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Tekoälyn 
menetelmistä –
mitä tekoäly on?
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Klassinen näkemys
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Tekoälymenetelmillä ratkaistaan niitä ongelmia, 
joista ei tiedetä, miten ne pitäisi ratkaista.

Esimerkiksi shakinpeluuta pidettiin 
tekoälyongelmana. Nykyään ehkä pikemminkin 

vain laskentana.



Tekoälyteknologiat
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Tekoäly (AI)

Koneoppiminen, syväoppiminen,
neuroverkot, 

…

Big Data,
”edistynyt analytiikka”,

Palveluvalikoiman ja -verkon 
optimointi

…

Kielen-/puheentunnistus,
Konenäkö,

Hahmontunnistus
…

Yksittäiset tekniset 
ratkaisut ja alustat
Watson, Quva jne..

Teknologiat

Tekniset implementaatiot Sovelluksia

Sääntöpohjainen tekoäly

Tekoäly on liikkuva maali: mikä tänään on “tekoälyä”, on puolen vuoden
päästä perusalgoritmiikkaa



Sääntöpohjainen tekoäly
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Säännöissä on esiehtoja ja suoritettava osa.
Esim. shakkipelistä. Jos voi tehdä matin vastustajalle, se tehdään.

Käytännössä:
• Säännöt pitää formalisoida siten, että niitä voi käyttää laskennassa.
• Formalisointi voi olla monimutkaista.
• Ehdot voivat olla monimutkaisia (vrt. yllä).
• Samanaikaisesti voi olla monta sääntöä, joiden esiehto on tosi.
• Suoritettavan säännön valintaan tarvitaan kriteereitä. Kriteerit voivat 

perustua esim. todennäköisyyksiin.
• Perinteisesti säännöt suunniteltiin ja kirjoitettiin käsin.



Hermoverkko
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Hermoverkko on käytännössä monimutkainen funktio, jolla lasketaan 
syötetiedosta vastaus.

Käytännössä:
• Laskennassa kerroinmatriisilla kerrotaan syötevektoreita.
• Järjestelmä ”opetetaan” hienosäätämällä kerroinmatriisia käyttäen 

syötteitä ja niiden tunnettuja oikeita vastauksia.
• Esim joukko kuvia, joihin voi sisältyä tai olla sisältymättä kissan 

kuva.
• Tunnistaminen voi olla monitasoista: Yhdellä tasolla tunnistetaan 

piirteitä (korva, tassu, jne.) ja toisella tasolla tutkitaan voisiko niistä 
muodostua kissa.



Koneoppiminen
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Hermoverkon opettaminen on esimerkki koneoppimisesta. 

Käytännössä:
• Opetusdataa tarvitaan yleensä valtava määrä.
• Tulokset ovat monella alalla olleet hyviä (esim kuvien ja luonnollisen 

kielen käsittely.
• Ongelmana on, että oikean vastauksen ”selitys” on lähinnä käytetty 

kerroinmatriisi ja siitä syötteen avulla laskettu arvo, jonka perusteella 
päätös tai valinta on tehty.

• Jonkintasoista selitystä saadaan, kun tutkitaan minkä piirteiden tai 
muuttujien rooli on ollut iso tulosarvon laskennassa.



Monimutkaiset kokonaisjärjestelmät
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Itseohjautuva auto tarvitsee sekä koneoppimista 
että sääntöpohjaisuutta.

Auton pitää huolehtia suuresta määrästä erilaisia 
toimintoja, joten ohjauksen kokonaisjärjestelmä ei 
ole vain yksittäinen hermoverkko tai sääntöjoukko.



Tekoälyn ihmisenkaltaisuus
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Voi olla ehkä mielenkiintoista pohtia sitä, onko ihmisellä vapaa tahto.
Tietokoneella sellaista ei kuitenkaan ole. 

Jos sama tekoälyohjelmisto opetetaan samalla 
datalla samassa järjestyksessä ja muutenkin 

samoilla syötteillä, niin se tekee samat päätökset.  

Itse asiassa ei vaikuta mahdolliselta määritellä 
mikä on tekoälyä. Sitä voidaan lähinnä luonnehtia.



Eettiset ongelmat – mistä ne johtuvat
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1. Siitä kuinka järjestelmä on ohjelmoitu
2. Siitä millaisia sääntöjä se käyttää
3. Siitä, millaisella datalla sitä on opetettu
4. Siitä mihin järjestelmää käytetään (ja mihin sitä on tarkoitettu 

käytettäväksi)
5. Siitä miten sitä käytetään
6. Siitä mitä käyttäjät eri rooleissa tekevät ja kuinka kommunikoivat 

järjestelmän kanssa.

Eettinen käyttö vaatii kaikkien näiden kohtien tarkastelemista.
Eettinen tekoälyn suunnittelu vaatii kaikkien näiden kohtien

huomioimista.



Tekoälyn etiikka 
konkreettisesti
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Milloin toiminta on eettistä?
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Silloin kun ei synny someraivoa?

Silloin kun hallintolain kirjain on täytetty? 

Silloin kun budjetti on saatu käytettyä järkevästi ja 
hyviä palveluita tuotettua?

Silloin kun saadaan paljon hyvää 
asiakaspalautetta?



Milloin toiminta on eettistä? 
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Legaliteetti
Lain (esim. hallintolaki, 
yleinen tietosuoja-
asetus, SOTE-lait) henki 
toteutuvat 
– hyvä hallintotapa ja 
laillinen toiminta

Legitimiteetti
Toiminta on yhteisön 
normien mukaan 
hyväksyttävää ja 
oikeutettua – yleiseettisys

Utiliteetti
Yhteiskunnan ja 
veronmaksajien pitkän 
aikavälin kokonaisetu 
toteutuu – tuottavuus ja 
vaikuttavuus

Vahva eettinen 
pohja



Eettisiä yleiskysymyksiä ja periaatteita

• Tietosuoja ja yleinen tietosuoja-asetus velvoittavat (henkilö-) 
tietojen käyttäjää (Oikeuskanslerin virasto)
• hyväksyttävä käyttötarkoitus
• suojattu järjestelmä
• Kyettävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä, 

tietoturvapolitiikka 
• Erityisten tietoryhmien (arkaluonteisten henkilötietojen) käsittelyn 

erityissäätely
• Yksityissektorille ei ole erityissääntelyä, mutta julkisia toimijoita 

sitovat hyvän hallinnon perusteet (esim. Kuntaliitto, Hallintolaki 
6.6.2003/434)
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Yleisiä eettisiä ongelmia tekoälyn käytössä
Primäärisiä/suoria kysymyksiä

• Päätöksenteon häviäminen ja vastuun 
hämärtyminen

• Valvonta ja läpinäkymättömyys/järjestelmän  
toiminnan ymmärtäminen – mustan laatikon 
ongelma

• Ennakoimattomuus ja toiminnan nopeus
• Tietosuoja ja luvitus

Sekundäärisiä/epäsuoria kysymyksiä
• Työn muutos ja työpaikkojen korvautuminen
• Taloudellinen/yhteiskunnallinen Matteus-

periaate
• Käyttäytymisvaikutukset ympäröivään 

yhteiskuntaan, toimijuuden kaventuminen, 
yms.

• Singulariteetti, koneiden oikeudet, yms. 
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Esimerkkinä ongelmakenttä SOTE

• Tyypillisiä käyttösovelluksia 
hallinnossa
• Paljon/raskaita palveluja 

tarvitsevien riskiprofilointi, 
seuranta ja ennakoiva 
tunnistaminen, sekä palvelujen 
kohdistaminen
• Rutiinikäsittelyjen, esim. 

etuushakemusten, 
vauhdittaminen ja muu 
päätösautomaatio
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o Onko profilointi ja palvelutarpeen 
ennakointi itsessään syrjintää? 

o Perustuuko profilointi vinoutuneeseen 
aineistoon tai onko algoritmiikka herkkää 
joillekin aineiston anomalioille?

o Aiheuttaako asiakkaan profiloituminen 
syrjintää hallinnossa/palveluissa tai 
yhteiskunnassa?

o Kuka tosiasiassa tekee päätöksen 
faktisesti ja laillisesti jos käytetään 
päätösrobottia?

o Kenelle voidaan valittaa?
o Miten ja millä perustein päätös on 

konkreettisesti tehty, kuka sen selittää ja 
kuka sen ymmärtää?



Tekoälyn soveltaminen – mitä se on?

Tekoälyn soveltaminen käytännössä on 90% aineiston kuratointia, 
9% hyvin määriteltyjä kysymyksiä ja 1% algoritmiikkaa
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AI

”Varsinainen tekoäly”, 
algoritmikka

Tulosten tulkinta, 
levittäminen 

organisaatiossa ja 
hyödyntäminen 

päätöksenteossa

Organisaation 
tiedontuottoprosessien ja 

tuotettavan tiedon ymmärtäminen 
Tietorakenteet ja -mallit, ontologiat

Aineiston integriteetti ja laadun-
/luotettavuuden varmistus
Aineistolähteiden tekninen 

integraatio 

Johtamis-
ongelman 

rajaus
ja aineistolta 
kysyttävien 

kysymyksien 
määrittelyt

Eettisesti ja 
lainsäädännöllisesti 

merkittävät ratkaisut 
tehdään pääosin 

työvaiheissa joiden ei 
mielletä sisältävän näitä 

lainkaan.



Missä kohtaa etiikka tapahtuu? 
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AI

”Varsinainen tekoäly” 
algoritmikka

Tulosten tulkinta, 
levittäminen 

organisaatiossa ja 
hyödyntäminen 

päätöksenteossa

Organisaation 
tiedontuottoprosessien ja 

tuotetavan tiedon ymmärtäminen 
Tietorakenteet ja –mallit, ontologiat

Aineiston integriteetti ja laadun-
/luotettavuuden varmistus
Aineistolähteiden tekninen 

integraatio 

Johtamis-
ongelman 

rajaus
ja aineistolta 
kysyttävien 

kysymyksien 
määrittelyt

Tarkoituksenmukaisuus, 
tarkoitusperät

Aineiston laatu, 
edustavuus, kattavuus

Opetusdatan ja mallien valinta, 
tasapuolisuus ja objektiivisuus

Luotettavuus, mallien 
validointi ja herkkyysanalyysit

Integroituminen 
päätöksentekoon ja 

laadunvalvonta

Läpinäkyvyys, avoimuus ja 
”selitettävyys”

Oikaisu- ja valitusprosessit

Suorat ja epäsuorat 
vaikutukset 

toimenpiteen 
kohteelle ja 

yhteiskuntaan



Yhteenveto

• Tekoälyteknologiat ovat hyviä ja tehokkaita työkaluja
• … tekoäly on kuin moottorisaha tai harvesteri, se pitää pahaa 

ääntä ja sitä voi olla vähän hankala käyttää, korjuujälki voi olla 
melko rumaa, ja se on vähän vaarallinenkin, mutta

• pätevissä ja varmoissa käsissä se parantaa työn tuottavuutta, 
vaikuttavuutta ja kokonaislaatua

• Päätöksentekijä ei kuitenkaan voi mennä tekoälyn taakse 
piiloon
• Kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaan ihmisen täytyy 

olla koneen päätöksentekosilmukassa valvomassa toiminnan 
oikeudellisten periaatteiden toteutumista

• Tekoälyn päätösperiaatteet on oltava kohtuullisesti avattavissa 
kansalaiselle/edunsaajalle
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Keskustelu

• Väite: Nykyinen suppea tekoäly tuottaa tai aiheuttaa vähemmän 
todellisia uusia eettisiä ongelmia, kuin alleviivaa olemassa olevia ja 
osittain sivuutettuja
• Päätöksissä on aina tehty virheitä ja niitä on oikaistu, ja päätösten 

perusteet ovat ennenkin saattaneet olla epäselkeitä ja epäjohdonmukaisia, 
tekoäly vain alleviivaa ja kärjistää näitä ongelmia ja nostaa keskusteluun

• Väite: Tekoälyn soveltaminen antaa positiivista painetta laittaa 
johtamisjärjestelmän ja prosessit kuntoon
• Tekoälyn käyttöönotto haastaa keskustelemaan millä tiedolla ja perusteilla 

toimintaa tosiasiassa johdetaan, ja määrittelemään mitattavia tavoitteita
• Tekoälyn ja tiedolla johtamisen rakentaminen on myös mahdollisuus 

arvioida toiminnan perusteita
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Kiitos!

@etairosai www.etairos.fi


