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Otto Sahlgren

Oikeudenmukaisuutta 
ymmärtävä tekoäly – vain 
ykkösiä ja nollia?
Tekoäly päättelee ja ennustaa. Robottikuoreen upotettuna se myös kävelee ja puhuu. Yhä 
autonomisemmin ja sopeutuvammin toimivat tekoälyjärjestelmät ovat myös filosofisen 
ihmettelyn kohteena. Perinteiset filosofiset kysymykset tiedosta, ymmärryksestä ja 
oikeudenmukaisuudesta kietoutuvat yhteen oppivien koneiden ympärillä. Voiko ihminen 
luottaa koneen asiantuntijuuteen, vai onko tarvetta pitää robotti ruodussa?

Tammikuussa Tampereella järjestetyssä 
Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosi-
kollokviossa tarkasteltiin laajaa kirjoa te-
koälyn ja robotiikan kysymyksiä. Onko 
tekoälyn kehityksessä tapahtunut viimei-

sellä vuosikymmenellä jotakin olemuksellisesti uutta ja 
erityistä? Vai onko ainoa uutuus se, että tekoäly lävistää 
yhteiskunnan eri osa-alueet vahvemmin kuin koskaan, 
kuten Samuli Reijula, Jaakko Lehtinen ja Jaakko Kuo-
rikoski paneelikeskustelussaan pohtivat? Merkittävänä 
uutuutena lienee ainakin tekoälyn suorittamien tehtävien 
kasvava monimutkaisuus. Mutta mikä erottaa esimer-
kiksi ymmärtämisen tai moraalisen toiminnan tehok-
kaasta, mekaanisesta laskennasta? 

Miten konemieli toimii?
Kognitiivista ja episteemistä toimijuutta esitelmässään 
tarkastellut Anna-Mari Rusanen katsoi, että tekoälyä 
voidaan pitää kapeassa mielessä kognitiivisena toi-
mijana. Se suorittavaa tehtäviä, kuten tunnistusta ja 
luokittelua, prosessoimalla suuria määriä informaa-
tiota. Tekoäly ei kuitenkaan nykyisellään pysty saman-
kaltaisiin oleellisuusarvioihin näissä tehtävissä kuin 
ihminen. Esimerkiksi kuvantunnistusalgoritmeilta 
puuttuu kyky arvioida, mitkä ympäristön ärsykkeiden 
esille nousevista piirteistä ovat relevantteja tehtävän 
suorittamisen kannalta. Niiden toiminta on sidottu da-
tassa esiintyviin tilastollisiin yhteyksiin, kun taas ihmis-
aivojen korkeamman tason prosessit ohjaavat etsimään 
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Tekoäly on tuskin silti mullistamassa taidetta in-
himillisenä luovana työnä sen enempää kuin taiteessa 
aiemminkaan hyödynnetyt tekniset innovaatiot kan-
nettavasta videokamerasta internetiin, GPS-paikan-
nukseen tai lisättyyn todellisuuteen. Obvious-ryhmän 
Edmond de Belamy konkretisoi vielä paljolti saman 
idean kuin vaikkapa taiteilija Jean Tinguelyn 1960-lu-
vulla rakentama maalaava kone, tai jopa Joseph-Marie 
Jacquardin muotokuva, jonka reikäkorteilla ohjelmoitu 
Jacquard-kutomakone neuloi 1800-luvulla. Keskustelu 
tekoälyn ja taiteen suhteesta suuntaa kuitenkin ajattelua 
käsityksiin taiteen tekijyydestä ja päivittää taidefilosofi 
Arthur Danton 1960-lukulaisen taidemaailman kä-
sitteen nykyhetkeen, jossa algoritmit ja oppivat koneet 
vaikuttavat toimintaamme ja ajattelutapoihimme mer-
kittävin tavoin.

Kriittistä keskustelua teknologian hyödyistä ja hai-
toista on käyty taiteen keinoin vuosikymmeniä. Yksi 

viimeaikainen puheenvuoro tässä jatkumossa on Vuoden 
nuoren taiteilijan 2019 Nastja Säde Rönkön teos 6 
Months Without (2018–2019). Teoksessaan puolen 
vuoden ajaksi internetistä luopuva taiteilija tutkii valin-
tansa vaikutuksia niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
kuin omaan kokemukseensa. Rönkön teos, kuten kes-
kustelu tekoälyn vaikutuksista taidemaailmaan, herät-
tääkin ennen kaikkea kysymyksen, onko omassa ajas-
samme enää kokemuksen tai tiedon jakamisen paikkoja, 
joihin tekoälyn vaikutus ei yllä.
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havainnosta piirteitä, jotka lisäävät todennäköisyyttä 
suorittaa kognitiivisia tehtäviä.

Evoluution esivirittämä ihminen ymmärtää, mikä 
on tähdellistä, mutta tätä taitoa tekoäly ei vielä hallitse. 
Tietyissä tehtävissä tekoäly ei kenties tarvitsekaan täl-
laista kykyä. Syväoppivia neuroverkkoja hyödyntävät 
järjestelmät, kuten Google DeepMindin Go-peliä pe-
laava AlphaGo, suoriutuvat rajatuissa konteksteissa tehtä-
vistään hämmentävän tehokkaasti ja tarkasti, paremmin 
kuin ihminen1. Tällaisten järjestelmien toimintaa voi-
taisiin Ilkka Niiniluodon mukaan tulkita dreyfusilaisen 
asiantuntijatiedon näkökulmasta: jopa miljoonien harjoi-
tusesimerkkien avulla oppinut neuroverkko on ekspertti, 
joka toimii sääntöjen seuraamisen sijaan ”intuitiivisesti” 
ja rationaalisesti2.

Syväoppivien neuroverkkojen kohdalla on tultu pit-
källe symbolisesta, sääntöihin pohjautuvasta tekoälystä, 
johon John Searlen vaikutusvaltainen kritiikki aikanaan 
kohdistui3. Searlen ”kiinalaisen huoneen” ajatuskokeen 
ympärillä käytyä keskustelua tarkastellut Panu Raati-
kainen katsoi, että vaikka Searlen alkuperäinen argu-
mentti voitaisiin hyväksyä, hänelle esitetyt vasta-argu-
mentit (niin kutsutut järjestelmä- ja robottivastaus) saat-
taisivat yhdessä toimia puolustuksena mahdollisuudelle, 
että tekoäly ymmärtäisi kieltä4. 

Syntaksista ei ehkä yksinään saada semantiikkaa, 
mutta järjestelmä, joka on kausaalisesti vuorovaikutuk-
sessa ympäristönsä kanssa, havainnoi ja liikkuu, voisi 
mahdollisesti muodostaa semanttisia yhteyksiä manipu-
loitujen symbolien välille. Pii Telakivi ja Valtteri Arstila 
esittivätkin, että aktiivinen ja adaptiivinen, ruumiillinen 
vuorovaikutus ympäristön kanssa voidaan nähdä mah-
dollisena reunaehtona konemielen syntymiselle. Kog-
nition riippuvaisuutta ruumiista on korostettu kehollisen 
mielen teoriasuuntauksen sisällä.5 Tietoisuuden kehit-
tyminen roboteillakin edellyttäisi täten järjestelmältä 
sensorimotorista kytkentää ympäristöön. Robottiruumis 
linkkinä maailmaan mahdollistaa oppimisen ympäristöä 
tutkimalla ja muokkaamalla. Kuten Rusanenkin huo-
mautti, keskushermoston merkitys on suurelta osin kyt-
köksissä organismin mahdollisuuteen liikkua. Ymmär-
rykselle, tietoisuudelle ja autonomiselle toimijuudelle 
näyttäisi olevan olennaista (inter)aktiivinen ja päämäärä-
suuntautunut toiminta ympäristössä. 

Oikeintekevät robotit ja reilut algoritmit
Myös Antti Kauppisen esitelmässä ymmärryksen mah-
dollisuus oli suuressa roolissa. Kauppinen kysyi, mil-
lainen kone voisi olla moraalinen toimija ja miten se 
rakennettaisiin. Moraalisen toimijan erottaa ”pelkästä” 
oikein tekevästä toimijasta hänen mukaansa se, että 
vaikka molemmat toimisivat johdonmukaisesti oikein 
moraalisessa mielessä, vain moraalinen toimija ym-
märtää, miksi näin toimitaan. Ymmärrys toiminnan 
perusteista, oikeasta ja väärästä, motivoi moraalista toi-
mijaa toimimaan oikein. Moraalisen toimijuuden myötä 
myös moraalinen vastuu nousee keskeiseksi kysymyk-
seksi – mutta voiko robotti kantaa vastuuta, kuten Pekka 
Mäkelä kysyi. Olennaista on, perustuuko robotin toi-
minta aidosti sen omille arvoille ja tavoitteille. Ottaen 
huomioon, että robotti on ihmisen rakentama järjes-
telmä, tämä ei näyttäisi toteutuvan. 

Autonomiselle moraaliselle toiminnalle ei riitä vapaus 
valita ihmisen ennalta koodaamien vaihtoehtojen väliltä. 
Toimiminen datasta louhittujen säännönmukaisuuksien 
pohjalta ei vaikuttaisi sekään riittävän. Valinnan tulisi 
olla autenttisesti toimijan itsensä. Henrik Rydenfeltin 
mukaan eettinen ymmärrys ja arvojen autenttisuus voivat 
olla edellytys sille, että voimme todella luottaa tekoälyyn. 
Koneen asianmukainen toiminta rakentaa luottamusta 
sen ennakoitavuuteen ja johdonmukaisuuteen, mutta 
ihmisten välinen aito luottamus sisältää myös eettisen 
motivaation ulottuvuuden. Rydenfeltin mukaan niin 
kutsuttu froneettinen luottamus edellyttää luottamuksen 
kohteelta, eli koneelta, intentionaalisuutta. Froneettinen 
luottamus perustuu luottajan odotukseen siitä, että luot-
tamuksen kohde myös itse uskoo toimivansa oikein toi-
miessaan luottajan odottamalla tavalla.

Kuten Kauppinen pohti, saattaa kuitenkin riittää, 
että koneet ovat oikeintekijöitä, sen sijaan että pyrki-
simme rakentamaan ymmärtämiseen kykeneviä mo-
raalisia toimijoita. Oikeintekijöidenkin rakentaminen 
on kuitenkin hankalaa. Esimerkiksi automatisoitu pää-
töksenteko datan tilastollisten yhteyksien perusteella 
on osoittautunut vaikeaksi tekoälyn eettisen suunnit-
telun ja käytön näkökulmasta. Tekoälyn on esimerkiksi 
huomattu syrjivän päätöksissään ihmisiä muun muassa 
etnisyyden ja sukupuolen perusteella6. Lisäksi päätök-
sentekoprosessia voi olla vaikea ymmärtää algoritmien 
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”Robottiruumis linkkinä 
maailmaan mahdollistaa 
oppimisen ympäristöä 
tutkimalla ja muokkaamalla.”
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monimutkaisuuden vuoksi, mitä on kirjallisuudessa 
kutsuttu ”mustan laatikon ongelmaksi”7. 

Arto Laitinen eritteli esitelmässään samaa te-
matiikkaa päätöksen selityksen ja oikeutuksen 
näkökulmasta. EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta 
tarkastellut Sandra Wachter tutkimusryhmineen 
on esittänyt, että GDPR ei sisällä vahvaa yksilön 
lainmukaista oikeutta ymmärrettävään selitykseen 
algoritmisen päätöksenteon kontekstissa8. Ryhmän 
mukaan sellainen kuitenkin tarvitaan. Ymmärret-
täväksi selitykseksi riittäisi, että asianomaiselle yk-
silölle kerrotaan, minkä tekijöiden olisi tarvinnut 
olla toisin, jotta algoritmi olisi tuottanut erilaisen 
lopputuleman hänen kohdallaan. Tällaiset kontra-
faktuaaliset selitykset eivät edellytä algoritmin ”ko-
nepellin alle katsomista”. 

Mutta tulisiko selityksen lisäksi myös päätöksen 
oikeutusta tarkastella kontrafaktuaalisesti? Jos esi-
merkiksi päätöksen kohteena olevan yksilön suku-
puoli vaikuttaa päätösprosessiin, mutta on epäolen-
nainen päätöksen kannalta, voitaisiin päätöksen 
katsoa olevan kontrafaktuaalisesti epäreilu9. Laitinen 
huomautti kuitenkin, että tämä ei yksinään riitä ti-
lanteessa, jossa kaikkia kohdellaan jo lähtökohtaisesti 
epäoikeudenmukaisella tavalla – päätös voi olla kont-
rafaktuaalisesti reilu, mutta epäoikeudenmukainen 
yhtä kaikki.

Lauri Lahikaisen mukaan eettisistä haasteista 
huolimatta kannuste rakentaa älyä, joka korvaa ih-
mistyötä joko kokonaisten työnkuvien tai yksit-
täisten tehtävien muodossa, on suuri. Jos korvaa-
minen on mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa, 
sitä ainakin yritetään. Lahikainen näkee taloudel-
listen muutosten lisäksi muitakin seurauksia, mikäli 
tekoäly vie työt. Esimerkiksi yksilön mahdollisuudet 
rakentaa omaa identiteettiään työn piirissä ja saada 
sosiaalista tunnustusta heikkenevät.

Tehokkuuteen tähtäävä uusliberaali talousajattelu 
ja sen mahdolliset epäkohdat näkyvät Juho Rantalan 
tulkitsemana myös uudenlaisten talousinfrastruk-
tuurien, desentralisoitujen autonomisten organisaa-
tioiden (DAO) ja lohkoketjun toiminnassa. Tällaiset 
keskushallinnottomat ja hajautetusti toimivat jär-
jestelmät on nähty tehokkuuden lisäämisen ohella 
keinoina tasa-arvoistaa ja valtaistaa yksilöitä, sillä ne 
mahdollistavat sopimuksien solmimisen vertaisten 
välillä automaattisesti ja anonyymisti. Käytännössä 
ne sisältävät kuitenkin epädemokraattisia piirteitä: 
DAO:ita ohjaavat säännöt eivät ole usein neuvotel-
tavissa, ja ne hyödyttävät käyttäjiä ja organisaatioita, 
joilla on ennestään valtaa joko järjestelmän teknisen 
ymmärryksen tai pääoman muodossa. 

Tekoälyn uusi tuleminen on herätellyt perin-
teisiä filosofisia kysymyksiä toimijuudesta, tiedosta 
ja oikeudenmukaisuudesta. Muuttunut teknologinen 
konteksti kutsuu filosofeja sekä kriittiseen ajatteluun 
että vastaamaan uuden aikakauden sille asettamiin 
vaatimuksiin.


