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Pentti O. A. Haikonen: Tietoisuus, tekoäly ja robotit

Tutkittua tietoa
tietoisuudesta
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27.10. suosituimpiin esityksiin kuului tohtori
Pentti O. A. Haikosen kirjailijahaastattelu — jopa
esitellyn kirjan messuille varattu myyntierä pääsi
kustantajan osastolta loppumaan. Onneksi seuraavana päivänä niitä saatiin lisää.
Nokiallakin työskennellyt diplomi-insinööri on
viimeksi toiminut apulaisprofessorina Illinoisin yliopistossa tutkien tekoälyn ja tietoisuuden filosofiaa,
psykologiaa ja tekniikkaa mm. itseoppivaa pienoisrobottia rakentamalla. Näiden meriittien pohjalta
tämän tähänastisista laajimman ja ajanmukaisimman suomenkielisen alan tietoteoksen aikaansaaminen oli kai väistämättömyys.
Historiaosuus kattaa ajanjakson 1940-luvun
ensimmäisistä radioputkikäyttöisistä tietokoneista
ja transistorin keksimisestä nykypäivään. Lähes
koko tämän ajan on jossain määrin ollut esillä
myös ”tekoäly” automaattisesta kielenkääntämisestä
itseoppiviin automaatteihin ja informaatioteorioihin. Kompressiomenetelmiä koskevassa luvussa
Haikonen pääsee oikaisemaan mm. Kari Enqvistin
viljelemää väärinkäsitystä satunnaiskohinan informaatiosisällöstä, joka ei suinkaan tarkoita entropian
maksimia, vaan juuri päinvastaista emergenssiä.
Ikätoverini Haikonen muistelee keskikoulun
luokkaretkellä Tukholmasta hankkimaansa kaksitransistorista radiota, jonka kytkentäkaavan hän oli
selvittänyt painokytkentälevyn johdotusta tutkimalla. Samaan aikaan olin itsekin jo tinaillut kokoon
ensimmäisen transistoriradioni, mutta enpä tullut
Haikosen lailla pohdiskelleeksi, voitaisiinko samalla
tavoin kenties joskus selvittää myös aivojen kytkentäkaavio sekä toimintaperiaate! Aivosolujen ja

synapsien suunnattoman
määrän, arviolta ainakin
100 biljoonaa vuoksi
tuon kytkentäkaavion piirtäminen ei vielä nykytekniikalla onnistukaan.
Tietoisuuden tutkimisen perusvaikeus liittyy yhä
descartesilaisen dualismin ymmärtämiseen sekä
mielen ja materian erillisyyden hyväksymiseen. Näin
siitä huolimatta, että filosofitkin tietävät nyt aivojen
toiminnan perustuvan neurosignaaleihin ja niiden
prosessoimiseen. Väite tietoisuuden perustumisesta
atomitason kvantti-ilmiöihin ei kuitenkaan itse asiaa
valaisse. Myös emergenssiä Haikonen pitää jokseenkin hyödyttömänä selitysyrityksenä.
Itseohjaavan robottiauton tietokone vain laskee ja
ohjaa autoa ohjelmoitujen sääntöjen ja laskettujen
numeroarvojen perusteella ilman, että auto tietäisi
olevansa liikkeessä saati liikenteessä — tai edes olemassa. ”Vasta, kun robotti oma-aloitteisesti ymmärtää kysyä, mistä hän on tullut, tiedämme, että robotti
on saavuttanut ihmisenkaltaisen tietoisuuden. Mutta
mitä vastaamme robotin kysymykseen?”
Teoksen ehkä mielenkiintoisin anti liittyy kirjoittajan
omiin kokemuksiin suomalaisyhtiön suhtautumisesta
tekoälytutkimuksiin: ”Nokian tutkimuskeskuksessa
työskennellessäni kirjoitin kaksi kirjaa kognitiosta
ja konetietoisuudesta kansainvälisille kustantajille.
Nokia ei kuitenkaan aiheesta suuremmin innostunut,
kun oli kova kiire kehittää bisnestä ja kilpailukykyä
käyttämällä sumeilematta rahaa johdon bonuksiin
ja omien osakkeiden ostamiseen. Niinpä Nokian
kännyköihin ei tullutkaan Applen Sirin tapaisia
toimintoja tai edes tavanomaisempia uusia innovaatioita.” 
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