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Tämä lyhyt puheenvuoro ei ole kattava tai syvällinen 
analyysi. 

Se keskittyy pohtimaan vain AuroraAI-ohjelman eräitä 
ulottuvuuksia, jotka liittyvät
• kansalais/yhteiskuntahyväksyttävyyteen
• avoimuuteen ja julkisuuteen
• konseptin ja tavoitteiden ymmärrettävyyteen
• käytännön toimenpiteisiin yleisen tason luotettavuuden 

(trustworthiness) saavuttamiseksi
• seikkoihin, jotka jäävät toistaiseksi avoimiksi 

kysymyksiksi em. asioihin liittyen



Nesta Foundationin Eddie Copelandin vastuullisen AI:n tsekkauslistan kysymykset 
ovat Auroran kannalta kaikki relevantteja. Tiivistin listasta viisi teemaa tähän ja korvasin 
algoritmi-käsitteen ”järjestelmällä”. AuroraAI ei ole vain AI-rakenne, vaan ulottuu 
laajemmalle.

• OLETUKSET: Mihin oletuksiin järjestelmä perustuu? Rajoitukset ja 
vinoumat?

• DATA: Millä datalla AI-järjestelmä on koulutettu? Rajoitukset ja 
vinoumat?

• VAIKUTUKSET: Mitä vaikutuksia järjestelmän käytöllä voisi olla ihmisiin 
ja yhteisöihin?

• HAITTOJEN HALLINTA: Mitä toimia on tehty järjestelmän rajoituksista 
ja vinoumista johtuvien negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi?

• ARVIOINTI: Miten ja kuka arvioi järjestelmän vaikuttavuuden ja millä 
kriteereillä?

Nostoja Eddie Copelandin AI-huoneentaulusta 

https://docs.google.com/presentation/d/1MoHu7MUpKUBHDmp9Phmh3dCf9KNKI9P3ROIR4g1yXlQ/edit


Periaatteessa AuroraAI on eräänlainen ”matching game”: 
algoritmi yhdistää ihmisen tai väestösegmentin tilaa kuvaavaa 
dataa palveluja kuvaavaan dataan 
à AI generoi päättelemistään mätsäyksistä suosituksia, joita 
noudattamalla yksilö voi kohentaa hyvinvointinsa tilaa.

• Määritellään ja avataan taustalla oleva yleinen oletus ihmisestä
• Määritellään ja avataan oletukset avainkäsitteistä: 

kokonaishyvinvoinnista, ihmiskeskeisyys, ennakointi, 
voimaantuminen

• Määritellään ja avataan taustaoletus ihmisten halukkuudesta toimia 
tekoälykoneen tuottamien suositusten mukaan

OLETUKSET



AuroraAI tarvitsee dataa ihmisistä, ihmisiltä ja palveluista

• Julkaistaan koulutusdata ja sen valintakriteerit vapaasti arvioitavaksi ja kommentoitavaksi
• Julkaistaan menettely, jolla dataa päivitetään tuotannon aikana (”what new data does the 

algorithm use when making decisions?”)
• Avataan ja selitetään käyttäjäpalautteen rooli järjestelmän toiminnalle
• Julkaistaan kriteerit palveluja kuvaavan datan laadusta (datalähde?)
• Julkaistaan ihmisiä (segmentit ja yksilöt) koskevan datan sisältö ja menettelyt
• Vinoumien tunnistaminen ja hallinta? 

DATA

yksilö

segmentti

data data

AuroraAI



• Kansalaistaso:
Selvitetään hyvissä ajoin, millaisia ovat yleiset asenteet,  
valmiudet ja ihmisten yksilölliset erot suhteessa 
- järjestelmän tuottamien suositusten, ennakoinnin ja 
hyvinvointiarvioiden käsittelyssä ja tulkinnassa
- datalukutaidossa 
- julkisen sektorin tekoälyyn (vrt Tekoäly viranomaistoiminnassa)
- omadataan
à haastattelut, kyselyt yms à kansalaishyväksyttävyys

• Palveluntuottajataso: 
Selvitetään ja skenarioidaan hyvissä ajoin 
- mahdollinen vaikutus palvelujen käyttömääriin 
ja kysyntään
- uusien palvelujen ja palvelumuotojen syntymisen 
todennäköisyys/mahdollisuus
- palveluekosysteemien rakentuminen ja johtaminen
- valmius (asenteet, HR, raha) vastata muutospaineisiin,
erityisesti kuntasektorilla, joka on sekä kriittinen että heterogeeninen

VAIKUTUKSET



AuroraAI:n mahdollisten negatiivisten vaikutusten hallinta

• Asiaa komplisoi, että potentiaalisia riskejä on 
hyvin erilaisia, esim: 
‒ AI-innokkaiden vaikutus koneoppimiseen: 

alkaako algoritmi suosia aktiivisia digiässiä 
ja jättää muita katveeseen?

‒ epäonnistuneiden suositusten seuraukset
‒ vinon (esim. sukupuolittuneen) datan 

vaikutus suosituksiin
‒ vastuutoimijan määrittämisen vaikeus
‒ henkilödatan tai henkilön hyvinvointiarvion 

vuotaminen
à haittojen hallintaa suunniteltava useista kulmista yhtä aikaa 
à useita riskienhallintamenetelmiä?

HAITTOJEN HALLINTA



Mitä tulisi tarkastella ja millä mittareilla?

• onko ohjelman ydintavoitteet määritelty?
• julkaistava tavoitteiden muuttujat ja mittarit

‒ yksilöt: koettu hyvinvointi vs tilastotieto?
‒ väestösegmentit: vähentynyt palvelutarve?
‒ julkinen palvelutuotanto: uusi organisointi, 

kustannustehokkuus?
‒ yksityinen palvelutuotanto: vilkastunut liiketoiminta?
‒ laajemmat sosiaaliset vaikutukset?
‒ ROI?

• vaikuttavuuden arvioinnin aikaraami?
• vaikuttavuusarviointi riippumattoman toimijan työnä?

(Anubis olisi ainakin täysin lahjomaton arvioija mutta kovin kiireinen ;)

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI



• ”In a new report, What Works for Children’s Social Care, a British think-tank, 
assessed whether machine learning could help caseworkers when making
decisions about children at risk. They tested 32 predictive models about the 
children’s future based on real-world data from four communities. None of the 
models were able to predict anything accurately.” (Algorithm Watch 
newsletter 25.9.2020)

• ”Hundreds of researchers attempted to predict six life outcomes, such as a 
child’s grade point average and whether a family would be evicted from their 
home. These researchers used machine-learning methods optimized for 
prediction, and they drew on a vast dataset that was painstakingly collected by 
social scientists over 15 y. However, no one made very accurate 
predictions. For policymakers considering using predictive models in settings 
such as criminal justice and child-protective services, these results raise a 
number of concerns.” (“Measuring the predictability of life outcomes with a 
scientific mass collaboration”, PNAS Research Article, 14.4.2020)

Juuri tulleen tiedon mukaan…

http://x3ysn.mjt.lu/lnk/AVUAAA6Ec2kAAAAFK8AAAAeK0_EAAAAAKxoAAB1gABB0KQBfbZZZHqIfVOT-StijpKslUvRJ7gAQJ0I/12/AE8sR_CjzAxBCNCpBw8A_g/aHR0cHM6Ly93aGF0d29ya3MtY3NjLm9yZy51ay9ibG9nL21hY2hpbmUtbGVhcm5pbmctbm93LWlzLWEtdGltZS10by1zdG9wLWFuZC10aGluay8


"While predictive analytics tools are very good at certain things – for example processing and 
synthesizing vast quantities of data and spotting patterns – they also have significant limitations … 
These shortcomings mean that active human involvement in decision-making is essential; humans must 
challenge, scrutinise and question the guidance that the tool is offering.“ (Decision-making in the Age of 
the Algorithm. Nesta Foundation 2019)

• Suunnilleen samaa mieltä; myös kysymys AI:n parhaista soveltamisalueista
näyttää olevan edelleen pitkälle auki myös kv-asiantuntijakeskusteluissa.

• Autonominen ihminen kohteena on liikkuva ja muuttuva ja itseisarvoinen à
haastava kohde kokonaisvaltaiselle data-analyysille.

• AuroraAI on haasteellinen teknologisesti, tietohallinnollisesti, liiketoiminnallisesti, 
juridisesti ja eettisesti, ja juuri siksi se on erittäin hyvä ainakin kokeilu- ja 
tutkimusympäristönä.

• Tarpeeseen ja tilanteeseen koneellisesti räätälöityvä palvelutarjonta on 
erinomainen tavoite. Yksilön kokonaishyvinvoinnin säätäminen datavirroilla on 
kuitenkin joka tavoin tiheämpi viidakko, jossa voi olla myös kuoppia. 

Täysin subjektiivisia päätelmiä
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All human beings are born free and equal in dignity and rights. 
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
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