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Havaintopsykologin katse 
(melko lähellä olevaan) tulevaisuuteen 



Näkökulmia tässä esityksessä 
Omaa taustaani: “Ihminen ja teknologia - rakkaussuhde” 

Havaintopsykologian teoria ja tulevaisuuteen “näkeminen” 

Tulevaisuuden havaitsemisen mekanismeista 

Havaintoarkkitehtuurit 

Teknologia haastaa psykologian 
(koska valitettavasti  päinvastaiseen ei ole kyetty) 

Ennakoitavia paradigmamuutoksia ihmistieteissä 

Havaintopsykologiasta inspiraatiota? 

Väistämätön kehitys? 

Lopuksi: omia kokemuksia ihmisen ja teknologian yhteisen 
tulevaisuuden ennakoinnista, vapaamutoisesti ääneen ajatellen 



Havaintopsykologian teoria ja 
tulevaisuuteen “näkeminen” …  

Havaitsemisen 
teoria 

Ennakoiva havaitseminen 

Reagoiva havaitseminen 

Representaatiot (muisti, kuvittelu, toiminta …)   

Aika havainnoissa 

“Aikamatkailu” 

Yleinen  havaitsija 

“Maiseman” havaitseminen 

Havaintoarkkitehtuurit 

Mahdollisuuksien havaitseminen 

Havaintokokemus (sisäinen havainto) 



Attribuution huima potentiaali 

Roller coaster VR (start here) 

Tasting virtual food 



Gist – kompleksin näkymän hahmoydin 
(A. Oliva 2004 ym.) 

Näkymä tunnistetaan t < 100 ms ja käsitellään yhtenäisenä 

Semanttinen prosessi (framework) käynnistyy 

Näkymätieto viriää (tuttuus, tyypillisyys) 

Kohteen sisällön (mahdolliset objektit) ennustaminen 

Skriptit aktivoituvat 

Esiintyy saliency –ilmiöitä (esille nouseminen) 



Nopea funktionaalinen tunnistaminen 
(Greene & Oliva, 2009) 



“Opportunity perception” 

Data- vs. opportunity ohjattu havaitseminen 
-  Vähäinen data mutta vahva relevanssi 
-  Vahva malli ja/tai teoria  

Mooren laki 

Aivan eintärkeä selviytymisilmiö, jonka tutkimus on lähestulkoon laiminlyöty. 
Yrittäjyystutkimus on siihen tarttunut: 

”The perception of  and pursuit of  opportunity have recently become a central 
focus of  research as the core activities of  entrepreneurs (Gaglio, 1997; 
Hsieh et al., 2007; McMullen and Shepherd, 2006; Murphy, 2011; Shane 
and Venkataraman, 2000; Venkataraman, 1997).” 

Ks myös gotepoem: ”small-creative-acts-and-opportunity-perception”  



Huomion dynaaminen suuntautuminen 



Havaitseminen, havaintoarkkitehtuuri ja 
heikoiksi luullut vahvat signaalit 

Havaintoarkkitehtuuri: 

Havaintosensorit 
Havaintotiedon keruupisteet 
Havaintotiedon väylät 
Tulkintamekanismit 
Mahdollisuuksien havaitseminen 

“Heikot signaalit” voivat syntyä vääristyneen ja/tai soveltumattoman 
havaintoarkkitehtuurin tuloksena. 

Esimerkiksi v 2008 talousromahdusta ennakoivaa vahvaa tietoa oli 
paljonkin tarjolla, mutta sitä ei osattu (poikkeuksia oli) kerätä, 
tarjolla ei ollut relevanttia havaintoarkkitehtuuria eikä sen 
ylläpitäjää.. 

-> Miten tulevaisuuteen suuntautunut havaintoarkkitehtuuri tulisi konstruoida? 



”In his 2010 talk at CISAC/Stanford Perrow described in detail, with 
names of  the relevant persons why the approaching disaster was not 
perceived by the Government and by those responsible individuals 
and organizations, who should have seen it.” (gotepoem) 

Ajankohtaisia esimerkkejä vääristyneestä havaintoarkkitehtuurista, jonka 
seurauksena maailmassa tapahtuu “yllätyksiä”; signaalit olivat 
erittäin vahvoja ja niitä oli runsain mitoin tarjolla, mutta ei vallitseville 
havaintoarkktehtuureille (kannatusten mittaustavat, median toiminta- 
mallit ja huomiokohteet, disinformaation vaikutukset jne) 

Tesla  … PS… Turun telakan selviytyminen … Brexit …. Trump …. 
… Uudenkaupungin tehtaan menestys, … 

Charles Perrow (2010)  “Markets, Information, and the Spreading of  
Risks: The Economic Meltdown and Organizational Theory”. CISAC 
talk Stanford:    



Blind monks examining an elephant 
by Itcho Hanabusa (1652-1724) 



Muisti ja tulevaisuus 
  Episodinen muisti (mm. Tulving, 1972;1984) subjektiivisen tulevaisuuden ja 

menneen havaitsemisessa: episodinen tulevaisuuden ajatteleminen, “Mental 
time travel” 

     Episodinen muisti: “first person” (self), oma käsitys ajasta, tunnesisältö,  
sijoittuminen  aikaan/paikkaan/tapahtumiin …  

      Kiistaa semanttisen ja episodisen muistin  suhteesta 

     Aistipohjainen kuvittelu (tuleva, nykyinen, mennyt) “Sensory imagination”  

  Mistä aikaelementti rakentuu muistissa? Pikkukoe. 

  Aikamatkailu mielessä, eteen ja taaksepäin 

  Muistiteorian (psykologiassa) alkeellisuus ihmetyttää: 

 “Työmuisti”, “Deklaratiivinen muisti”, “Semanttinen muisti”, 
“Proseduraalinen muisti”, MUTTA “Rekonstruktiivinen muisti” (E Loftus) 
sekä neuroverkkomallit (Kohonen, Hopfield ja muut).  



Ajatuskoe 

1.  Muistele, miltä tuntui istua eilen (toissapäivänä tms) tutussa työpisteessä, 
  toimistossa tms tutussa paikassa tiettyyn aikaan päivästä. 

 MENNYT TAPAHTUMA (todellinen). 

2.  Kuvittele, miltä tuntuu huomenna istua tuossa samassa paikassa. 
 TULEVA TAPAHTUMA (kuviteltu) samaan aikaan kuin kohdassa 1. 

.  
3.  Kuvittele, miltä tuntuu ylihuomenna istua tuossa samassa paikassa 

 ja muistella, miltä edellisenä päivänä tuntui istua siinä. 
 TULEVA MENNYT TAPAHTUMA (kuviteltu). Samaan aikaan kuin 1 ja 2. 

Kohdassa 3 eli “TULEVA MENNYT TAPAHTUMA” luodaan mielikuva 
tapahtumasta, joka on kuvitteellista historiaa, mutta joka on 
kohdassa 2. kuvitteellista tulevaisuutta “TULEVA TAPAHTUMA. 

Kuvittelun kohde on siis ajallisesti identtinen, mutta sen subjektiivinen 
luonne on erilainen: kuviteltu tuleva vs kuviteltu mennyt. Onko näissä eroa?  



Persoonallisuuden ja älykkyyden 
rakenteiden murros 

  P & Ä mitat eivät huomio kontekstia, teknisiä apuvälineitä, 
sosiaalista yhteisöä ja ovat staatisia 

  Ei siis ihme, että esimerkiksi korrelaation big five (*)  
persoonallisuuspiirteiden ja työmenestyksen välillä on 
lähestulkoon nolla (Barrick & Mount, 1991: 0.04 -0.22) 

  AI:n ja ihmisen älykkyyden varassa tapahtuva yhteistyö 
edellyttää kykyä arvioida ja profiloida uutta älykkyyttä. 
Tällaista ei ole näkyvissä. 

  Henkiset edellytykset älykkään systeemin kanssa 
työskentelemiselle muuttuvat, mutta ei tiedetä miten. 

  Uuden työn muodot ja organisoituminen rakentuvat älykkään 
teknologian suuntaamana 

(*)  Openness to experiences, Conscientiousness 
      Extraversion, Agreeableness, Neuroticism 



Aivotutkimuksen oudot 
lupaukset lähitulevaisuuteen 

  Aivojen täydellinen simulointi, unohtamalla suuriman osan 
elintärkeitä neurokemiallisia ja hormonaalisia mekanismeja, 
psykologiasta puhumattakaan 

  “Tietoisuuden ongelman” ratkaiseminen  on muka lähellä 

  Voidaan kohta parantaa aivovammat  x ja y 

  Aivot-teknologia käyttöliittymät 

  Tietojen tekninen siirtäminen aivoihin tai niistä pois 

Mikään näistä ei ole lähelläkään todellista läpimurtoa 

Mittava skaalahaaste: 

“… all the human neural connections are significantly more abundant 
than the estimated number of  stars in the universe.” (gotepoem)   



… kehitystä on näkyvillä: 

  Tuhoutuneen yksittäisen neuronin korvaaminen tai 
korjaaminen toimivaksi (dendritti- ja aksonikasvusta 
on näyttöä, kysymyksiä kuitenkin riittää) 

https://www.theguardian.com/science/2014/nov/
20/brain-damage-nerve-cells-neurons 

  Aivojen toiminnallisten häiriöiden dynaaminen 
kartoittaminen 

  Internet of  Brain cell clusters/systems? 





Tulevaisuuden teknologia haastaa 
ihmisnäkemyksen 

  “Radikaalit teknologiaset ratkaisut” (Linturi, Kuusi, Ahlqvist, 2013)  – 
montako psykologista näkökulmaa ja minkälaisia tarvitaan ennakoimaan 
niiden  käyttäytymisvaikutuksia/potentiaalia? Kuinka ne löydetään parhaiten? 

       - Evidence-based lähestymistavan ongelmat (käyttäytymistä koskevissa  
    ilmiöissä) 
 - Relevantn psykologisen tietämyksen tunnistaminen 
 - Kompleksien  ilmiöiden psykologian kehittäminen 
 - Validien empiiristen menetelmien puute 
 - Monialaisuuden  ongelman ratkaiseminen 
 - Teknologian kehitysvauhtia nopeampi ihmistietämyksen hyödyntäminen                

  Kognitiivisten mallien (havaintojen perusmekanismit, muisti, tarkkaavaisuus, 
motivaatio, emootiot,  oppiminen…) radikaali muuttuminen (ei vielä 
nähtävissä). 

  Kun älykkäät black boxit oppivat keskustelemaan kanssamme   



Ennakoitavia paradigmamuutoksia 
ihmistieteissä 

  Käsitys persoonallisuuden ja älykkyyden rakenteista muuttuu 

  Rajallisen rationaalisuuden uudet rajat 

  Staattisista käyttäytymisen selitysmalleista dynaamisiin ja 
kontekstuaalisiin 

  Psykologisesti banaali aivotutkimus viisastuu 

  Yksilön teoriasta verkottuneen ja AR yksilön teoriaksi 

  AR, VR ja fyysis-fysiologinen maailma sekoittuvat ja 
vuorovaikuttavat: attribuutiosovellusten vyöry (* Esimerkki) 

  Verkkomallien monipuolistuminen  

  Teoria yleisestä havaitsijasta haastaa fysiikan 



Havaintopsykologiasta inspiraatiota 
tulevaisuuden tutkimuksen menetelmille? 

(ks. gotepoem: Perception scientist meets a strategist I-III) 

  Havaintoprosessien kaistanleveys ja prioriteetit 

  Merkityksellinen palaute prosessin aikana 

  Ristiinkytkentä eri domainien välillä 

  Relaatioiden aikainen tunnistaminen 

  Piirre-, objekti- ja näkymäinformaatio 

  Huomion dynaaminen  suuntautuminen 

  “Opportunity perception” – mekanismit 

  Invarianssien tunnistaminen 



WEF  - navigating the next industrial revolution 
(cyber-physical systems era) 

”In a world that increasingly defers to the cognitive dexterity of  artificial 
intelligence, only the human heart can animate morality, imagination, 
ethics, compassion and empathy. The human heart exhibits 
consciousness of  others and designs technology whose aim is 
human advancement and elevation, not destruction.”  

Dov Seinman,2016: 
In the machine age, only one type of  organization will thrive: a human one. 

Monista näistä näkökulmista puuttuu kyky/halu nähdä  AI:n potentiaalia tuottaa 
uudenlaista ja merkittävää iloa 
-  Elämän arvokas rikastuttaminen 
-  Arjen toimien mukavuus ja ilo  
-  Luovuuden mahdollisuudet 
-  Leikki, yhdessäolo, kehittyminen, muutos … jne jne. 
-     



Väistämättömät kehityskulut? Mm: 

Rajallinen rationaalisuus 
päätöksenteossa 
(Herbert A. Simon) 

Ahne, tyhmä, avuton, 
osaoptimoiva  homo 
economicus 

Yritysten käyttäytyminen 
(March & Cyert)  

Tyhmät yksilöt, 
siunatut nerot 

Uhkaava ja rationaalinen 
AI 

VR ja AR mediana 

Rajaton rationaalisuus 
päätöksenteossa 

Oppiva, heuristiikkoja (tekno) 
hyödyntävä sosiaalinen ja 
yhteiseen hyvään kykenevä 
(Ostrom, 2009) 

Verkottuvien yritysten 
käyttäytyminen 

AI ja viisaat yhteisöt 

Keskusteleva, pohtiva ja 
iloa tuottava AI 

VR ja AR integroituvat 
fyysiseen maailmaan 


