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Avoimuus ja rajattomuus luovat tekoälyn 

ohjelmoinnille puitteet! 
 

  

Vastuullinen tekoäly on vuosien mittainen älyllinen haaste sovittaa yhteen systeemien metodii-
kasta lähtien IT-alan keinot ja tekoäly tuottamaan malleja ja ratkaisuja yhteiskunnan ja tieteen 
tarkoituksiin. Idean taustalla on symbolisen analyysin väitös IT-kehittämisen tarkoituksessa sekä 
kirjoittajan ura teollisuudessa ja perinteisen tekoälyn hankkeissa 1980-luvulta alkaen. 

Vastuullista tekoälyä voi ”ohjelmoida” mielessään tai kehittyneellä ohjelmistoteknologialla sekä 
mallintaen sopivaa semantiikkaa käyttäen. Metodiikan tarkoituksena on integroida tietämystä 
luomaan vastuullisia (viable) toteutuksia parhaan teknologian ja systeemitiedon avulla. 
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