminen.  Mikäli  korostan  omaa  kokemustani  liikaa,  jää 

todennäköisesti  kulttuurin  tarkastelu  liian  vähälle  huomiolle,  jolloin  tutkimuksesta 

muodostuu  autobiografinen.  Jos  puolestaan  keskityn  liialti  kulttuuriin,  katoaa 

autoetnografian  hyöty  ja  tarkoitus,  koska  en  tarjoa  ”itselläni”  mitään  lisäarvoa 

tutkimukselle.  Itsensä  ja  omien  kokemuksiensa  esiin  tuominen  ei  saa olla  tutkimuksen 

tarkoitus, vaan keino, joka mahdollistaa sellaisten asioiden ja ilmiöiden äärelle pääsemisen, 

joihin ei muilla menetelmillä voida päästä (Behar 1996, 14). 
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Tutkijan tehtävänä on kirjoittaa omista kokemuksistaan siten, että kulttuuriset kokemukset 

avautuvat syvemmin ja tarkemmin kuin ainoastaan etnografiaan nojaavassa tutkimuksessa. 

(Ellis, Adams & Bochner 2011, 273). Autoetnografia on kuin täsmäisku, joka voi paljastaa 

sellaisia  yksityiskohtia,  jotka  muilla  menetelmillä  voisivat  jäädä  huomaamatta.  Oman 

tutkimukseni keskiössä olevan Don Ihden ajatukset postfenomenologiasta ovat myös osin 

autoetnografisesti tuotettuja, jolloin hän pääsi syvälle itse kokemuksen rakenteeseen ja sai 

yhdistettyä kulttuurisen ja fenomenologisen otteen (Kudina 2019, 21). Kulttuurisia arvoja, 

normeja ja erilaisia suhteita tutkittaessa voidaan painottaa etnografista otetta, jolla pyritään 

kuvaamaan laajempia yhteyksiä, kun autoetnografialla puolestaan pääsemme sisälle noihin 

kulttuurisiin suhteisiin ja voimme luoda erittäin tarkkoja kuvauksia niiden luonteesta ja 

rakenteesta (Valtonen 2013, 197). Liiallinen reflektioon keskittyminen puolestaan kadottaa 

tutkimuksesta etnografisen otteen, jolloin tutkimus ei enää kuvaa ilmiötä osana kulttuuria 

(Winkler 2018, 237). 

Myös autoetnografiassa on eri koulukuntia, joiden erot ovat nousseet tarpeesta puolustaa 

menetelmän luotettavuutta ja tieteellisyyttä suhteessa positivistisiin tutkimusmenetelmiin. 

Evokatiivisen  autoetnografian  keskiössä  on  tutkijan  omien  kokemusten  kautta  jonkin 

ilmiön  tarkka  kuvaaminen,  jonka  tarkoituksena  on  lisätä  erityisesti  tutkijan  itsensä 

ymmärrystä  tutkittavasta  aiheesta.  Tutkimusraportin  kautta  noita  kokemuksia  pyritään 

viestimään toisille, siten että myös lukija voisi eläytyä tutkijan kokemukseen. Tätä varten 

on  käytetty  kirjallisuudesta  ja  taiteesta  peräisin  olevia  tehokeinoja,  joilla  haetaan 

voimakkaita tunne-elämyksiä ja lukija kutsutaan dialogiin kirjoittajan kanssa. (Pace 2012, 

4–5.)  Analyyttisessa  autoetnografiassa  tutkimukseen  on  otettu  erilaisia  keinoja,  joiden 

avulla  autoetnografista  tutkimusta  voidaan  systemaattisesti  arvioida.  Erityisesti  tutkijan 

kuuluminen tutkittavaan yhteisöön, sekä omistautuneisuus analyyttiselle otteelle nähdään 

vahvasti haluttuina keinoina nostaa autoetnografian luotettavuutta. (Pace 2012, 5–6.) 

En määrittele omaa työtäni evokatiiviseksi tai analyyttiseksi. Käytännöiltään tutkimukseni 

on  lähempänä  analyyttista,  mutta  Andersonin  (2006,  387)  mukaan  se  vaatisi  myös 

analyyttistä  etnografista  aineistoa,  kuten  haastatteluaineistoa,  jolloin  kriteeri  ei  työssäni 

täyty. Tarkastelen enemmänkin oman kokemukseni evokatiivista kuvausta analyyttisesti, 

pyrkimällä  ymmärtää  oman  kokemukseni  muodostumista  fenomenologian  keinoin.  En 

myöskään  täysin  allekirjoita  Andersonin  (2006,  386387)  perusteluja  analyyttisesta 

autoetnografiasta,  koska  nojaan  itse  fenomenologiaan,  hänen  tukeutuessaan 
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realistisempaan otteeseen. Kuten yhä useammat tutkijat ovat esittäneet, tällaista rajausta ei 

voi,  eikä  kannata  tehdä ja  työni  asettuu  evokatiivisen  ja  analyyttisen  autoetnografian 

välimaastoon (Winkler 218, 240).

Kuten  kaikki  uudet  tai  valtavirrasta  poikkeavat  ajatukset,  myös  autoetnografia  on 

kohdannut  vastustusta  tiedemaailmassa.  Erityisesti  evokatiivista  autoetnografiaa  on 

syytetty siitä, ettei se kykene täyttämään tieteen normaaleiksi muotoutuneita validiteetin 

kriteereitä,  kuten  systemaattisuutta  ja  teoreettiseen  viitekehykseen  nojaamista. 

Metodologisten valintojen ja analyysin tarkkaa kirjaamista on pidetty esteenä, tai vähintään 

hidasteena,  autoetnografian  kehittymiselle  ja  laajemmalle  hyväksymiselle  tieteellisen 

tiedon  luomisen  menetelmänä.  Nämä  ennakkoasenteet  ja  vaatimukset  ovat  onneksi 

hiljalleen  hiipuneet  ja  kritiikki  kohdistuu  lähinnä  taiteellisempiin  ja  kokeilevimpiin 

autoetnografian muotoihin. Väitteet siitä, ettei autoetnografialla voida kuvata ilmiötä osana 

suurempaa sosiaalista kontekstia, ovat jääneet tyhjän päälle, sillä yksittäistä ihmistä on liki 

mahdotonta erottaa sosiaalisesta yhteydestään, jolloin autoetnografian käyttö menetelmänä 

on perusteltua. Menetelmän avulla ilmiöstä saadaan syviä, rikkaita ja tarkkoja kuvauksia, 

jotka tarjoavat sellaista tietoa, joka ei välttämättä muuten olisi saavutettavissa. (Wall 2006, 

155.)

Erityisesti  tarinamuotoinen  tutkimusaineisto  tarjoaa  kuvauksen,  jossa  toimijuus  voidaan 

havaita  aktiivisena  osana tutkittavaa  ilmiötä,  jolloin  asioita  ei  pyritä  vain kuvailemaan, 

vaan  myös  annetaan  tulla  ilmi  itsestään.  Tarinamuotoinen  aineisto  on  myös  omiaan 

kuvaamaan  ihmisen  ja  jonkin  muun,  kuten  eläinten  välisiä  suhteita,  jossa  tutkimuksen 

tarkoituksena  on  edetä  ihmiskeskeisen  tutkimuksen  ulkopuolelle.  Tällöin  tarina  auttaa 

hahmottamaan  muun  kuin  ihmisen  toimijuutta,  sillä  emme  pysty  kokemaan  maailmaa 

samanlaisena kuin vaikkapa eläimet.  (Valtonen, Salmela & Rantala 2020, 4.) Valtonen, 

Salmela ja Rantala (2020, 4) hyödyntävät narratiivia tutkiessaan eläimiä ihmisten kanssa ja 

koen  saman  suuntaisen  tarinallisen  otteen  sopivan  yhtä  lailla  myös  teknologian 

tutkimukseen, koska teknologian toimijuus ei perustu pelkästään ohjelmoituihin, ennalta 

määrättyihin toimiin, vaan teknologia on kykenevä oppimaan ympäristöstään ja toimimaan 

uudella tavalla (Boddington 2017, 28–29). Vaikka tutkielmani ei suoraan ole narratiivinen, 

hyödynnän tarinallista  otetta  autoetnografian  muodossa,  sillä  sen  avulla  pääsen käsiksi 

sellaisiin  kuvauksiin,  joihin en ehkä muuten  pääsisi.  En myöskään näe ongelmalliseksi 

pysyä  uskollisena  autoetnografian  subjektiiviselle  luonteelle,  sillä  fenomenologinen 
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tutkimusote  itsessään  irrottaa  työni  positivistisesta  objektiivisuuden  ja  yleistettävyyden 

tavoittelusta  (Wall  2006,  156).  Työssäni  on  nimenomaan  tarkoituksena  hypätä 

kokemuksen vietäväksi ja pyrkiä löytämään jotain uutta.

Vaikka autoetnografia kuvaakin vain tutkijan omia kokemuksia, on tutkija aina osa tiettyä 

kulttuuria  tai  yhteisöä  (Witkin  2014,  3–4),  jolloin  itseasiassa  saamme  aiheeseen 

perehtyneen tutkijan tuottamaa tarkkaa aineistoa tutkittavasta ilmiöstä. (Wall 2006, 149). 

Parhaimmillaan autoetnografia tarjoaa tutkijan hiljaisen tiedon tutkimuksen käyttöön, joka 

olisi muilla menetelmillä erittäin vaikeaa (Wall 2006, 150). Koska autoetnografian tekijä 

on osa tiedeyhteisöä, on tällä velvollisuus analysoida tuotettua aineistoa, jolloin voimme 

erottaa  autobiografisen  kirjallisuuden  ja  autoetnografisen  tutkimuksen  toisistaan.  (Ellis, 

Adams  &  Bochner  2011,  276).  Autobiografioita  voi  kirjoittaa  kuka  tahansa,  mutta 

autoetnografian  arvo  piilee  tutkijan  omassa  osaamisessa.  Tutkija  siis  tuottaa  sellaisia 

kuvauksia  ja  tarinoita,  jotka  ovat  tieteen  kannalta  sisällöltään  relevantteja  ja 

laadukkaampia,  kuin  autobiografiset  tarinat.  Autoetnografiaa  tehdessä  tutkijan  on 

muistettava,  että  on  hänen  vastuullaan,  että  aineistosta  tulee  riittävän  laadukasta 

käytettäväksi tieteellisessä mielessä.

Autobiografian  kirjoittaja  ja  autoetnografian  kirjoittaja  voidaankin  erottaa  juuri  tuon 

analyyttisen  otteen  perusteella,  mutta  myös  osaamisen  perusteella.  Autoetnografian 

kirjoittaja on perehtynyt tutkittavaan aiheeseen niin tarkasti, että hän kykenee kuvaamaan 

ilmiötä  analyyttisemmin  ja  tarkemmin,  huomioiden  useampia  eri  asioita  kuin 

autobiografian  kirjoittaja.  Tällöin  tuotetulla  tiedolla  on  enemmän  uskottavuutta  ja  sitä 

voidaan pitää tieteellisessä mielessä todellisuutta paremmin kuvaavana. (Ellis, Adams & 

Bochner  2011,  276).  Tarkoituksena  ei  ole  väheksyä autobiografiaa,  vaan korostaa  niitä 

eroja,  joita  sen ja  autoetnografian välillä  on ja kuinka nämä erot  vaikuttavat  erityisesti 

fenomenologiseen tutkimukseen.

4.5 Aineiston kerääminen

Tutkielman aineisto on kerätty tilanteissa, joissa olen vuorovaikutuksessa älypuhelimen ja 

älykellon kanssa.  Mielenkiinnon kohteena on erityisesti  näiden teknologioiden käytössä 
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ilmenevät  moraalikokemukset.  Merkittävä  osa  tutkimusaineistosta  on  tuotettu 

vuorovaikutuksesta älypuhelimen kanssa, sillä se on ollut arkisin ja yleisin teknologia, jota 

olen  käyttänyt.  Myös  älypuhelimen  kyky  välittää  informaatiota  monella  tasolla  on 

osoittautunut  kiinnostavaksi  seikaksi  aineiston  kannalta.  Monitasoisella  informaatiolla 

tarkoitan,  että  älypuhelin  voi  välittää  toisten  ihmisten  ajatuksia,  kokemuksia  ja  halua 

vaikuttaa  toisiin  ihmisiin,  esimerkiksi  sosiaalisen  median  välityksellä,  mutta  myös 

älypuhelimen  itsenäistä  kykyä  vaikuttaa  ihmisiin  algoritmien  avulla.  Vaikka  algoritmit 

ovat ihmisten suunnittelemia ja rakentamia, ja niiden tarkoitus on ihmisen luoma, toimivat 

ne silti itsenäisesti ja kykenevät oppimaan. Tällöin ne eivät ole täysin ihmisten kontrollissa, 

vaan voivat vaikuttaa ihmisiin itsenäisenä toimijana. Kenties yleisin tilanne, josta ainestoa 

on kerätty, on sosiaalisen median käyttö älypuhelimella.

Sosiaalisen median käyttö on kuitenkin vain pieni osa havaintojani. Älypuhelimen muut 

ominaisuudet,  kuten  ilmoitusvalot,  fyysinen  olemus  ja  esimerkiksi  värinä  ovat  olleet 

merkittävässä roolissa, kun olen kerännyt aineistoa. Nämä ovat tulleet mukaan heti alusta 

asti, mutta hieman jopa vahingossa, kun olen päättänyt kirjoittaa muistiin tapahtumia ja 

kokemuksia,  jotka  herättävät  minussa  moraalisen  kokemuksen.  Näiden  avulla  olen 

ymmärtänyt,  kuinka  esimerkiksi  yhteiskunnassa  odotetaan  meidän  olevan  jatkuvasti 

tavoitettavissa.

Toinen teknologia, johon olen keskittynyt, on älykello. Erityisesti algoritmien vaikutuksen 

tunkeutuminen  omalle,  velvollisuuksista  vapaalle  ajalle  ovat  saaneet  merkittävän  roolin 

osana  aineistoa,  sillä  olen  käyttänyt  kelloa  lähinnä  silloin  kun  rentoudun  metsässä  tai 

lenkkipolulla. Osan ajasta olen käyttänyt kelloa myös päivittäin, seuratakseni unta ja omaa 

aktiivisuuttani.  Älykello  oli  minulla  käytössä  ympäri  vuorokauden,  jolloin  se  vaikutti 

elämääni ja kokemuksiini jatkuvasti.

Osittain olen kirjoittanut tilanteita ylös myös silloin, kun en itse ole suoraan tajunnut, että 

kyseessä  voisi  olla  moraalikokemus,  jolloin  pyrkimyksenä  on  luoda  laajempi  pohja 

kokemusten havainnoimiseksi myös omassa tiedostamattomassa käyttäytymisessäni. Näin 

en sulje pois sellaisia moraalikokemuksia, joita en itse hetkessä ehkä tiedosta, mutta niillä 

voi olla  tutkimuksen kannalta  merkitystä.  Erityisesti  teknologian luonteen vuoksi pidän 

tärkeänä  kirjoittaa  havaintoja  laajasti  ylös,  sillä  teknologia  voi  olla  niin  vahvasti 

kehollistunutta, etten huomaa sen roolia omissa moraalikokemuksissani. Olen siis pyrkinyt 

keräämään aineistoa arkisesta  älypuhelimen ja -kellon käytöstäni,  sekä silloin kun olen 
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selkeästi havainnut moraalisen kokemuksen käytön aikana, heti sen jälkeen, tai joskus jopa 

myöhemmin.

Tilanteet,  joissa  moraalikokemuksia  syntyy,  ovat  hyvin  moninaisia,  eikä  niiden 

erottaminen  tietynlaisiksi  tilanteiksi  ole  kokemukseni  mukaan mahdollista,  tai  ainakaan 

järkevää. Olenkin kirjoittanut kokemuksiani muistiin aina kun olen sellaisia kohdannut ja 

pyrkinyt kuvaamaan tilannetta ja ympäristöä myös muistiinpanoissani, jotta kokemuksesta 

voisi  saada  kokonaiskuvan.  Tässä  lyhyessä  katkelmassa  olen  menossa  retkelle,  mutta 

unohdan kellon kotiin, jolloin tavoitin itseni moraalisen kokemuksen ääreltä:

”Huomasin autoon istuessani, etten ottanut kelloa mukaan ja hetken jo mietin, 
että olisin lähtenyt hakemaan sitä. Ajatus ylimpään kerrokseen kiipeämisestä 
kellon takia ei kuitenkaan houkutellut riittävästi. Mennään ilman kelloa. 
Ajomatkalla kellon puuttuminen häiritsi ja ajattelinkin että olen tehnyt väärin. 
Juuri tällaiseen käyttöön minä sen ostin. Mitä ideaa on omistaa ulkoilukello, 
jos sitä ei käytä ulkoillessa. Tuli oikein paha mieli tästä laiminlyönnistä.
Kun olin hiihtänyt muutaman kilometrin ja vanha, koskematon ja hoitamaton 
metsä avautui eteeni, tajusin sen kauneuden. Ajatukset kävivät jälleen kellossa, 
mutta pohdin myös sitä, että nyt tarkkailisin kellon keräämää informaatiota 
matkasta, korkeudesta, sijainnista ja muusta. En siis olisi tässä hetkessä ja 
näkisi ja tuntisi luonnon kauneutta.”

Suurin  osa  aineistosta  on  kerätty  päiväkirjamuotoon  (Valtonen  2013,  206)  joko 

älypuhelimen muistiinpanoihin  tai  suoraan tietokoneelle.  Nämä merkinnät  ovat  suurelta 

osin  tallennettu  välittömästi  niiden  kokemisen jälkeen,  tai  osa  jopa  niiden  aikana.  Osa 

merkinnöistä  on  kuitenkin  tehty  hyvin  kiireisessä  tilanteessa,  joten  olen  pyrkinyt 

lyhentämään  niitä  ja  merkitsemään  ylös  ainoastaan  omasta  mielestäni  sellaiset 

yksityiskohdat,  jotka  auttavat  minua  palaamaan  tuohon  hetkeen  myöhemmin  ja 

kirjoittamaan  siitä  yhtenäisen  tarinan.  (Anderson  &  Glass-Coffin  2013,  68.)  Sellaiset 

merkinnät, joista en saa jälkeenpäin riittävästi muistikuvia niiden rekonstruoimiseksi, olen 

jättänyt  tutkielman tarkkuuden vuoksi  pois käsittelystä.  Osa merkinnöistä  on kirjoitettu 

myöhemmin,  kuten  illalla  päivän  loputtua  ja  muutama  merkintä  on  jäänyt  seuraavaan 

aamuun, erityisesti jos olen ollut liian väsynyt kertaamaan tapahtumia mielessäni.  Näitä 

myöhemmin kirjattuja merkintöjä olen kohdellut melko kriittisesti ja pyrkinyt tekemään ne 

juuri  sellaisena  kuin  tilanteen  muistan.  Tätä  on  auttanut  se,  että  olen  pakottanut  itseni 

reflektoimaan tilannetta vain sen mukaan, kuten olen tilanteen kokenut, enkä siis ole tässä 

vaiheessa vielä ruvennut analysoimaan kokemuksiani. Tällä olen pyrkinyt tuomaan tekstin 
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muotoon sellaisia kokemuksia, jotka olisin saattanut sulkea pois niiden luonteen tai sisällön 

takia  (Stewart  2013,  660).  Tyylini  analysoida  kokemuksiani  onkin  ollut  niiden  ensin 

puhtaaksi kirjoittaminen kokonaan, jonka jälkeen olen pohtinut kokemuksiani tarkemmin. 

Joskus  olen  kirjoittanut  pohdintani  samaan  tekstiin  siihen  kohtaan,  johon  ajatukseni 

liittyvät,  erityisesti  kun  käytössä  on  älypuhelin,  sillä  kirjoittaminen  puhelimella  ei  ole 

erityisen nopeaa. Tämä on siis puhtaasti tilan ja vaivan säästämiseksi käytetty toimenpide.

Pohdintojen erikseen kirjoittaminen on auttanut minua erottamaan itseni tutkimuskohteena 

ja tutkijana.  Joissain tapauksissa tämä on ollut  hieman haastavaa,  sillä olen pari  kertaa 

yllättänyt itseni analysoimasta jo kirjoittaessani muistiinpanoja. Tällöin en ole pyyhkinyt 

pohdintoja  pois,  vaan  olen  merkannut  ne  eri  tavalla  tekstin  sekaan,  jotta  en  hävittäisi 

potentiaalisesti  hyviä  havaintoja,  mutta  myös  helpottaakseni  niiden  erottamista 

alkuperäisestä  kokemuksesta,  jolloin  kokemuksen  analysointi  tutkijana  on  myöhemmin 

helpompaa,  ilman  että  aiemmat  pohdintani  ohjaavat  ajatuksiani.  Toisin  sanoen  olen 

arvostanut omia ajatuksiani niiden ilmenemisen hetkellä, mutta olen erottanut ne koetuista 

ilmiöistä,  koska  haluan  työn  olevan  tieteellisesti  mahdollisimman  korrekti  ja 

”objektiivinen”.  Tämän  tarkoituksena  on  ollut  pyrkimys  mahdollisimman  avoimiin 

kuvauksiin koetuista ilmiöistä, sellaisina kuin ne minulle ilmenevät.

Olen kiinnittänyt huomiota myös aineiston säilyttämiseen, jotta en vaarantaisi aineistossa 

esiintyvien  ihmisten  yksityisyyttä  ja  vapautta  määrätä  omien  tietojensa  käytöstä 

(Tutkimuseettinen  neuvottelukunta  2009,  8).  Yksityisyyteen  ja  vapauteen  palaan 

tutkimuseettisessä osiossa. Itse aineisto on tallennettuna osittain älypuhelimeni muistioon, 

jolloin  se  on  kahdella  eri  salasanalla  suojattuna.  Ne  aineiston  osat,  jotka  säilytän 

tietokoneella, ovat tietokoneen omassa muistissa, eikä niihin pääse ilman oikeaa salasanaa. 

Tällä tavalla toimiminen on ehkä itsestään selvää, mutta haluan nostaa sen tässä esille, jos 

joku tätä työtä lukeva mahdollisesti pohtii, kuinka olen toiminut tai hakee kenties mallia 

omaan opinnäytteeseensä. Seuraavassa osiossa perehdyn syihin tämän toiminnan taustalla.

4.6 Tieteen ja tutkimuksen etiikka
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Tieteen  etiikan  osalta  haluan korostaa  eettisen  ajattelun  roolia,  nähden tieteen  tärkeänä 

osana yhteiskuntaa ja maailmaa. Eettinen ajattelu syntyy, kun esimerkiksi minä tutkijan 

roolissa  osaan  arvioida  tutkimukseni  hyviä  ja  huonoja  puolia  useiden  eri  näkökulmien 

kautta.  Tällöin  tulen  ajatelleeksi  omia  toimintatapojani,  tutkimuksellisia  valintoja  ja 

tutkimukseni vaikutuksia oman itseni kohdalla, mutta ennen kaikkea muiden ihmisten ja 

yhteisöjen  kannalta.  Eettisten  teorioiden,  lain  ja  ohjeistuksien  tarkastelu  ja  osaaminen 

antavatkin  vain  yksittäisiä,  kapeita  esimerkkejä  siitä,  mikä  niiden  mielestä  on  hyvää. 

Tarkoitukseni  ei  ole  kritisoida  näiden  ohjeistuksien  kapeakatseisuutta,  sitä  tarvitaan 

tarkkuuden luomiseksi, vaan korostaa kokonaisuuden hahmottamista.  Mielestäni ei riitä, 

että luen esimerkiksi tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat ohjeet ja toimin niiden 

mukaan, vaan tutkijana minulla on vastuu kaikesta siitä, mitä tutkimuksessani teen. Tällöin 

haluan huomioida mahdollisimman laajasti kaikki mahdolliset eettiset ongelmat työssäni. 

Kokonaiskuva siitä, mitä teen työni aikana ja millaisia mahdollisia vaikutuksia sillä on, 

muodostuu juuri näistä pienistä paloista, joita ohjeet ja eettiset teoriat edustavat. (Kuula 

2011,  21–23.)  On  tietysti  ensiarvoisen  tärkeää  noudattaa  lakia  tiedettä  tehdessä,  mutta 

myös ymmärtää,  kuinka paljon vahinkoa voi  saada aikaan toimimalla  epäeettisesti  lain 

puitteissa.

Tutkimusetiikan  osalta  tilannetta  täytyy  avata  hieman  eri  näkökulmasta,  sillä  sen 

tarkoituksena on ohjata tieteen sisäisiä asioita.  Toisin sanoen tutkimusetiikalla kuvataan 

tieteen  normeja.  Nämä normit  voidaan  jakaa  karkeasti  kolmeen  pääryhmään:  totuuden 

etsimistä  ja  tiedon  luotettavuutta  ilmentäviin  normeihin,  tutkittavien  ihmisarvoa 

ilmentäviin normeihin ja tutkijoiden keskinäisiä suhteita ilmentäviin normeihin. Totuuden 

etsiminen ja  tiedon luotettavuus perustuu pitkälti  tieteellisten menetelmien hallintaan ja 

tutkimuksen, sekä aineiston asianmukaiseen hallintaan ja käsittelyyn. (Kuula 2011, 24.) 

Tutkijoiden keskinäisiä suhteita on yksin tehtävässä autoetnografiassa haastava huomioida 

muuten kuin pyytämällä kommentteja tekeillä olevasta työstä ja käyttämällä lähdeviitteitä 

asianmukaisella  tavalla.  Itse  olen pyrkinyt  toteuttamaan ensimmäistä  kuten pro gradu -

tutkielmaan  kuuluu.  Lähteiden  käyttöön  olen  kiinnittänyt  huomiota  siten,  että  olen 

seurannut  Lapin  yliopiston  ohjeistusta,  sekä  hankalissa  tapauksissa  hakenut  yliopiston 

ohjeistusta  täydentävää  tietoa  muualta,  pitäen  huolen,  että  se  on  linjassa  ensisijaisen 

ohjeistuksen kanssa. Suuressa osassa työtä olen pyrkinyt sellaiseen kirjoitusasuun, jossa 

tekstinsisäiset  viitteet  eivät  keskeyttäisi  lukijaa.  Tämä  on  johtanut  moniin  virkkeisiin 
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viittaamiseen kerralla, mutta en ole nähnyt sitä ongelmallisena, koska omat ajatukseni ovat 

erotettavissa viitatuista ajatuksista.

Usein  etnografisessa  tutkimuksessa  joudutaan  pohtimaan  eettisiä  kysymyksiä  erittäin 

tarkkaan, koska aineistossa on toisten henkilöiden henkilökohtaisia asioita ja analyysissä 

noita  asioita  arvioidaan  vieläkin  tarkemmin.  Tutkimuksessa  esitetään  asioita  muiden 

äänellä,  tutkijan  valitsemasta  näkökulmasta.  Tuodessani  toisia  ihmisiä  mukaan tekstiin, 

vaatii  se  erityistä  tarkkuutta  minulta  tutkijana,  sillä  nämä  henkilöt  eivät  pääse  itse 

edustamaan itseään tekstiin. Useimmiten autoetnografisessa aineistossa esiintyykin tutkijan 

lisäksi  myös muita  henkilöitä,  esimerkiksi  lähipiiriä,  jolloin  eettinen  arviointi  on syytä 

tehdä erityisen tarkasti.  Koska autoetnografia julkaistaan omalla nimellä ja tekstissä voi 

esiintyä vaikkapa äiti tai veli, on heidän tunnistamisensa mahdollista. Tämä luo tutkijalle 

haasteita  löytää  sopiva  raja  sen  suhteen,  mitä  kirjoittaa  ja  mitä  jättää  pois  lopullisesta 

tekstistä. (Lapadat 2017, 589, 593.)

Tutkimuksessa  esiintyvien  henkilöiden  oikeudet  muodostavat  keskeisen  osan 

autoetnografisen tutkimuksen eettisyyttä.  Tutkija vastaa siitä, että hän noudattaa eettisiä 

käytäntöjä, koska esiintyvillä henkilöillä ei ole samanlaista valtaa kuin muissa laadullisissa 

tutkimuksissa. Kun haastattelututkimuksessa haastateltava voi ilmaista oman mielipiteensä, 

pyytää  jonkin  yksityiskohdan  poistamista  tai  päättää  kuinka  tuo  tietyt  asiat  esille,  ei 

autoetnografisessa tutkimuksessa esiintyvillä henkilöillä ole välttämättä edes tietoa, että he 

esiintyvät tekstissä (Winkler 2018, 241). Tutkijalla on tietysti kaikissa tutkimuksissa aina 

viimeinen  vastuu  tutkimuksen  eettisyydestä,  mutta  mielestäni  tämä  korostuu 

autoetnografisessa tutkimuksessa nimenomaan esiintyvien henkilöiden valinnan vapauden 

vuoksi.  Tutkijan  on  jatkuvasti  pohdittava,  kuinka  hän  kohtelee  tekstissä  esiintyviä 

henkilöitä,  käyttää  anonyymiuden  varmistavia  keinoja  ja  huolehtii,  että  jokainen,  joka 

esiintyy tekstissä, saa mahdollisuuden valita vapaasti omasta esiintymisestään. Tutkija on 

siis osa yhteisöä ja kunnioittaa sen muita jäseniä, sekä yhteisöä itsessään, jolloin hänellä on 

myös velvollisuus noudattaa hyvää tapaa yhteisön jäsenenä ja tutkijana. Yksi erittäin hyvä 

ja tehokas keino on kirjoittaa ja julkaista vain sellaista tekstiä, jonka tutkija voisi näyttää 

tekstissä esiintyville  henkilöille.  (Winkler  2018,  241242.)  Mielestäni  tämän tulisi  olla 

oletusarvo  kaikessa  tutkimuksessa,  jonka  lisäksi  pitäisi  olla  itsestään  selvää,  että  jos 

tekstissä esiintyy henkilö, tulee tutkijan esittää teksti tälle ja antaa mahdollisuus päättää 

tuon kohdan poistamisesta tai jättämisestä.
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Teksti  voi  myös  välillisesti  koskettaa  sellaisia  henkilöitä,  jotka  eivät  suoraan  esiinny 

tekstissä.  Tutkijan  kirjoittaessa  esimerkiksi  suhteestaan  johonkin  ihmisryhmään  tai 

yhteisöön,  tulevat  nämä  ihmiset  heidän  tietämättään  edustetuksi,  jolloin  tutkijan  on 

pohdittava  yleisesti  tutkimustaan  ja  sen  eettisyyttä.  Jos  esimerkiksi  kirjoitan 

kokemuksistani  syöpäsairaan  läheisen  kanssa  elämisestä,  niin  vaikka  läheiseni  antaisi 

luvan julkaisuun, on minun tutkijana pohdittava myös muita,  joita teksti  voi koskettaa. 

Hyvä keino on hyödyntää kollegoja, sekä muita ihmisiä, jotka ovat tekemisissä kyseisen 

ryhmän  jäsenten  kanssa,  pohtien  yhdessä,  onko  teksti  julkaisukelpoinen  eettisessä 

mielessä.

Erikoinen tilanne  syntyy itse  tutkijan  osalta.  Kun tutkija  avaa omaa elämäänsä ja  jopa 

pahasti  traumaattisia  kokemuksia,  tulee  tutkijan  itse  pystyä  arvioimaan,  mikä  on  tälle 

itselle haitallista ja kuinka pitkälle on valmis menemään tieteen ja tiedon vuoksi. (Adams, 

Holman  Jones  & Ellis  2014,  56–57.) On eri  asia  antaa  koko ammatillinen  osaaminen 

tutkimuksen  käyttöön,  kuin  antaa  itsestään  todella  henkilökohtaisia  asioita 

tutkimusaineistoon.  Koska  autoetnografia  kuvaa  tutkijan  oman  kokemuksen  kautta 

kulttuuria ja näiden välistä suhdetta (Allen-Collinson 2013, 283), on tutkijan pohdittava, 

kuinka syvälle on valmis menemään ja millaisia asioita tutkimuksesta kannattaa jättää pois. 

Kaikki autoetnografisessa aineistossa esiin nousevat yksityiskohdat eivät välttämättä ole 

tutkimukselle tärkeitä, joten voi olla jopa suotavaa jättää epäolennaisimmat yksityiskohdat 

pois, jos ne eivät ole olennaisia argumentteja (Allen-Collinson 2013, 284).

Erilaisten tyylien ja tehokeinojen avulla autoetnografian tekijä voi korostaa tutkimuksensa 

erityispiirteitä  ja  samalla  myös  piilottaa  sellaisia  kuvauksia,  jotka  ovat  liian 

henkilökohtaisia tai jopa omalle tutkijan uralle, sekä mielenterveydelle haitallisia (Allen-

Collinson 2013, 283–284). Tässä myös tutkimusorganisaatiolla on syytä arvioida tilannetta 

ulkopuolisen silmin, sillä tutkija itse saattaa huomaamattaan vahingoittaa itseään. (Adams, 

Holman Jones & Ellis 2014, 56–57).

Tutkielmani aineistossa esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty lupa aina kun heidät voi jollain 

tavalla yhdistää aineistossa kuvattuun hetkeen. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa, kun 

puolisoni  tai  työkaverini  esiintyy  kokemuksissani.  (Kuula  2011,  204–205.)  Kaikkien 
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muiden aineistossa esiintyvien henkilöiden edes osittainen tunnistaminen on mahdotonta, 

sillä olen muuttanut kaikkien nimet, jonka lisäksi tunnistettavissa olevat yksityiskohdat on 

piilotettu aina kun siitä ei ole tutkimukselle haittaa. (Kuula 2011, 214–215.) 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini: Millaisia moraalisia kokemuksia teknologia 

aiheuttaa ja onko niissä jotain yhteistä? Tarjoaako fenomenologia vastauksia teknologian 

etiikkaan? Määrittääkö teknologia minua jollain tavoin yhteiskunnan jäsenenä?

Koska  aineiston  ja  teorian  muodostama  kokonaisuus  on  verrattain  suuri,  olen  jakanut 

vastaukseni  alalukuihin,  joiden  muodostama  kokonaisuus  antaa  lukijalle  kuvauksen 

kokemuksista, jotka tarjoavat vastaukset kysymyksiin.

Moraalifenomenologian  osalta  tutkielmani  tulokset  eivät  ole  varsinaisesti  kovinkaan 

merkittäviä.  Luvussa  5.1  pohdin  teknologian  aiheuttamia  nopeita  tilanteita,  joissa 

moraalinen  päätöksenteko  perustuu  pitkälti  intuitiiviseen  ongelmanratkaisuun.  Samassa 

luvussa  osoitan,  että  aiemmat  moraalifenomenologian  avulla  muodostetut  päättelyketjut 

eivät  välttämättä  ole  loppuun  asti  mietittyjä  ja  esitän  muutamia  muutoksia  niihin. 

Suurimpana  saavutuksena  moraalifenomenologian  osalta  pidän  sopivuuden  käsitteen 

hyödyntämistä,  jolla  voidaan mahdollisesti  määritellä  teknologian  etiikkaan  uudenlaisia 

tulokulmia. Tähän perehdyn luvussa 5.5 tarkemmin.

Teknologian  osalta  tulokset  ovat  tavallaan  selkeitä,  koska  lähes  kaikki  analysoidut 

kokemukseni  ovat  olleet  hermeneuttisia,  jolloin  olen  hermeneuttisessa  suhteessa 

teknologian  kanssa.  Tämän  perusteella  älypuhelin  ja  älykello  ovat  hermeneuttisia 

teknologioita. Vaikka tämä vaikuttaa yksiselitteiseltä, ei hermeneuttinen suhde vaikuttanut 

kuvaavan  riittävästi  noita  teknologioita  ja  suhdettani  niihin.  Analysoinkin  teknologian 

osalta aineistoa uudestaan ja havaitsin ettei Ihden (1991) jako erilaisiin vuorovaikutuksen 

suhteisiin  riitä  kuvaamaan  sitä  mitä  aineistossani  ilmenee.  Tarkastelin  aineistoa  myös 

Verbeekin  (2008)  kyborgin  ja  komposiittisen  suhteen  avulla,  jolloin  aineisto  avautui 

uudella  tavalla.  Nuo  määritelmät  eivät  kuitenkaan  täysin  vastanneet  kokemuksieni 

sisältämiä  suhteita,  joten  olen  hahmotellut  oman tulkintani  itseni  ja  älypuhelimen  sekä 

älykellon  välisestä  vuorovaikutussuhteesta.  Kutsun  tuota  suhdetta  symbioottiseksi  ja 

perehdyn siihen luvussa 5.2.
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Luvussa 5.3 pohdin kuinka älypuhelin ja älykello vaikuttavat omaan immanenssiini, jolloin 

kuva  itsestäni  muuttuu  teknologian  käytön  myötä.  Tämä  osoittaa  kuinka  vahvasti 

symbioottinen teknologia voi vaikuttaa ihmiseen ja tämän kuvaan itsestä ja todellisuudesta. 

Nykyaikaista  teknologiaa  voidaan  jo  lähes  verrata  erilaisten  lääkkeiden  aikaansaamiin 

muutoksiin itsekuvassa.

Viimeisessä  pelkkää  teknologiaa  käsittelevässä  luvussa  5.4  kiedon  kaiken  yhdeksi 

kokonaisuudeksi,  jolloin  pohdin  kuinka  nykyaikainen  teknologia  vaikuttaa  ihmiseen 

laajemmassa  kuvassa.  Symbioottinen  suhde,  immanenssiin  vaikuttava  teknologia  ja 

laajempi  kulttuurinen  muutos  teknologiassa  muodostavat  uudenlaisen 

”rinnakkaistodellisuuden”, jota myös sosiaaliseksi mediaksi kutsutaan. Pelkkä sosiaalinen 

media ei  kuitenkaan tarjoa vielä  riittävästi,  jotta  sitä voitaisi  kutsua eri  todellisuudeksi, 

mutta  kun  siihen  yhdistetään  eri  teknologioiden  ja  yhteiskunnan  toimivuuden  kannalta 

olennaiset  elementit,  alkaa  valtava  verkko  muodostua,  jota  voidaan  jo  kutsua  omaksi 

todellisuudeksi.  Onnekseni tai  epäonnekseni tällainen metaversumin käsite nousi suuren 

yleisön tietoisuuteen aivan tämän tutkielman loppumetreillä.

Luku  5.5  kietoo  yhteen  moraalifenomenologian  ja  teknologian.  Moraaliset  ongelmat, 

normatiivisen etiikan liiallinen kankeus ja teknologian nopea kehitys vaativat uudenlaisia 

ratkaisuja yhä suurempiin ja monimutkaisempiin eettisiin ongelmiin. Avaan tässä luvussa 

sekä  teknologiaa  että  moraalia  yhdistävää  sopivuuden  käsitettä,  jonka  avulla  näihin 

haasteisiin voi mielestäni löytää edes osittaisen ratkaisun. Vaikka en lopullista ratkaisua 

keksinytkään,  tarjoaa  sopivuus  mielestäni  erinomaiset  lähtökohdat  uusien  ratkaisujen 

löytämiseen.

5.1 Liian nopeat moraaliset päätökset

Kirjaamistani  moraalikokemuksista  teknologian  kanssa  suurin  osa  oli  ensisijaisia 

kokemuksia, jolloin kyseessä on oman toimintani moraalinen arviointi (Mandelbaum 1955, 

288).  En  siis  ole  juurikaan  kokenut  moraalisia  tuntemuksia  toisten  teoista,  vaan  olen 

herkistynyt erityisesti  oman toimintani  arviointiin.  Lähes kaikki ensisijaiset  kokemukset 
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myös  liittyivät  velvollisuuteen,  jolloin  olen  havainnut  kokevani  velvollisuutta  toimia 

jonkin  tietyn,  odotetun  mallin  mukaisesti.  Nämä  kokemukset  ovat  myös  suoria 

moraalikokemuksia,  jotka  vaativat  kokijaa  tekemään  moraalisen  päätöksen  juuri  siinä 

hetkessä.  Tämän  lisäksi  nämä  kokemukset  ovat  suurelta  osin  intuitiivisia,  jolloin  olen 

toiminut  hetkessä,  juurikaan  ajattelematta.  Moraalikokemuksen  rakenne  noudattaa 

Mandelbaumin (1955) ja  Horganin  & Timmonsin  (2008) muodostamia  kuvia  erilaisten 

moraalikokemusten  mahdollisista  muodoista.  Eron  Horganin  &  Timmonsin  (2008, 

118120) muodostamaan kaavan toi se, että jokainen arvoihin perustuva kokemukseni oli 

ensisijainen, jota he eivät pidä tulkintansa mukaan mahdollisena tai todennäköisenä. Olen 

piirtänyt ja merkinnyt tuon poikkeuksen Kuvaan 1 ja Kuvaan 2 merkinnällä (1.). Toisen 

poikkeuksen  muodosti  velvollisuuden  suorasta  kokemuksesta  siirtyminen  epäsuoraan 

kokemukseen, jonka olen myös merkinnyt molempiin kuviin merkinnällä (2.). 

Kuva 2. Suurin osa havaitsemistani moraalikokemuksista eteni punaisella merkitysti. Koko kuvion selitys  
Kuvassa 1.

Tässä  päiväkirjamerkinnässä  on  havaittavissa,  kuinka  koen  velvollisuutta  osallistua 

keskusteluun, jossa velvollisuus muodostuu, kun pohdin omaa toimintaani osana muiden 

toimintaa (poikkeus (2.)), mutta introspektiivisen pohdiskelun jälkeen ajatukseni kääntyy 

arvoihin  (poikkeus  (1.)).  Päätöksenteko  vaikeutuu  entisestään,  koska  syntyy  konflikti 

sisäisen  (arvot)  ja  ulkoisen  (velvollisuus)  intressin  välillä,  jolloin  kokemuksesta  tulee 

sekava  ja  moniulotteinen.  Normatiivisin  keinoin  tilannetta  olisi  haastava  ratkaista  ja 
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päädyn  lopulta  olemaan  toimimatta,  jotta  en  joudu  syvemmälle  tuohon  ongelmaan. 

Moraalista päätöksentekoa ja ongelmaa se ei poista, muttei tässä tapauksessa myöskään tee 

siitä vaikeampaa.

”Selaan Facebookia, kun vastaan tulee tutun henkilön julkaisu 
metsästysonnettomuudesta, jossa kuoli yksi ihminen. Hyvä että näitä asioita 
käsitellään ja niistä puhutaan, jos se vain tehtäisi kunnoittavasti ja järjellä! 
Tuttuni kuvailee, kuinka tuo metsästysreissu on erittäin onnistunut, koska 
metsästyksessä onkin tarkoitus tappaa. Eli todennäköisesti vahinkolaukaukseen  
kuollut ihminen tekee hänen mielestään reissusta onnistuneen… Kirjoituksesta 
noussut keskustelu lähti välittömästi käsistä, ja perustelut olivat kaikkea maan 
ja taivaan väliltä. Minulle tulee sellainen olo, että tällaiseen käyttäytymiseen 
täytyy jo puuttua. Paras perustelu onnistuneelle reissulle oli ”lajityypillinen 
käyttäytyminen”, jolla viitattiin ihmisen tarpeeseen tappaa. Keskustelussa 
viitattiin muutaman kerran tieteeseen ja jopa toisten kunnioittamiseen, mutta 
nämä kommentit poljettiin suohon hyvin nopeasti. Pohdin että onko oikein edes  
kirjottaa tuommoista someen ja olenko vain huonompi ihminen, jos vastaan 
tuohon. Ihmiset unohtavat sosiaaliset taidot ja käyttäytyvät sosiaalisessa 
mediassa aivan eri tavalla kuin kasvokkain käydyn keskustelun aikana. En 
suoraan sanottuna olisi tunnistanut tuttuani tuon kirjoittelun perusteella, sillä 
kasvokkain hän tuntuu olevan fiksu ja osaavan lukea tilannetta niin, että 
käyttäytyy toisia kunnioittavasti. Ihmiset uskovat niin vahvasti omiin 
arvoihinsa, ettei edes tiede kelpaa, jos se ei istu omaan arvomaailmaan. En 
liity keskusteluun, ihmettelen vain, sanoisivatko nuo ihmiset noita asioita 
samalla tavalla, jos kokoaisin heidät yhteiseen fyysiseen tilaan keskustelemaan 
tuosta asiasta…” (7.)

Tämä  kokemus  kiteyttää  hyvin  myös  muiden  tilanteiden  rakenteen,  jossa  ensisijainen 

kokemus liittyy arvoihin. En väitä, että tuo siirtymä olisi suora, vaan tilanne vaatii myös 

toissijaisen  kokemuksen  elementtejä,  kuten  yllä  esitellyssä  tilanteessa.  Ensisijaisen  ja 

toissijaisen,  sekä  velvollisuuden  ja  arvojen  kokemusten yhdistäminen muuttaa  tilanteen 

moraalisesti  todella  monimutkaiseksi,  jolloin  pelkästään  normatiivisen  etiikan  teorioilla 

tilanteen  ratkaiseminen  olisi  ylitsepääsemättömän  työlästä  ja  hidasta.  Nykyteknologian 

aiheuttama  tilanteiden  ja  tapahtumien  nopeus  ei  enää  mahdollista  näin  syvällistä 

pohdiskelua ainakaan kaikissa sitä vaativissa tilanteissa.  Nykyaikainen teknologia meitä 

tekemään moraalisesti merkittäviä päätöksiä todella nopeasti, jolloin päätökset ovat usein 

intuitiivisia, eli harkitsemattomia.

Intuitiivisissa,  harkitsemattomissa  päätöksissä  moraalinen  päätös  syntyy  sopivuuden 

perusteella.  Kuten  pitkään  pohdituissa  päätöksissä,  myös  intuitiivisissa  päätöksissä 
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lopullinen  toiminta  perustuu  siihen,  että  olen  kokenut  toiminnan  sopivan  kyseiseen 

tilanteeseen. Erona on tietysti se, että hitaasti pohtiessani pystyn arvioimaan tilannetta ja 

toiminnan  seurauksia  laajasti  ja  kattavasti,  jolloin  minulla  on  päätökseni  pohjalla 

merkittävä määrä tietoa ja arviointia. Intuitiivisissa päätöksissä puolestaan kaikki tuo tieto, 

jota hyödynnän päätöksessä, perustuu aiemmin kokemaani, jonka perusteella myös toimin.

”Istun aamu kymmeneltä kotisohvallani kirjoittamassa gradua. Puhelin makaa 
sohvalla turvallisen matkan päässä, ettei minulle tule houkutusta katsoa sitä ja 
luopua kirjoittamisesta. Joskus tämä on vaikeaa, jos kirjoittaminen ei suju ja 
lukeminen maistuu puulta. Huomaan että en vilkuile puhelinta enää niin paljon  
kuin aiemmin, joten oletan että olen hieman rauhoittunut ja kirjoittaminen voi 
sujua paremmin tänään. Kuitenkin niinkin pieni asia kuin puhelimen asento 
aiheuttaa minulle moraalisia tuntemuksia. Puhelimen näytöstä heijastuu 
olohuoneen valo ja aina kun hieman muutan asentoani, huomaan sen 
puhelimen näytössä välähdyksenä. Tähän automaattinen reaktioni on, että 
oletan sen soivan ja katson sitä. Varmistan jopa, että puhelimessa on äänet 
päällä, jos joku vaikka soittaakin siihen. …. …mieleeni tulee, että henkilö X 
saattaa soittaa yrityksen asioiden tiimoilta, milloin tahansa, ja tämän henkilön 
tuntien, hänen kärsivällisyytensä ei riitä odotella vastauksia, joten jos en 
vastaa välittömästi, menee hän tekemään päätöksiä yksin ja nopeasti. Nämä 
päätökset eivät ole useinkaan olleet pitkällä aikajänteellä kovin järkeviä, joten 
koen velvollisuudekseni olla tavoitettavissa jatkuvasti, jotta asiat etenevät.

Käännän pienen pohdiskelun jälkeen puhelinta niin, että näen sen 
silmäkulmassani, mutta niin, ettei valo enää heijastu siitä, joten voin myös 
laittaa sen äänettömälle. Tämä järjestely vaikuttaa toimivan, sillä siihen tulee 
jatkuvasti turhia viestejä, jotka pitäisivät ääntä, mutta eivät ole tärkeitä, joten 
on parempi, jos en kuule niitä, mutta näen silmäkulmassani, jos joku soittaa 
minulle.” (5.)

Oheinen tilanne tuli ja meni ohi erittäin nopeasti. En varsinaisesti edes tajunnut toimivani, 

vaan  toimin  intuitiivisesti.  Jälkeenpäin  havahtuessani  tilanteeseen  ja  kirjoittaessani  sen 

ylös, tajusin vasta, kuinka intuitiivisesti oikeastaan toimin ja kuinka paljon luotin aiemmin 

kokemaani,  jonka  perusteella  tein  päätöksen.  Toimin  siis  sopivuuden  mukaan.  Kun 

myöhemmin  pohdin  tuota  samaa  tilannetta  ja  arvioin  sitä  rauhassa  ja  monesta 

näkökulmasta,  voin  todeta,  että  jos  minulla  olisi  ollut  aikaa  pohtia  toimintaani  ennen 

päätöstä,  olisin  toiminut  samoin.  Toimin  siis  intuitiivisesti  samalla  tavalla  kuin 

harkitessani.  Tämä  tapaus  toimii  erinomaisena  esimerkkinä  siitä,  kuinka  aiemman 

kokemuksen perusteella voidaan tehdä nopeita ja sopivia päätöksiä.



70

5.2 Symbioottinen teknologia

Sienet elävät muiden orgaanisten eliöiden, kuten puiden, rinnalla, hyötyen niistä valtavasti. 

Itseasiassa  nuo  muut  eliöt  ovat  sienelle  elinehto,  sillä  ilman  niitä  sienet  eivät  pystyisi 

yhteyttämään,  koska  ne  eivät  itse  tuota  lehtivihreää.  Samalla  kun  ne  hyödyntävät 

isäntäänsä, ne tarjoavat tälle vettä ja ravinteita oman juuristonsa avulla. Biologiassa tätä 

vuorovaikutteista  suhdetta  kuvataan  laajasti  käsitteellä  symbioosi.  Koska  tämä  työ  ei 

kuitenkaan kosketa biologiaa, uskallan lainata tuota käsitettä sen väljässä merkityksessä, 

antaen sille paikan ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutussuhteen kuvaamisessa.

Ymmärrän  teknologian  ja  ihmisen välisen  suhteen  hyvin  laajana  kokonaisuutena,  jossa 

fenomenologia  näyttelee  keskiössä.  Laajemmassa  kuvassa,  yhteiskunnan  tasolla, 

teknologia on niin yleisesti käytettyä ja niin monet yhteiskunnan toiminnot nojaavat sen 

olemassaoloon, että  väitän teknologian olevan välttämätöntä,  mikäli  haluamme säilyttää 

nykyisen  yhteiskunnan,  ja  laajemmin  ihmiskunnan,  rakenteet  toiminnassa.  Kapeasti 

katsottuna, kuten tämän työn aineistosta, teknologian ja ihmisen välinen suhde on erittäin 

mielenkiintoinen,  luoden  pohjan  sille,  mitä  nykyaikaisen  teknologian  ja  yhteiskunnan 

välillä  tapahtuu.  Tämän  kappaleen  olen  omistanut  havaitsemalleni  fenomenologiselle 

suhteelle,  jota  kutsun  symbioottiseksi  suhteeksi.  Puhun  myös  symbioottisesta 

teknologiasta,  jolla  tarkoitan  tämän  työn  osalta  älypuhelinta  ja  älykelloa.  Muita 

teknologioita en ole työssäni ja aineistossani käsitellyt,  joten niihin en ota kantaa. Työn 

pohdinnassa  avaan  omia  ajatuksiani  laajemminkin  aiheen  osalta,  mutta  varsinaisiksi 

tuloksiksi en niitä laske.

Älypuhelin

Pidän  älypuhelinta  ensisijaisesti  hermeneuttisena  teknologiana.  Sen  kyky  välittää 

merkityksiä  ympäröivästä  maailmasta  on vertaansa vailla.  Minun ei  tarvitse  välttämättä 
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edes katsoa sitä tai koskea siihen, ja silti se kykenee välittämään minulle valtavan määrän 

informaatiota siitä, mitä ympärilläni mahdollisesti tapahtuu.

”Puhelin piippaa sohvalla. Tämä ääni kertoo tärkeästä viestistä. Se on 
pidempi, ikään kuin venytetty, hiljalleen hiipuva ääni. Vähän kuin joku löisi 
vanhaa kirkon kelloa, mutta kuitenkin korkeampi ja heleämpi. Sen erottaa kyllä  
normaalista viestiäänestä.” (15.)

Vaikka  älypuhelin  on  ensisijaisesti  hermeneuttisessa  suhteessa  kanssani,  on  tuossa 

suhteessa  enemmän  kuin  pelkästään  merkitysten  välittäminen.  Älypuhelin  vaikuttaa 

elämääni, minä vaikutan sen olemassaoloon ja en voi väittää, ettenkö tarvitsisi sitä. Elän 

sen kanssa symbioottisessa suhteessa, sillä ilman sitä, en voisi kokea samoja kokemuksia 

tai  toimia samalla  tavalla.  Ei  siis  ole välttämätöntä käyttää tuota teknologiaa,  mutta  on 

välttämätöntä käyttää sitä, mikäli haluan saavuttaa samat kokemukset.

Voisi  sanoa,  että  tuo teknologia  on onnistunut  siinä mihin  se on suunniteltu,  koska se 

helpottaa  elämääni,  mahdollistamalla  tehokkaan  toiminnan  ja  nopean saavutettavuuden. 

Olen  esimerkiksi  puhelimen  avulla  löytänyt  sosiaalisen  median  kirpputoreilta  sellaisia 

kirjoja, joita on vaikea muuten löytää.

 ”Huomaan  yhdessä  myyntiryhmässä  kasan  kirjoja,  jotka  ovat  samaa  
kategoriaa, jota olen aiemmin jo havitellut – näitä vuorikiipeilykirjoja ei löydy  
varsinkaan suomesta kovin helposti ja nekin, jotka löytyvät, ovat suht kalliita –  
tämähän  on  oikea  kultakaivos,  kymmenkunta  hyvää  klassikkokirjaa  samalta  
myyjältä!” (12.)

Teknologian kyky välittää merkityksiä voi myös näyttäytyä negatiivisena. Se esimerkiksi 

aiheuttaa minulle henkisiä paineita, jotka olisivat kenties toisenlaisia tai vähäisempiä ilman 

teknologiaa, koska teknologia on niin tehokas työkalu välittämään noita merkityksiä.

”Minulle on syntynyt lähes pakonomainen tarve pitää puhelinta näkyvillä niin, 
että näen jos minulle tulee viesti… …olen jopa kääntänyt puhelimen niin, ettei 
auringonvalo heijastu ilmoitusvalon kohdalta, jotta voin havaita viestin 
saapumisen heti. Pohdin, tulisiko minun tai muiden olla saavutettavissa koko 
ajan…”. (1.)
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Symbioottiseksi  kutsumassani  suhteessa  korostuu  teknologian  ja  ihmisen  välinen 

vuorovaikutteinen  suhde,  jossa  kokemuksen  olemassaolo  riippuu  molempien 

olemassaolosta. Toisin sanoen kuvaan symbioottisella suhteella sellaista vuorovaikutusta, 

jossa  ihminen  ja  teknologia  ovat  hyvin  syvässä  suhteessa  toistensa  kanssa,  kuten 

kyborgisessa  suhteessa,  mutta  suhde  ei  ole  välttämättä  fyysinen,  vaan  luonteeltaan 

sellainen, jossa kokemuksen muodostumisen edellytyksenä on molempien olemassaolo ja 

vuorovaikutteinen suhde. Kyborgisessa suhteessa ihminen ja teknologia ovat kietoutuneet 

yhteen niin vahvasti, että ne muodostavat yhtenäisen, kokevan kokonaisuuden, joka kokee 

maailman (Verbeek 2008, 391).

Kun  olen  vuorovaikutuksessa  älypuhelimen  kanssa,  kohdistuu  intentioni  teknologian 

hermeneuttisesti  rakentamaan  merkitykseen.  Tässä  mielessä  älypuhelin  on  siis 

hermeneuttinen teknologia, mutta sen muokatessa keräämäänsä informaatiota, kyseessä on 

ennemminkin  komposiittinen  suhde.  Komposiittisessa  suhteessa  teknologia  tulkitsee 

maailmaa ja välittää tuon informaation ihmiselle. Yhteen ovat kietoutuneina teknologia ja 

maailma.  Huomionarvoista  on  se,  että  teknologia  ei  tällöin  aktiivisesti  muuta  ihmisen 

käsitystä  maailmasta,  eli  teknologialla  ei  ole  intentiota  ihmistä  kohti.  (Verbeek  2008, 

392393.)

Älypuhelin  poikkeaa  komposiittisesta  suhteesta  siinä,  että  se  kerää  myös  minusta  ja 

toiminnastani  tietoa,  jota  se  hyödyntää  aktiivisesti,  muokatessaan  esimerkiksi  minulle 

näytettävää sisältöä, jolloin teknologialla on intentio, joka kohdistuu myös minuun. Tämän 

intentionaalisen  toiminnan  avulla  älypuhelin  pystyy  vaikuttamaan  puolestaan  minuun 

teknologian  käyttäjänä.  Lopulta  intentioni  kohdistuu  teknologian  intentioon,  joka  on 

vuorovaikutuksessa sekä minun että maailman kanssa aktiivisesti, jolloin kyseessä ei voi 

olla pelkkä hermeneuttinen suhde. Tämä suhde ei ole myöskään ainoastaan komposiittinen, 

sillä teknologian intentio kohdistuu myös minuun. Kutsun tätä suhdetta symbioottiseksi. 

Aiemmin  käyttämieni  kaavojen  mukaisesti  symbioottinen  suhde  on:  (ihminen   

teknologia  maailma), jossa nuolet kuvaavat kuinka teknologian intentio kohdistuu sekä 

minuun  että  maailmaan,  samalla  kun  oma  intentioni  kohdistuu  teknologian  minulle 

rakentamaan  hermeneuttiseen  merkitykseen  ympäröivästä  maailmasta.  Sulkumerkeillä 

kuvataan niitä  osia,  jotka kietoutuvat  yhteen.  Tässä tapauksessa ihminen,  teknologia  ja 

maailma  ovat  kaikki  kietoutuneita,  sillä  teknologia  yhdistää  intentionsa  avulla  ihmisen 

maailmaan niin vahvasti ettei näitä kaikkia voida erottaa toisistaan. Tämä kuvaa hyvin sitä, 
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kuinka  symbioottinen  suhde  lopulta  voidaan  määritellä,  yhteenkietoutumisena,  jossa 

tällaisen  kokemuksen  saavuttaminen  ilman  kaikkien  osien  kietoutumista  ei  olisi 

mahdollista.

Älykello

Älykellon  kanssa  tulee  väistämättä  eteen  tilanne,  jossa  tulkitsen  omaa  kehoani,  sen 

toimintaa,  täydennän omaa kokemustani  katsomalla  esimerkiksi sykkeen siitä.  Tällaisen 

kokemuksen aikana olen tavallaan riippuvainen kellosta, sillä ilman sitä, en voisi saavuttaa 

tällaista kokemusta. Tuntisin kyllä sykkeeni, mutta kellon avulla pystyn tulkitsemaan sitä 

huomattavasti tarkemmin. Samoin on nukkumisen suhteen. Kello kertoo minulle aamulla, 

kuinka hyvin olen nukkunut, perustuen muun muassa sykkeeseen ja siihen, kuinka paljon 

olen liikehtinyt yön aikana. Tällöin intentioni kohdistuu teknologian avulla itseeni osana 

maailmaa.  Teknologia  puolestaan  mittaa  kehoani,  tehden  tulkinnastaan  minulle 

ymmärrettävän koosteen: 

”On aika katsoa mitä mieltä kello on viime yön unesta. Itsestäni ainakin 
tuntuu, etten nukkunut kovin hyvin. Pyörin aika paljon ja herätessä olin liiankin  
virkeä. Vähän sama kuin armeijassa, kun keho on nukahtanut, mutta aivot eivät  
nuku, vaan käyvät samoilla kierroksilla koko yön ja aamulla herääminen ei ole 
yhtään vaikeaa. Nyt, pari tuntia myöhemmin alan huomaamaan, kuinka aivot 
ovat melko jumissa ja kroppa tuntuu heikolta. Kellon mukaan olen nukkunut 7h  
55min. Aika hyvä suoritus. 8 tuntia on se tavoite, kun jossain on joku niin 
sanonut. Syvää unta on ollut 35 minuuttia, eli aivan liian vähän ja kevyttä unta 
7h 14min. REM-unta kokonaiset 6 minuuttia ja senkin ajan olin hereillä 
aamulla ja kello ei näköjään ole sitä tajunnut. Erikoista, ettei kello ole 
tallentanut sitä, kun olen pyörinyt, eikä ole huomannut, että olen käynyt 
hereillä. Luulisi sen huomaavan, jos se kerran REM-untakin seuraa. En 
näköjään saanut unestani suoritusmerkintää, koska sitä tuli alle 8 tuntia. 
Muilta öiltä merkintä näkyy olevan.” (9.)

Symbioottinen teknologia on työkalu,  keino saavuttaa sellainen kokemus, jota  ei  ilman 

teknologiaa voisi saavuttaa, joten teknologian merkitys tälle kokemukselle on välttämätön. 

Riippuu teknologian toimivuudesta ja suunnittelusta, kuinka hyvin se toteuttaa tehtävänsä, 

eli  tulkitsee  ihmistä  ja  muotoilee  tästä  saadun  informaation  ihmiselle  ymmärrettävään 
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muotoon.  Teknologia  siis  tarvitsee  ihmistä,  koska  tämä  toimii  sen  resurssina.  Myös 

ihminen tarvitsee tuota teknologiaa tätä kokemusta varten.  Kuten katkelmasta käy ilmi, 

teknologian  epäonnistuessa  tehtävässään,  se  aiheuttaa  hämmennystä  ja  vaikeuttaa  sen 

toiminnan  hyväksymistä.  Tällainen  epäonnistuminen  siis  rikkoo  tuon  symbioottisen 

suhteen sisältämän yhteenkietoutuneisuuden ainakin osittain, jolloin olen itse turvautunut 

omaan keholliseen kokemukseeni. Teknologian välittämä merkitys jää kuitenkin elämään 

ajatuksissani, sillä olen elänyt vuorovaikutuksessa sen kanssa jo niin kauan, etten täysin 

hyväksy  sen  epäonnistumista,  vaan  kyseessä  on  ennemminkin  särö,  eikä  täydellinen 

epäonnistuminen. En siis hylkää teknologiaa, vaan suhtaudun siihen varauksella. Kelloon 

rakennettu suoritusmerkintä näyttelee tässä tapauksessa merkittävintä roolia moraalisessa 

mielessä. Se kannustaa ja velvoittaa minua toimimaan siten, kuinka kellon ohjelmoijat ovat 

parhaaksi  katsoneet,  jolloin  kello  välittää  hermeneuttisesti  minulle  jonkin  moraalisesti 

oikeaksi  katsotun  toimintatavan.  Mikäli  kello  olisi  toiminut  oikein,  eikä  epäonnistunut 

mittauksessa,  olisin  kokenut  sopivaksi  saada  tuon  merkinnän  ja  mahdollisesti  kokenut 

moraalista  velvollisuutta  parantaa  toimintaani,  mikäli  en olisi  saanut  merkintää.  Kellon 

epäonnistuminen  mittaamisessa  aiheutti  siis  epäonnistumisen  myös  sen  moraalisessa 

toimijuudessa.

5.3 Muutos immanenssiin

Symbioottisen suhteen erityisenä ominaisuutena on teknologian kyky vaikuttaa ihmiseen. 

Tässä  nousee  suureksi  kysymykseksi  erityisesti  teknologian  vaikutus  moraaliin,  koska 

immanentti  subjekti  on  vuorovaikutuksessa  transendentin  maailman  kanssa.  Tällöin 

vuorovaikutus  kulttuurin  kanssa  auttaa  minua  muodostamaan  kuvan  itsestäni  ja 

toiminnastani osana ympäröivää maailmaa. Aiemmin esitin kuinka lääkkeet teknologiana 

voivat  vaikuttaa  immanenssiin,  jolloin  kuva  itsestäni  ja  todellisuudesta  muuttuu  niiden 

vaikutuksesta. Uskon että teknologia pystyy tekemään saman, joskaan en perehdy ilmiön 

lääketieteelliseen puoleen. En todellakaan tiedä millä tavoin eri  lääkkeet  vaikuttavat eri 

reseptorien toimintaan, enkä myöskään kuinka teknologia vaikuttaa niihin. Puhun ilmiöstä 

erityisesti  fenomenologian avulla,  jolloin keskityn immanenssin ja transendenssiin,  sekä 

muutoksiin niissä.
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Erityisen mahdollisuuden tämän tarkasteluun on tuonut maailmalla parhaillaan vaikuttava 

koronaviruspandemia.  Pandemian  vuoksi  myös  oma  liikkumiseni  ja  sosiaaliset 

kanssakäymiset  ovat  vähentyneet,  jolloin  merkittävä  osa  viestinnästä  ja  sosiaalisesta 

toiminnasta  on siirtynyt  teknologiavälitteiseksi.  Kun teknologia on se,  joka pitää minut 

yhteydessä maailmaan, moraalikäsitykseni muodostuu ainoastaan sen näyttämän sisällön 

perusteella,  joka on ainoa sosiaalinen  ja  yhteisöllinen yhteyteni.  Tällaisena  aikakautena 

ihmisen moraalikäsitystä  pommitetaan jatkuvasti  teknologian kautta.  Katoaako normaali 

yhteiskunnan  ja  yhteisön  avulla  rakennettu  moraalikäsitys  kokonaan?  En  usko,  että  se 

katoaa, vaan se ainoastaan muuttuu, sillä ihmisten moraalikäsitys fyysisessä maailmassa 

vaikuttaisi olevan jollain tavalla erilainen kuin verkossa tapahtuvassa kanssakäymisessä. Jo 

aiemmin esittelemässäni tilanteessa tämä näkyy hyvin selvästi:

”Selaan Facebookia, kun vastaan tulee tutun henkilön julkaisu 
metsästysonnettomuudesta, jossa kuoli yksi ihminen. Hyvä että näitä asioita 
käsitellään ja niistä puhutaan, jos se vain tehtäisi kunnioittavasti ja järjellä! 
Tuttuni kuvailee, kuinka tuo metsästysreissu on erittäin onnistunut, koska 
metsästyksessä onkin tarkoitus tappaa. Eli todennäköisesti vahinkolaukaukseen  
kuollut ihminen tekee hänen mielestään reissusta onnistuneen… Kirjoituksesta 
noussut keskustelu lähti välittömästi käsistä, ja perustelut olivat kaikkea maan 
ja taivaan väliltä. ... Ihmiset unohtavat sosiaaliset taidot ja käyttäytyvät 
sosiaalisessa mediassa aivan eri tavalla kuin kasvokkain käydyn keskustelun 
aikana. En suoraan sanottuna olisi tunnistanut tuttuani tuon kirjoittelun 
perusteella, sillä kasvokkain hän tuntuu olevan fiksu ja osaavan lukea 
tilannetta niin, että käyttäytyy toisia kunnioittavasti. ... En liity keskusteluun, 
ihmettelen vain, sanoisivatko nuo ihmiset noita asioita samalla tavalla, jos 
kokoaisin heidät yhteiseen fyysiseen tilaan keskustelemaan tuosta asiasta…” 
(7.)

En  haluaisi  uskoa,  että  teknologialla  on  näin  suuri  rooli  ihmisten  moraalikäsityksen 

muodostumisessa,  mutta  en  voi  täysin  kieltääkään  sitä.  Kun  tällainen  symbioottinen 

teknologia  on  ihmisten  pääasiallinen  vuorovaikutuksen  ja  sosiaalisen  kanssakäymisen 

väline, on sillä väistämättä seurauksia. Fyysisen, kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen 

puute etäännyttää ainakin minua muista ihmisistä, sillä teknologia ei edelleenkään pysty 

tarjoamaan yhtä kokonaisvaltaista vuorovaikutusta. Omien havaintojeni perusteella myös 
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muut  ihmiset  kokevat  samankaltaista  etääntymistä,  jolloin  verkossa  tapahtuva 

vuorovaikutus nousee entistä suurempaan rooliin.

Moraalikäsityksen  muodostuessa  vuorovaikutuksessa  ympäröivän  maailman  kanssa,  on 

väistämätöntä,  että  myös  se  muuttuu  tällaisessa  tilanteessa.  Kun  vuorovaikutus  on 

teknologian kautta tapahtuvaa, jää siitä sellaisia elementtejä pois, joita teknologia ei voi 

välittää. Myös symbioottisen teknologian ominaisuus, intentio kohti ihmistä ja maailmaa, 

muuttaa käsitystäni itsestäni ja tällöin suhteestani ympäröivään maailmaan. Kun aiemmin 

keskustelin  yhteiskunnallisista  ongelmista  ystävieni  kanssa  kasvokkain,  vaihdoimme 

ajatuksia ja kiistelimme aiheesta eri näkökulmia hyödyntäen, kykenin tuntemaan empatiaa 

ja sympatiaa, koska fyysiset kehomme olivat osa tuota vuorovaikutusta. Koin siis tilanteen 

fenomenologisessa  mielessä  kokonaisvaltaisemmin,  jolla  oli  merkittävä  vaikutus  myös 

vuorovaikutustilanteeseen. Kun nyt vastaavat tilanteet tapahtuvat teknologian välityksellä, 

voin  kiistellä  aiheesta  ”kasvottomasti”,  tuntematta  ja  näkemättä  vastapuolta.  Ja  mikä 

parasta,  teknologia  valitsee  algoritmin  ja  minusta  kerätyn  tiedon  avulla  minulle  tietyt 

keskustelut, joihin sen mielestä haluan osallistua, tai vielä pahempaa, jota se haluaa minun 

näkevän. Tällöin teknologia pyrkii aktiivisesti muuttamaan ajatteluani ja käsitystä itsestäni 

osana maailmaa. Tällä on väistämättä rooli myös moraalikäsitykseni muodostumisessa. Ei 

välttämättä heti, mutta tilanteen pitkittyessä, voi teknologia olla entistä enemmän minun ja 

maailman välissä, keräten tietoa molemmista ja päättäen millaisen maailman se minulle 

näyttää. Teknologia siis vaikuttaa immanenssiini, kenties hitaasti, mutta varmasti.

Vaikka  emme  ole  vielä  täysin  teknologian  välittämän  vuorovaikutuksen  armoilla,  on 

suunta  vahvasti  menossa  sitä  kohti.  Seuraavaksi  pohdin  tulevaisuutta  ja  sitä,  kuinka 

teknologia ympäröi meitä jatkuvasti enemmän, muuttaen elämääni todellisuutta.

5.4 Teknologinen multiversumi

”Koska kello on jo 15.24 ja normaalit ihmiset lopettelevat töitään toimistoissa, 
tulee minulle houkutus, johon tartun – avaan puhelimen ja antaudun sen 
vietäväksi. Välittömästi tämän jälkeen tuntuu kuin puhelin olisi kuuma kivi, 
jokin kaikin keinoin välteltävä asia, johon ei todellakaan pitäisi koskea. 
Samaan aikaan se kuitenkin tuntuu pakotieltä, voinhan minä vaikka sillä 
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lueskella jotain artikkeleita, tai ainakin googlailla tutkimukseni aihetta. Tuskin 
kukaan kovin paljoa puhelimella lukee tieteellisiä artikkeleita… Jotenkin aion 
kyllä livistää tästä tilanteesta ja hyödyntää puhelinta. Sillä pääsee johonkin 
toiseen ”todellisuuteen”, jossa kaikki muut tuntuvat elävän. Oma arki kun ei 
sisällä juurikaan sosiaalisia tilanteita, niin ehkä haen niitä verkosta, mutta en 
todellakaan osallistu niihin. Silloinhan minä itsekin siirtyisin sinne toiseen 
”todellisuuteen”, enkä halua mennä sinne. Ehkä kurkata, mutta en osallistua. 
Tai ehkä niin, ettei kukaan näe, kun teen sen.” (18.)

Kokemuksessani teknologia muodostaa toisen todellisuuden, johon aina välillä pakenen, 

mikäli  haluan  irtioton  fyysisestä  todellisuudesta,  jossa  elän.  Taistelen  selvästi  tuota 

teknologian muodostamaa toista todellisuutta vastaan, kokien sen pahana, mutta samalla 

paikkana,  jossa  kaikki  sosiaalinen  kanssakäyminen  tapahtuu.  Samaan  aikaan  haluan 

osallistua tuohon kanssakäymiseen,  mutta  en kuitenkaan olla  näkyvillä.  Tunnen jääväni 

sosiaalisten  tilanteiden  ulkopuolelle,  jos  en  käytä  teknologiaa,  koska  pandemian 

aiheuttama  eristyneisyys  on  vienyt  ”todelliset”  sosiaaliset  kanssakäymiset.  Tilanne  on 

muodostanut erinomaisen asetelman suuremman virtuaalisen todellisuuden rakentamiselle, 

johon esimerkiksi Facebook on tarttunut:

“Facebook plans to hire 10,000 in EU to build 'metaverse'” (Reuters 18.10.2021).

Kyseessä  on  pyrkimys  rakentaa  virtuaalisesti  toimiva  toinen  todellisuus,  jossa  ihmiset 

voivat  liikkua  ja  olla  uusilla  tavoilla  vuorovaikutuksessa  keskenään  ilman,  että  heidän 

tarvitsee olla fyysisesti samassa paikassa (Reuters 18.10.2021). Mutta olenko Facebookissa 

jo  muutenkin  toisessa  ulottuvuudessa?  Pääsen  sinne  pakoon  todellisuudessa  edessä 

odottavia haasteita,  siellä voin olla joku toinen, tai ainakin jotain muuta kuin mitä olen 

tässä todellisuudessa. Fenomenologisesti tuo toinen todellisuus on selvästi olemassa, mutta 

onko  se  osa  tätä  todellisuutta?  Aineiston  perusteella  siellä  voi  luoda  itselleen  toisen 

”minän”, joka reagoi asioihin eri tavalla kuin fyysisessä todellisuudessa. Ihmisten kynnys 

sanoa  asioita  madaltuu  ja  ehkä  jopa  heidän  moraalikäsityksensä  muuttuu.  Itselleni  on 

hankalaa keskustella Facebookissa kenenkään kanssa. En julkaise tai kommentoi mitään 

siellä,  koska  en  usko  ihmisten  ymmärtävän  ajatuksiani,  joiden  ymmärtämiseksi  pitäisi 

käydä  pitkä  keskustelu,  johon  Facebookin  kommenttiosio  ei  kannusta.  Koen 

vuorovaikutuksen  myös  olevan  vaikeaa  Facebookissa,  koska  olen  tottunut  ihmisten 

väliseen vuorovaikutukseen fyysisesti läheisesti.
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Millaiseksi  moraali  muuttuu,  kun  ihminen  ei  ole  fyysisesti  samassa  tilassa 

keskustelukumppanin  kanssa,  eikä  joudu  kohtaamaan  tämän  ilmeitä,  kehonkieltä  ja 

reaktioita?  Tällöin  jää  teknologian  vastuulle  välittää  kulttuurista  informaatiota,  jonka 

avulla myös moraalikäsitys syntyy. Tähän asti  moraalikäsitys on syntynyt yhteiskunnan 

asettamien rajojen mukaisesti, jolloin esimerkiksi laki ja yleisesti hyväksytyt toimintatavat 

asettavat  tietyt  normit  sille,  mikä  on  moraalisesti  hyväksyttävää.  Verkossa  valvonta  ja 

rajojen  määrittely  on  ollut  hyvin  häilyvää,  mutta  viime  vuosina  tilanne  on  muuttunut 

erilaisten säädösten myötä. En kuitenkaan usko, että nykyiset säädökset ja valvonta ovat 

riittäviä  toimenpiteitä  esimerkiksi  Facebookin  ”metaversumin”  kohdalla.  Suuremmaksi 

ongelmaksi muodostuu, kun yksityinen yritys päättää algoritmien avulla siitä, minkälaista 

todellisuutta valtavalle joukolle ihmisiä näytetään. Tällaista teknologian avulla käytettyä 

valtaa esiintyy myös omassa aineistossani, joskin hieman eri muodossa:

”Aina kun minulle tulee sähköposti, enkä koe sitä hyödylliseksi, poistan itseni 
heidän postituslistaltaan, jotta saisin vähennettyä minulle tulevien 
sähköpostien ja siten myös puhelimen kautta tulevien ärsykkeiden määrää. …
Toinen hankala tapaus on eräs pankki. En voi perua heidän sähköpostejaan 
ilman, että hommaan ensin verkkopankkitunnukset, sillä ainoastaan niillä 
pääsee muuttamaan omia tietoja. Ymmärrettävää, mutta kaikki muut pankit 
hyväksyvät myös muiden pankkien kirjautumisen. Viestit tulevat minulle 
automaattisesti, koska meillä on puolisoni kanssa yhteinen pankkikortti 
kyseisessä pankissa, jolla hoidamme yhteiset ruokakauppaostokset yms.” (26.)

Esimerkistä  ilmenee  kuinka,  tässä  tapauksessa  pankki,  käyttää  teknologiaa  hallinnan  ja 

vallankäytön  välineenä,  vaikka  heillä  olisi  vaihtoehto,  jota  useat  muut  pankit  käyttävät 

helpottaakseen asiakkaiden asiointia.  Nykyinen teknologia mahdollistaa valtavan määrän 

tällaisia vallankäytön ja hallinnan keinoja.

Hieman hienotunteisempaa vallankäyttöä on moraalin hyödyntäminen teknologian avulla. 

Koska maailma kärsii koronaviruspandemiasta, myös suomen hallitus ja ministeriöt ovat 

reagoineet tilanteeseen. Seuratessani uutisointia ja ohjeistuksia, olen toistuvasti havainnut 

viittauksia ja kehotuksia Koronavilkku -sovelluksen käyttöön. Näitä on ollut siinä määrin, 

että  se  on vedonnut  omaan moraaliini,  jolloin  olen  itsekin  alkanut  käyttämään kyseistä 

sovellusta:
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”Puhelimessa oli koronavilkku koko ajan päällä, niin ainakin kannetaan 
osamme tähän tilanteeseen. Kai tässä ollaan aika hyviä kansalaisia, kun ei 
juuri käydä muualla kuin kaupassa ja sielläkin on koronavilkku ja maski aina 
mukana.” (9.)

Kyseisessä  tapauksessa  valtion  eri  toimijat  ovat  onnistuneet  vetoamaan  velvollisuuden 

tunteeseeni,  koska  koin  vahvaa  velvollisuutta  osallistua  yhteisen  päämäärän 

saavuttamiseen.  Pohtiessani  tilannetta  tarkemmin,  huomasin että  olin tietoisesti  laittanut 

kyseisen  sovelluksen  päälle,  mutta  itse  päätös  oli  intuitiivinen.  Kotoa  lähtiessäni  en 

pohtinut  miksi  laitan  tuon  sovelluksen  päälle,  vaan  toimin  ikään  kuin  automaattisesti, 

tilanteeseen sopivalla tavalla.

Mikäli yksityiset  yritykset onnistuvat luomaan Facebookin tavoitteleman multiversumin, 

jossa ihmiset yhdistetään uudella tavalla toisiinsa teknologian avulla, esiin nousee monia 

eettisiä  kysymyksiä.  Kenties  suurin  niistä  on,  kenen  ja  minkälaista  etiikkaa  siellä 

noudatetaan.  Voivatko  valtiot  valvoa  sitä  jotenkin,  tai  onko  se  edes  toivottavaa? 

Symbioottinen teknologia, joka vaikuttaa immanenssiin, laajuudeltaan kokonaisia valtiota 

koskettava  yksityinen  ”todellisuus”.  Minulle  tämä  kuulostaa  melko  kaoottiselta 

valvontakapitalismilta,  jossa voittajana on tuota multiversumia hallinnoiva yhtiö. Mikäli 

tällaisen  kokonaisuuden  hallintaa  ei  valvota  tehokkaasti,  voi  sitä  hallinnoiva  yhtiö 

käytännössä päättää, millaista sisältöä, milloin ja miten se asiakkailleen näyttää. Kun tätä 

ja nykyistä sosiaalista mediaa, erityisesti älypuhelimella käytettynä, verrataan, on tilanne 

mielestäni  melko  hälyttävä,  sillä  teknologia  vaikuttaa  jo  nyt  oman  moraalikäsitykseni 

muodostumiseen.  Jokin  yleisesti  pätevä  määritelmä  tai  ohjeistus  moraalisesti 

hyväksyttävälle toiminnalle tulisi löytää.

5.5 Sopivuus moraalissa ja teknologiassa – yhdistävä tekijä?

Vaikka  teknologian  kehitykselle  ja  käytölle  ei  ole  olemassa  yhtä  toimivaa  eettistä 

ohjeistusta tai moraalisesti kestävää määritelmää, ei se tarkoita, etteikö sellaista kannattaisi 
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etsiä.  Nopea  teknologian  kehitys  ja  entistä  monimutkaisemmat  ja  vaikeammin 

ymmärrettävät teknologiat voivat aiheuttaa sellaisia ongelmia, joita emme välttämättä ole 

edes ajatelleet. Tällaisten nousevien haasteiden hallitsemiseksi pitäisi löytää jonkinlainen 

ennaltaehkäisevä toimintatapa. Oman panokseni tähän pyrkimykseen tuon pohtimalla, mitä 

yhteistä teknologialla ja moraalilla on.

Sopivuuden  käsite  esiintyy  aineistossani  useassa  eri  kohdassa  niin  moraalin  kuin 

teknologiankin osalta,  ja jopa hyvin samanlaisena ilmiönä.  Moraalisesti  sopiva toiminta 

esiintyy esimerkiksi näin:

”On aika eri asia katsoa puhelimella säätä, kuin selailla somea. Se kuitenkin 
näyttää kaikille muille pelkältä somen selailulta. Tämä minulle tulee aina 
töissä mieleen, kun etsin tietoa puhelimella, joten yleensä teen asiakkaille 
selväksi, että yritän löytää heille lisää tietoa, en siis someta. Vaikka olen 
kotona, eikä puolisoni todennäköisesti edes noteeraisi puhelimen käyttöäni, 
minulle tulee sellainen olo, etten yksinkertaisesti voi vain selailla puhelinta, 
kun olisi muutakin tehtävää. Kymmenen minuutin taistelun ja tämän tekstin 
jälkeen nousen laittamaan tiskejä, enkä edes koske puhelimeen.” (18.)

Toimin esimerkissä ympäristöstä opitun moraalikäsityksen mukaisesti, vaikka oma haluni 

olisi ollut päinvastainen. Tekstistä on myös havaittavissa, kuinka vahvasti teknologia pitää 

minua otteessaan,  koska  kehittelen  itselleni  jopa  perusteluja  teknologian  käytölle  siten, 

ettei se olisi paheksuttavaa. On selvää, että ainakin omasta mielestäni teknologian käyttö 

on jollain asteella paheksuttavaa käyttäytymistä, koska en ole silloin tässä hetkessä.

Teknologialla  on  kuitenkin  paikkansa,  kuten  ilmenee  seuraavasta  esimerkistä.  Olen 

aiemmin ostanut  itselleni  älykellon,  jonka avulla  pyrin seuraamaan omaa liikkumistani, 

sekä kehittymistäni urheillessani.

”Kävimme  päiväretkellä  Louevaarassa,  joka  edustaa  erittäin  vanhaa  
rovaniemeläistä metsää ja on todellakin käymisen arvoinen paikka. Huomasin  
autoon istuessani, etten ottanut kelloa mukaan ja hetken jo mietin, että olisin  
lähtenyt hakemaan sitä. Ajatus ylimpään kerrokseen kiipeämisestä kellon takia  
ei kuitenkaan houkutellut riittävästi. Mennään ilman kelloa. Ajomatkalla kellon  
puuttuminen  häiritsi  ja  ajattelinkin  että  olen  tehnyt  väärin.  Juuri  tällaiseen  
käyttöön minä sen ostin. Mitä ideaa on omistaa ulkoilukello, jos sitä ei käytä  
ulkoillessa.” (24.)
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Teknologian sopivuus ilmenee erikoisessa tilanteessa, kun unohdan ottaa kellon mukaani. 

Koen  että  laiminlyön  itseäni  ja  sitä,  miksi  olen  kellon  alun  perin  ostanut.  Kello  sopii 

täydellisesti  kulttuuriin,  jonka  osana  olen,  koska  itsensä  ja  oman  aktiivisuuden 

seuraaminen  on  muodostunut  laajasti  hyväksytyksi  ja  kannustetuksi  ilmiöksi.  Omalla 

kohdallani  se toimii  motivaatiota  ylläpitävänä tekijänä,  kun voin seurata  kehittymistäni 

urheilusuoritusten aikana ja niiden jälkeen.

Fenomenologisena  ilmiönä  sopivuus  vaikuttaisi  perustuvan  aina  moraalikäsitykseeni. 

Tällöin myös teknologian sopivuus perustuisi siihen, kuinka sen aikaansaama moraalinen 

kokemus sopisi omaan moraalikäsitykseeni. Sopivuus kuitenkin ilmenee teknologian osalta 

makrotasolla,  kulttuurisena  ilmiönä,  kun  moraalifenomenologiassa  sillä  tarkoitetaan 

mikrotason  subjektiivista  ilmiötä.  Kun  pohdin  symbioottista  teknologiaa,  kuten 

älypuhelinta ja sen avulla saavutettua multiversumia, muodostuu tilanteesta niin vahva ja 

monimutkainen yhteenkietoutunut verkosto, että sopivuuden alkuperää on erittäin vaikea 

hahmottaa.  Uskon  kuitenkin  tämän  olevan  eettisesti  kyseenalainen  tilanne,  sillä 

symbioottisen  teknologian  vaikutus  immanenssiini  vaikuttaa  väistämättä  siihen,  minkä 

koen sopivaksi. Tällöin, vaikka minulla on edelleen moraalikäsitykseni, on tuo teknologia, 

jonka  sopivuutta  minun  pitäisi  arvioida,  vaikuttanut  moraalikäsitykseeni.  Se,  mihin 

tällainen kehitys johtaa jää nähtäväksi.
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POHDINTA

Tämän tutkielman  tuloksien  osalta  on muistettava,  että  ne  on  tuotettu  autoetnografisen 

aineiston perusteella. Tällöin tulokset antavat tarkkaa tietoa minun kokemuksistani, eivätkä 

ne  välttämättä  edusta  suurempaa  osaa  ihmisistä.  Uskon  kuitenkin  tuoneeni  tieteeseen 

arvokasta  ensikäden  tietoa,  jonka  avulla  ihmisen  ja  teknologian  vuorovaikutusta  voi 

jatkossa tutkia, sekä mahdollisesti uutta suuntaa sille, kuinka teknologian etiikkaa voidaan 

tutkia.

Olen pyrkinyt  rajaamaan tuloksia  mahdollisimman tarkasti,  jotta  niiden sanoma säilyisi 

sellaisena  kuin  ne  minulle  näyttäytyivät  analyysin  aikana.  Itselleni  ominaiseen  tapaan 

olennaiseen keskittyminen on ollut haastavaa ja se varmasti näkyy myös tuloksissa. Tämän 

vuoksi  olen  kerännyt  itseäni  askarruttavia  kysymyksiä  tähän  pohdintaan.  Seuraavaksi 

niistä.

Science Fictionia vai arkielämää?

Onko  kyborgikeskustelussa  meneillään  sama  ilmiö  kuin  tekoälykeskustelussa,  eli  kun 

puhutaan siitä, mikä on tekoälyä, kaikki tulevaisuuden älykkäät laitteet ovat tekoälyä juuri 

niin kauan, kunnes ne toteutuvat oikeasti.  Silloin niiden asema tekoälynä kiistetään.  Ne 

eivät  enää ole riittävän älykästä  ollakseen tekoälyä.  Kyborgien suhteen tilanne  voi olla 

sama, sillä omien havaintojeni perusteella ei edelleenkään ole normaalia puhua kyborgeista 

muualla  kuin  aiheen  tieteellisissä  kirjoissa,  konferensseissa  ja  yliopistoissa.  Kyborgi 

nähdään edelleen tieteiselokuvien kauhukuvana ihmisen ja koneen ristetymänä, joka pyrkii 

tuhoamaan  maailman.  Todellisuudessa  kyborgeja  on  jo  joka  puolella  ja  paljon 

arkisemmassa  ympäristössä  kuin  vain  laboratorioissa.  Tässä  työssä  pohdin  esimerkiksi 

lääkkeitä, jotka ihmisen kanssa muodostavat kyborgin, mutta useimmat eivät näe tällaista 

yksilöä kyborgina – se on liian tavallista. Ei myöskään mikään muu kuin ihmiseen istutettu 

älyllinen laite tai esimerkiksi muistia laajentava implantti välttämättä ole tulevaisuudessa 

vielä kyborgin määre. Eikö ihmisen hermostoon liitetty proteesi muodosta ihmisen kanssa 

kyborgin, kuten Dalibert (2014, 8384) määrittelee?
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Itse vältän yleisissä keskusteluissa kyborgin käsitettä, sillä se luo asiaan perehtymättömälle 

kuulijalle kuvan juuri tieteiselokuvissa esiintyvästä kyborgista. Käsitteenä se ei myöskään 

tarjoa  kuin  kapean  katsannon  ihmisen  ja  teknologian  väliseen  suhteeseen.  Käytänkin 

mielummin määritelmää transhumaani  teknologia.  Tällä  voidaan kuvata  laajasti  kaikkia 

nykyaikaisen  teknologian  ja  ihmisen  välistä  suhdetta,  riippumatta  siitä,  onko  kyseessä 

kyborginen, hermeneuttinen tai vaikkapa komposiittinen suhde. Posthumaanin käsitettä en 

käytä,  koska  esimerkiksi  tässä  tutkielmassa  ihminen  on  niin  suuressa  roolissa,  ettei 

posthumaani  kuvaa  käsittelemiäni  suhteita  oikein.  Teknologian  rooli  kuitenkin  kasvaa 

jatkuvasti, mutta myös ihminen toimii kriittisenä osana tuota kehitystä. Kuten esittämäni 

symbioottisen suhteen tapauksessa, ihminen toimii teknologian resurssina ja ilman ihmistä 

tuota  teknologiaa  ei  olisi,  tai  ainakaan  sen  olemassaololle  ei  olisi  perustetta.  Tästä 

pääsenkin hyvin seuraavaan aiheeseen: kaiken mittaamiseen.

Mitataan yhdessä!

Kuten tuloksistakin ilmenee, mittaan teknologian avulla sykettä, unta, lepoa, suoriutumista 

erilaisista  urheilusuorituksista,  mittaan  itseäni  monella  tapaa  ja  mikä  tärkeintä,  vertaan 

tuloksia joko yleisesti hyväksyttyihin arvoihin tai muiden ihmisten tuloksiin. Nuo tulokset 

määrittävät minua ihmisenä.  Mittaamisesta on tullut  pakkomielle  ja se pitää otteessaan. 

Itseni mittaaminen näyttää kuinka terve olen, mutta se myös ohjaa minua toimimaan tietyn 

normin mukaisesti. (Butler, Delaney, Hesselbo & Spoelstra 2020, 2.)

Ihminen  kehittää  teknologiaa  mitatakseen  jatkuvasti  enemmän  ja  tarkemmin  (Butler, 

Delaney,  Hesselbo  &  Spoelstra  2020,  9).  Olen  itsekin  tavallaan  pyrkinyt  mittaamaan 

jotain,  jota  ei  lopulta  voida  mitata,  moraalia.  Vaikka  olen  tässä  työssä  pyrkinyt 

noudattamaan  fenomenologista  linjaa,  on  moraalifenomenologiassa  käytetty 

moraalikokemuksen rakenteen mallia omalla tavallaan mittarina sille, millaista moraalia 

koen. En ole päässyt pakoon mittaamista edes laadullisin menetelmin. Kaiken, ja erityisesti 

ihmisen,  mittaaminen  tuntuu  olevan  juurtunut  yhteiskuntaan  niin  syvälle,  että  sitä  on 

vaikea paeta edes niin halutessaan.
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Miksi  kaikkea  siis  mitataan?  Lyhyt  ja  yksinkertaistettu  vastaus  kysymykseen on:  raha. 

Raha itsessään on kenties universaalein mittaamisen väline. Se mahdollistaa vaihtokaupan 

erilaisia hyödykkeitä varten, jonka vuoksi se on toiminut erittäin hyödyllisenä mittarina. 

Työnteon  ja  yhteiskuntien  kehittymisen  myötä  organisaatiot  eivät  enää  voi  teettää 

työntekijöillään yhä pidempiä päiviä, jolloin ongelma on ratkaistu nostamalla työn laatua. 

Teknologian  mahdollistama  automaatio  on  tarjonnut  erinomaiset  puitteet  noudattaa 

työaikojen  säätelyä,  mutta  samalla  kasvattaa  työstä  saatua  tulosta.  (Butler,  Delaney, 

Hesselbo  &  Spoelstra  2020,  45.)  Tuo  automatisoitu  teknologia  kuitenkin  vaatii 

toimiakseen materiaalia, aivan kuten perinteisetkin koneet ja laitteet.  Tämän materiaalin 

tuottavat ihmiset. Minunlaiseni tavalliset, teknologiaa hyödyntävät ihmiset, jotka haluavat 

osallistua yhteiskuntaan ja kulttuuriin, noudattaakseen ja saavuttaakseen asetetut normit. 

Tällä tavoin meistä tulee numeroita, jotka päätyvät lopulta teknologiayritysten kirjanpidon 

tulosriville (Butler, Delaney, Hesselbo & Spoelstra 2020, 5).

Oi moraali, missä lienet

Ihmisen  käyttäminen  teknologian  polttoaineena  ja  resurssina  nostaa  esiin  moraalisia  ja 

eettisiä  kysymyksiä.  Onko  esimerkiksi  eutanasiakoneen  käyttöliittymän  suunnittelijalla 

moraalinen vastuu siitä, millaiseksi tämä lopulta sen suunnittelee? (Fallman 2010, 59). On 

mahdollista tehdä eutanasiasta äärettömän helppoa tai todella vaikeaa jo pelkästään napin 

suunnittelulla.  Kysyykö  järjestelmä  varmistavia  kysymyksiä  ennen  päätöstä?  Millaisia 

kysymyksiä?  Johdattelevatko  ne  johonkin  suuntaan?  On  selvää,  että  kyseisen  laitteen 

suunnittelijalla on vähintään moraalista vastuuta. Valinnat ja kysymykset ovat kuitenkin 

niin  monimutkaisia,  ettei  yhdeltä  suunnittelijalta  voida  vaatia  kykyä  ratkaista  nuo 

ongelmat. Myöskään yksiselitteisiä moraalisia ohjeita ei olla saatu tehtyä.

Itse  hahmottelin  ongelmaan  ratkaisua  viimeisessä  tulosluvussa,  kun pohdin sopivuuden 

ilmiötä  teknologiassa  ja  moraalifenomenologiassa.  Ongelmana  on  edelleen  mikro-  ja 

makrotason  ilmiön  yhdistäminen,  jolloin  ratkaisun  tulisi  vastata  niihin  molempiin. 

Teknologian etiikan kehittäminen sopivuuden avulla on mielestäni niin mielenkiintoinen 

tie, että sen tutkiminen voisi olla todellakin paikallaan.  Millä tavoin sopivuudella sitten 

voidaan rakentaa teknologian etiikkaa? Yhtenä keinona näen opetukseen ja kasvatukseen 

vaikuttamisen,  jonka  avulla  uudet  sukupolvet  oppivat  erilaisen  moraalikäsityksen. 
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Digitaalisen  teknologian  ja  virtuaalisen  todellisuuden  ympäröimänä  kasvavat, 

tulevaisuuden  tekijät,  oppivat  varmasti  hyödyntämään  näitä  kehittyneitä  teknologioita 

erinomaisesti. Koulut voisivatkin tarjota aiempaa enemmän moraalista kasvatusta. Toinen 

mahdollisuus  on  muokata  olemassa  olevia  teknologioita  aina  ajan  moraalikäsitykseen 

sopivaksi,  sillä  niillä  on  valtava  vaikutus  nykyihmisen  elämässä  ja  maailmankuvassa. 

Teknologiat,  varsinkin sosiaaliset  teknologiat  ovat äärimmäisen tehokkaita muovaamaan 

ihmisten ajattelua jopa heidän tietämättään.  Koska ihmisten moraalikäsitys  muuttuu,  on 

perusteltua  muuttaa  myös  käytetyn  teknologian  toimintaperiaatteita  vastaan  aikakauden 

moraalia. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, kuinka sopivuuden käsitettä ja ilmiötä voidaan 

hyödyntää  teknologian  etiikan  tutkimuksessa.  Aihe  vaatiikin  erittäin  paljon  lisää 

tutkimusta, ennen kuin mitään ratkaisuja kannattaa tehdä.

Isoveli vai anarkia – valvontaa ja vallankäyttöä

Tässä kohtaa on varmasti jo selvää, etten itse käytä kovinkaan suurta valtaa teknologian 

osalta. Voin päättää, käytänkö sitä vai en. Toisin sanoen, haluanko eristäytyä yhteiskunnan 

normeista  vai  tavoittelenko  niitä.  Todellista  valtaa  käyttävät  noiden  teknologioiden 

kehittäjät, tai tarkemmin niitä kehittävien yritysten omistajat. Tälle kokonaisuudelle, jossa 

ihmisiä  käytetään  teknologian  resurssina,  on  kehitetty  oma  nimensäkin: 

valvontakapitalismi.  Valvontakapitalismi  perustuu  nimensä  mukaisesti  valvontaan,  joka 

palvelee kapitalistisia tavoitteita.  Tällä ei luonnollisesti ole välttämättä mitään tekemistä 

yhteisen hyvän tavoittelussa (Verbeek 2013, 75), mutta koska olen jo käsitellyt moraalia, 

avaan ainoastaan oman mielipiteeni valvontakapitalismista.

Laajemmassa  kuvassa  valvontakapitalismi  johtaa  teknokratiaan,  joka  on  lopulta 

aristokratian  kehittynyt  muoto,  jossa  teknologialla  hallitaan  suuria  massoja  ja  ainoa 

päämäärä on omistaa mahdollisimman paljon näitä hallinnan mahdollistavia teknologioita 

(Verbeek  2013,  75).  Henkilökohtaisesti  en  usko  tällaiseen  järjestelmään,  sillä  olemme 

vasta  pääsemässä  irti  edellisistä  aristokraattisista  järjestelmistä.  Maailman  valtiot 

peräänkuuluttavat  jatkuvasti  demokratian  nimeen,  joten  eikö  se  olisi  sopiva  vaihtoehto 

myös teknokratialle? 



86

Mitä  tapahtuisi,  jos  Facebook  poistaisi  algoritmistaan  sellaiset  elementit,  jotka 

määrittelevät  mitä  sisältöä  minulle  näytetään?  Entä  jos  se  lopettaisi  keskusteluiden  ja 

julkaisujen kontrolloinnin? Ihannemaailmassa tästä varmaankin syntyisi hieno digitaalinen 

demokratia, mutta valitettavasti se johtaisi todennäköisemmin anarkiaan, joka karkottaisi 

suurimman osan käyttäjistä. Demokratisoinnin tulisi tapahtua hallitusti, siten, ettei anarkiaa 

synny.  Suhteellisen  uusi  teknologinen  ratkaisu,  Blockchain,  on  tuonut  meidät  askeleen 

lähemmäksi demokraattista teknologiaa. Blockchain on teknologiana digitaalinen verkosto, 

jossa  jokaisen  sitä  käyttävän  ihmisen  tietokone  varmentaa  muiden  tapahtumia. 

Yleisimpänä esimerkkinä kyseisestä teknologiasta ovat virtuaaliset valuutat, joita yksikään 

keskuspankki  tai  valtio  eivät  valvo.  Tällöin  valvonta  ja  valta  ei  ole  keskitettyä,  vaan 

demokraattista.  Ongelmaksi  muodostuu  kuitenkin  jaetun  vallankäytön  haasteet,  kun 

kasvottomuus  ja  anonyymius  verkossa  voivat  johtaa  esimerkiksi  syrjimiseen  ja 

kiusaamiseen,  jotka  ilmentävät  valitettavan  hyvin  nykyaikaa  ja  teknologian 

mahdollistamaa vallan väärinkäyttöä (Floridi 2015, 9). En ole edelleenkään varma, onko 

parempi tavoitella täydellistä demokratiaa digitaalisella aikakaudella, vai pitäytyä valtion 

tai  jonkin  keskitetyn  instanssin  valvonnassa.  Olennaista  on  kuitenkin  päämäärä,  jonka 

puolesta itsekin taistelen, yhteinen hyvä.

Tästä työstä prosessina

Olen kirjoittanut tätä tutkielmaa noin kaksi vuotta. Aiheen valinta muodostui kandidaatin 

tutkielmani  pohjalta,  jolloin  aloitin  aiheeseen  syvällisemmän  perehtymisen,  tietämättä 

tarkemmin  kuinka  suuren  projektin  olenkaan  aloittanut.  Työn  alkuvaiheessa  ajatukset 

lensivät ja lopullinen aihe muotoutui hitaasti sitä mukaa kun ehdin lukemaan ja pohtimaan 

monia eri vaihtoehtoisia suuntia. Kiinnostukseni fenomenologiaan kuitenkin kasvoi koko 

ajan, jonka lisäksi koin teknologian niin kiinnostavana, etten voinut muuta kuin perehtyä 

molempiin  ja  tarvittaessa  yhdistää  niitä.  Lopulta  päätin,  että  työ  pohjautuu 

moraalifenomenologiaan ja postfenomenologiaan.  Näiden yhdistäminen ei  ollut  missään 

kohtaa  kivutonta,  vaan  vaati  minulta  enemmän  kuin  osasin  edes  kuvitella.  En  ole 

edelleenkään varma, kuinka saumattomasti nuo kaksi toimivat yhdessä. Onneksi tieteen on 

kuitenkin määrä kehittyä, ja ainakin sen osalta koen onnistuneeni. Jotta työ ei olisi käynyt 

liian helpoksi, valitsin menetelmäkseni autoetnografian, joka itsessäänkin vaatii tutkijalta 

valtavan  määrän  ymmärrystä  ja  osaamista.  Ei  liene  yllättävää,  että  minua  kehotettiin 
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toistuvasti  hieman rajaamaan tutkielmaani,  jotta  saan sen valmiiksi.  Pidin päätöksistäni 

kiinni, vaikka ei ehkä olisi kannattanut, ja tässä tämä työ nyt on. Valmiina, mutta silti ei 

koskaan valmiina.

Itse prosessi on ollut erittäin antoisa huolimatta edellä mainituista seikoista. Perehtyminen 

fenomenologiaan ja sen ytimestä kummunneisiin suuntauksiin on ollut kiinnostavaa, mutta 

tavallaan  lohdutonta,  koska  en  tule  koskaan  ymmärtämään  kaikkea  lukemaani. 

Teknologian kirjallisuuden osalta haasteeksi muodostui valtava määrä eri suuntiin vieviä 

teoksia ja artikkeleita. Oman tutkielmani asemointi osaksi tuota keskustelua vaati jälkeen 

päin mietittynä aivan liikaa työtä, sillä se oli vasta toinen puolikas teoreettisesta pohjastani. 

Moraalifenomenologia  puolestaan  tarjosi  hyvin  suoraviivaisen  katsannon 

moraalifilosofiaan fenomenologisesta näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan auttanut pitkälle, 

sillä  kirjallisuuden  puute  ja  vanhat  tekstit  osoittautuivat  haasteeksi  muodostaa  kuva 

kokonaisuudesta. Oli siis luettava ja ymmärrettävä fenomenologiaa huomattavan paljon, 

jotta moraalifenomenologian kirjallisuus alkoi avautua.

Autoetnografia edustaa nimensä mukaisesti etnografista menetelmäperhettä. Ei ollutkaan 

helppo tehtävä yhdistää etnografinen menetelmä fenomenologiseen näkökulmaan. Monien 

ontologisten ja epistemologisten haasteiden jälkeen kuitenkin löysin oman tieni läpi tuon 

viidakon  ja  sain  lopulta  palaset  kohdilleen.  Autoetnografia  on  tämän  työn  perusteella 

menetelmä,  jota  en  suosittele  kaikille.  Syyllistyin  itse  jatkuvasti  liian  henkilökohtaisen 

otteen  ylläpitämiseen,  jolloin  teksti  alkoi  muistuttaa  enemmän  kaunokirjallisuutta  kuin 

tiedettä. Itsensä tutkiminen ei todellakaan ole helppoa tai yksinkertaista. Väitän, että se on 

vaikeampaa kuin ulkopuolelta seuraaminen ja tarkkaileminen. Omat aivoni tekivät välillä 

melkoisia  temppuja,  joiden  havaitseminen  tekstin  seasta  vaati  minua  pysähtymään  ja 

katsomaan yksityiskohtia  osana kokonaisuutta,  itseni  ulkopuolelta.  Menetelmä on myös 

äärimmäisen  yksinäinen,  sillä  aineisto  muodostuu tavallaan  keskustelussa itseni  kanssa. 

Pureutuminen omaan ajatteluun, käyttäytymiseen ja kokemuksiin voi olla kaikkea muuta 

kuin  voimaannuttavaa,  vaikka  self-help  kirjat  näin  väittäisivätkin.  Ensimmäiset 

autoetnografiset  kokeiluni  voisivatkin  olla  psykologisesti  melko  kiinnostavaa  luettavaa. 

Ymmärrys  itsestä  kuitenkin  kehittyi  useiden  kokeilujen  ja  epäonnistumisien  myötä  ja 

lopulta  sain  aineiston  kasaan  sellaisessa  muodossa,  johon  olin  tutkijana  tyytyväinen. 

Kaikkea  mitä  olisin  toivonut,  en  aineistosta  löytänyt,  mutta  tämä  kertoo  enemmän 
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autoetnografian  onnistumisesta,  sillä  ainakaan  en  alitajuisesti  ujuttanut  sekaan  mitään 

ylimääräistä. Sen kaiken voi lukea tämän pohdinnan ensimmäisistä kappaleista.

Toivon, että tällä työllä olen vienyt tiedettä sellaiseen suuntaan, joka palvelee tulevaisuutta. 

Valtavan nopea teknologian kehittyminen on ollut  suuri haaste eettisesti  ja sitä se tulee 

olemaan  myös  tulevaisuudessa.  Vaikka  esitän  uudenlaista  lähestymistapaa  teknologian 

etiikkaan, en usko, että se tässä muodossa palvelee tarkoitusta. Ajattelutavan muutoksen 

välineenä se kuitenkin voi toimia ja muutamat tutkijat ovat jo päätyneet samansuuntaisiin 

ajatuksiin teknologian etiikan kehittymisestä. Normatiivisen etiikan tarjoamat vaihtoehdot 

ovat mielestäni niin suuressa ristiriidassa keskenään, että en usko niiden avulla kehitettyjen 

eettisten  ohjeistusten toimivan kuin korkeintaan osittain.  Moraalifenomenologia  ei  ehkä 

nykyisessä  muodossaan  tarjoa  vielä  kovinkaan  paljon  apua  tuohon  ongelmaan,  mutta 

tulevaisuudessa teknologian ja moraalifenomenologian kehittyessä, voi tilanne olla toinen. 

Mitä  jos  tulevaisuuden  teknologia  kykenee  mukautumaan  ihmisten  moraalituntojen 

mukaan? Sci-Fiä? Ehkä vielä, mutta ei välttämättä kauaa.

Oppimiskokemuksena  tämä  työ  on  ollut  erittäin  antoisa.  Olen  päässyt  perehtymään 

aiheeseeni  sellaisella  syvyydellä,  jota  en  olisi  edes  uskonut  saavuttavani.  Erityisesti 

fenomenologinen  näkökulma  teknologian  filosofiaan  on  ollut  antoisaa,  sillä  aihepiirin 

tutkimusyhteisö  on  verrattain  pieni,  mutta  tiivis.  Tämä  on  mahdollistanut  useisiin  eri 

näkökulmiin perehtymisen, ilman, että työmäärä olisi kasvanut liian massiiviseksi. Olenkin 

saanut muodostettua suhteellisen selkeän kuvan aiheesta ja erilaisista näkemyksistä siihen. 

Fenomenologian  osalta  työ  on  kuitenkin  vasta  alussa,  sillä  fenomenologinen 

tutkimusperinne  on  täynnä  erilaisia  näkökulmia  ja  koulukuntia.  Onnekseni  en  lähtenyt 

kahlaamaan  tuota  perinnettä  aivan  tyhjästä,  joten  sain  pidettyä  suhteellisen  yhtenäisen 

linjan sen osalta. Moraalifenomenologia puolestaan osoittautui kenties työn suurimmaksi 

haasteeksi.  Osaltaan  siksi,  että  minun  tulisi  tuntea  fenomenologiaa  tarkemmin,  mutta 

suurimmat haasteet olivat kyseisen tutkimusperinteen tutkimuksen vähäisyydessä ja melko 

vanhoissa  teksteissä,  joiden  tieto  on  jo  kyseenalaistettu.  Autoetnografia 

tutkimusmenetelmänä  toi  haasteet  aivan  omalle  tasolleen.  En  ole  aiemmin  toteuttanut 

etnografista tutkimusta,  joten sen osalta perehtymiseen kului suhteettoman paljon aikaa. 

Myös  menetelmän  tietynlainen  vapaus  oli  ehkä  enemmän kirous  kuin siunaus,  sillä  se 

tarjosi liikaakin vapautta ja omia valintoja. Olisin kaivannut hieman tarkemmin määritellyn 

ja rajatun tutkimusmenetelmän, jotta työ olisi pysynyt paremmin kasassa. En kuitenkaan 
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kadu valintaani,  sillä  se  oli  antoisampi  kuin  uskalsin  edes  kuvitella,  jonka lisäksi  sain 

haastaa itseäni aivan uudella tavalla.

Suurimmat  saavutukset  työn  osalta  eivät  ole  tieteellisiä,  vaan  henkilökohtaisia.  Oma 

henkinen  kasvuni  sai  aivan  uuden  sykäyksen,  osittain  jo  autoetnografisen  menetelmän 

vuoksi,  mutta  myös  tutkielman  prosessin  myötä.  Olen  päässyt  yli  henkisistä 

vastoinkäymisistä  ja  lopulta  saanut  työn  kasaan.  Työn,  jollaista  en  koskaan  uskonut 

pystyväni toteuttamaan.
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