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Tekoäly on noussut kansalaisten puheenaiheena ykköstee-
moiksi, mutta valitettavan heikolla tavalla. Tämä kirja ottaa 
esille uuden näkökulman, yhteiskuntakeskeisen ajattelun 
edistämässä kansojen ja kansalaisten vaikutuskanavia teko-
älyn keinoin, positiivisesti siihen suhtautuen. 

Meta AI  on systeeminen metodologia, harkitusti koottu 
joukko parasta tietoa sekä menetelmiä, mitä tutkimuksen 
kentillä maailmalla on organisaatio- ja IT-kehitystä tukemaan 
saatu aikaan. Kirja tiivistää tämän kaiken. 

Kirjoittajan tausta tekoälystä väitöksineen on mahdollistanut 
systeemiajattelun hyödyntämisen niin, että yhteiskuntaa 
koskien alkaa syntyä yhtenäinen kehittymisen periaate, 
Metayhteiskunta. Se on erinomainen lähtökohta uusille te-
koälyyn liittyville ideoille, joita tieteessä vastaa kybernetiik-
kana tunnettu tieteenala. 

Jyväskylän yliopisto on rahoittanut kirjaa edeltävän raportin.  
Metayliopisto on avoin foorumi edistämään systeemiajatte-
lua yhteiskunnan parhaaksi. Se on tuottanut kirjojen lisäksi 
pari sataa videota, kohteena  koko maailma ja yhteiskunta 
sekä tiede.  

Nämä teemat yhdistämällä syntyy Vastuullinen tekoäly. 
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“AI is likely to be either the best or worst thing to happen to humanity.” 
 Stephen Hawking 

 
 

“With artificial intelligence, we are summoning the demon.” Elon Musk 

“Humans should be worried about the threat posed by artificial intelli-
gence.”  Bill Gates 

Listening to Bill Gates, Elon Musk and Stephen Hawking talking about arti-
ficial intelligence reminds me of the Jurassic Park scene where they talk 
about chaos theory.”  Dave Waters 
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Yhteiskunnallinen linjaus 

tekoälyn hyödyntämiseen 
 

  

Kuva yhdistää tieteen, erityisesti kybernetiikan Metayliopisto - 
foorumiin sekä tekoälyyn, yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Viable System – periaate luotiin vuosikymmenet sitten, mutta se 
ei ole päässyt yleistymään, vaikka tutkimus kiittää sen ansioita. 

”Metasysteemi” yksinkertaistaa käsitystämme yhteiskunnasta, 
määrittelee toimivuuden ja sopii hyvin tekoälyn viitekehykseksi. 
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ARVOISA LUKIJA 

Olen sitä mieltä, tekoälyyn liittyvän sekavuuden hälventämiseksi tarvitaan 
”ryhtiliike”, että konkretia löytyisi ja tekoäly käsitteenä alkaisi pikkuhiljaa 
juurtumaan positiivisessa muodossaan kansalaisiin päin, sillä he kokevat 
siitä pelon väristyksiä. Tekoäly on myös systeeminen konseptinsa, mitä voi 
kuvata kokonaisuutena kuten se olisi kone tai ihminen tai organisaatio. 
Tämä oivallus vie miettimään aidosti mitä parasta voimme sillä tehdä. 

Kirja sopii aktiiviselle kansalaiselle miettiä yhteiskuntaa sopivan kriittisesti, 
outside the box. Kansainvälinen yhtymä PWC kirjasi vuoden 2018 teko-
älytrendeistä yhdeksi teemaksi “Responsible AI”. Se tarkoittaa samaa kuin 
tämän kirjan teema. Tämä kirja on ensimmäisiä, joka lähtee liikkeelle yh-
teiskunnan ylimmiltä tasoilta, sen tärkeimmistä prosesseista. Aikanaan te-
koäly tulee mukautumaan parhaisiin ohjelmistotekniikan ja systeemitie-
teen periaatteisiin. Tietoa parhaista IT-menetelmistä on saatavissa. 

Responsible Artificial Intelligence (AI) voitaneen kiteyttää, että se palvelee 
kykyineen yhteiskuntaa ja kansalaista seuraavasti: 

Tekoäly on ihmisten, tietokoneiden, verkostojen ja tieteen kehityksen he-
delmällistä vuorovaikutusta tarkoituksena luoda oppivuuden kykyjä, uu-
denlaista tietoa ja ymmärrystä. Vastuullisesti! 

“Responsible AI” – tarkennuksen kautta AI - keskustelu tulee siirtymään 
yhteiskunnalliseen suuntaan, veronmaksajien ja yhteiskunnan huono-
osaistenkin hyväksi, että lisääntynyt toimeliaisuus ja luottamus näkyisivät 
positiivisesti jokaisen kukkarossa ja mielentilassa.  

Seuraava kirja “Vastuullisen tekoälyn paradigma” liittyy samaan aihee-
seen, mutta on teknisempi. Kun tämä kirja ideoi visiota karkealla tasolla, 
toinen kirjamme sopii tutkijoille ja kehittäjille luonnehtia yhteiskuntaa 
malleina ja metodeina valmiita ratkaisuja silmällä pitäen.  

Antoisia lukuhetkiä! 

Turussa          15.11.2018   Erkki Laitila 
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Kirjan ihanteen jäsentäminen 

Ihanne on abstrakti sana ohjaamassa motivoituneiden ihmisten ajatuksen 
juoksua. Jokaisella tulisi olla ihanteita, sillä ne suojaavat pettymysten vai-
kutuksilta, mutta ovat myös ainoa tie menestyksen kierteeseen. Abstrakti 
sana voidaan silti ”halkaista” pienemmiksi ihanteiksi ja siihen liittyy holar-
kian käsite: holon on alkio: samalla sekä kokonaisuus että sen osa[Hol]. 
Keskeiset aiheet tässä kirjan lähestymistavassa, joilla lukija voi kontrolloida 
omaksumistaan ennen lukemista ja sen jälkeen, ovat: 

1) YHTEISKUNTAKÄSITYS: Kansalainen maksaa lopulta tekoälyn (Ω) 

2) ARVOT: Politiikan ja kansalaisten tarpeiden välinen yhteys (α) 

3) TIEDE: Monialaisuuden edistäminen (π) 

4) INFORMAATIO: Avoimuuden edistäminen tiedon kulussa (χ) 

5) VIESTINTÄ: Rakenneuudistuksen haasteet (Δ) 

6) PROJEKTOINTI: Organisoitumisen eri variaatiot (β) 

7) SYSTEEMIOSAAMINEN: Diagnostiikka paljastaa ongelmat (τ) 

8) INFRASTRUKTUURI: Pohjan kehitykselle tulee olla luja (μ) 

Luettelon kirjainsymbolit viittaavat vastaavaan kirjan lukuun. Näistä muo-
dostuu suhteellisen yhtenäinen käsitys, mitä on Meta – tekoäly paradig-
mana. Se on käsitteenä holon, mutta se voidaan asteittain tarkentaen 
koota (ohjelmoida) erillisistä ratkaisuista. Tekoälyä voi siis kehittää modu-
laarisesti, mikä oivallus tarjoaisi maailmanlaajuisille yhteisöille merkittäviä 
yhteistyömahdollisuuksia. 

Päättäjät pohtivat kaikkialla maailmassa kuumeisesti, miksi yhteiskunta on 
muuttumassa autoritääriseen suuntaan, ja miksi riskit ovat yleistymässä 
monilla aloilla. Vaikeudet tuntuvat lisääntyvän eri sektoreilla. Vastuulli-
suutta arvioitaessa lukija löytää tekoälyn ja systeemisyyden kehittymisen 
suhteen sellaisia malleja, jotka ennakoivat parempaa tulevaisuutta, ”Bet-
ter world” ja vievät kohti vastuullisuutta ”Responsible AI”. 
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Kirjan ideana on edistää parhaan tiedon uusiokäyttöä 

Kirja on syntynyt yli 10 vuoden tutkimuksen perusteella Metayliopiston 
pääteemasta yhdistää “Tieto, Järki ja Ymmärrys”. Sen tarinaan liittyy kek-
sintöjä automaattisesta translaatiosta, kääntäjätekniikoista, optimointijär-
jestelmistä, perinteisistä asiantuntijajärjestelmistä 1980-luvulta asti sekä 
päättelyn piirteiden tutkimuksesta kuinka ihminen ratkoo ongelmia ja ete-
nee vaativimmissa haasteissaan. Näin syntyi visuaalinen metodiikka viestiä 
vaikeista aiheista kontekstista toteutusehdotuksiin asti. 

Systeemisyyden ansiosta soveltaja pääsee selvittämään onnistumisen edel-
lytyksiä, mikä aihe on kompleksisessa ajassamme nousemassa arvoonsa 
(fail/success). Näin syntyy mahdollisuuksia ennakoida kehitysloikkia tule-
vaisuuteen.  Tämä tutkimuksellinen teema edistää tai luo uusia valmiuksia 
ymmärtää yhteiskunnan elimiä, taloutta, teknologiaa, päätöksentekoa, IT-
alaa ja kaikkia prosesseja. Sen erikoisominaisuuksia ovat vahva visuaali-
suus ja modulaarisuuden ihannointi. Se suosittaa tuotannollisia teknii-
koita, joilla päästään yksinkertaisiin ratkaisuihin ilman valtakiistoja.  

Parhaimmassa muodossaan lähivuosikymmenten tekoäly elvyttää kysyn-
tää ja tarjontaa monipuolisesti yhteiskunnan eri tasoilla niin, että saadaan 
aikaan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, työllistymiseen, pääoman kier-
toon, tuotteiden laatuun sekä kestävään kehitykseen. 

HUOM. Kirjan lopusta löytyy 10 painavaa faktaa sisällön tueksi (ensimmäi-
senä FAKTA 1. Arvojohtaminen korjaisi demokratian tilaa, sivu 119).  

 

Tekoälyn tulee olla koko kansan menestystarina. 
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JOHDATUS VASTUULLISEEN TEKOÄLYYN 

Kansainvälinen PWC – yhtymä julkisti tutkimuksensa (2017) perusteella 
ongelmat, jotka ovat yrityksiä eniten hidastaneet niiden aikoessa siirtyä 
soveltamaan tekoälyä. Suurin haitta on ollut lisääntynyt haavoittuvuus ja 
uusjako liiketoiminnassa (77%). Muita esteitä ovat olleet potentiaaliset 
vääristymät toimintojen muuttuessa ja läpinäkyvyyden puute. Lisäksi uu-
denlaisen varmistelun tarpeet ja säännöt AI:n ohjaamiseen ovat huoletta-
neet kolmea yritystä neljästä. Johtajia ovat vaivanneet riskit menettää si-
dosryhmien luottamus, sekä moraaliset ongelmat. Vakavimpia ilmiöitä on 
ennakoitu johtuvan yhteiskunnan rappeutumiseen liittyvät uhat, mihin 
osittain liittyy riittämätön säätely, kun juuri kukaan ei tiedä mitä kaikkea 
on tapahtumassa. Keskitettyä, laadukasta tutkimusta ei ole länsimaissa. 

Edellä mainitun pohjalta PWC teki esityksensä aiheesta ”Responsible AI” 
nostaen sen yhdeksi kahdeksasta merkittävästä muutostrendistä vuodelle 
2018.1 Tämä kirja on laadittu osittain sivuten PWC:n kartoitusta, joten on 
syntynyt yhteistä voimaa edistää vastuullisuutta kehitettäessä yhteiskun-
taa yleisesti ja erityisesti AI:n merkeissä. Aihe on varsin tuore. 

Koska tekoäly on äärimmäisen abstrakti käsite, sille tarvitaan jonkinlainen 
konkretisointi, jotta lukijat ja kirjoittajat ja soveltajat puhuisivat samaa 
kieltä. Tekoäly on tavallaan kuin lauseessa subjekti, joka saa aikaan verbin 
ja objektin määrittelemiä vaikutuksia. Se ei kuitenkaan ole itsenäinen sub-
jekti, sillä joku on sen luonut: ohjelmoinut ja määritellyt. Se joku on ihmi-
nen. Vastuu säilyy ihmisellä ja tulos, joka syntyy, on poliittinen, tekninen ja 
yhteiskunnallinen päätös. 

Tekoäly on systeemisesti nähtynä systeemi, johon voidaan soveltaa sys-
teemisiä periaatteita, joista yksi tapaus on holarkia. Se kevyt mallintami-
sen menetelmä. Haaste tekoälyssä kiteytyykin siihen, kuinka ymmärtää 
monitasoisen kokonaisuuden ja osan välistä suhdetta. Ihmisen aivoissa toi-
mii sama holarkia: neuroni on pieni elin, mutta yhdistämällä niitä miljar-
deittain saadaan todellista älyä ja ajatteleva ihminen. Holarkia avaa rin-
nakkaiset ja sisäkkäiset todellisuudet, joita yhteiskunta on tulvillaan: am-
matit, työt, prosessit, liikenne, infra, koulutus, viihde jne. 

                                                

1 PWC: Responsible AI:  https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-
predictions/responsible-ai.html  

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions/responsible-ai.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions/responsible-ai.html
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Yhteiskunta on tavallaan jäänyt tekoälyn kehittämisessä sivurooliin, objek-
tiksi, vaikka se veronmaksajien muodossa maksaa kaiken. Poliitikot eivät 
ymmärrä sitä. Hankaluutena on, että kulttuuri suosii liikaa yksityisyyttä. 
Valtaosa maailmanlaajuisista tekoälyn hankkeista ovat yksityisten yritys-
ten yritelmiä ansaita lisää rahaa. Somen jättiyritykset valloitushankkeineen 
tunnetaan hyvin. Ne pyrkivät ”koukuttamaan” asiakkaita, kun taas ko-
neaisteja kehittävät yritykset haluavat mitata ja valvoa kaikkea, mistä ke-
hittyy vaikutelma valvontayhteiskunnasta. Molemmat suuntaukset ovat 
epämiellyttäviä kansalaisen kannalta.  

Edellisiä avarakatseisempi teema, mitä vastaan juuri kukaan ei halua pro-
testoida, on tietämyksen kehittäminen niin, että prosessit ja menetelmät 
ja tehtaat ja koulutus ja yliopistot toimisivat paremmin. Kiina on valtiona 
erikoistunut kokonaisvaltaiseen ajatteluun, ja siitä onkin tulossa maailman 
johtava tekoälymaa hyödyntämispotentiaalillaan, minkä arvo nousee rei-
lussa 10 vuodessa peräti viidesosaan bruttokansantuotteesta (PWC 2017). 

”Meta-tekoäly” on tekoälyn abstrahointia halutussa muodossa 

Tässä kirjassa ideoidaan integroitu, yhtenäinen, myös moduleista koostuva 
näkemys tulevaisuuden tekoälyn teoriakehykseksi. Päätarkoitukseksi tulee 
tietämyksen integrointi, läpinäkyvyyden lisääminen ja sitä kautta yhteis-
kunnan kehittyminen avarakatseisemmaksi. Näin syntyy konstruktio, kan-
didaatti uudeksi tekoälyn paradigmaksi. Koska periaate pohjautuu meta-
tason abstrahointiin ja systeemiajatteluun [Asyst], sille on annettu nimeksi 
Meta AI. Olkoon se eräänlainen ”mikro-Kiina”, kokonaisvaltaisen ajattelun 
veturi. Sopii aloittaa vaikkapa maailman suurimmista haasteista! 

Tekoälyn suurimmat haasteet voidaan päätellä maailman muuttumisesta. 
Suomalaisen tutkimuksen perusteella (2018) 10 olennaisinta megatrendiä 
vaikuttamassa maailman kehittymiseen ovat:2  

globalisaatio, ikääntyminen, suurkaupungistuminen, vallan keskittymi-
nen, talouden epätasapaino, eriarvoisuus, ilmastonmuutos , resurssitilan-
teen kriisiytyminen, arvomaailman vääristynyt kehitys sekä tieteellisen ja 

teknisen tiedon yhdentyminen. 

                                                

2 Risto Linturi & Osmo Kuusi: Suomen 100 uutta vaihtoehtoa: Radikaalit innovaatiot: https://www.edus-
kunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf
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Viimeisintä lukuun ottamatta megatrendit ovat negatiivisia, sillä ne tuotta-
vat lisää rajoituksia elämään. Miksi näin?  Voivatko tekoäly ja parempi 
tieto kääntää suunnan? Viimeisin kohta (tiedon yhdentyminen) on sentään 
hyvin lupaava, ja se onkin tämän kirjan ykkösteemoja. 

Systeemiajattelun ominaisuuksia ovat monipuoliset analysoinnin mahdolli-
suudet. Sen ansiosta edellä mainitut trendit voidaan purkaa ryhmiin ja alu-
eisiin, joita kukin muutos koskee. Yhtenä keinona niistä, pehmeä systee-
mien metodiikka3 kertoo, kuka on muutoksessa omistaja, kuka ”asiakas”, 
mitä siinä oikeastaan tapahtuu, kuka hyötyy ja kuka häviää, mutta myös 
millainen on ihmisten ajattelutapa (maailmankuva). Näin mahdollisuudet 
ja uhat alkavat selvitä ihmisten kautta. SWOT-analyysi on tunnetusti sys-
teeminen menetelmä sekin. Samoin skenaariomenetelmät. 

Maailman suurimmat ongelmat käyvät inputiksi 

Megatrendien käsitystä täydentäen World Economic Forum on tehnyt yh-
deksän kohdan listan tekoälyn käytön tarpeiksi maailmanlaajuisiin ongel-
miin viitaten. Siinä esitellään eettiset näkökulmat. Luonnon osalta fyysiset 
resurssit – auringosta maapallolle – vaikuttavat luontoon, mistä seurauk-
sena ilmasto muuttuu. Se on maapallon tasolla tieteellinen tosiasia, mistä 
seuraa mm. suurkaupungistumista ja resurssitilanteen kriisiytymisen. Glo-
balisaatio toisena ilmiönä sysää liikkeelle valtavan ketjun muutoksia, koska 
kaupallisuus ”lävistää” maapallon: talouden epätasapaino, eriarvoisuus 
sekä arvomaailman vinoutuminen. 

Positiivisena piirteenä tieto yhdentyy ja on paremmin saatavilla. Tieto yh-
distää’ valtiot, yritykset, vaihdannan ja ihmiset. Ihmisten tasolla valtiota-
son ongelmista monet näkyvät kriiseinä, mikä kärjistää ihmisten arvoja. 

Hyvä korjausliike tälle kaikelle olisi eheytyminen ja kansalaisten sivistymi-
nen ymmärtämään yhteistä hyvää. Ajattelutavan muutoksen on lähdet-
tävä liikkeelle sekä yhteiskunnan huipulta, myös kansalaisista. Yhteiskun-
taa on voitava kehittää systeemisesti niin, että sen rajoitteet, finanssikriisi 
ja EU:n tila ja resurssipulat ja vääristymät eivät jää esteiksi, kuten nykyisin 
usein näyttää käyvän. Tästä päädytään joukkoistamiseen eli yhteisen on-
gelmanratkaisun tarpeisiin. Siinä korostuu tarpeet ymmärtää monialaista 

                                                

3 Peter Checkland: Soft Systems Methodology: CATWOE-analyysi. https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Soft_systems_methodology (13.11.2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_systems_methodology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_systems_methodology
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tietoa, mikä on tekoälyn kehittämisessä avainkysymyksiä, ja merkittävää 
tukea sille antaa systeeminen ajattelu sekä kybernetiikan laaja kenttä kai-
killa eri alueillaan. 

Tekoälyssä käytäntö ja teoria yhdistyvät ainutlaatuisen hyvin 

Suomessa suurimpia yksittäisiä hankkeita koko yhteiskunnan organisoimi-
seen 2010-luvulla on sote - uudistus. Se tulee onnistumaan vain, mikäli 
hanke vaikutuksineen ymmärretään tarpeeksi laajasti edellä kuvattujen ra-
joitusten ohjaamana. Tietotekniikka voisi positiivisella tavalla mullistaa re-
surssien hallinnan ja kehittymisen siitä tilanteesta, mihin se some-aikakau-
tena on juuttunut. 

Turingin testi on ajatuskoe, jonka mukaan tietokonesysteemin (A) tulee 
toimia yhteydessä käyttäjäänsä (C) niin mallikkaasti, että hän luulee ole-
vansa tekemisissä ihmisen kanssa (B). Tekoälyksi voidaan katsoa tämä saa-
vutus, jos siihen liittyy reaktiivisuutta ja kontekstitietoisuutta. Asiantuntija-
järjestelmien tarkoituksena oli jo 80-luvulla päästä tasolle B, ja kapea-alai-
sesti siinä onnistuttiin mm. sijoitusneuvonnassa. Tänä päivänä kaikki hyvät 
nettisovellukset tavoittelevat sitä tasoa. Kuinka laajasti tekoäly voi tietoi-
suuttaan kehittää, on toinen keskustelun aihe, mistä lisää seuraavilla si-
vuilla. 

Tekoälyä ei voi tutkia ja suunnitella lähtemättä liikkeelle ihmisten asen-
teista ja yhteiskunnan tilasta, kuinka ihmiset suhtautuvat kulttuuriin ja to-
dellisuuteen. Kansalaisen käsitys maailmastaan onkin muuttunut 2010-lu-
vulla paljon kriisien ja poliittisten aatteiden puristuksessa. Philip Galante-
rin mielestä postmodernin todellisuuden raunioille tulee nousemaan uu-
denlainen verkostokulttuuri. Hän on tuonut sen esille ao. vertailussa.4 

Hänen mukaansa käsitys tiedosta hajaantuu, ja uudenlaiset, erilaiset ver-
kostot alkavat kehittää omaa kulttuuriaan yhdessä, varsin epämuodolli-
sesti. Syntyy kaoottisia ”parvia”, joiden logiikkaa ulkopuoliset eivät  ym-
märrä. Parvijohtamisesta tuleekin eräs tulevaisuuden metafora. Kehitty-
neimmät parvet, ekosysteemit ja poliittiset suuntaukset, luovat omat 

                                                

4  Philip Galanter : Systems in Art Making and Art Theory: Complex Networks from the Ashes of Post-
modernism: http://median.newmediacaucus.org/caa-edition/systems-in-art-making-and-art-theory-
complex-networks-from-the-ashes-of-postmodernism/ 
 

http://median.newmediacaucus.org/caa-edition/systems-in-art-making-and-art-theory-complex-networks-from-the-ashes-of-postmodernism/
http://median.newmediacaucus.org/caa-edition/systems-in-art-making-and-art-theory-complex-networks-from-the-ashes-of-postmodernism/
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tekoälynsä, mikäli niillä halua ja resursseja on. Primitiivisimmät yhteisöt al-
kavat taantumaan, mikäli niiden ote muuhun yhteiskuntaan katoaa. USA 
on esimerkki maasta, mistä löytyy kaikkein kehittyneintä yritysverkostoa, 
mutta myös taantuvia alueita, joissa ihmiset ovat menettäneet toivonsa. 
Onnistuessaan systeeminen verkosto muodostaa harmoniaa, sopua. 

Miksi tekoälylle tulee luoda yhteiskunnallinen näkökulma? 

Kansalainen on pitkällä tähtäimellä kaiken tekoälyn maksaja. Käyttäjä ko-
kee myös seuraukset, ja politiikan sekä hallinnon kautta veronmaksaja on 
vastuussa siitä, mitä markkinoilla pääsee syntymään tai jää syntymättä. 
Vastuuta syntyy tietoisesti tai tiedostamatta meistä jokaiselle.  

Jokainen mediaa seurannut tietää, että tekoälyssä on jotakin kiehtovaa ja 
lupaavaa, mutta myös uhkaavia tekijöitä. Seuraavassa on muutamia 
mietteitä SWOT-analyysin tapaan: 

❖ Kaikki teknologia on oletusarvoisesti hyvää, paitsi, jos sillä on vahin-

gollinen päämäärä.  Soveltamisen vaarallisuutta ei pidä siinäkään ta-

pauksessa sekoittaa teknologian keksinnöllisyyteen, koska asevarus-

telusta ei ole kysymys. 

❖ Pelkistettynä kaikki tekoälyn hankkeet saavat alkunsa teknologian 

soveltamisesta, ja siksi ne ovat verrattavissa alkeellisiin aputoimin-

toihin tai älykkääseen laitteeseen, joita markkinoilla eri muodois-

saan on jo tuhansittain. 

❖ Jokaisella yrityksellä on voiton tavoitteensa, ja siksi yritysten luoma 

tekoäly hyödyttää heitä itseään, ja asiakkaat maksavat siitä käyttö-

mukavuudesta, minkä kokevat. Näin syntyy kapeita intressipiirejä 

maksimoimaan voittonsa. Siksi yritykset saisivat rahoittaa omat 

hankkeensa pääosin ilman julkista tukea, kritisoitua yritystukea, ellei 

kovin merkittävästä ja yhteisestä mullistuksesta ole kysymys. 

❖ Maailman suurimmat IT-talot haluavat kasvattaa osuuksiaan kohti 

monopoleja koukuttaakseen asiakkaitaan tekoälypalveluillaan ja val-

vonnallaan. Tämä on tavallisen kansalaisen kannalta peräti kiusal-

lista. Se saa tekoälyn idean tuntumaan vastenmieliseltä. 

❖ IBM:n arvion mukaan (2011) kaikkien reaalisten systeemien koko-

naisarvo maailmanlaajuisesti nousee peräti sadan biljoonan euron 
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tasolle. Vuotuisten tekoälyhankkeiden liikevaihto siihen nähden on 

promillen murto-osia. Vielä ei ole ymmärretty mitä ne ihan kaikkien 

suurimmat hankkeet yhdistämään ruoanjakeluketjuja, viestintää, lo-

gistiikkaa, koulutusta, tiedettä, terveydenhoitoa jne oikeastaan vuo-

rovaikutuksineen olisivat, sillä niitä sektoreita pidetään vielä itsenäi-

sinä. Loppupeleissä integroitumista tulee tapahtumaan. 

Kapea-alaisista hankkeista voitaisiin hyvin siirtyä “itse asiaan”: 

❖ Mooren laki vaikuttaa edelleen, vaikkakin heikentyneenä. Laitteista 

tulee entistä parempia. Sille teholle on löydettävä hyödyllistä käyt-

töä, koska maailma on täynnä isoja haasteita, yhteisiä ongelmia. 

❖ Jokaisella valtiolla on omat haasteensa kokonaisuuden hallinnassa, 

löytääkseen oman kuvansa markkinoilla, budjetissa, työllistämi-

sessä, valtarakenteissa ja johtamisessa yleensä. Oppisivatko valtiot 

toisiltaan, vai kilpailevatko yhteisestä markkinasta? 

❖ Talouden osalta mikrotason arki ja makrotason valta eivät juuri mis-

sään kohtaa hyvin. Kuitenkin nämä kaksi systeemistä tasoa palvele-

vat samaa tavoitetta, kansalaisen hyvinvointia. Siihen syntyy 

tieteenkin kannalta mielenkiintoinen vastuullisuuden rajapinta. 

❖ Suomessakin eri sektoreilla ja tasoilla valtioneuvostosta kunnan val-

tuustoihin tehdään jatkuvasti samantapaisia päätöksiä samantapai-

sissa tilanteissa, haasteita sivuten. Yhä uudestaan kuntatasolla, 

maakuntatasolla ja yrityselämässä ja palvelusektorilla kohdataan sa-

manlaisia ongelmia, mitkä estävät kehitystä tai ainakin hidastavat 

sitä. Päällekkäistä, heikkotasoistakin työtä tehdään käsittämättö-

mät määrät. Ulkoavaruudesta laskeutuva matkalainen ei sitä ym-

märtäisi. 

Miksi ei voitaisi koota kaikkia hyviä periaatteita ja kokemuksia helpot-
tamaan hallintojen ja organisaatioiden työtä, että kaikesta tarpeetto-
masta häslingistä päästään eroon? Systeemiajattelu on tapa yhdistellä 
erilaisia näkemyksiä, toimijoita ja teorioita uudenlaisiksi ratkaisuiksi.5   

                                                

5 Metayliopisto kehittää metodiikkaa nimenomaan systeemiviestintään, yhteiseen viisastumiseen. 
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Tekoäly paradigmana yrittää oppia itseään, onnistuuko se? 

Paradigma on ajattelutapojen muutos. Se tarkoittaa, että nykyinen käy-
täntö hylätään uuden ja ”toivottavasti” paremman astuessa tilalle. Digita-
lisaatio on tekoälyä läheisesti koskettava paradigma, joten samantapaista 
mullistusta voi siihenkin odotella, mutta ihmistä läheisemmin koskien, 
koska tekoäly ei ole pelkkää teknologiaa, vaan myös sosiaalinen ilmiö.  

Heikko tekoäly on ollut koneelle opetettua ajattelua, mutta vahvassa teko-
älyssä kone alkaa itsekin oppimaan. Rajoituksensa kullakin. Seuraavassa 
kuvataan neljä estettä tai rajoitusta koneen kehittymiselle. 

(1) Metafora nimeltään ”aivot vadissa / vesilasissa” tarkoittaa varsinkin 

skeptikkojen mielestä, että emme voi varmasti tietää elämmekö to-

dellisuudessa vai jossakin ihan muualla.6 Nimi lähtee ajatuskokeen 

tilanteesta, jossa aivot on irrotettu ruumiista, asetettu ravinneliu-

osta täynnä olevaan altaaseen ja kytketty tietokoneeseen, joka syöt-

tää niille aistimaailmaa vastaavia ärsykkeitä. Kysymys siihen liittyen 

kuuluu, voiko tekoäly tuottaa vaikutuksia, että se vie ihmisten ja yh-

teiskunnan kehitystä virheelliseen suuntaan? Toinen kysymys liittyy 

neuroverkkoihin. Voivatko ne oppia tunteita ja käsitteistöjä, jos 

niillä ei ole vastaavia tietomalleja itsellään? 

(2) Symbolin maadoittamisen ongelma tarkoittaa alkujaan sitä, kuinka 

sanat (symbolit) saavat merkityksensä ja mikä tarkoitus kullakin 

symbolilla todellisuudessa on.7 Merkityksen tunnistamisen ongelma 

liittyy tietoisuuden ongelmaan ja siihen, mitkä mentaaliset tilat ovat 

tarkoituksellisia.  Nämä ovat tietokoneelle tunnetusti ongelmia. 

(3) Kiinalaisen huoneen argumentti on ajatuskoe, joka on suunnattu 

vahvan tekoälyn ajatusta vastaan. Sen mukaisesti säännönseuraami-

nen – tarkemmin kommunikointi pelkkien hyvin monimutkaisten 

sääntöjen nojalla – ei ole ihmismielen toimintaan, erityisesti mielen 

suorittamaan kommunikaatioon, verrattavissa oleva tapahtuma, 

koska siinä ei tapahdu merkityksen ymmärtämistä.8 Neuroverkko voi 

                                                

6 Wikiledia: ”Brain in a vat: https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_in_a_vat (13.8.2018) 
7 Symbol Grounding – ongelma: https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_grounding_problem (13.8.2018) 
8 Chinese Room Argument: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_room (13.8.2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_in_a_vat
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_grounding_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_room
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ymmärtää vain sen mitä sen sisällä tapahtuu. Sama koskee symboli-

sia järjestelmiä ja IT-sovelluksia, mutta niillä voi olla hyvinkin laajat 

ja rikkaat tietomallit sisällään kuvaamaan ”isoa todellisuutta”. 

(4) Gödelin epätäydellisyyslause väittää, että lukuteorian sisältävä ak-

siomaattinen järjestelmä on epätäydellinen, sillä aina on tosia lau-

seita, joita ei voi todistaa järjestelmän sisäisillä menetelmillä. Peri-

aatteessa jokainen järjestelmä on todistettava tuomalla siihen ulko-

puolista tietoa vakuudeksi. Sen takia tekoälysysteemien ja yleensä-

kin ohjelmistojen testaus on vaativaa: on modulitestausta ja funk-

tionaalitestausta, ulkoisten rajapintojen kehittelyä yms. Esimerkiksi 

lääkehoidon järjestelmän todentaminen uuden lääkkeen tapauk-

sessa on kokeilua, joka vaatii pitkällisen ammattilaisten tuen, eikä 

sekään saata riittää, koska outoja sivuvaikutuksia voi jäädä piile-

mään uuteen lääkkeeseen. 

Suurin osa tekoälyyn liittyvästä julkisuuden keskustelusta on peräisin ää-
riajattelusta, joka on tietämättömyyttä tai vastuutonta markkinointia. 
Nämä neljä argumenttia palauttavat keskustelun ”maan pinnalle”.  

Tekoälyn kehityshistoria on ollut kehittäjävetoista, insinöörien ja ohjelmoi-
jien työmaata. Aivotutkijat ja kognitiotieteilijät ovat olleet mukana edistä-
mässä tätä teknologiaa, joten tietoa ihmisestä on saatu mukaan ajattelun 
mekanismien kautta. On syntynyt kymmeniä malleja kognitiivisesta arkki-
tehtuurista, mikä käsittää aivot lohkoineen, toimintoineen ja reaktioineen. 

Selkeästi kaikesta kehityksestä on jäänyt puuttumaan käsitys mitä tekoäly 
koko laajuudessaan voisi olla ja miten se suhtautuu koko yhteiskuntaan – 
muutenkin kuin fiktiomielessä, sillä elokuvissahan kaikki on mahdollista. 

Suomen hallitus on käynnistänyt eräänlaista ajatusleikkiä tekoälyn vertaa-
miseksi sähköön: ”Tekoäly on uusi sähkö”. Uusajattelua tarvitaankin, 
koska julkisuudessa kuvitellaan jopa ministeritasolla, että yhdistämällä hei-
kompia älyjä saataisiin aikaan vahvempi, ”superäly”. Näin ei kuitenkaan ta-
pahdu, sillä eihän yhdistämällä saman talouden kaikki 10 pistorasiaa, kukin  
220 Volttia, saada aikaan 10-kertaista jännitettä (2.2 kV). Fysiikka ei ole 
näin yksinkertaista. Tekoäly vaatii systeemistä emergenssiä, luovuutta, uu-
denlaista osaamista ja keskinäistä, monialaista, vastuullista  yhteistyötä. 
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Tekoälyn vaikutus nousee merkittäväksi jaettaessa hyötyä infrastruktuu-
riin ja elimiin tasoille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Sähköalalla infrastruk-
tuuria on jakeluverkosto, ja käyttäjinä isot ja pienet kuluttajat. Siispä teko-
älylle pitäisi hahmottaa systeemistä arkkitehtuuria, joka muistuttaa sähkö-
alaa jakeluverkostoineen, tasoineen, mekanismeineen ja vahvuuksineen. 
Valtioneuvoston kartoitus tekoälyn soveltamiseksi9 kertoo näin: ”Artificial 
intelligence enables machines, software, systems and services to act rea-
sonably according to their task and situation.” Tämä määritelmä katsoo ai-
hetta konemaisesti, ulkopäin kuten insinööri tekee. Siitä puuttuu ihmiset 
sekä yhteiskunta ylimpänä suunnan näyttäjänä. Samoin tutkimus puuttuu. 

PWC:n näkemys tekoälyn kehittymisestä 2040-luvulle asti 

PWC on maailmanlaajuinen konsultointiyhteisö 10. Sen laatimassa katsauk-
sessa "tekoälyn heimojen" vaikutuksesta maailmaan, symbolinen para-
digma näyttää menestyvän 2010-luvulla, mutta 2020-luvulla ”symbolis-
tien” asema korostuisi tietämyksen integroinnissa kuten tässä kirjassa lin-
jataan. 2040-luvulle PWC povaa tekoälyalgoritmien yleistymistä, ja meta-
oppimisen teorioita se povaa tärkeimmiksi teorioiksi tuolloin. PWC:n visi-
ossa yhteiskuntatason systeemit tulisivat muotiin kenties 2040-luvulla. 

Keskustelu superälykkyydestä (singulariteetti) on mediassa asiantuntema-
tonta suosion kalastelua, eräänlaista populismia. Tutkijan, kuten tämän 
kirjoittajan, ei pitäisi koskaan sanoa innovaatioille, että ”ei koskaan”, 
koska tieteellä on tapana edistyä. Mahdottomia ei voi tapahtua, ja jokai-
selle löydökselle jossakin vaiheessa tulee löytyä perustelut. Wikipedian kä-
sityksen mukaan superälyyn liittyy ihmisen ja teknologian kehittymisen li-
säksi yhteiset ongelmanratkaisun menetelmät, elämän laadun parantumi-
nen, tieteen kehittyminen sekä parempi yhteiskunta, mihin liittyy hyvät 
kommunikoinnin taidot ja aito sopimisen kulttuuri. 

Sellaista ei voi (vielä) määritellä, mistä ei ole tietoa. Intuitio ja serendipi-
teetti ovat käsityksiä siitä, miten uusi tieto ihmisellä voi syntyä. Se ilmestyy 
jostakin tietoisuuden ulkopuolelta. Voivatko koneet tai muut ihmisen val-
mistamat elimet alkaa oppimaan ihmisen tai luonnon tapaan? Jos näin ta-
pahtuisi, sekin silti perustuisi fysiikan ja luonnontieteen ja IT:n käsityksiin, 

                                                

9 Valtioneuvosto: Tools for Artificial Intelligence: Discussion: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pu-
bid=28204 
10 PWC: https://press.pwc.com/ (10.11.2018) 

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=28204
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=28204
https://press.pwc.com/
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jotka aikanaan saataisiin selville. Tällaisen uuden ilmiön syntyessä varmaa 
myöskin on se, että se alkaisi noudattamaan systeemisiä lakeja, joita kaik-
kia emme silloin vielä tuntisi. 

Kybernetiikka tutkii ilmiöitten säätyvyyttä ja oppivuutta ja kehittymisen ta-
poja systeemien teoriaan liittyen11. Kun tekoälyn myötä toivottavasti saa-
daan aikaan uudenlainen viestinnän ja kehittymisen ja elämisen muoto, 
sekin tulee aikaa myöten arkipäiväistymään ja osaksi normaalia tiedettä ja 
elämää. Kävi miten kävi, tärkeitä tutkimisen aiheita jo tänään ovat ihmi-
syyden haasteet, globaali ongelmanratkaisu, elämän laadun parantaminen 
ja tieteen edistäminen. 

Vahvaa tekoälyä puolestaan on se, että systeemi alkaa oppimaan yhä no-
peammin. Systeemi alkaa esimerkiksi optimoimaan ja löytää uusia ratkai-
suja nopeasti. Google on esimerkki erittäin nopeista hakualgoritmeista. 
Bioalalla nopeat algoritmit saivat aikaan ihmisen geeniperimän selvittämi-
sessä merkittävän edistysaskeleen, mikä mullisti koko alan. Tietojenkäsit-
telyä tullaan muistin halventuessa muokkaamaan niin, että muistista löy-
tyy valmiita ratkaisumalleja ihmisten ennakointiin. Se on todennäköinen 
tapa vahvan tekoälyn ottaa suuria edistysaskelia tulevaisuudessa. 

Tekoälyn kolmeksi aalloksi katsotaan symbolinen tekoäly, neuroverkot ja 
kognitiiviset arkkitehtuurit (human like AI). Ne ovat varsin erilaisia. Neljän-
neksi aalloksi tämä kirja ehdottaa yhteiskunnallista näkökulmaa, vastuul-
lista tekoälyä (Responsible AI, Meta AI). Sen tärkein ominaisuus on ihmis-
ten tarpeiden ymmärtäminen eri tasolla. Se tarvitaan poistamaan katkok-
sia eri sektoreiden väliltä, parantamaan yhteisymmärrystä. Sen kehitysta-
poja ovat systeemiajattelun pohjustamana moniagenttisovellukset, tietä-
myksen integrointi ja päättelymekanismit hoitamaan prosesseja, kuten yh-
teiskunnan palvelut. 

 Lukujen symbolit muodostavat oppivan ketjun. 

 

 

  

                                                

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics
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”Salainen ase”: Kognitiivinen mallintaminen IT-lähtöisin keinoin 

Otsikolla ”salainen ase” tämän kirjan lukujen perässä pyritään tuomaan 
yksi ratkaiseva uusi näkökohta tai menetelmä, joka veisi tekoälyä eteen-
päin laajoillakin foorumeilla. Salainen ase voi olla mielipide tai tieteellinen-
kin teoria. 

Vastuullisen tekoälyn koko idea liittyy siihen, että tekoäly voidaan palas-
tella jonkinlaisiin osiin, jakaa toiminnallisuuksiin ja arvioida hyötynsä mu-
kaan. Edellytyksensä sille on, että sitä voi käsitteellistää, muuttaa symbo-
leiksi, arvioida lohkoina ja sitä kautta virtauksina. Se on systeemiajattelua.  

Sinänsä ei ole uusi asia, että keskitytään ajattelun periaatteisiin, koska se 
on psykologian ja filosofian päätarkoituksia, mutta yhteiskunnan proses-
sien ja elinten kuvaaminen täsmällisesti yhdessä käsiteltävän tiedon 
kanssa ajattelun arkkitehtuurina on jopa kansainvälisesti uutta. Lähtötie-
toja tähän löytyy IT-alan parhaista käytännöistä, ja systeemisyyden osaa-
minen antaa erinomaiset eväät luoda uutta yhteiskunnan hyväksi hyödyn-
tämään modernia tekniikkaa. 

Millainen se systeemin arkkitehtuuri sitten on, se selviää kirjan esimer-
keistä, mutta Wilberin Integral teoria, jota myös kaiken teoriaksi kutsu-
taan, on yksi hyödyllinen elementti tukemassa sitä [Wilb].  

Siitä on oma sivunsa: ”FAKTA 4. Wilberin teoria raamittaa ajattelumme 
rajat”, sivulla 125). 

Johtopäätös: Parasta tekoälyä on tietysti paras tapa yhdistää tieto 

Tärkeimmäksi tekoälyn soveltamisen tavaksi muodostunee lähimpinä vuo-
sikymmeninä tietämyksen integrointi edellä mainituista syistä, mutta 
myös siksi, että teknologian kehittyminen nostaa tietokoneiden kapasi-
teettia vuosi vuodelta yhä monipuolisempaan suuntaan, kun taas ihmisen 
taito ja henkiset kyvyt eivät riitä hallitsemaan sitä kaikkea tietoa. Siksi tar-
vitaan sellaisia metodeita ja metodiikkoja, joilla ihmiset voivat oppia riittä-
vän nopeasti yhdistelemään erilaista tietoa löytääkseen ongelmia ja ratko-
akseen niiden mukaisia haasteita. 
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Vastuullisen tekoälyn periaatteen tausta 

Systeemiajattelu antaa – laajasti ymmärrettynä -- mahdollisuudet laa-
tia visioita ja ajatusleikkejä mistä tahansa kohteesta ja käsitteestä 
lähtien. Maailma on avoimena tutkittavaksi vaihtoehtoina, joihin liit-
tyy kompleksisuuttakin. Tulosten esille saamiseksi tarvitaan taitoa 
analysoida ja suunnitella sekä konstruktiivista otetta, mutta myös ta-
poja viestiä. 

Kirjan systeeminen, konstruktiivinen, rationaalinen ja visuaalinen esi-
tystapa antaa lukijalle mahdollisuuksia itse ideoida ja suunnitella ja 
iteroida infrastruktuuria, organisaatioiden periaatteita sekä uuden-
laista politiikkaa ja parempaa johtamista, mihin kuuluu kokonaiskuva 
ja vastuu. 

Yhteiskunta saadaan niin sanotusti ”valmiiksi”, kun löydetään ihan-
teellisia ratkaisuja ja reittejä niihin. Wilberin Integral teoria on yksi tä-
män kirjan lähtökohdista. Metayliopiston vuosien aikana esille tuo-
mat tekniikat syventävät tätä ”kaiken teoriaa” organisaatioiden, IT:n 
ja tekoälyn suuntaan. Systeemisyys, holarkia ja kybernetiikka ovat tu-
levaisuuden tekoälyn avainsanoja. Ne tiivistävät tietoa nykyhetkestä 
ja tulevista mahdollisuuksista.   

Vastuullinen tekoäly on teema, joka suosittaa ottamaan osapuolten 
toiveet huomioon optimoimalla ja sovittelemalla tavoitteita. Viable 
System – periaate on vuosikymmenet pyrkinyt systeemien ja kokonai-
suuden hyvinvointiin, koska se määrittää säätyvyyden ja ohjattavuu-
den ehdot sekä itseorganisoitumisen edellytykset, joilla saavuttaa 
kestävä tila kaikkialla.  

Tiedon lisääntyessä reitti kompleksisuuden haasteista kestävään ti-
laan pääsemiseksi alkaa piirtymään entistä selkeämpänä systee-
miosaajien mieleen. Kirjan lopulla on 10 painavaa faktaa, jotka ovat 
olleet keskeisiä kirjan teon tukipisteitä.  

Erkki Laitila, FT, Metayliopisto 
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Miksi tekoäly tarvitsee ihanteita? 

Kaikki parhaat saavutukset liittyvät ihanteeseen. Joskus aavistus siitä on 
kaukainen haave, mutta toisinaan ahaa-elämys kirkastuu vasta kokemus-
ten myötä. Systeemiajattelu tähtää ihanteen löytämiseen kohteensa iden-
titeetin kautta. 

Maailmalla ”Responsible AI” on nähty yhdeksi tekoälyn päätrendeistä. 
Tämä kirja paneutuu juuri siihen: vastuulliseen ja yhteiskunnalliseen käsi-
tykseen miten tekoälystä tulisi koko kansan menestystekijä.  

 

Kirjan ”metatekoäly” (kuva) linjaa tietämyksen integroinnin parhaaksi te-
koälyn soveltamisen muodoksi kehittämässä yhteisönsä henkistä pääomaa 
(intellectual capital).  

Erkki Laitila, FT/ins, on kehittänyt AI-sovelluksia kymmenien vuosien ajan Prologilla. 
Hänen väitöksensä on tekoälyn ydintä: symbolisuutta, komputaatiota ja kognitiota. 
Metayliopisto on foorumi edistämään systeemistä metodiikkaa kaikessa kehityksessä. 
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