
 
 
 
 
 
 
 
 

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen teknologisessa 
murroksessa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Oikeustieteellinen tiedekunta 

Valtiosääntöoikeus 
Pro gradu -tutkielma 

Toukokuu 2019 
Laatija: Irena Pirhonen 

Ohjaaja: Tuomas Ojanen  



 

 ii 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 

 

Oikeustieteellinen tiedekunta  

Laitos  Institution – Department 

 

 

Helsingin yliopisto 

Tekijä Författare – Author 

 

 Irena Pirhonen 

Työn nimi  Arbetets titel – Title 

 

 Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen teknologisessa murroksessa 

Oppiaine  Läroämne – Subject 

 

Valtiosääntöoikeus 

Työn laji  Arbetets art – Level 

 

 Pro gradu -tutkielma 

Aika  Datum – Month 

and year 

 

Toukokuu 2019  

Sivumäärä  Sidoantal – Number of pages 

  

 

X + 64 s.  

Tiivistelmä  Referat – Abstract 

 

Teknologian kehittymisen myötä syntyy myös uusia perus- ja ihmisoikeushaasteita. Tällä hetkellä pinnalla on tekoäly ja algoritmit. 

Algoritmien käyttö erilaisissa palveluissa yleistyy kovaa vauhtia, ja ne osallistuvat jo itsenäiseen päätöksentekoonkin. Algoritmeja 

voidaan käyttää mm. mainonnassa ja luottopäätöksissä. Perus- ja ihmisoikeuksien ja algoritmien väliseen monimutkaiseen yhteyteen on 

herätty vasta lähiaikoina, joten varsinaista lainsäädäntöä algoritmeihin liittyen on vasta vähän. Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-

asetus (GDPR) on ensimmäinen laatuaan ja tavallaan suunnannäyttäjä sille, että perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen tulee tottaa 

huomioon myös digitaalisaatiossa. GDPR ei kuitenkaan ole niin laaja, että sitä voitaisiin hyödyntää kaikenlaisessa algoritmisessa 

toiminnassa, vaan se keskittyy lähinnä henkilötietojen suojaamiseen. Siksi sitä ei tässä tutkielmassa käsitellä kuin pienin soveltuvin osin.  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millä laajuudella algoritminen päätöksenteko vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksiin ja onko 

mahdollista löytää keinoja suojella perus- ja ihmisoikeuksia algoritmien kehittyessä. Tutkielmassa käydään läpi Suomen perustuslain 

perusoikeussäännöksiä ja niiden kautta tarkastellaan algoritmien käyttöyhteyksiä. Tarkemmin tutkielmassa keskitytään algoritmiseen 

syrjintään ja miten yksilöä pyritään suojelemaan siltä. Varsinaisena tutkimusongelmana on, pystytäänkö algoritmisesta päätöksenteosta 

saamaan täysin syrjimätöntä. Tutkielmassa selvitetään aluksi algoritmien ominaisuuksia ja luonnetta, jotta saadaan oikea kuva siitä, 

miksi niiden tietyt ominaisuudet vaikuttavat negatiivisesti perus- ja ihmisoikeuksiin. Algoritmien käyttöä eri palveluissa käsitellään osin 

kriittisesti, juurikin koko ajan pitämällä mielessä tutkimusongelma. Algoritmien tehokkuutta julistetaan paljon yleisessä keskustelussa, 

mutta samalla perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen toteutuminen jää taka-alalle. Tämän takia tässä tutkielmassa on pyritty 

keskittymään algoritmien tarkasteluun perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta.  

 

Tutkielmassa hyödynnetään oikeusdogmaattista tutkimusmetodia, eli tutkimusongelmaa tarkastellaan voimassaolevan lainsäädännön 

kautta. Tutkimusmateriaalina on paljon kansainvälistä materiaalia, sillä tekoälyn ja perus- ja ihmisoikeuksien välistä yhteyttä on tutkittu 

paljon muualla kuin Suomessa.  

 

Tutkielman viimeisessä kappaleessa päädytään johtopäätökseen, jonka mukaan algoritmista syrjintää ei oikeastaan ole mahdollista 

kitkeä kokonaan pois. Algoritmit kuvastavat aina yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä ja ongelmia, joten muuttamalla yhteiskuntaa voi olla 

mahdollista myös vaikuttaa algoritmisen päätöksenteon ongelmiin. Viimeisessä kappaleessa esitetään joitakin ratkaisuja, joilla voitaisiin 

tulevaisuudessa vähentää algoritmien synnyttämiä perus- ja ihmisoikeusongelmia. Johtopäätöksenä tutkielmassa todetaan, että koska 

syrjintää ei pystytä kokonaan kitkemään pois algoritmisessa päätöksenteossa, tulee tulevaisuuden juristien ymmärtää 

tietojenkäsittelytieteen erilaisista ominaisuuksista, ja samalla tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoiden tulee hallita jonkinlaista juridista 

osaamista.   
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Taustaa 

 

Kehittyvän maailman mukana syntyy paljon uusia mahdollisuuksia luoda 

tehokkaampia ja nopeampia ratkaisuja moniin asioihin, mutta samalla ilmenee 

luonnollisesti myös uusia oikeudellisia kysymyksiä. Uusin pinnalla oleva ilmiö on 

tekoäly, joka koostuu ihmisen ohjelmoimista algoritmeista. Algoritmien 

kehittämisessä käytetään hyväksi koneoppimista, joka tarkoittaa sitä, että algoritmit 

pystyvät kehittymään itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden käyttö on 

yhteiskunnallisesti tehokasta ja niin yksityisellä sektorilla, kuin julkisellakin sektorilla 

pyritään ottamaan käyttöön algoritmisia järjestelmiä.  

 

Algoritmit ovat valtaamassa suurta alaa esimerkiksi erilaisten palvelujen, kuten 

luottopäätösten ja mainostamisen alueella. On todettu, että algoritmi pystyy 

esimerkiksi tekemään luottopäätöksen muutamassa sekunnissa, kun ihmiseltä 

samaan työhön kuluisi 360 000 tuntia.1 Tämä eittämättä houkuttelee eri alojen 

toimijoita kehittämään itselleen sopivan algoritmia käyttävän järjestelmän, joka lisää 

yhtiön tehokkuutta. Jokainen valtio ja yhteiskunta haluaa pysyä kehityksessä 

mukana, niin myös Suomi. Suomessa on käynnistetty vuonna 2017 Työ- ja 

elinkeinoministeriön tekoälyohjelma -hanke, jonka tarkoituksena on pysyä 

kehityksessä mukana ja jopa tehdä Suomesta yksi johtavista tekoälymaista.  

 

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien edustuston antaman lausunnon2 mukaan 

tekoälyn positiivisten vaikutusten ohella tulisi ehdottomasti pohtia myös negatiivisia 

vaikutuksia, joita tekoälyn kehittyminen mahdollisesti aiheuttaa nimenomaan perus- 

ja ihmisoikeuksille. Tämä lausunto on toiminut inspiraationa tälle tutkielmalle, sillä 

se on saanut ajattelemaan tekoälyä laajemmin kuin vain positiivisena, kaiken 

mahdollistavana tekijänä. Lausunnon mukaan tekoälyn haastavimpana ongelmana 

on sen kajoaminen yksityisyyteen ja tasa-arvoon. Julkisen ja yksityisen sektorin 

                                                      
1 Nortio, J. ”Tekoäly parantaa finanssialan luotonantoa” Profit, Lowell (2017) saatavilla: 

https://profit.lowell.fi/tekoaly-toimii-luotonannossa-ihmista-tehokkaammin/       
2 Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Safeguarding human rights in the era of artificial 
intelligence, online sivusto: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/safeguarding-human-rights-in-
the-era-of-artificial-intelligence  

https://profit.lowell.fi/tekoaly-toimii-luotonannossa-ihmista-tehokkaammin/
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/safeguarding-human-rights-in-the-era-of-artificial-intelligence
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/safeguarding-human-rights-in-the-era-of-artificial-intelligence
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tulisi ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet kehittäessään algoritmeja vastaamaan 

palveluistaan. Tässä tutkielmassa käsitellään juuri tämän lausunnon esille nostamia 

ongelmia, ja keskitytään tarkastelemaan, miten epätasa-arvoiset algoritmit voivat 

vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksiin. Algoritmien ja perus- ja ihmisoikeuksien välinen 

yhteys  ja ristiriita tulee varmasti yllätyksenä monille, sillä algoritmien käyttö on vielä 

melko uutta joten kaikki eivät ole varmasti pohtineet niiden käytön oikeudellista 

näkökulmaa.   

 

Nykymaailmassa lähes kaikki netissä tapahtuva toiminta on valvottua tai palvelut 

algoritmien kautta käytettäviä. Tekoäly yleistyy kovaa vauhtia ja varsinkin valtioiden 

julkiset sektorit, kuten myös yksityiset sektorit haluavat ottaa siitä suurimman 

hyödyn irti. Tällä kaikella on kuitenkin kääntöpuoli: ihmisten perusoikeudet ja niiden 

toteutumisen turvaaminen. Kun tekoälyn kautta valvonta lisääntyy, tai algoritmien 

tekemät päätökset valtaavat finanssi- ja pankkialaa, pysyvätkö perus-ja 

ihmisoikeudet turvattuina? Jokainen klikkaus netissä tarkoittaa sitä, että sinusta 

kerätään tietoa. Mihin ja miksi? Se ei aina selviä netin käyttäjille.  

 

Useimmat algoritmeja käyttävät ohjelmat on suojattu liikesalaisuuksilla, joka onkin 

ymmärrettävää siinä mielessä, että kilpailijat eivät saa tietää ohjelmointien takana 

olevia järjestelmiä. Kuitenkin kun tietoja salataan, korostuu liikesalaisuuksien arvo, 

jolloin tämä saattaa vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksiin negatiivisesti. Voivatko 

algoritmiset liikesalaisuudet ja perus- ja ihmisoikeudet olla samalla viivalla, 

tasaväkisinä suojeltavina arvoina (tai jopa niin, että perus- ja ihmisoikeudet 

luonnollisesti menevät liikesalaisuuksien yläpuolelle)? On myös huomattu, että 

vaikka pyrittäisiin mahdollisimman läpinäkyvään toimintaan algoritmien käytössä, ei 

sekään aina tarkoita sitä, että tavallinen kansalainen pystyisi ymmärtämään kaikkia 

niitä mahdollisia oikeusvaikutuksia, joita algoritmilla häneen on. Valtioilla on kova 

tarve pyrkiä kehittymään ja pysymään kilpailukykyisinä, mutta siinä sivussa unohtuu 

helposti yksi pieni juttu, kansalaiset ja heidän oikeutensa. Tekoälyn kehittyminen 

lisää siis eittämättä kaikenlaista tehokkuutta maailmassa, mutta samalla tulisi myös 

pohtia siihen liittyviä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä. 
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1.2  Kysymyksenasettelu ja rajaukset 

 

Tutkielman aiheena on perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen tekoälyn 

kehittyessä. Tarkemmin sanottuna, tarkoituksena on selvittää, mihin kaikkeen 

algoritmeja ohjelmoidaan, ja mitä niiden yleistyminen tarkoittaa perus- ja 

ihmisoikeuksille. Tutkielmassa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

algoritmien käytön yleistyessä.  

 

Tutkimuskysymyksenä on, voidaanko algoritmeista saada täysin syrjimättömiä? 

Tutkimuskysymys pidetään mielessä koko tutkielman ajan ja aihetta tarkastellaan 

sen näkökulmasta. Tutkimuskysymykseen pyritään antamaan vastauksia 

yhteenveto -kappaleessa, jossa kootaan kaikki materiaali yhteen ja vedetään 

johtopäätökset.  

 

Sen vuoksi, että tutkielma koskee nimenomaisesti tekoälyä ja tarkemmin sanottuna 

algoritmeja ja niiden synnyttämiä mahdollisia perus- ja ihmisoikeusongelmia, 

rajataan tutkielman ulkopuolelle EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja 

tietosuojalaki, sillä pelkkä datan keruu ei varsinaisesti ole tekoälyä. Tietosuojalakia 

ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta käsitellään kuitenkin soveltuvin osin tässä 

tutkielmassa, mutta niihin ei pureuduta sen syvemmin.  

 

1.3  Metodi ja rakenne 

 

Tutkielman metodi on lainopillinen, eli oikeusdogmaattinen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkielman aihetta tarkastellaan voimassa olevan oikeuden valossa.3 

Tutkielmassa tutkitaan niitä perusoikeussäännöksiä, joilla on jonkinlainen 

käyttöyhteys algoritmeihin ja tarkemmin tarkastellaan syrjinnän kieltäviä 

oikeusnormeja ja sitä, miten niitä tulisi tulkita algoritmien käytössä. Tutkielman 

tekoälyä käsittelevä kappale käydään läpi tietojenkäsittelytieteenopin 

näkökulmasta, mutta kyseinen kappale sisältää myös juridista pohdintaa, joten 

tutkielma ei kuitenkaan ole varsinaisesti poikkitieteellinen. Pyrin tutkielmassa sekä 

selvittämään systemaattisesti oikeuden nykytilaa algoritmien näkökulmasta, että 

                                                      
3 Husa, J. Mutanen, A. Pohjolainen, T. ”Kirjoitetaan juridiikkaa” (2008) s. 20 



 

 4 

tulkitsemaan tiettyjä oikeusnormeja. Käytän tutkielmassa hyödykseni monia erilaisia 

lähteitä, hallituksen esityksistä kansainvälisiin tieteellisiin artikkeleihin, jotta saan 

koottua mahdollisimman kattavan ja eri näkökulmista muodostetun tiiviin tutkielman. 

Koen, että tutkielmassani tutkimusongelma linkittyy vahvasti tutkimusmenetelmien 

kanssa, sillä tutkin nimenomaan oikeusnormien tulkintaa tietyssä, 

tietojenkäsittelytieteen näkökulmassa.   

 

Tutkielman ensimmäinen asiakappale käsittelee algoritmeja yleisesti. Tämän osion 

tarkoituksena on tuoda esille algoritmien luonnetta ja tämän hetkisiä 

käyttöyhteyksiä, jotta olisi helpompi tarkastella myös niiden synnyttämiä perus- ja 

ihmisoikeusongelmia. Kappaleessa keskitytään selvittämään algoritmien käyttöä 

erilaisissa palveluissa ja miten ne koskettavat jokaista ihmistä.  

 

Kappaleessa käydään läpi myös Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyohjelmaa, 

jonka tarkoituksena on tuoda esille tekoälyn käyttöyhteyksiä Suomessa ja sitä miten 

Suomen valtio käsittelee tekoälyn käyttöä erilaisissa palveluissa. Tämä kappale on 

tutkielman kannalta tärkeä, sillä se valottaa Suomen asemaa tekoälyn kehityksessä 

ja sitä kautta pystytään tarkastelemaan, mitkä tekoälyyn liittyvät perus- ja 

ihmisoikeuskysymykset voivat tulla Suomessa esille.  

 

Suomen tekoälystrategiana on kehittää Suomea ”hyväksi tekoäly-yhteiskunnaksi”, 

mutta tekoälyohjelman raporteista ei käy suoranaisesti ilmi mitä se käytännössä 

tarkoittaa. Ohjausryhmän on tarkoitus luovuttaa loppuraportti tekoälyohjelmasta 

vuoden 2019 huhtikuussa. 4 Tekoälyohjelma keskittyy lähinnä tekoälyn positiivisiin 

mahdollisuuksiin, eikä käsittele mahdollisia haasteita perus- ja 

ihmisoikeusnäkökulmasta. Tarkastelen tekoälyohjelmaa siis osin kriittisesti, sillä 

mielestäni perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen tulisi ehdottomasti ottaa 

suuremmassa laajuudessa huomioon.  

 

                                                      
4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Ministeriö, 41/2017, Suomen tekoälyaika, Suomi tekoälyn 
soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja toimenpidesuositukset s. 60. Saatavilla: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80849/TEMrap_41_2017_Suomen_tekoälyaika.
pdf  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80849/TEMrap_41_2017_Suomen_tekoälyaika.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80849/TEMrap_41_2017_Suomen_tekoälyaika.pdf
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Tämän jälkeen kappaleessa käsitellään tekoälyä ja algoritmeja liikesalaisuutena. 

Osio on tärkeä nimenomaisesti tämän tutkielman kannalta siksi, että esimerkiksi 

luottoyhtiöt voivat vedota käyttämäänsä algoritmiin liikesalaisuutena. Jos algoritmi 

on liikesalaisuus, voiko se olla ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa? 

 

Toinen asiakappale käsittää perus- ja ihmisoikeuksien turvaamista Suomessa. 

Kappaleessa käydään ensin systemaattisesti läpi ne Suomen perustuslain 

perusoikeussäännökset, joihin algoritmien käyttö vaikuttaa. Näiden lisäksi 

kappaleessa käsitellään myös tarkemmin yhdenvertaisuusperiaatetta, perustuslain 

6§, yhdenvertaisuuslakia ja niiden asettamaa syrjinnänkieltoa.  

 

Kolmannessa asiakappaleessa käydään tarkemmin läpi nykyhetken ongelmia 

algoritmien käytössä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Kappaleessa keskitytään 

epätasa-arvoisiin algoritmeihin ja miten suora ja epäsuora syrjintä eroavat 

toisistaan, kun on kyse algoritmeista. Kappaleessa käydään läpi yleisiä esimerkkejä 

tapauksista, joissa algoritminen syrjintä on ilmennyt. Lopuksi kappaleessa 

perehdytään tarkemmin siihen, miten algoritminen syrjintä luottopäätöksessä 

vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksiin.  

 

Neljäs asiakappale käsittelee profilointia ja erilaista kohtelua. Aluksi käsitellään 

profiloinnin määritelmää ja missä ja miten sitä käytetään. Kappaleessa käydään läpi 

algoritmisen profiloinnin ongelmia. Sen jälkeen pohditaan sallitun profiloinnin ja 

erilaisen kohtelun käyttöä. Kappaleessa käsitellään muun muassa sitä, miten tulisi 

tulkita määritelmä ”erityisen korkeat vaatimukset” kun puhutaan erilaisen kohtelun 

sallivista menettelyistä.  

 

Viides asiakappale käsittelee tekoälyn tulevaisuutta, ja sitä mitä tekoälyn yhä 

lisääntyvä kehitys tulee mahdollisesti tarkoittamaan perus- ja ihmisoikeuksille. 

Kappaleessa keskitytään vain muutamaan esimerkkiin, sillä tekoälyn kehittyessä 

sen käyttö lisääntyy varmasti monilla eri aloilla, mutta kaikkia näitä ei ole 

tarkoituksenmukaista käydä tässä tutkielmassa läpi. Kappaleessa pohditaan 

algoritmien käyttöä itseohjautuvien ajoneuvojen ja tuomioiden antamisen 

näkökulmasta ja mihin perus- ja ihmisoikeuksiin nämä voisivat vaikuttaa.  
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Viimeisessä kappaleessa analysoidaan edellisten kappaleiden tietoa ja pyritään 

vastaamaan tutkimuskysymykseen. Yhteenvedossa esitetään erilaisia ratkaisuja 

tutkimuskysymystä ajatellen ja pohditaan tulevaisuuden mahdollista uutta 

tieteenoppia.  
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2. TEKOÄLY 

 

Tässä kappaleessa käydään ensin läpi tekoälyn määritelmää. Kappaleessa 

keskitytään käsittelemään tekoälyä juuri siinä kontekstissa, jossa sillä on vaikutusta 

oikeaan elämään ja mahdollisesti perus- ja ihmisoikeuksiin. Tekoälyä ei siis käsitellä 

erityisen yleisellä tasolla. Kappaleen sanasto on pyritty pitämään mahdollisimman 

maallikkomaisena, jotta se ei sisältäisi pelkkiä tietojenkäsittelytermejä ja sitä olisi 

mahdollisimman helppo ymmärtää. Kirjoittajalle itselleenkään ei tekoäly ja 

algoritmien ohjelmoiminen ole erityisen tuttua, joten tämä on puhtaasti maallikon 

kirjoittamaa tekstiä ja tekoälyä käsitellään enemmänkin siitä näkökulmasta, miten 

tekoälyn ja algoritmien käyttäminen erilaisissa palveluissa vaikuttaa tavallisiin 

kansalaisiin. Kappaleessa tarkastellaan hieman Suomen tilannetta tekoälyn 

käyttäjänä ja viimeisenä käsitellään lyhyesti algoritmien ohjelmointia lainopillisesta 

näkökulmasta, eli liikesalaisuutena. 

 

2.1 Mitä tai mikä on tekoäly? 

 

Kun puhutaan tekoälystä, tulee ihmisille helposti mieleen futuristinen maailma, jossa 

robotit ja tietokoneet elävät ihmisten rinnalla. Kaikista hurjimmissa skenaarioissa 

tekoäly jopa valtaa koko maailman, kun se huomaa, että se ei tarvitse ihmisiä 

mihinkään. Tämä ei kuitenkaan ole erityisen lähellä sitä totuutta, jossa tekoälyä tällä 

hetkellä käytetään.  

 

Frank Pasquale kuvaa kirjassaan ”The Black Box Society: The Secret Algorithms 

That Control Money and Information” algoritmeista puhuttaessa termiä ”black box”. 

”Black box” termiä käytetään kuvaamaan esimerkiksi laitteita, jotka tallentavat tietoa 

lentokoneissa, junissa ja autoissa, mutta siitä voidaan puhua kuvailtaessa myös 

systeemejä, joiden toimintatapa on ihmisille tavallaan mysteeri. Algoritmit voidaan 

kuvata tällaisiksi ”black box” mysteereiksi, sillä vaikka voimme tutkia niihin 

syötettävää dataa ja niistä ulostulevaa dataa, emme ihan täysin voi tietää miten 

algoritmi ratkaisee yksittäisen tapauksen.5 

                                                      
5 Pasquale, F. ”The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information: 

Introduction” Harvard University Press (2015) s. 3-4 
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Algoritmeihin liittyy paljon asioita, joita emme tiedä. Varsinkaan käyttäjinä. 

Algoritmien ohjelmoijat toki tietävät mitä informaatiota syöttävät niihin ja suurimmilta 

osin myös, miten ne toimivat ja mitä niiltä voi odottaa, mutta me joihin algoritmien 

käyttö vaikuttaa, jäämme tavallaan pimentoon. Vaikka voidaan olettaa, että tässä ei 

ole mitään suurta salaliittoteoriaa taustalla, on se silti perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen näkökulmasta pelottavaa, että algoritmien käyttö lisääntyy palveluissa 

emmekä voi olla täysin varmoja niiden ulossyöttämästä datasta. 

 

Tässä tutkielmassa käsitellään tekoälyn yhtä osatekijää, koneoppimista. 

Koneoppiminen tarkoittaa sitä, että ihminen ohjelmoi algoritmin tekemään tiettyä 

asiaa. Ihmisen ohjelmoimia algoritmeja käytetään monissa jokapäiväisissä 

palveluissa, ja sitä kautta ne vaikuttavat myös perus- ja ihmisoikeuksiin. Tekoälyllä 

ei ole yhtä virallista määritelmää, vaan se on enemmänkin ”sateenvarjotermi”, jonka 

alle sijoittuu erilaisia teknologiaa käyttäviä mekanismeja6. Tekoälymekanismit 

voidaan kuitenkin jakaa kahteen erilaiseen kategoriaan. Ensimmäisessä ovat 

järjestelmät, jotka käyttävät hyväkseen vain sitä tietoa, jolla ne on ohjelmoitu, jolloin 

ne tekevät päätelmiä vain tästä datasta, eivätkä näin ollen kehity itsestään. Toisen 

ryhmän järjestelmät käyttävät hyväkseen tilastollista oppimista, jolloin niillä on kyky 

kehittyä jatkuvasti päätöksenteossaan ja päätelmissään.7 Tässä tutkielmassa 

keskitytään lähinnä tähän jälkimmäiseen ryhmään, sillä algoritmisen päätöksenteon 

tasavertaisuus vaarantuu niiden perustaessa päätelmiään tilastolliseen oppimiseen. 

  

Tekoälyä voi luonnehtia autonomiseksi, sillä se ei tarvitse jatkuvaa ohjausta 

käyttäjältä, vaan oppii toimimaan itsenäisesti ja adaptiiviseksi, sillä sen kyky oppia 

tekemällä ja sitä kautta jatkuvan kehittymisen mahdollisuus tekevät siitä 

muokkautuvan. 8 Tekoäly on siis tavallaan ”ihmismäinen” päätöksentekijänä, mutta 

ei kuitenkaan inhimillinen.  

 

                                                      
 
6 Raso, F., Hilligoss, H., Krishnamurthy, V., Bavitz, C., Kim, L. ”Artificial Intelligence & Human Rights, 

Opportunities & Risks” (2018) Harvard University, s. 10 

7 Ibid 
8 Tekoälykurssi, Elements of AI, Helsingin yliopisto 
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2.2 Algoritmien tämänhetkisten käyttöyhteyksien vaikutukset perus- ja 

ihmisoikeuksiin 

 

Tekoälyn ja algoritmien käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt ja tekoäly tuleekin 

koskettamaan jokaista ihmistä jossakin vaiheessa elämää, jos ei jo kosketa. Vaikka 

tekoälyn ja algoritmien oletetaan helpottavan ihmisten elämää merkittävästi ja 

ylipäätään lisäävän yhteiskunnan tehokkuutta, tulisi muistaa, että se synnyttää 

myös uusia oikeudellisia kysymyksiä. Algoritmeilla on mahdollisuus vaikuttaa 

yhteiskuntaan niin laajasti ja moneen eri osa-alueeseen, että ehdottomasti myös 

niihin liittyvät haasteet tulisi huomioida ajoissa. 

 

Algoritmien käytössä tulisi aina pitää mielessä niiden ominaisuudet. Kuten 

edellisessä kappaleessa on mainittu, algoritmien on mahdollista oppia tilastollisen 

datan kautta, jolloin ne tekevät päätelmiä perustuen näihin tilastoihin. Kun 

algoritminen päätöksenteko perustuu tilastolliseen dataan ja siihen syötettyyn 

informaatioon, voi päätöksellä olla vakavia ongelmia perus- ja ihmisoikeuksien 

näkökulmasta. Tällä hetkellä algoritmeja ohjelmoidaan tekemään esimerkiksi 

luottopäätöksiä, kohdentamaan mainoksia internet-käyttäjille tai helpottamaan 

hakukoneiden käyttöä internetissä. Yhdysvalloissa algoritmi voi olla jopa 

oikeuslaitoksen apuna päätettäessä tuomiosta.9 Yksi tärkeimmistä periaatteista 

yksilön oikeusturvan kannalta on ennustettavuus. Tuomion tulisi siis olla 

ennustettavissa sen perusteella mitä laki sanoo kyseisestä syytekohdasta. Jos 

algoritmi tekee päätöksen, ei ennustettavuus toteudu, sillä sitä miten algoritmi 

päätyy yksittäisessä tapauksessa tiettyyn ratkaisuun, ei tiedetä varmuudella. 

Algoritmien tekemiin päätöksiin ei pitäisi tuomioista päättäessä nojata kovin 

vahvasti.  

 

Se, että algoritmit eivät pelkästään pohjaa päätöstään käsillä olevaan 

yksittäistapaukseen, vaan etsivät ensin tietoa samankaltaisista tapauksista, ja 

tekevät johtopäätöksiä kokonaisuudesta, on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 

ongelmallinen. Nämä päätelmät nimittäin eivät luonnollisestikaan sovellu jokaiseen 

                                                      
9 Chander A. ”The Racist Algorithm?”, 115 Mich. L. Rev. 1023 (2017), s. 1033. Saatavilla: 

http://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss6/13    

http://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss6/13
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tapaukseen, jolloin yksilöllinen pohdinta puuttuu kokonaan. Vaikka jotkut ovat sitä 

mieltä, että algoritmi tekee jopa parempia päätöksiä kuin ihminen, puuttuu siltä 

kuitenkin inhimillisyys kokonaan, ja se mielestäni vaarantaa perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista.  

Association for Computing Machinery (ACM) on kansainvälinen järjestö, joka 

edistää tutkimuksia tietojenkäsittelyalalla ja muun muassa lisää tietoisuutta 

algoritmeista10. ACM on antanut lausunnon11 12 tammikuuta 2017, liittyen 

algoritmiseen läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen. Lausunnossa on 7 kohdan 

periaatelista, jonka avulla algoritmien käyttöä pystytään avaamaan yksilöille 

turvaten samalla heidän oikeuksiaan. On hyvä, että tämänkaltaisia ohjenuoria 

asetetaan, jotta algoritmien kehittäjät ja ohjelmoijat osaisivat ottaa ne 

mahdollisimman laajasti työssään huomioon.   

Ensimmäinen kohta listassa on tietoisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että 

organisaatioiden tulisi olla tietoisia siitä, että algoritmit voivat myös olla puolueellisia, 

jotta tiedostettaisiin näiden puolueellisten näkökulmien haitat yksilöille ja 

yhteiskunnalle. Listan toinen kohta kehottaa turvaamaan sen, että yksilöillä ja 

ryhmillä, joita algoritminen päätöksenteko koskettaa, olisi mahdollisuus 

kyseenalaistaa koneellisia päätöksiä ja saada oikeussuojaa. Kolmannessa 

kohdassa puhutaan siitä, että yhtiöiden tulisi olla vastuussa käyttämiensä 

algoritmien päätöksenteosta, vaikka ei pystyttäisikään osoittamaan, miten algoritmi 

on päätynyt tulokseen. Mielestäni tämä on todella tärkeä kohta, sillä se korostaa 

sitä, että yhtiöillä pysyy vastuu teoistaan. Algoritmille ei luonnollisesti voi ulkoistaa 

vastuuta, sillä se on pelkkä ohjelmisto, ja toisaalta taas yhtiöiden ei voi antaa vedota 

siihen, että he eivät pystyisi tarkkuudella osoittamaan miten algoritmi on päätynyt 

tiettyyn ratkaisuun. Vastuun ottaminen on ehdoton niissä tilanteissa, kun algoritmi 

tekee esimerkiksi syrjivän päätöksen.  

                                                      
10 Association for Computing Machinery, ”About the ACM Organization” Saatavilla: 

https://www.acm.org/about-acm/about-the-acm-organization  

11 ”Statement on Algorithmic Transparency and Accountability” (2017) Association for Computing 

Machinery US Public Policy Council (USACM), saatavilla: 

https://www.acm.org/binaries/content/assets/public-policy/2017_usacm_statement_algorithms.pdf 

https://www.acm.org/about-acm/about-the-acm-organization
https://www.acm.org/binaries/content/assets/public-policy/2017_usacm_statement_algorithms.pdf
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Neljäntenä on listattu selitys. Tällä tarkoitetaan sitä, että erityisesti julkishallinnon 

yhteydessä olisi tärkeää, että tuotettaisiin selityksiä algoritmin tekemistä päätöksistä 

ja päätöksentekoon liittyvistä prosesseista. Viides kohta listalla kehottaa algoritmien 

kehittäjiä dokumentoimaan aineiston keräämisprosessia ja siihen liittyviä 

mahdollisia vääristymiä puolueellisuudesta. Tietojen julkinen tarkastelu antaisi 

suuren mahdollisuuden virheiden korjaamiselle. Tämä tulisi toki toteuttaa 

yksityisyyden suojan ja liikesalaisuuksien sallimissa rajoissa. Kuudentena listalla on 

tarkastettavuus, jonka mukaan mallit, algoritmit, informaatio ja päätökset tulisi 

tallentaa niin, että niitä voitaisiin tarkastella tarpeen mukaan. Viimeinen kohta listalla 

sisältää validoinnin ja testauksen. Algoritmien ohjelmoinnissa tulisi käyttää 

uskottavia menetelmiä niiden validoimiseksi, ja nämä menetelmät ja tulokset tulisi 

dokumentoida. Organisaatioiden tulisi myös suorittaa testejä säännöllisesti 

arvioidakseen algoritmien haitallisuutta. Tällaisten testien tulosten kehotetaan 

olevan julkisia.12  

Lista on mielestäni hyvin kattava ja jos jokainen algoritmeja käyttävä organisaatio 

ja instituutio toimisivat sen mukaisesti, olisi algoritminen läpinäkyvyys ehdottomasti 

vahvempaa. Melkein jokainen listan kohta kehottaa dokumentoimaan prosesseja ja 

pitämään prosessit mahdollisimman julkisina. Kuten tässä tutkielmassa tullaan 

myöhemmin huomaamaan, on läpinäkyvyys yksi keino turvata perus- ja 

ihmisoikeuksia algoritmien maailmassa, vaikka sekään ei kuitenkaan ole täysin 

aukoton keino.  

 

2.3  Työ- ja elinkeinoministeriön tekoälyohjelma Suomessa 

Suomessa on myös huomattu tekoälyn suomat mahdollisuudet kehittää 

yhteiskuntaa. Tässä osiossa keskitytään Työ- ja elinkeinoministeriön 

tekoälyohjelmaan, ja tarkastellaan sen sisältämiä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia 

asiaan. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on vuonna 2017 asettanut ohjausryhmän, 

jonka tarkoituksena on ”viedä Suomi tekoälyaikaan”.13 Tekoälytyöryhmä on 

                                                      
12 ”Statement on Algorithmic Transparency and Accountability” (2017) Association for Computing 
Machinery US Public Policy Council (USACM), s. 2, saatavilla: 
https://www.acm.org/binaries/content/assets/public-policy/2017_usacm_statement_algorithms.pdf  
13 Työ- ja elinkeinoministeriö/hankkeet ja säädösvalmistelu/kärkihankkeet ja reformit/tekoälyohjelma, 

Saatavilla: https://tem.fi/tekoalyohjelma  

https://www.acm.org/binaries/content/assets/public-policy/2017_usacm_statement_algorithms.pdf
https://tem.fi/tekoalyohjelma
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kehittänyt 8 askelta, joiden avulla Suomesta tulee yksi tekoälyn kärkimaista. 

Työryhmä on raportoinut kehitysaskeleistaan tiedotteiden avulla.  

Tekoälyohjelma keskittyy pitkälti tekoälyn tuomiin positiivisiin muutoksiin 

tulevaisuudessa, varsinkin työelämässä. Ohjelman mukaan tekoälyn pikainen 

kehittäminen Suomessa on tärkeää yhteiskunnallisesti. Tekoälyn synnyttämiä 

yhteiskunnallisia haasteita, varsinkin perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, 

käsitellään työryhmän raporteissa vain vähän. Yksilöiden oikeuksia kyllä käsitellään 

raporteissa, mutta mielestäni varsin yleisellä tasolla, eikä pureuduta tarkemmin 

esimerkiksi niihin ongelmiin, joita tässä tutkielmassa tulee myöhemmin esille.  

Yksilöiden turvaamista sivutaan mm. seuraavalla lauseella: ”Toisaalta tekoälyn 

soveltaminen kiihdyttää itsessään tarvetta uudenlaisille turvallisuusratkaisuille ja 

niihin liittyvään säädäntöön. Vaikka kyse on isoista asioista, kaiken keskellä on 

yksilö: yksilönsuojaa ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa.” 14 Työryhmän mukaan 

tekoälyn avulla pystytään myös tehostamaan perus- ja ihmisoikeuksia, ”kun 

ihmisten henkilökohtaisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan aikaan ja paikkaan 

sitoutumatta, koneellisesti.”15 Tämä on varmasti osittain totta, kun kyse on 

esimerkiksi terveyspalveluiden käyttöön ohjelmoidusta algoritmista. 

Terveyspalveluiden käytössä tekoäly voi esimerkiksi nopeammin kerätä ja siirtää 

tietoa eri instituutioiden välillä, jolloin ihmiset saavat palvelua nopeammin. 

Tässäkään ei kuitenkaan oteta huomioon niitä varsinaisia haasteita, joita tekoälyn 

käyttäminen terveyspalveluissa synnyttää, kuten tietosuoja-asiat ja se, 

kohdellaanko jokaista asiakasta tasapuolisesti. On melko epätarkkaa sanoa, että 

perus- ja ihmisoikeudet tehostuvat, ”kun ihmisten henkilökohtaisiin tarpeisiin 

pystytään vastaamaan aikaan ja paikkaan sitoutumatta, koneellisesti”, mutta mitään 

konkreettista tehostunutta asiaa ei kuitenkaan mainita.  

Tekoälyajan työ -raportissa käsitellään tekoälyyn liittyviä eettisiä haasteita ja 

julkisen vallan velvollisuuksia yksilöitä kohtaan pyrkiessään tekemään Suomesta 

hyvän tekoäly-yhteiskunnan. Tässä raportissa keskitytään hieman tarkemmin 

                                                      
14 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Ministeriö, 41/2017, Suomen tekoälyaika, Suomi tekoälyn 

soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja toimenpidesuositukset s. 26. Saatavilla: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80849/TEMrap_41_2017_Suomen_tekoälyaika.
pdf  
15 Ibid, s. 34 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80849/TEMrap_41_2017_Suomen_tekoälyaika.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80849/TEMrap_41_2017_Suomen_tekoälyaika.pdf
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viittaamaan tekoälyn mahdollisiin ongelmiin liittyen perus- ja ihmisoikeuksiin. 

Raportissa todetaan hyvästä tekoäly-yhteiskunnasta puhuttaessa esille nousseen 

läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja laajan yhteiskunnallisen hyödyn. Raportin 

mukaan läpinäkyvyys voisi tarkoittaa sitä, että julkinen valta ja yritykset ovat avoimia 

siitä, mitä tietoa kerätään ja missä tarkoituksessa, ja mihin päätöksiä tekevien 

algoritmien avulla pyritään. ”Algoritmien avoimuuden merkitys korostuu vielä 

erityisellä tavalla julkisten organisaatioiden päätöksenteossa, jossa päätökset 

koskevat monissa tapauksissa kansalaisten lakisääteisiä oikeuksia ja 

velvollisuuksia.”16 Raportissa käsitellään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta yksilönsuojan 

kannalta ja perustellaan algoritmisen läpinäkyvyyden tarvetta hyvin. Algoritmista 

läpinäkyvyyttä käsitellään tässä tutkielmassa tarkemmin kappaleessa 4. Syrjivät 

algoritmit. Kyseisessä kappaleessa käydään läpi myös läpinäkyvyyden ongelmia ja 

sitä, miten varsinkin muualla maailmassa on huomattu, että läpinäkyvyyskään ei ole 

suora ratkaisu perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen algoritmien käytössä. 

Vastuullisuudella tarkoitetaan raportissa sitä, että tekoälyn päätöksentekoa rajataan 

niin, ettei se ”uhkaisi kenenkään terveyttä tai turvallisuutta”. Tässä kohtaa otetaan 

tietoturva ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat huomioon. Vastuullisuudella 

viitataan myös siihen, ettei algoritminen päätöksenteko saisi edistää syrjintää tai 

aiheuttaa muuten epäoikeudenmukaisuutta yksilöille tai ihmisryhmille. 

Vastuullisuuden varmistamiseksi tulisi raportin mukaan lisätä tekoälyn kehittäjien ja 

ohjelmoijien ammatillista monimuotoisuutta.  

Kuulostaa hyvältä ja loogiselta, että vastuullisuutta korostetaan raportissa, sillä 

tekoälyn vaikuttaessa niin moneen eri yhteiskunnan alaan, tulee sen kehittäjien olla 

tietoisia varsinkin erilaisista oikeudellisista kysymyksistä, joita tekoälyyn liittyy. 

Vastuullisuuteen liittyy myös yhteiskunnan vastuu mahdollisten työpaikkojen 

katoamisesta tekoälyn kehittyessä. Vaikka tekoäly tuokin lisää tehokkuutta 

yhteiskunnille, tulee kuitenkin muistaa myös ihmiset yksilöinä ja turvata kaikkien 

mahdollisuus työntekoon.17 Vastuullisuuteen voisi lukea myös edellä mainitulta 

USACM:n listalta sen, että algoritmeja käyttävät yhtiöt kantaisivat yksiselitteisesti 

                                                      
16 ”Tekoälyajan työ, Neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan. ”Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja, Ministeriö (19/2018) s. 47. Saatavilla: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160931/19_18_TEM_Tekoalyajan_tyo_WEB.pdf  
17 Ibid. s. 48. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160931/19_18_TEM_Tekoalyajan_tyo_WEB.pdf
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vastuun algoritmiensa päätöksistä. Tämä mielestäni lisäisi huomattavasti yksilön 

suojaa ja turvallisuutta yhtiöitä vastaan ristiriitatilanteissa.  

Raportissa todetaan, että yksi keskeisimmistä arvoista tekoälyn kehittämisessä 

tulisi olla sen hyötyjen mahdollisimman laaja vaikutusala. Tekoälyn kehittymisen 

tulisi vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan kaikkiin osapuoliin, eikä esimerkiksi vain 

tiettyihin ryhmiin. Raportissa otetaan aiheellisesti huomioon huoli siitä, että tekoälyn 

kehittyminen lisää epätasa-arvoisuutta sen hyötyjen jakautuessa epätasa-

arvoisesti, ja näin ollen uhkaa yhteiskunnan sosiaalista yhteenkuuluvuutta.18  

Tekoälyohjelmassa on siis otettu jossain määrin huomioon myös perus- ja 

ihmisoikeudet, sen pääpainon kuitenkin keskittyessä tekoälyn suomiin 

mahdollisuuksiin ja hyötyihin. Suurinta hyötyä tekoälyohjelman kehittämisestä voisi 

kuitenkin kuvitella olevan yrityksille ja yhteiskunnalle laajemmalla tasolla. 

Yksilötasolla koen, että tekoälyn suomat hyödyt eivät nouse niin korkealle.  

2.4 Algoritmien ohjelmointi – liikesalaisuus?  

Samalla kun taloudelliset instituutit vaikuttavat meidän elämiimme ratkaisevasti, 

päättäen lainoista ja luotoista, pitävät he päätöksiensä perustelut tiukasti salassa 

vedoten liikesalaisuuksiin.19 Luottoihin ja lainoihin liittyvät asiat vaikuttavat ihmisten 

elämiin merkittävällä tavalla ja tämä lisää epävarmuutta perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumiseen. Kuka merkitään algoritmin toimesta luottokelvottomaksi ja miksi? 

Voiko algoritmi tehdä virheitä tehdessään päätöksiä ja miten niitä lähdetään 

tutkimaan ja muuttamaan jos virheitä on alun perinkin vaikea havaita?  

Vaikka pankit ja sijoitusyhtiöt olisivatkin avoimia käyttämästään informaatiosta ja 

algoritmeista, olisi niiden ymmärtäminen silti vaikeaa. Algoritmit on ohjelmoitu 

monien insinöörien toimesta ja näin ollen vaikea havainnollistaa maallikoille. 

Toisaalta, kenen tahansa on varmasti vaikeaa ymmärtää sitä, miten tietty algoritmi 

lopulta päätyy tekemäänsä ratkaisuun, jos algoritmi on sellainen, joka kehittyy 

                                                      
18 Tekoälyajan työ, Neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan. ”Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja, Ministeriö (19/2018) s. 48-49. Saatavilla: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160931/19_18_TEM_Tekoalyajan_tyo_WEB.pdf  
 
19 Pasquale, F. ”The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information: 

Introduction” Harvard University Press (2015) s. 5 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160931/19_18_TEM_Tekoalyajan_tyo_WEB.pdf
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”itsestään” oppimalla siihen aikaisemmin syötetyn datan ja ulos tulevan datan 

kautta. Algoritmi ei tulkitse tietoa ja perustele päätöksiään samalla tavalla kuin 

ihminen, eikä näin ollen ole helppoa päätellä sen tekemää lopputulosta.  

 

Kirjassaan Frank Pasquale jaottelee black boxien sulkeutuneisuuden kolmeen 

kategoriaan: ”todellinen” salassapito, juridinen salassapito ja tarkoituksellinen 

monimutkaistaminen (tietotekniikallinen sana obfuskointi). Todellista salassapitoa 

käytämme jokapäiväisessä elämässämme, kun esimerkiksi salaamme 

käyttäjätilejämme salasanoilla internetissä. Juridista salassapitoa taas on 

esimerkiksi pankkien lainmukainen velvollisuus suojata asiakkaidensa tietoja. 

Salassapidon naamioiminen tarkoitukselliseksi monimutkaistamiseksi on nimensä 

mukaisesti juuri sitä.  Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi, kun yhtiöltä pyydetään 

tarkkaa tietoa jostakin asiasta ja yhtiö vastaa pyyntöön toimittamalla pyytäjälle 

tuhansien sivujen määrästä asiakirjoja. Kaikkien näiden lopputuloksena onkin 

Pasqualen mukaan läpinäkymättömyys.20 Itse sanoisin viimeistä vaihtoehtoa 

näennäisesti läpinäkyväksi menetelmäksi, kun toisaalta annetaan tietoa, mutta 

samalla sitä annetaan niin paljon, että sen seasta yhden tietyn informaation 

etsiminen on lähes mahdotonta. Tätä arvatenkin käytetään paljon. Yksinkertaisena 

esimerkkinä voisi mainita, että jokaiselle, joka on joskus ladannut internetistä jonkin 

käyttöohjelman tietokoneelleen, on osunut yhtiön monisivuiset ehdot 

hyväksyttäviksi ennen ohjelman lataamista ja asentamista. Ohjelman lataajalle siis 

annetaan mahdollisesti paljonkin informaatiota, mutta sen lukeminen ja 

sisäistäminen jää lataajan vastuulle. Vastuun siirtäminen yhtiöltä käyttäjälle on 

fiksua yhtiön kannalta, sillä kukaan ei varmasti jaksa perehtyä asiaan lukemalla 

tuhansia sivuja.   

 

Suomessa on juuri viime vuonna, 2018, tullut voimaan liikesalaisuuslaki (595/2018). 

Aikaisemmin liikesalaisuudelle ei ollut tarkkaa määritelmää, vaan siitä säädettiin 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa (1061/1978), 

rikoslaissa (39/1889) ja työsopimuslaissa (55/2011). Nykyisin liikesalaisuuslain 2§ 

määrittelee liikesalaisuuden melko tarkasti. Vuonna 2016 annettiin 

                                                      
20 Pasquale, F. ”The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information: 

Introduction” Harvard University Press (2015) s. 7-8 
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liikesalaisuusdirektiivi21, jotta Euroopan Unionin jäsenmaiden kansallinen 

lainsäädäntö olisi yhdenmukaisempaa koskien liikesalaisuuksien suojaamista. 

Hallituksen esityksen22 mukaan liikesalaisuuslain tarkoituksena onkin ollut lisätä 

liikesalaisuuksien suojaa direktiivin mukaiseksi, ja yhtenäistää suojaa samalla sen 

aikaisemman hajanaisuuden vuoksi.  Uuden lain yhtenä tavoitteena on ollut pyrkiä 

”edistämään tutkimustyön ja tuotekehittelyn avulla tapahtuvaa teknistä ja 

taloudellista kehitystä.” Myös yritysvakoilun estämisen on katsottu olevan tärkeä 

arvo liikesalaisuuslain säätämiselle.  

 

Liikesalaisuuslain 2§ mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan: ”tietoa; joka ei ole 

kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia 

tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville 

saatavissa; jolla a alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi on taloudellista 

arvoa elinkeinotoiminnassa; ja jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin 

toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.” Lain määritelmä jää mielestäni melko avoimeksi 

ja tulkinnanvaraiseksi. Algoritmien ohjelmointiprosessi on kuitenkin katsottavissa 

tällaiseksi lain määrittelemäksi tiedoksi, vaikka algoritmeja ei olekaan mainittu 

liikesalaisuuslaissa ollenkaan.  

Mielestäni olisi mielenkiintoista selvittää algoritmien ja syrjinnänkiellon välistä 

suhdetta liikesalaisuuden ja perusoikeuden näkökulman kautta. 

Liikesalaisuuslaissa tai sen esitöissä ei kuitenkaan olla otettu huomioon 

liikesalaisuuden ja esimerkiksi syrjinnänkiellon perusoikeuden välistä suhdetta. Toki 

kuten aiemmin jo mainittu, lain säätämisen tarkoituksena on ollut parantaa aiempaa 

liikesalaisuuden suojaa, joten tämänkin takia liikesalaisuuslaissa keskitytään 

lähinnä siihen näkökulmaan. Sananvapauden ja liikesalaisuuden välistä tasapainoa 

on kyllä pohdittu, sillä ne kohtaavat toisensa monenlaisissa tilanteissa, mutta sitä ei 

käsitellä tässä tutkielmassa tämän enempää. 

                                                      
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943 julkaisemattoman taitotiedon ja 

liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta 
22 HE 49/2018 
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3. PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN TURVAAMINEN 

SUOMESSA, SYRJINNÄN KIELTO JA TASA-ARVON 

EDISTÄMINEN  

 

Tässä kappaleessa käydään läpi ensin perustuslain perusoikeussäännökset 

järjestyksessä siltä osin kuin algoritminen päätöksenteko niitä koskettaa. 

Algoritmeilla on lukuisia perus- ja ihmisoikeuskytkentöjä, joten on tämän tutkielman 

kannalta tärkeää käydä ne kaikki läpi ja pohtia sitä kautta algoritmien vaikuttavuutta 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tämän jälkeen käsittelen kappaleessa 

tarkemmin syrjinnänkieltoa ja miten suomalainen lainsäädäntö ja Euroopan Unionin 

direktiivit suojaavat yksilöä syrjinnältä, sillä algoritminen syrjintä on tämän 

tutkielman aihe tarkennettuna ja siihen keskityn myös muissa kappaleissa.  

 

3.1 Perusoikeudet 

 

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka ovat olleet 

keskeisenä määrittäjänä perustuslain perusoikeussäännösten sisältöön.23 

Perusoikeudet ovat koko oikeusjärjestelmän pohja, sillä oikeuden sisältöä on 

tarkasteltava ensisijaisesti yksilöiden kannalta. Niiden tarkoituksena on suojella 

yksilöä julkiselta vallalta.  Perusoikeudet asettavat ohjenuoran muulle 

lainsäädännölle, ja perustuslakivaliokunnan tehtäväksi jää ennakkovalvonta, eli 

tarkastella uusien lakien perustuslainmukaisuutta. Perusoikeuksien 

perustuslaintasoisuudesta johtuu niiden erityinen pysyvyys ja oikeudellinen 

luonne.24 Tämä tarkoittaa sitä, että niiden muuttaminen on mahdollista vain 

määrätyssä, vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä.25 Perusoikeudet -kirjassa 

kuvataan perusoikeuksia seuraavasti: ”Perusoikeuksilla tarkoitetaan perustuslaissa 

säädettyjä yksilölle kuuluvia oikeuksia”.26 Ne siis määrittelevät ensisijaisesti valtion 

                                                      
23 HE 159/2017 vp 
24 ”Lainkirjoittajan verkko-opas, 4.1 Perusoikeuksien sääntely” saatavilla: http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-
perusoikeudet/4-1/  
25 ”Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä” Ihmisoikeuskeskus, s. 5. saatavilla: https://ihmisoikeuskeskus-
fi-
bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoik
eudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf  
26 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 

perusteokset (2011) s. 29 

http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
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ja yksilön välistä suhdetta, turvaten yksilölle tiettyjä oikeuksia27. 

Perusoikeussäännökset voivat sisältää myös lakiviittauksia, jolloin kyseisestä 

oikeudesta säädetään tarkemmin lailla, kuten esimerkiksi 10§:n 1 momentti: 

”Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.”28 Suomen perustuslain 

perusoikeusäännökset sijoittuvat 6§ ja 23§ välille ja muut lait täydentävät näitä 

säännöksiä.  

 

3.1.1 Yhdenvertaisuus 

 

Suomen perustuslain 6§ on tämän tutkielman kannalta tärkein. 6§ asettaa 

syrjintäkiellon ja velvollisuuden kohdella jokaista yhdenvertaisesti. Algoritmien 

kohdalla tämä ei kuitenkaan toteudu niin selkeästi, sillä algoritmit voivat olla myös 

syrjiviä, vaikka ne ohjelmoitaisiinkin mahdollisimman neutraaleiksi. Perustuslain 6§ 

2 momentti sisältää laaja-alaisen syrjintäkiellon ja sitä tulkitessa tulee muistaa, että 

lista kielletyistä syrjintäperusteista ei ole tyhjentävä. Eri asemaan asettaminen on 

kiellettyä myös muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, kuten esimerkiksi 

raskauden perusteella.  Syrjinnän kiellon ideana on alusta asti ollut tunnistaa 

ihmisten eroavaisuudet ja samalla suojata näitä erilaisuuksia poistamalla näihin 

perustuvat ei-hyväksyttävät erottelut. Perusoikeudet -kirjassa huomautetaan, että 

tasapäistäminen, eli erilaisten ihmisten kohtelu samalla tavoin, on myös syrjinnän 

muoto ja lailla kiellettyä.29  

Perusoikeuskirjan mukaan ”yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyy mielivallan 

kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa.”30 Tämä 

herättää kysymyksen, voiko vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa 

tapauksissa johtaa siihen, että algoritmien tekemät päätökset ovatkin 

perusoikeussäännösten mukaisia, kun ne perustavat päätöksensä historiaan ja 

aikaisempiin tapauksiin ja näin ollen päätyvät samanlaisissa tapauksissa 

                                                      
27 Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä” Ihmisoikeuskeskus, s. 11. saatavilla: https://ihmisoikeuskeskus-
fi-
bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoik
eudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf  
28 Lainkirjoittajan verkko-opas, 4.1 Perusoikeuksien sääntely” saatavilla: http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-
perusoikeudet/4-1/  
29 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 
perusteokset (2011) s. 239 
30Ibid, s. 42 

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/
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samanlaisiin tuloksiin? Yhdenvertaisuusvaatimus on mielestäni tästä näkökulmasta 

hieman ristiriitainen, sillä toisaalta taas ihmisiä tulee kohdella yksilöinä ja jokaisen 

henkilön kohdalla tulee esimerkiksi häntä koskevassa päätöksenteossa olla 

yksilöllinen ratkaisu. Ihmisiä ei voi ”niputtaa” tiettyihin kategorioihin. 

Perustuslain perusoikeussäännösten muuttamisen esitöissä on todettu 

yhdenvertaisuussäännöksen kohdistuvan lainsäätäjään, jotta lailla ei voisi 

mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai ryhmiä eriarvoiseen asemaan.31 

Yhdenvertaisuussäännöksen edellytys kohdistuu vain niihin tilanteisiin, joissa 

asiaan vaikuttavat olosuhteet ovat samanlaisia. Lainsäädännölle on kuitenkin 

ominaista myös se, että se voi kohdella ihmisiä eri tavoin tietyn yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävän intressin vuoksi, kuten edistääkseen tosiasiallista tasa-arvoa.32 

Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset suojelevat syrjinnältä ja korostavat 

yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 26 artikla, ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 14 artikla kieltävät syrjinnän.33 EU- oikeudessa 

yhdenvertaisuusperiaate taas vahvistuu myös Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 

20 artiklassa, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Kuten 

mainittu jo aikaisemmin, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat säännökset ovat 

keskeisessä asemassa perusoikeusjärjestelmässä, ja niillä on myös 

kansainvälisesti tärkeä merkitys34. Kun puhutaan muodollisesta 

yhdenvertaisuudesta, tarkoitetaan Perusoikeudet -kirjan mukaan sitä, että 

”oikeuden tulee olla sokea sellaisille ihmisten välisille eroille, joilla ei lain mukaan 

ole merkitystä ratkaistavana olevassa asiassa.”35 Esimerkiksi jos kaksi toisistaan 

eroavaa henkilöä on hakemassa samaa etuutta, mutta jos molempien kohdalla lain 

säätämät ehdot täyttyvät, ei henkilöiden välisillä eroilla ole merkitystä.  

Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Välillinen syrjintä voi ilmetä näennäisesti 

samankaltaisena kohteluna, joka kuitenkin tosiasiassa johtaa syrjintään yksilön 

                                                      
31 HE 309/1993 vp, s. 42— 43 
32 HE 309/1993 vp, s. 42— 43 
33 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 
perusteokset (2011) s. 239 
34 Ibid, s. 227 
35 Ibid, s. 228 
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erilaisuuden vuoksi. Menettely, joka vaikuttaa neutraalilta, mutta jonka johdosta 

”ihmiset tulevat asetetuiksi muihin nähden eri asemaan jollakin kielletyllä 

perusteella”, on välillistä syrjintää.36 Algoritmien käyttö palveluissa johtaa hyvin 

usein juurikin tähän.  

3.1.2 Yksityiselämän suoja 

 

Perustuslain 10§ suojaa jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Pykälän 1 momentissa 

mukaan yksityiselämän suojaamiseen kuuluu myös henkilötietojen suoja. Siihen 

sisältyy sääntelyvaraus, joka tarkoittaa sitä, että henkilötietojen suojasta säädetään 

tarkemmin lailla. Algoritmien vaikutus yksityisyyden suojaan on merkittävä. 

Algoritmit mahdollistavat tietojen keräämisen yksittäisistä ihmisistä, ja sitä kautta 

yksityisyyden suoja heikkenee. Ihmisten netissä käyttämät palvelut ovat 

lisääntyneet, jolloin ilmoitetaan helposti erilaisia tietoja eri alustoille. Tämä antaa 

algoritmeille mahdollisuuden kerätä tätä tietoa ja muodostaa niiden avulla ihmisestä 

jonkinlainen profiili. Algoritmin muodostama profiili ei aina tietenkään ole yksilölle 

eduksi, joten algoritmien vaikutus yksityisyyteen voi olla huomattavan negatiivinen.  

 

3.1.3 Sananvapaus ja julkisuus 

 

Perustuslain 12§ antaa jokaiselle oikeuden sananvapauteen. Algoritmit vaikuttavat 

myös sananvapauteen, sillä ne voidaan ohjelmoida tunnistamaan tietyt sanat ja 

kieltämään automaattisesti kyseisen sanan sisältämien lauseiden julkaisusta 

internetissä. Tässäkin tapauksessa tulee ongelmaksi se, että algoritmi ei pysty 

tekemään päätöksiä tapauskohtaisesti, vaan se perustaa päätöksensä aina siihen, 

miten se on ohjelmoitu tai siihen, miten se on oppinut ja kehittynyt. Sananvapauden 

rajoittamiseen tulisi kuitenkin kuulua koko konteksti, jossa tiettyä sanaa käytetään, 

eikä pelkkä yksittäinen sana. Sananvapaus on yksi avoimen yhteiskunnan 

peruspilareista, ja jotta ihmiset pystyvät säilyttämään vapautensa ja oikeutensa 

ilmaista itseään, tulisi algoritmien kehittämisessä kiinnittää huomiota tähän 

ongelmaan.  

                                                      
36 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 
perusteokset (2011)  s. 245 
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3.1.4 Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus  

Perustuslain 13§ suojaa jokaisen oikeutta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia 

sekä osallistua niihin. Algoritmeja käytetään myös tunnistamaan ihmisiä eri 

paikoissa käyttäen kasvontunnistusmenetelmiä valvontakameroiden avulla. Tämä 

voi vaikuttaa merkittävästi kokoontumisvapauteen, lehdistönvapauteen, 

yksityisyydensuojaan ja liikkumisvapauteen, kun algoritmi on saatettu ohjelmoida 

niin, että se etsii esimerkiksi tiettyjä ominaispiirteitä omaavia henkilöitä, ja rajoittaa 

heidän edellä mainittuja oikeuksiaan ilmoittamalla heidät viranomaisille. Algoritmit 

käyttävät tällaisissa tapauksissa profilointia, joka ei aina ole täysin lainmukaista. 

Tämä aiheuttaa luonnollisesti turhaa haastetta niiden ihmisten elämään, joita 

viranomaiset eivät oikeasti etsi, mutta jotka algoritmi tunnistaa väärin.  

3.1.5 Omaisuuden suoja 

Perustuslain 15§ suojaa jokaisen omaisuuden lailla. Omaisuuden suoja on melko 

laaja käsite, ja se voidaan Perusoikeudet -kirjan mukaan ymmärtää yksilöiden 

taloudellisen autonomian ja toimintavapauden, sekä varallisuussuhteiden vakauden 

ja ennakoitavuuden turvaamisena ja edistämisenä.37 Omaisuuden suojaa ei siis tule 

nähdä pelkästään itseisarvoisena perusoikeutena, vaan systemaattisena osana 

perusoikeuskokonaisuutta ja ”tärkeänä edellytyksenä muiden perusoikeuksien 

toteutumiselle.” Omaisuuden suojan heikkenemiseenkin algoritmit voivat vaikuttaa 

siten, että ne tallentavat tietoa, joka luokitellaan yksilön omaisuudeksi, internetissä 

ja jakavat sitä.  

3.1.6 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus 

Perustuslain 18§ suojaa jokaisen oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 

työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Pykälä asettaa myös julkiselle vallalle 

velvollisuuksia. Tämän pykälän mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä, 

mutta esimerkiksi Työ- ja Elinkeinoministeriön tekoälyaikaraporttien mukaan, 

                                                      
37 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 
perusteokset (2011) s. 556 
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algoritmit (tekoäly) voivat aiheuttaa jonkinasteista työttömyyttä, kun ihmiset 

korvataan koneilla. Julkisen vallan tulee ottaa tämä huomioon algoritmeja 

kehittäessä ja punnita tarkasti kumpi lisää yhteiskunnan hyvinvointia: algoritminen 

tehokkuus, joka aiheuttaa työttömyyttä, vai ihmisten hyvinvointi, kun he ovat 

työllistettyjä, vaikka eivät olisikaan yhtä tehokkaita kuin algoritmit.  

3.1.7 Oikeusturva  

Oikeusturvan toteutuminen on ehdottoman tärkeää yksilöiden kannalta. Jos 

oikeusturvaa ei olisi, olisi yksilöiden asema todella heikko. Oikeusturva on tavallaan 

perusoikeuksien perusta, sillä ilman sitä ei perusoikeuksien toteutuminen olisi 

mahdollista. Perustuslain 21§ säätää oikeusturvasta ja hyvän hallinnon takeista. 

Algoritmeja käytetään jo esimerkiksi Yhdysvalloissa tuomioistuinten apuna 

rangaistuksesta määrättäessä. Jos sama malli siirtyy Suomeen, on ihmisten 

oikeusturva vaarassa, sillä algoritmia ei voida pitää täysin puolueettomana, sillä se 

perustaa päätöksensä aiemmin opittuun tietoon, jolloin ei saada yksilöllistä ja 

tapauskohtaista käsittelyä vaan ihmiset tavallaan ”niputetaan” tiettyihin ryhmiin.  

3.1.8 Perusoikeuksien turvaaminen 

Perustuslain 22§ on myös yksi tärkeimmistä pykälistä tämän tutkielman kannalta, 

sillä se asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden huolehtia perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutumisesta konkreettisella tasolla. Julkisen vallan on 

noudatettava kaikessa toiminnassaan perusoikeussäännöksiä38.  

Yleisesti ottaen mielestäni algoritmien käytön lisääntyminen vaikuttaa negatiivisesti 

perusoikeuksien toteutumisen turvaamiseen, sillä julkinen valta ajautuu helposti 

”automaatioharhaan”, jolloin keskitytään vain algoritmien positiivisiin puoliin ja 

unohdetaan negatiiviset puolet. Kun julkiselle vallalle on asetettu ”velvollisuus 

aktiivisin toimin estää yksityisiä tahoja loukkaamasta yksilön perusoikeuksia”39, 

miten se toteutuu algoritmien käytössä käytännössä? Julkisen vallan velvollisuus 

                                                      
38 Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä” Ihmisoikeuskeskus, s. 17. saatavilla: https://ihmisoikeuskeskus-
fi-
bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoik
eudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf 
39 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 
perusteokset (2011) s. 84 

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/62ea103a0b5af94ddfc0a722a2c6ca45/1556563951/application/pdf/6592614/Perusoikeudet%20Suomen%20valtiosäännössä_11102016_small.pdf
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helpottuu sillä, että jo algoritmien kehitysvaiheessa otetaan huomioon niihin liittyvä 

juridinen puoli. Algoritmien kehittäminen vaatii juristien aktiivista osallistumista 

kehitystyöhön, jotta niiden kehittäjät pystyvät paremmin ottamaan huomioon 

juridiset prosessit.40 

 

Kuten yllä on huomattu, algoritmien käyttö vaikuttaa melko moniin 

perusoikeussäännöksiin. Julkisella vallalla on suuri velvollisuus pyrkiä turvaamaan 

näitä perusoikeuksia samalla kun algoritmien käyttö palveluissa lisääntyy. 

Algoritmien kehittyessä tarvitaan yhä enenevässä määrin juridista ymmärrystä eri 

toimialoilla, jotta perus- ja ihmisoikeuksien suojaaminen jatkuu. 

 
3.2. Syrjintää koskeva lainsäädäntö Suomessa ja Euroopan Unionissa 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkemmin selvittää, miten algoritmien käyttö 

vaikuttaa yhdenvertaisuuden suojaan ja syrjinnän kieltoon. Suomen lainsäädäntö 

suojelee yksilöitä syrjinnältä monipuolisesti ja saa tukea samalla kansainvälisistä 

säännöksistä.  Syrjintä henkilöön liittyvien syiden perusteella on yleisellä järjelläkin 

epäasiallista, mutta tehokkaimmin sitä pystytään säätelemään lakien avulla. 

Syrjimisen henkilökohtaisin perustein voidaan mielestäni katsoa olevan yksi 

suurimmista perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä loukkauksista, sillä se juontaa 

juurensa pitkälle ja se voi olla todella moniulotteista. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 

historiaan sisältyy syrjintä ja ihmisten erottelu henkilön ominaisuuksiin liittyvien 

syiden perusteella melko vahvasti ja siksi nykypäivänä syrjinnän kieltäminen 

asettaakin tärkeän pohjan yksilöiden suojelemiselle. Yksilöiden suojelu täydentyy 

muiden perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvien oikeuksien turvaamisen ja kieltojen avulla.  

Lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, ja tämä onkin mainittu Suomen 

perustuslain41 2 luvun 6§:ssä. Kyseinen pykälä on tärkeä suunnannäyttäjä 

erityislaeille, ja se konkretisoituu yhdenvertaisuuslaissa42 ja tasa-arvolaissa43. 

Kaikki kolme lakia kieltävät syrjintäperusteina henkilöön liittyvät syyt, kuten 

                                                      
40 ”Oikeuslaitospäivä: Tekoäly tarvitsee juristeja” Lakimiesuutiset nro. 02/2019, s. 13 
41 Suomen perustuslaki (731/1999) luku 2, 6§ Yhdenvertaisuus 
42 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) luku 3, 8§ Syrjinnän kielto 
43 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 7§ Syrjinnän kielto ja 8 e § Syrjintä tavaroiden ja 
palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa 
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sukupuoli, kieli, asuinpaikka ja ikä niin että sen takia joutuisi epäsuotuisampaan 

asemaan. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa44 hallituksen esityksestä uudesta 

yhdenvertaisuuslaista ja muista tasa-arvoa edistävistä laeista, valiokunta on 

todennut, että nämä perustuslain 6§:ssä luetellut erotteluperusteet ovat 

syrjintäkiellon ydinaluetta. Kyseiset syrjintäperusteet ovat helposti yleisiä syrjinnän 

aiheita, ja siksi niiden kieltämisestä onkin ensiarvoisen tärkeää säätää lailla. 

Syrjinnän kiellosta säädetään myös kansainvälisellä tasolla. Euroopan Unionin 

perusoikeuskirja on jäsenvaltioita oikeudellisesti sitova ja vastaa sisällöllisesti 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyviä oikeuksia.45 Perusoikeuskirjan46 21 

artikla kieltää syrjinnän ”sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka 

yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 

vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 

kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan.” Kiellon sisältämät 

syrjintäperusteet ovat siis samat kuin kansallisenkin lainsäädännön osalta.   

Sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan asettamisesta on säädetty tasa-

arvolaissa. Sen tarkoituksena on hallituksen esityksen47 mukaan estää 

nimenomaisesti sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää miesten ja naisten 

välistä tasa-arvoa. Syrjintä sukupuolen perusteella on välitöntä, jos naiset ja miehet 

asetetaan eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Välillistä syrjintää on taas 

se, jos henkilöt asetetaan eri asemaan ”säännöksen perusteen tai käytännön 

nojalla, joka vaikuttaa sukupuoleen nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta 

henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen 

perusteella.”48 Perustuslakivaliokunta49 on myös lausunut välillisen syrjinnän 

kiellosta, todetessaan että ”syrjintäkielto koskee myös toimenpiteitä, jotka välillisesti 

                                                      
44 PeVl 31/2014 vp, s. 3 
45 Oikeusministeriö, ’Lainlaatijan EU-opas: Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet’, Saatavilla: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76354/omso_11_2012_lainlaatijan_eu-
opas_66_s.pdf 

46 Euroopan Unionin Perusoikeuskirja (2000/C 364/01)  

8 HE 19/2014 
48 Tasa-arvovaltuutettu: ’Mikä on syrjintää?’, Saatavilla: https://www.tasa-arvo.fi/mika-on-syrjintaa  
49 PeVl 31/2014 vp, s. 3 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76354/omso_11_2012_lainlaatijan_eu-opas_66_s.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76354/omso_11_2012_lainlaatijan_eu-opas_66_s.pdf
https://www.tasa-arvo.fi/mika-on-syrjintaa
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johtavat syrjivään lopputulokseen.” Valiokunnan mukaan syrjinnän syntymistä 

arvioidaan tällöin menettelyn tosiasiallisten seurausten kohdalta, eli katsotaan, onko 

tiettyä yksilöä tai ryhmää kohdeltu etuoikeutetusti niin, että se aiheuttaisi toisiin 

kohdistuvaa syrjintää.  

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltää myös Euroopan unionin direktiivi50, joka 

säätää miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 

tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Direktiivin 5 artiklassa 

säädetään vakuutusmatemaattisten tekijöiden käyttämisestä rahoituspalveluissa. 

Tämä on otettava huomioon tässä tutkielmassa, sillä myöhemmässä vaiheessa 

tarkastellaan Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisua koskien syrjintää 

luottopäätöksessä. Kyseinen artikla on siis kuin omiaan asettamaan ohjenuoran 

tällaisten tapausten ratkaisemiseen. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan: 

”jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa viimeistään 21.12.2007 jälkeen 

tehdyissä uusissa sopimuksissa sukupuolen käyttäminen vakuutuspalveluja ja 

niihin liittyviä rahoituspalveluja koskevien maksujen ja etuuksien laskennassa ei 

johda eroihin yksilöiden maksuissa ja etuuksissa.”  

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan ”jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää sallia 

suhteelliset erot yksilöiden maksuissa ja etuuksissa, jos sukupuolen käyttäminen on 

määräävä tekijä asiaankuuluvien ja tarkkojen vakuutusmatemaattisten tietojen ja 

tilastotietojen perusteella tehtävässä riskinarvioinnissa.” Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytäntö on kuitenkin tuonut tähän muutoksen.  Unionin 

tuomioistuin on vuonna 2011 antamassaan tuomiossa51 julistanut direktiivin 5 

artiklan 2 kohdan pätemättömäksi 21.12.2012 lukien, sillä perusteella, että se katsoi 

kyseisen kohdan olevan vastoin lainsäätäjän direktiiville antamaa tarkoitusta, joka 

on nimenomaan ollut miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun edistämistä 

vakuutusmaksujen ja etuuksien laskennan osalta vakuutus- ja rahoituspalveluiden 

alalla.  

                                                      
50 2004/113/EY 
51 Euroopan Unionin tuomio asiassa Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL ym. (C-236/09, 

EU:C:2011:100) 
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Euroopan Unionin tuomioistuimen antama tuomio siis kieltää sukupuoleen 

perustuvan syrjinnän vakuutusmatemaattisten laskelmien käytössä. Tuomion 

vaikutus on melko yksiselitteinen, eikä näin ollen sukupuoleen perustuvien 

todennäköisyyslaskelmien käytön voida katsoa olevan sallittua luottokelpoisuuden 

arvioinnissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisussa, joka käydään 

tutkielmassa läpi myöhemmin, on myös tulkittu tätä Euroopan Unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.  
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4. ALGORITMIEN KÄYTÖN ONGELMAT PERUS- JA 

IHMISOIKEUSNÄKÖKULMASTA – EPÄTASA-ARVOISET 

ALGORITMIT  

 

Tässä kappaleessa keskitytään algoritmeihin liittyvään suurimpaan ongelmaan, 

perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, eli syrjintään. Kappaleessa tuon esille 

syitä, joista syrjintä voi johtua algoritmisessa päätöksenteossa ja pohdin mahdollisia 

keinoja välttää syrjintää. Sen jälkeen käyn yleisesti läpi esimerkkejä, joissa 

algoritminen syrjintä on vaikuttanut perus- ja ihmisoikeuksiin. Lopuksi keskitytään 

melko merkittävään aiheeseen, syrjintään luottopäätöksessä ja pohditaan, onko 

siitä mahdollista päästä eroon. Koska kaikenlainen henkilön ominaisuuksiin 

perustuva syrjintä on kiellettyä, tulee se ottaa huomioon myös algoritmien kohdalla. 

Kappaleessa käydään läpi erilaisia tutkimuksia ja oikeustapauksia liittyen syrjiviin 

algoritmeihin. Algoritminen syrjintä ei aina välttämättä ole täysin suoraa, joten 

kappaleessa selvitetään myös hieman epäsuoran ja suora syrjinnän eroja ja miten 

näihin pystytään puuttumaan.  

 

Algoritmeja ohjelmoidaan nykypäivänä moneen eri tarkoitukseen, kuten on jo 

mainittu ensimmäisessä kappaleessa. Algoritmit voivat muun muassa vaikuttaa 

mainoksiin, joita näemme ja ne voivat olla mukana päättämässä kuka saa lainan52. 

Algoritmit voivat tehdä päätöksiä ihmisten puolesta, joka varmasti nopeuttaa 

erilaisia prosesseja ja on tehokasta ja taloudellista palveluiden tarjoajille, mutta 

samalla tulee ottaa huomioon niille ominainen ”käyttäytyminen”. Algoritmit pystyvät 

nimittäin päättelemään asioita niihin syötetystä datasta, ja näin ollen tekemään 

päätöksiä perustuen omiin tilastollisiin oletuksiinsa. Tässä on vaarana se, että 

algoritmi ei pysty arvioimaan päätöksentekoa tapauskohtaisesti, vaan perustaa 

päätöksensä johonkin opittuun malliin, ja näin ollen voi tapahtua syrjintää.53  

 

                                                      
52 Žliobaitė, I., Custers, B. ”Using sensitive personal data may be necessary for avoiding discrimination in 

data-driven decision models” Artificial Intelligence and Law (2016) s. 2. Saatavilla: 

https://www.zliobaite.com/non-discriminatory  
53 Helsingin yliopisto, uutiset, ’Algoritmi syrjii, jos data ohjaa sitä väärin – tekoälyltä ei silti kannata piilottaa 

arkoja asioita. Saatavilla: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/datatiede/algoritmi-syrjii-jos-data-ohjaa-sita-

vaarin-tekoalylta-ei-silti-kannata-piilottaa-arkoja-asioita 

https://www.zliobaite.com/non-discriminatory
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/datatiede/algoritmi-syrjii-jos-data-ohjaa-sita-vaarin-tekoalylta-ei-silti-kannata-piilottaa-arkoja-asioita
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/datatiede/algoritmi-syrjii-jos-data-ohjaa-sita-vaarin-tekoalylta-ei-silti-kannata-piilottaa-arkoja-asioita
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Syrjivien algoritmien ongelmaan on herätty mielestäni melko myöhään, mutta 

asiasta on kuitenkin ehditty jo tekemään monia erilaisia tutkimuksia ja kirjoituksia. 

Koska algoritmien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa varmasti, tulee niiden 

ohjelmoinnissa varmistaa perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen toteutuminen. 

Algoritminen syrjintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Suoraa syrjintää on, kun 

henkilöä kohdellaan väheksyvästi hänen henkilökohtaiseen ominaisuuteensa 

perustuen ja samankaltaisessa tilanteessa toista henkilöä kohdellaan paremmin. 

Suora syrjintä onkin helpompaa kitkeä pois jo ohjelmointivaiheessa siten, että jo 

algoritmeja ohjelmoitaessa otetaan huomioon laissa mainitut syrjintäkiellot ja 

toimitaan niiden mukaisesti. Esimerkiksi Suomen perustuslain 6§ suojaa ihmisiä 

syrjinnältä, joten sitä tulee luonnollisesti soveltaa myös algoritmeja ohjelmoitaessa.  

 

Aina syrjinnän huomioiminen jo ohjelmointivaiheessa ei kuitenkaan riitä. Epäsuoraa 

syrjintää voi olla vaikeampi havaita, sillä se syntyy useimmiten algoritmin 

kehittyessä, eikä siis ilmene välttämättä heti. Epäsuoran syrjinnän välttämiseksi on 

kuitenkin myös keinoja. Epäsuoraa syrjintää voi tapahtua, kun algoritmi tekee 

päätöksiä tai näyttää tuloksia siihen syötetyn informaation perusteella ja käyttää 

hyväkseen koneoppimista. Jos syötettävä informaatio on itsessään jollakin tasolla 

syrjivää, tai aiheuttaa eriarvoista asennetta, on algoritmin tekemä tuloskin helposti 

syrjivä. Tällainen algoritmiin syötetty informaatio heijastelee mielestäni hyvin juurikin 

yhteiskunnan asenteita, koska algoritmi perustaa tuloksensa oikeaan elämään. 

 

Tietojenkäsittelytieteen tohtori Indrė Žliobaitė54, on tutkinut syrjinnän mittaamista 

algoritmien päätöksenteossa55 ja muutenkin tutkinut algoritmisen syrjinnän 

toteutumista. Hän toteaa tutkimuksessaan56, että ihmisen tekemä päätös voi olla 

puolueellinen silloin tällöin, mutta algoritmit perustavat päätöksensä aina samaan 

informaatioon ja samoihin sääntöihin, jolloin syrjinnästä voi tulla 

systemaattisempaa. Ihmisen harjoittamaan syrjintään liittyy usein 

tapauskohtaisuutta, eli ihminen pystyy erottelemaan tilanteita toisistaan ja siten 

käyttäytymään eri tavalla eri tilanteissa ja tekemään päätöksiä yksilöllisemmin. 

                                                      
54 Tietojenkäsittelytieteen ja Life Science Informatics -maisteriohjelman apulaisprofessori Helsingin 

yliopistossa. 
55 Zliobaite I. ”Measuring discrimination in algorithmic decision making”, Data Mining and Knowledge 

Discovery (2017), Saatavilla: https://www.zliobaite.com/non-discriminatory  
56 Ibid, s. 5 

https://www.zliobaite.com/non-discriminatory
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Ihmisen harjoittamaan syrjintään voi joissain tapauksissa liittyä esimerkiksi 

päätöksentekijän huono päivä. Tietenkään syrjintä ei mielestäni ole yhtään sen 

hyväksyttävämpää, oli se sitten tapauskohtaista tai ei. Mutta on hyvä ymmärtää juuri 

se, että algoritmisessa päätöksenteossa syrjinnän systemaattisuus voi lisääntyä, ja 

se mielestäni vaikeuttaa syrjinnän kitkemistä, kun siitä tulee laajempaa ja 

järjestelmällisempää.  

 

Žliobaitė puhuu ”syrjinnän tiedostavasta tiedonlouhinnasta”57 uutena oppiaineena, 

joka yhdistää tietojenkäsittelytieteen, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen. Sen 

päätutkimuskohteina ovat syrjinnän löytäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. 

Tämänkaltaiselle tieteenlajille ja sen tulevaisuuden osaajille on varmasti tarvetta nyt 

kun algoritmien käyttö lisääntyy ja niihin liittyvät ongelmat alkavat tulla laajemmassa 

mittakaavassa esille. On erittäin tärkeää löytää yhteyksiä algoritmisen 

päätöksenteon ja syrjivän tuloksen välillä, jotta siihen pystytään puuttumaan.  

 

Suoraa syrjintää voidaan Žliobaitėn mukaan testata algoritmin ohjelmointivaiheessa 

esimerkiksi seuraavalla tavalla, jota kutsutaan ”kaksoskokeeksi”58: Tätä voidaan 

tutkia esimerkiksi niin, että sukupuoli on suojattuna ominaisuutena ja identtiset 

kaksoset jakavat kaikki samat ominaisuudet, paitsi sukupuolen. Jos molemmat 

yksilöt saavat algoritmilta identtiset ennusteet, ei syrjintää ole tapahtunut ja algoritmi 

läpäisee testin. Tämänkaltainen testi on kuitenkin melko yksinkertaistettu, ja kuten 

jo aikaisemmin mainittu, suoraa syrjintää onkin paljon helpompi välttää kuin 

epäsuoraa, jossa alun perin neutraali, itsestään kehittyvä algoritmi perustaa 

päätöksensä aikaisempaan tietoon samankaltaisesta tapauksesta.  

 

Kun puhutaan syrjinnästä koneoppimisessa, voidaan syrjinnän syyt jakaa kahteen 

kategoriaan. Ensimmäinen kategoria sisältää syrjintää, joka johtuu datasta, ja 

toiseen kategoriaan kuuluu syrjintä, joka johtuu algoritmiin jo ohjelmointivaiheessa 

syötetyistä kriteereistä. Datasta johtuva syrjintä on riippuvaista datan laadusta ja 

määrästä ja tässä keskiössä on algoritmin harjoitusdata. Jos esimerkiksi 

                                                      
57 Zliobaite I. ”Measuring discrimination in algorithmic decision making”, Data Mining and Knowledge 

Discovery (2017), Saatavilla: https://www.zliobaite.com/non-discriminatory s. 6, ”Discrimination-aware 

data mining” 
58 Ibid, s. 8, ”The twin test”  

https://www.zliobaite.com/non-discriminatory
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koneoppimisalgoritmiin syötetään syrjivää dataa, oppii algoritmi myös tuottamaan 

syrjivää dataa. Jos harjoitusdataan on syötetty ennakkoasetelmia sisältäviä 

elementtejä, koneoppimisalgoritmi saattaa toistaa ne aina uusissa tapauksissa. Jos 

esimerkiksi koneoppimisalgoritmiin syötetään syrjivää dataa, oppii algoritmi myös 

tuottamaan syrjivää dataa. Jos taas kyseessä on huono datan kerääminen, eli 

”algoritmille syötetty data ei edusta koko haluttua ryhmää kunnolla”, voi jokainen 

päätös ”systemaattisesti asettaa huonompaan asemaan ne, jotka ovat olleet joko 

yli- tai aliedustettuina harjoitusdatassa.”59 

 

Koneoppimista voidaan käyttää apuna erilaisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi 

työnhaun apuna. Tällöin saadun datan määrällä voi olla merkitystä. Esimerkiksi jos 

naisia on aikaisemmin palkattu vähemmän, on heistä saatua dataa vähemmän ja 

siksi se on myös vähemmän luotettavaa kuin vastaava data miestyöntekijöistä. 

Tämänkaltainen tilanne voi olla naispuolisille epäedullinen, jos esimerkiksi kerätään 

dataa määrittelemään hyvä työnhakija. Kun dataa on vähemmän kerättynä, ja jos 

esimerkiksi aikaisemmin on käytetty tiedostamatta syrjiviä kriteerejä työhönotossa, 

voi tulos johtaa syrjintään. Pelkkä datan lisääminenkään ei kuitenkaan aina poista 

syrjiviä elementtejä ja siten poista ongelmaa, sillä algoritmi pohjaa tuloksensa jo 

aiempaan kerättyyn dataan. Tällöin ei auta, vaikka dataa olisikin paljon.60  

                                                      

59 Koskinen, I. ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA - Referee-artikkeli ”Koneoppiminen ja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä” Defensor 

Legis N:o 2/2018. S. 245 Saatavilla:https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-

EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-

käsittelystä_Koskinen.pdf   

60 Ibid 

https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
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Datan keruun ”sivutuotteena” voi esiintyä ns. sosiaalista poissulkemista. Koska 

datan määrään vaikuttaa olennaisesti sen kerääminen, kohdistuu syrjintä helposti 

niihin, joiden elämää on vähemmän muutettu dataksi. Jos dataa ei ole 

tasapuolisesti, jää varjoalueita, joissa tiettyjä henkilöryhmiä saattaa jäädä 

aliedustetuiksi tai voi jopa olla, että heitä ei välttämättä huomioida lainkaan. Jos 

henkilöllä ei esimerkiksi köyhyyden vuoksi ole varaa tarvittaviin laitteisiin 

päästäkseen verkkoon, tarkoittaa se sitä, että hänenkaltaisistaan ei saada riittävästi 

dataa, verrattuna muuhun väestöön, ja tällöin se osa hänenkaltaisistaan, jotka ovat 

verkossa, voivat joutua epäedulliseen asemaan aliedustuksen vuoksi. Mielestäni 

tämä on suuri ongelma, sillä ei voida olettaakaan, että ihan jokainen ihminen olisi 

verkossa ja kaikista saataisiin kerättyä dataa. Tuntuu jotenkin kummalliselta, että 

saadakseen tasapuolista kohtelua, jokaisesta ihmisestä tulisi saada kerättyä 

tarpeeksi tietoa. Toisaalta taas myös datan sisältämä yliedustus voi olla ongelma. 

Jos esimerkiksi tiettyyn ryhmään kuuluvia tarkkaillaan virheiden varalta työpaikalla 

enemmän kuin muita, aiheuttaa tämä heidän joukossaan havaittujen virheiden 

määrän systemaattista korostusta, vaikka tosiasiassa virheitä ei tapahtuisikaan 

heidän toimestaan yhtään enempää kuin muiden työntekijöiden toimesta. 

Algoritmilla on siis taipumusta yleistää liikaa yksipuolisen datan perusteella, jolloin 

tuloksena on helposti jonkinasteista syrjintää.61  

Kriteereistä aiheutuvaan syrjintään vaikuttaa suorasti se, miten algoritmiin 

syötetään tiettyjä kriteereitä. Jos esimerkiksi algoritmin ohjelmoijalla on tiettyjä 

ennakkoluuloja, saattaa hän siirtää ne koneoppimiseen niiden kriteerien tai 

teknisten menetelmien kautta, joita algoritmi seuraa vastatessaan tiettyyn 

kysymykseen tai pyrkiessään asetettuun tavoitteeseen. Tämä johtaa siihen, että 

algoritmi pyrkii huomioimaan näitä tiettyjä piirteitä, jolloin tuloksena on tosiasiassa 

syrjintää. Algoritmi voitaisiin esimerkiksi ohjeistaa sulkemaan pois tiettyä 

uskontokuntaa edustavat henkilöt. Tällöin olisi kyse suorasta syrjinnästä.62  

                                                      
61 Koskinen, I. ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA - Referee-artikkeli ”Koneoppiminen ja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä” Defensor Legis 
N:o 2/2018. S. 245 Saatavilla:https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-
EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-
käsittelystä_Koskinen.pdf   
62 Ibid, s. 246 

https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf


 

 32 

4.1 Algoritminen syrjintä liittyen hakukone Googleen 

 

Epäsuorasta syrjinnästä on paljon esimerkkejä. Esimerkiksi hakukone Google on 

ollut melko paljon otsikoissa63 erilaisten syrjimistapausten johdosta. Googlella on 

käytössään algoritmi, joka ehdottaa tiedonhakijalle sanojen ja aikaisempien samalla 

sanalla haettujen lauseiden perusteella automaattisella tekstinsyötöllä lauseita. 

Ennen kuin asia korjattiin, haettaessa sanoilla ”women should” (naisten tulisi/pitäisi) 

ehdotti Googlen automaattinen tekstinsyöttö muun muassa lauseita ”women should 

stay at home (naisten tulisi pysyä kotona), women should be slaves (naisten pitäisi 

olla orjia), women should be in the kitchen (naisten tulisi pysyä keittiössä) ja women 

should not speak in church (naisten ei pitäisi puhua kirkossa).”64 Edellä olevat 

lauseet siis kertovat siitä, mitä ihmiset ovat hakeneet Googlesta eniten sanoilla 

”women should”, joka taas kertoo jotakin yleisestä asenteesta naisia kohtaan. 

Algoritmi ei siis sinänsä välttämättä sisältänyt itsessään mitään syrjivää elementtiä, 

joten tämänkaltaista syrjivää asennetta korostavaa toimintaa olisi ollut vaikea 

havaita jo ohjelmointivaiheessa. Google korjasi algoritminsa saatuaan 

huomautuksen asiasta siten, että sen hakukone ei enää tarjoa mitään ennakoivaa 

lausetta, joka alkaisi ”women should” tai ”men should”.  

 

                                                      
63 Gibbs I. ” Women less likely to be shown ads for high-paid jobs on Google, study shows”, The Guardian 

(2015)  

  Saatavilla: https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/08/women-less-likely-ads-high-paid-jobs-

google-study  ja ”UN Women ad series reveals widespread sexism”, UN WOMEN, News and events (2013) 

Saatavilla: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads  
64 Chander A. ”The Racist Algorithm?”, 115 Mich. L. Rev. 1023 (2017), s. 1034-1035. Saatavilla: 

http://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss6/13    

https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/08/women-less-likely-ads-high-paid-jobs-google-study
https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/08/women-less-likely-ads-high-paid-jobs-google-study
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads
http://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss6/13
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Vaikka kyseessä ei ollutkaan algoritmin tekemä päätös, tulisi tapauksen herättää 

ihmiset huomaamaan sen, että vielä löytyy ihmisiä, jotka asettavat naiset 

alempiarvoiseen asemaan ja jotta voimme turvata perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen jokaiselle ihmiselle, tulee tämänkaltaisiin algoritmeihin puuttua. On 

pelottavaa, että algoritmi voi melko huomaamatta lisätä seksististä ja syrjivää 

asennetta tiettyjä ihmisiä kohtaan ja näin jopa vahvistaa niiden mielipiteitä, jotka 

ovat sitä mieltä alun perinkin. Tällainen saattaa myös muuttaa neutraalien ihmisten 

mielipiteitä, kun he saavat mahdollisesti syrjiviä kohdennettuja ajatuksia.   

Ehdottoman tärkeää olisikin näissä tapauksissa muistaa se, että neutraalinakin 

pidetty algoritmi voi muuttua syrjiväksi vain pohjaten tietonsa aiempaan ihmisen 

syöttämään dataan, kuten tässä tapauksessa useiden henkilöiden hakemiin 

lauseisiin Googlen kautta. Tapauksessa algoritmi ei siis itsessään ollut syrjivä ja 

näin naisten perus- ja ihmisoikeuksien vastainen, mutta se lisäsi näitä asenteita 

naisia kohtaan ehdottaessaan tiettyjä lauseita. Tämä on merkittävä 

ihmisoikeusongelma algoritmeissa, jotka ohjelmoidaan ottamaan tietoa ”oikeasta 

elämästä” ja tekemään sen perusteella johtopäätöksiä.  

 

Googlella on myös ollut muita ongelmia liittyen sen käyttämään algoritmiin. Vuonna 

2015 julkaistussa tutkimuksessa65, huomattiin, että Googlen näyttämät mainokset 

ovat syrjiviä. Tutkimus lähti siitä, että asetettiin kaksi ryhmää, jotka merkitsivät 

tiettyjä ominaisuuksia Googlen hakuprofiiliin. Googlea käyttäessään ihmisillä on 

mahdollisuus muokata mainosasetuksiaan henkilökohtaisen profiilinsa kautta, 

johon voidaan merkitä mm. sukupuoli. ”Mainokset perustuvat Google-tilille 

lisäämiisi henkilökohtaisiin tietoihin, Googlen kanssa yhteistyötä tekevien 

mainostajien dataan ja Googlen arvioon kiinnostuksen kohteistasi.”66 Asetuksien 

avulla pystytään siis lisäämään läpinäkyvyyttä, joka osoittaa käyttäjälle, millä syillä 

hänelle kohdistetaan mainontaa. Läpinäkyvyys onkin yksi tärkeistä 

ominaisuuksista algoritmien käytössä, jotta ihmiset tietäisivät mitä tietoa heistä 

                                                      

65 Datta A., Tschantz M. ja Datta A. ”Automated Experiments on Ad Privacy Settings, A Tale of Opacity, 

Choice, and Discrimination”, Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (2015), Saatavilla: 

https://content.sciendo.com/view/journals/popets/2015/1/article-p92.xml   

66 Mainosasetukset, Google, Saatavilla: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=fi  

https://content.sciendo.com/view/journals/popets/2015/1/article-p92.xml
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=fi
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kerätään ja mihin sitä käytetään.67 Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa pystyttiin 

todistamaan, että vaikka käytössä on ollut läpinäkyvyysmekanismi (transparency 

control mechanism) eli käyttäjä on voinut itse säätää mainosasetukset haluamallaan 

tavalla, on silti mahdollista, että syrjintää tapahtuu online mainonnassa.68  

 

Tutkimuksessa käytettiin AdFisher-ohjelmaa, joka käyttää myös koneoppimista 

(algoritmia) pystyäkseen havaitsemaan eroavaisuuksia ja tehdäkseen 

johtopäätöksiä.69 AdFisher pystyy tutkimaan syy-seuraussuhdetta käyttäjän 

hakujen, mainosten ja asetusten perusteella. Eli tutkimaan, onko näillä asioilla 

merkittävää yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, että kun 

ohjelmaan/systeemiin syöttää tiettyä informaatiota, se vaikuttaa tietyntyyppiseen 

tulokseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin Googlen algoritmia ja syötettynä 

informaationa oli mainosasetusten säätäminen ja vierailut tietyillä internet sivuilla. 

Tuloksena oli Googlen näyttämät mainokset käyttäjille.70 Tutkimuksessa tehtiin 21 

erillistä koetta, käyttäen 17,370 erilaista hakuprofiilia, jotka keräsivät yli 600,000 

mainosta.71   

 

Tutkimusta varten asetetut ryhmät valitsivat toisen ryhmän sukupuoleksi 

naispuolisen, ja toiselle ryhmälle miessukupuolen. Tämän jälkeen kumpikin ryhmä 

vieraili internet sivuilla, jotka liittyivät työllistymiseen. Kuten oletettua, Google 

keräsi tietoa vierailluista sivustoista, ja aloitti työpaikkojen mainostamisen 

perustuen asetuksissa määriteltyyn sukupuoleen.  

 

Tutkimustulokset yllättivät: mainokset muuttuivat sukupuolen mukaan, ja 

miespuolisille käyttäjille mainostettiin parempipalkkaisia työpaikkoja, kuin 

naispuolisille.72 Käytetty tutkimusmetodi saavutti 93% tarkkuuden, ja sen mukaan 

Googlen mainostus oli nimenomaan eriarvoista sukupuolen perusteella. 

Tuloksista kävi ilmi, että miespuoliselle ryhmälle Google näytti ensin tiettyjä 

                                                      
67 Datta A., Tschantz M. ja Datta A. ”Automated Experiments on Ad Privacy Settings, A Tale of Opacity, 

Choice, and Discrimination”, Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (2015), s. 96. Saatavilla: 

https://content.sciendo.com/view/journals/popets/2015/1/article-p92.xml   
68 Ibid, s. 93  
69Ibid, s. 96  
70 Ibid, s. 97  
71 Ibid, s. 105 
72 Ibid, s. 93 

https://content.sciendo.com/view/journals/popets/2015/1/article-p92.xml
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hyväpalkkaisia toimitusjohtajan työpaikkamainoksia 1852 kertaa, mutta 

naispuoliselle ryhmälle vain 318 kertaa. Myöhemmin, kun tutkimusryhmät tekivät 

uudelleen kokeita, huomattiin, että näiden mainosten näyttökerrat vähenivät 2170 

(1852+318) näyttökerrasta 48 näyttökertaan, ja tällöinkin kaikki 48 mainosta 

näytettiin vain miespuoliselle ryhmälle. Eriarvoinen kohtelu siis jatkui, syrjien 

räikeästi naispuolista ryhmää. 73 

 

Tutkimuksessa todetaan, että erilainen kohtelu ilmenee tässä nimenomaisessa 

tutkimuksessa siten, että tietyn henkilöön liittyvän ominaisuuden muuttaminen 

mainosasetuksissa aiheuttaa muutoksen käyttäjälle osoitetuissa mainoksissa. 

Kaikenlainen erilainen kohtelu ei kuitenkaan ole pelkästään huonoa, ja voidaankin 

olettaa, että moni ei pahoita mieltään, kun esimerkiksi miespuolisille mainostetaan 

miesten vaatteita ja naispuolisille, naisten vaatteita.74 Kustomointi ja 

kohdentaminen voi siis ehdottomasti olla hyödyllistäkin, mutta toisaalta tässä 

pitäisi ehkä punnita hyötyjä ja haittoja ja katsoa kumpi on merkityksellisempää, 

jotta selviää kannattaako kohdentamista käyttää ylipäänsä.  

 

Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, kuka on vastuussa tällaisesta syrjinnästä. 

Googlen toimintaperiaate sallii mainosten kohdentamisen sukupuolen mukaan, 

joten ainakaan tämänkaltainen erilainen kohtelu perustuen sukupuoleen, ei ole 

Googlen omien periaatteiden vastaista, eikä tietenkään lainvastaistakaan tässä 

kontekstissa.  On vaikeaa löytää ”syyllinen”, sillä syy voi olla Googlen algoritmissa, 

mainostajassa tai näiden yhteisvaikutuksessa. Syy voi myös olla siinä, että 

Googlen algoritmi kerää tietoa käyttäjistä ja klikkauksista, ja jos naispuoliset ovat 

enemmän katsoneet alempipalkkaisia töitä, tekee algoritmi siitä johtopäätöksen.75 

Vastuunottajaa voi siis olla melko vaikea osoittaa tämänkaltaisessa tapauksessa, 

jossa eri organisaatiot linkittyvät toisiinsa.   

 

Tutkimustulokset ovat mielenkiintoisia. Mielestäni ne korostavat sitä melko yleistä 

ongelmaa, joka algoritmeihin sisältyy: vaikka algoritmi olisi itsessään neutraali, se 

                                                      
73 Datta A., Tschantz M. ja Datta A. ”Automated Experiments on Ad Privacy Settings, A Tale of Opacity, 

Choice, and Discrimination”, Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (2015), s. 102. Saatavilla: 
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voi tahtomattaan edistää epätasa-arvoa. Syyllisestä huolimatta, olen samaa mieltä 

tutkimuksen kirjoittajien kanssa siitä, että on tärkeää tiedostaa tämä 

mainosdilemma nimenomaan yhteiskunnallisella tasolla. Naisten ja miesten 

palkkaerot ovat edelleen ongelma ja tämänkaltainen mainosten kohdentaminen 

voi huomaamattaan lisätä sitä. Algoritmien kehittymisen puhutaan hyödyttävän 

yhteiskunnallisesti, mutta tämänkaltaisiin asioihin tulee ehdottomasti puuttua, jotta 

yhteiskunta kehittyy tasapuolisesti kaikkia kohtaan.  

 

Tähän ongelmaan ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ratkaisua, sillä kuten 

aikaisemmin jo on mainittu, syntyi tämä ongelma siitä huolimatta, että Googlella 

oli käytössään mahdollisimman läpinäkyvä mekanismi. Eli ongelma ei ratkea sillä, 

että läpinäkyvyys poistetaan, mutta ei välttämättä myöskään sillä, että 

läpinäkyvyyttä lisätään. Ehkä ratkaisuna olisikin nimenomaan vain tiedostaa 

tämänkaltaiset ongelmat ja tuoda ne julkisesti esiin, jolloin ihmiset pystyisivät itse 

välttämään näitä ”filtterikuplia”. Olisi tärkeää, että ihmiset osaisivat tietoisesti etsiä 

laajemmin informaatiota käyttäessään internetiä, eivätkä tavallaan alistuisi siihen, 

mitä algoritmi heille ehdottaa.  

 

4.2 Algoritmit luottopäätöksissä 

 

Algoritmien oli alun perin tarkoitus helpottaa rahoitusalalla selkiyttämällä ja 

järkeistämällä sitä. Siirtämällä päätöksenteon ihmiseltä koneelle, oletettiin 

puolueellisten asenteiden ja sisäiseen vaistoon perustuvien päätösten muuttuvan 

järkeväksi perustaksi päätöksille.76 Tämä oletus ei kuitenkaan ole ollut täysin oikea 

käytännössä. Ensinnäkin, koska algoritmit ovat ihmisten ohjelmoimia, ne sulkevat 

automaattisesti sisäänsä myös niitä ohjelmoivien ihmisten puolueellisia asenteita ja 

arvoja. Puolueellisia asenteita ja arvoja voi olla vaikea välttää täysin, joten algoritmit 

eivät siis ole immuuneja syrjinnälle.77 Toiseksi, kuten aikaisemmin tässä 

tutkielmassa on mainittu useasti, algoritmien syrjivyys ei rajoitu siihen, että ne 

ohjelmoitaisiin neutraaleiksi ja sillä tavalla ”estettäisiin” syrjintä, vaan neutraalikin 

algoritmi voi tahattomasti muuttua syrjiväksi kehittyessään. Rahoitus- ja 

                                                      
76 Pasquale, F. ”The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information: 

Finance’s algorithms” Harvard University Press (2015), s. 2  
77 Ibid, ”Digital reputation”s. 27 
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finanssialalla algoritmien käyttö onkin ollut ja tulee varmasti jatkossakin olemaan 

suosittua, mutta myös näillä aloilla tulee ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen.  

 

”Tekoäly parantaa finanssialan luotonantoa” väittää artikkeli Profit Lowell 

nettisivustolla78. Artikkelissa käsitellään juuri sitä, kuinka tärkeää luotonantajille on 

pystyä analysoimaan luotonhakijoidensa riskejä. Konsulttiyritys PwC:n Jan 

Bäckström toteaa artikkelissa, että tekoäly sopii erityisesti sinne missä on paljon 

dataa ja sääntelyä kuten finanssialalle. Artikkeli kehuu tekoälyn mahdollisuuksia 

tehdä luottopäätöksiä muutamassa sekunnissa, kun ihmiseltä samaan työhön 

kuluisi 360 000 tuntia. On siis helppo ymmärtää, miksi finanssialan asiantuntijat 

haluavat kehittää tekoälyä heidän tarpeisiinsa ja sitä kautta tehostaa finanssialan 

luotonantoa. Finanssialalla tehokkuus on varmasti yksi suurimmista arvoista, jota 

halutaan korostaa, ja algoritmithan sopivat tästä näkökulmasta alalle todella hyvin. 

Artikkeli väittää, että tekoäly on ihmistä parempi tämänkaltaisissa päätöksissä, ja 

koska tekoälyllä on ominaisuutena oppia ja kehittyä, sen tekemät päätökset 

paranevat sitä mukaa kuin se niitä tekee. Artikkelissa ei oteta kuitenkaan ollenkaan 

huomioon tekoälyyn ja sen tekemiin luottopäätöksiin liittyviä ongelmia.  

 

Esimerkiksi kuten on edellä todettu, tekoälyn ominaisuus kehittää itseään voi 

nopeasti kääntyä syrjiväksi, sillä se perustaa päätöksensä historiaan. Algoritmi ei 

myöskään tämän ominaisuutensa vuoksi pysty tekemään täysin yksilökohtaisia 

päätöksiä. Pelottavalta kuulostaa myös artikkelin lause ” Kehittynyt tekoäly oppii 

nopeasti omista päätöksistään niin, ettei ihminen välttämättä enää ymmärrä, millä 

perusteilla tekoäly tekee päätöksiä.” Mielestäni olisi ensiarvoisen tärkeää, että kun 

tekoälyä kerran kehitetään niin, että se vaikuttaa ihmisten elämiin merkittävällä 

tavalla, tulisi ihmisten ehdottomasti ymmärtää mihin tekoäly päätöksensä perustaa. 

Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen toteutumisen vuoksi on tärkeää, että ihminen 

ei ”menetä” taitoaan ymmärtää tekoälyn päätösten perusteita, sillä se vain lisää 

automaattisesti epävarmuutta.  

                                                      
78 Nortio, J. ”Tekoäly parantaa finanssialan luotonantoa” Profit, Lowell (2017) saatavilla: 

https://profit.lowell.fi/tekoaly-toimii-luotonannossa-ihmista-tehokkaammin/     
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4.2.1 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu79 

 

Algoritmit ovat luottopäätöksissä syyllistyneet syrjintään myös ihan käytännössä. 

Käsittelen seuraavaksi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisua 

koskien algoritmin aiheuttamaa syrjintää luottopäätöksessä ja analysoin 

tapauksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.  

Tapauksessa A oli vuonna 2015 hakenut kahta eri luottopäätöstä 

verkkokauppamyynnin yhteydessä Svea Ekonomi AB:ltä (jäljempänä luottoyhtiö), 

mutta ei saanut kumpaakaan luottoa niillä summilla, joilla oli sitä hakenut. 

Luottopäätökset olivat luottoyhtiön mukaan perustuneet ”luottotietopalveluiden 

tilastollisiin menetelmiin perustuviin luottoluokituksiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että 

luottoyhtiö oli perustanut päätöksensä yhtiön käyttämään luotonhakijoiden 

pisteytysjärjestelmään, jossa algoritmi tekee päätöksen ottaessaan ensin huomioon 

muun muassa hakijan äidinkielen, asuinpaikan, iän ja sukupuolen. Jokaisesta 

henkilöön liittyvästä ominaisuudesta sai tietyn määrän pisteitä ja lopullinen 

pistemäärä määritteli kuinka suuren luoton hakija voi saada.  Luottoyhtiö ei 

selvittänyt A:n todellista maksukykyä missään vaiheessa, vaan A:lle kerrottiin 

suoraan, ettei luottopäätöksissä oteta kantaa yksittäisen luotonhakijan 

maksuvalmiuteen, jolloin ne voivat poiketa paljonkin luotonhakijan todellisesta 

profiilista. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi A:n puolesta yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolautakuntaa tutkimaan, syyllistyikö luottoyhtiö luottopäätöksessään syrjintään. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, ettei A:ta, oltu käsitelty luotonhakijana yksilönä, 

vaan luottoyhtiö on perustanut luottopäätöksensä pääosin sellaisiin seikkoihin, jotka 

voidaan luokitella syrjintäperusteiksi tilastollisen profiloinnin nojalla.  

Koska luottoyhtiön käyttämä algoritmi perusti päätöksensä tilastolliseen arviointiin, 

johon oli kerätty sellaisia seikkoja, jotka olivat suoria laissa kiellettyjä 

syrjintäperusteita, katsoi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, että luottoyhtiö 

syyllistyi syrjintään. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että Svea 

                                                      
79 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu, Diaarinumero: 216/2017 
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Ekonomi AB:n menettely luottopäätöksessä A:ta kohtaan oli ”yhdenvertaisuuslaissa 

ja tasa-arvolaissa kiellettyä välitöntä moniperusteista syrjintää hänen 

sukupuoleensa, äidinkieleensä, ikäänsä ja asuinpaikkaansa liittyvien syiden 

perusteella.” 

Luottoyhtiön käyttämä pisteytysjärjestelmä toimi niin, että luotonhakijat ovat 

syöttäneet siihen heidän henkilöönsä liittyviä ominaisuuksia kuten ikä, sukupuoli, 

asuinpaikka ja äidinkieli, ja algoritmi on verrannut näitä tietoja tilastoihinsa ja 

pisteyttänyt ominaisuudet päätelmiensä mukaan. Algoritmi on kerännyt tilastoa siitä, 

kuinka suuri riski luotonhakijalla keskimäärin on maksuhäiriöihin. Algoritmin 

keräämän tilaston mukaan naispuolisten riski maksuhäiriöihin on pienempi, ja näin 

ollen naispuolisille luotonhakijoille kertyi enemmän pisteitä kuin miespuolisille. 

Äidinkieleltään ruotsinkieliset olivat myös tilastojen nojalla pienemmässä riskissä 

maksuhäiriöihin, jolloin heille kertyi äidinkielensä perusteella enemmän pisteitä kuin 

suomea äidinkielenään puhuville.  

Luotonhakija A oli miespuolinen ja äidinkieleltään suomenkielinen ja olisi näin ollen 

saanut pisteitä vain tietyn suuruiseen luottoon, mutta ei siihen summaan, johon oli 

luottopäätöstä hakenut. Jos taas naispuolinen, ruotsia äidinkielenään puhuva olisi 

hakenut saman suuruista luottoa kuin A, olisi tämä hakija sen saanut. Koska 

asuinpaikka ja siihen kuuluviksi luettavat tekijät olivat myös todella merkittäviä 

luottokelpoisuuspisteytyksessä, oli A luokiteltu jo pelkän asuinpaikkansa perusteella 

luottokelvottomaksi. A:n asuinpaikka oli sellainen, että luottoyhtiöllä ei ollut siitä 

alhaisen asiakastiheyden vuoksi tarpeeksi tilastollista tietoa, jolloin sitä ei pystytty 

ollenkaan hyödyntämään. Asuinpaikan perusteella annettavat pisteet asettivat siis 

A:n selkeästi epäsuotuisampaan asemaan kuin kaikki ne hakijat, jotka olisivat 

saaneet korkeammat pisteet asuinpaikastaan.  

Pisteytysjärjestelmän tarkoituksena ei siis ole ollutkaan antaa luotonhakijan 

taloudellisesta tilanteesta yksilöllisen tarkkaa tietoa, vaan perustaa päätöksensä 

täysin tilastolliseen arvioon ja olettamukseen. Tällaisissa tapauksissa, joissa 

pisteytysjärjestelmä ei myönnä luottoa, olisi luottoyhtiöllä toki ollut halutessaan 

mahdollisuus helposti selvittää luotonhakijan todellinen maksukyky pyytämällä 

asiakkaan varallisuusasemaa koskevat tiedot suoraan asiakkaalta.  
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Perus- ja ihmisoikeuksien kannalta tämänkaltaiset algoritmien tekemät päätökset 

ovat mielestäni hyvin ongelmallisia. On ymmärrettävää, että luottoyhtiöt haluavat 

käyttää pisteytysjärjestelmiä, ja niiden päätöksenteko on tavallaan melko loogista. 

Tapauksessa algoritmi oli ohjelmoitu tekemään riskiarvioita luotonhakijoiden 

maksuhäiriöistä, joten se keräsi tietoa kaikista hakijoista, joille oli aikaisemmin 

myönnetty luottoa ja kenellä oli maksuhäiriöitä, ja teki tämän perusteella oletuksen 

jokaisesta uudesta hakijasta. Tavallaan tämänkaltainen profilointi voi olla 

oikeutettuakin, jos tilastollisesti huomataan, että tiettyyn ryhmään kuuluvilla 

henkilöillä on suurempi riski ajautua maksuhäiriöihin. Kuitenkaan päätöksenteon ei 

pitäisi perustua pelkkään oletukseen henkilön maksukyvystä.  

Kuten mainittu tapauksen ratkaisussakin, luottoyhtiöllä olisi ollut mahdollisuus 

pyytää yksittäiseltä luotonhakijalta lisäselvityksiä varallisuudesta, jos algoritmi ensin 

katsoi, että henkilöllä on suurentunut riski maksuhäiriöihin. Jos luottoyhtiö olisi 

päätynyt tähän ja todennut, että tapauksen hakijalla on todellista maksukykyä 

algoritmin päätöksestä huolimatta, ei asiassa olisi tapahtunut tosiasiallista syrjintää. 

Voidaan toki väitellä, onko algoritmin käyttämän pisteytysjärjestelmän käyttö 

ollenkaan sallittua, sillä se perustaa oletuksensa juurikin laissa kiellettyihin 

syrjintäperusteisiin, mutta jos lopullista päätöstä ei olisi perustettu algoritmin 

pisteytysjärjestelmään, ei syrjintää olisi tapahtunut, sillä silloin tapauksen hakijan 

A:n luottopäätös olisi perustunut hänen tosiasialliseen maksukykyynsä. Jos 

tämänkaltaisiin päätöksiin ei puututa, aiheuttavat ne myös osaltaan sen, että 

jatkossa samankaltaisilla kriteereillä tehtävä päätös päätyy samaan tulokseen, sillä 

virhettä ei korjata, jolloin algoritmi ”oppii” tekemästään päätöksestä ja jatkaa 

samankaltaista toimintaa tulevaisuudessa. 

Kun algoritmia käytetään esimerkiksi luottopäätöksen tekemiseen, tulee siihen 

luonnollisesti ohjelmoida ne seikat, mitä otetaan huomioon luottokelpoisuuden 

määrittelemisessä. Tällöin algoritmin ohjelmoijan oma arvotus luottokelpoisuudesta 

on melko suuressa osassa. Tässä herää esimerkiksi kysymys, ”kuinka monen 

maksuerän maksamatta jättäminen tarkoittaa, ettei henkilö enää ole 

luottokelpoinen?”80 Luottokelpoisuuteen kuitenkin vaikuttaa niin moni asia, kuin 

                                                      
80 Koskinen, I. ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA - Referee-artikkeli ”Koneoppiminen ja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä” Defensor 

Legis N:o 2/2018. S. 246 Saatavilla:https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-

https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
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pelkkä maksuerien maksaminen ajallaan, ja kun algoritmia ohjelmoitaessa ei voida 

kuitenkaan ottaa aivan kaikkia skenaarioita ja elementtejä huomioon, on mielestäni 

algoritminen päätöksenteko melko hataralla pohjalla. Harjoitusdatalla on tässäkin 

suuri merkitys, sillä sen ”nimiöintiin liittyvät valinnat voivat helposti johtaa 

syrjivyyteen.”81 Tämänkaltainen väärin perustein tehty luokittelu aiheuttaa helposti 

vääriä tuloksia.  

Mielestäni melko yleisenä ratkaisuna algoritmien käyttöön, olisikin se, että niiden 

keräämää tietoa ja siitä tehtyjä tilastoja ja oletuksia käytettäisiin vain apuna, kun 

ratkaistaan yksilöihin liittyviä kysymyksiä. Niitä ei voi kehittää niin, että jatkossa ne 

tekisivät itsenäisesti päätöksiä eivätkä ihmiset edes ymmärtäisi päätösten 

perusteita. Ongelmia syntyy, kun perustetaan lopulliset päätökset kokonaan 

algoritmien tekemiin arvioihin ja olettamuksiin. Ongelmana on myös, että 

lainsäädännössä ei ole mitään yleistä ohjetta (eikä se oikeastaan ole ihan 

mahdollistakaan), mitä ominaisuuksia saa käyttää minkälaisessa 

päätöksenteossa.82 Vaikka syrjintä on laajasti kiellettyä ja siltä suojellaan eri laeissa 

ja asetuksissa, ei se silti ole täysin tyhjentävä ohjenuora, sillä algoritmeja ei 

ohjelmoida suoranaisesti syrjimään ketään, vaan tekemään päätöksiä. Mielestäni 

tarvittaisiin enemmän lainsäädäntöä algoritmeihin liittyen, sillä niiden kehittyminen 

vaikuttaa suuresti myös juridiseen puoleen elämästä.  

Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen kuuluu mielestäni hyvin olennaisesti myös 

se, että ihmisiä kohdellaan yksilöinä tasavertaisesti, eikä oleteta heistä asioita ilman 

että näitä asioita varmistetaan tosiasiallisesti. Vain ihminen pystyy käyttämään 

                                                      
ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-
käsittelystä_Koskinen.pdf   
81 Koskinen, I. ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA - Referee-artikkeli ”Koneoppiminen ja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä” Defensor 

Legis N:o 2/2018. S. 246 Saatavilla:https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-
ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-
käsittelystä_Koskinen.pdf   
 
82 Zliobaite I. ”Measuring discrimination in algorithmic decision making”, Data Mining and Knowledge 
Discovery (2017) s. 5.) Saatavilla: https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6X
yYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-
neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-
53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-
dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0 

https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6XyYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0
https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6XyYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0
https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6XyYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0
https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6XyYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0
https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6XyYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0
https://4c7b2f8e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/zliobaitefiles2/Zliobaite17_DAMI_preprint.pdf?attachauth=ANoY7cpLi2z3es6XyYS-qsY-Nncg3ZDkNWKtij8_2tgrwK0rYbwZ7IjsOxBY-sJ4aVr1JZJALWNLqm28u8aEwRrdfZ4BBxEb-neWncjaZFwAHMiVoqmddyB8FLjIWbZF-53TTpc4peoNB8lD4v3i3dPu8xyXSbVjjTZfmXYyDeLXEMMGLjm8Os3psZmL6-dFSJDScrQiWgTiiGnfS1mtTgbJA5k-6dzG72IJYUqtSpnHZNnxiEpIVvY%3D&attredirects=0
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tapauskohtaista arviointia, ja ymmärtämään jokaisen yksilöllisen tapauksen 

vaatimia mahdollisia lisäselvityksiä. Algoritmien ongelmana on myös se, että niihin 

liittyvä viehätys korostaa ”automaatioharhaa”, joka tarkoittaa sitä, että ihaillaan 

ohjelmoitua tietokonetta, sillä sen uskotaan tarjoavan parempia tuloksia kuin 

ihmisen.83 Tämä kuulostaa mielestäni loogiselta ongelmalta, sillä ihminen pyrkii aina 

kehittämään maailmaa tehokkaammaksi ja kun uskotaan, että tietokoneet ovat 

tehokkaampia kuin ihmiset, syntyy kyseinen automaatioharha. Tehokkuudellakin 

pitäisi kuitenkin olla jokin hinta, eikä niin että siitä tehdään mahdollista hinnalla millä 

hyvänsä. Siksi algoritmien tekemiä päätöksiä onkin tarkasteltava kriittisesti perus- 

ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, jotta ihmisten hyvinvointi ja oikeudet pysyisivät 

ensisijaisena prioriteettina.  

                                                      
83 Pasquale, F. ”The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information: 

Finance’s algorithms” Harvard University Press (2015), s. 9 
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5. PROFILOINTI JA ERILAINEN KOHTELU 

 

Profiloinniksi kutsutaan ihmisten luokittelua tai erottelua heidän ominaispiirteidensä 

mukaan. Näitä ominaispiirteitä ovat muun muassa sukupuoli, ikä, etninen alkuperä 

ja pituus84. Profilointiin liittyy tiettyjä riskejä, sillä se voi vaikuttaa yksilöiden 

perustavanlaatuisiin oikeuksiin. Näitä riskejä ovat syrjintä, epätasa-arvoinen 

kohtelu, ihmisten luokittelu stereotyyppien mukaisesti, tiettyihin ihmisiin liitettävän 

stigman korostaminen ja profiloinnin perusteella tehdyt väärät päätökset. Nämä 

riskit taas heikentävät yksilöiden oikeuksia yksityisyyteen, tietojensuojeluun ja 

syrjimättömyyteen.85 Profilointiin liittyvä syrjintä on yleensä välitöntä syrjintää. Jos 

henkilöä kohdellaan eri tavoin kuin muita, eikä kohtelu perustu lainsäädännön 

mainitsemiin syihin, on kyseessä välitön syrjintä86. Syrjinnäksi katsotaan siis lain 

mukaan sellainen toiminta, jossa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää kohdellaan 

eriarvoisesti ilman joko laissa nimenomaisesti säädettyä hyväksyttävää syytä tai 

muuta hyväksyttäväksi katsottua syytä.  

 

Profilointi nähdään tehokkaana keinona hankkia ennalta-arvaamatonta tietoa, jonka 

uskotaan johtavan parempiin ratkaisuihin ja sitä voidaan käyttää todella 

monipuolisesti erilaisissa palveluissa. Profiloinnilla on kuitenkin myös toinen puoli. 

Jos profiloinnin perusteella tehtyyn päätökseen liittyy puolueellisia asenteita, jäävät 

ne helposti kokonaan piiloon jo tiedon keruu prosessissa, sillä algoritmien 

monimutkaisuudesta johtuen, ei voida täysin osoittaa, miten ne päätyvät tiettyyn 

ratkaisuun. Koska ihmisille ei pystytä avaamaan heitä koskevan päätöksenteon 

prosessia, vaikuttaa tämä merkittävällä tavalla vapaan demokratiayhteiskunnan 

laatuun, aiheuttamalla epätasapainoa kansalaisten ja valtion, ja kansalaisten ja 

                                                      
84 Euroopan unionin perusoikeusviraston julkaisuja: opas poliisille: Kohti tehokkaampaa poliisitoimintaa: 
syrjivä etninen profilointi: sen tausta ja ehkäiseminen, s. 8, saatavilla: 
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-
e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223 
85 Ferraris, V., Bosco, F., D’Angelo, E. 2013. “The Impact of Profiling on Fundamental Rights.” SSRN 

Electronic Journal. S. 14, saatavilla: https://cihr.eu/publications/  

86 Euroopan unionin perusoikeusviraston julkaisuja: opas poliisille: Kohti tehokkaampaa poliisitoimintaa: 
syrjivä etninen profilointi: sen tausta ja ehkäiseminen, s. 15-16, saatavilla: 
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-
e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223 

https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
http://papers.ssrn.com/abstract=2366753
https://cihr.eu/publications/
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
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yritysten välille.87 Profiloinnilla on siis suuri merkitys siinä, miten yksilöiden oikeudet 

toteutuvat. Tavallisesti ihmiset eivät välttämättä edes ole tietoisia, että heitä 

profiloidaan. Profilointia kuitenkin tapahtuu arkielämässä paljon esimerkiksi 

erilaisten palvelujen, kuten kauppojen etujärjestelmien kautta. Mielestäni olisi 

tärkeää, että profilointia ei käytettäisi ihmisten elämiin suuresti vaikuttaviin 

päätöksiin, sillä jokaisella tulisi aina olla oikeus saada tietää itseään koskevan 

päätöksenteon takana olevan prosessin kulku, ja jos sitä ei pystytä profiloinnissa 

aina osoittamaan, on se vakava ongelma. Profiloinnista on ehkä hyötyä 

yhteiskunnalle, mutta yksilön oikeuksien kustannuksella.  

Yksi huoli, joka profilointiin liittyy, on yksilöiden oikeusturvan toteutuminen88. 

Rikosten ehkäisemisessä ja rikosten tutkinnassa profilointia pidetään tehokkaana 

apuna, mutta tässäkin tulee muistaa tasapaino näiden ja yksilön oikeusturvan 

välillä. Koska profilointiprosessi ei ole läpinäkyvää, eivät henkilöt, jotka ovat 

profiloinnin perusteella saaneen jonkin ratkaisun, pysty kyseenalaistamaan tai 

haastamaan tätä päätöstä. Tässäkin ongelmana on algoritmin sisältämät virheet, 

joita vastaan yksilön on vaikea taistella. Esimerkiksi jos algoritmin tekemää 

profilointia käytetään rikoksen tutkinnassa, nojautuu se pelkästään 

todennäköisyyteen, mutta silti on yksilölle hyvin vaikeaa osoittaa toteen algoritmin 

puolueellisuus, jos algoritmin päätöksentekoprosessia ei pystytä purkamaan auki.89  

5.1 Profiloinnin sääntely 

Vuonna 2018 voimaan tulleessa Euroopan uudessa tietosuoja-asetuksessa 

(General Data Protection Regulation ”GDPR”) on otettu profilointi huomioon. 

Asetuksessa käsitellään nimenomaan profilointia silloin, kun se liittyy 

automatisoituun yksittäispäätökseen. Asetus sisältää säännöksiä, joilla on 

määritelty tiettyjä oikeuksia rekisteröidyille henkilöille. Päätöksenteko on 

automaattista, kun ”on kyse pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn 

perustuvasta päätöksenteosta ja tehtävillä päätöksillä on oikeusvaikutuksia tai 

                                                      
87 Ferraris, V., Bosco, F., D’Angelo, E. 2013. “The Impact of Profiling on Fundamental Rights.” SSRN Electronic 
Journal. S. 15, saatavilla: https://cihr.eu/publications/ 
88 Ibid 
89 Ibid. S. 17 

http://papers.ssrn.com/abstract=2366753
https://cihr.eu/publications/
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tällaiset päätökset muuten vaikuttavat rekisteröityyn merkittävästi.”90 Tietosuoja-

asetuksen 12-22 artiklat määräävät rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista, mutta 

nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole absoluuttisia, vaan niitä myös voidaan rajoittaa 

tietyin edellytyksin. On ehdottoman tärkeää, että uudessa tietosuoja-asetuksessa 

on otettu yksilöiden oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet kyseisen säännöksen 

avulla huomioon, jotta yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen pysyisi 

toteutettavissa.  

Tietosuoja-asetuksen 22 artikla käsittelee profilointia seuraavalla tavalla: 

”Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna:  

1.  Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka 

perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä 

koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla 

merkittävästi. 

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos päätös 

a) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai 

täytäntöönpanoa varten; 

b) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai 

jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet 

rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai 

c) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. 

3.  Edellä 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän 

on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 

sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, 

että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta 

esittää kantansa ja riitauttaa päätös. 

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetut päätökset eivät saa perustua 9 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan 

                                                      
90 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Organisaatiot/Henkilötietojen käsittely/Automaattinen päätöksenteko ja 
profilointi. Saatavilla: https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi  

https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi
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a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja 

vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu.”91 

 

Asetuksen mukaan henkilö voi siis vaatia, että hänen tietonsa käsittelee 

luonnollinen henkilö. Mielestäni tämä on tärkeä säännös, sillä teoriassa tämä jo 

ratkaisee sen ongelman, että ihmisten ei tarvitse suostua algoritmin harjoittamaan 

profilointiin, jos eivät niin halua. Säännöksestä ei kuitenkaan käy suoraan ilmi, mitä 

ovat ”rekisterinpitäjän asianmukaiset toimenpiteet”, tai miten määritellään 1. kohdan 

”tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi”. Lainkohdat ja asetukset 

ovat toki aina tulkittavissa ja tarkoituksellakin jätetty avoimiksi, sillä niistä ei ole 

mahdollista saadakaan tyhjentäviä, mutta tämänkaltainen tulkinnanvaraisuus antaa 

mielestäni tässä tapauksessa rekisterinpitäjälle enemmän valtaa. Itse en ainakaan 

ole vielä törmännyt tietojeni keräämisessä konkreettiseen mainintaan siitä, että 

voisin myös vaatia niitä käsiteltävän vain luonnollisen henkilön toimesta. Profilointia 

käytetään kyllä myös esimerkiksi kauppojen bonusjärjestelmissä tietojen 

keräämiseen, jolloin pystytään kohdentamaan tietylle asiakkaalle hänen 

lempituotteitaan ja mahdollisesti tarjoamaan näihin alennuksia.92  

 

S-etukortin asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaan, 

”Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä sellaista automaattista päätöksentekoa tai 

profilointia, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia.”93 Tämä lause tavallaan 

poistaa S-ryhmän rekisterinpitäjältä velvollisuuden antaa rekisteröidylle tietosuoja-

asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisen oikeuden. Mutta, koska kuten kyseisen 

artiklan 1. kohdassa todetaan, artiklaa sovelletaan vain, jos päätöksenteolla on 

                                                      
91 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) Saatavilla:  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-
20160504  
92 Euroopan unionin perusoikeusviraston julkaisuja: opas poliisille: Kohti tehokkaampaa poliisitoimintaa: 
syrjivä etninen profilointi: sen tausta ja ehkäiseminen, s. 8, saatavilla: 
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-
e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223 
93 S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri, TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) Euroopan Unionin 

yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19, kohta 16. Saatavilla: https://www.s-
kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/s-ryhman-asiakasomistaja-ja-
asiakasrekisteri/580dr26haWkdjYWimKQkVM  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/s-ryhman-asiakasomistaja-ja-asiakasrekisteri/580dr26haWkdjYWimKQkVM
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/s-ryhman-asiakasomistaja-ja-asiakasrekisteri/580dr26haWkdjYWimKQkVM
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/s-ryhman-asiakasomistaja-ja-asiakasrekisteri/580dr26haWkdjYWimKQkVM
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rekisteröidylle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa rekisteröityyn muulla tavalla 

merkittävästi, eikä voida ehkä katsoa, että ruokakaupan bonusjärjestelmällä olisi 

henkilöön merkittävää vaikutusta, ei rekisteröidylle suoranaisesti ole lainmukaista 

perustettakaan antaa oikeus vaatia tietojen käsittelyä luonnollisen henkilön 

toimesta.  

 

Profiloinnin kieltämisen mahdollisuus on kuitenkin mielestäni tärkeää, ja uuden 

tietosuoja-asetuksen myötä se onkin mahdollista. Ihmisille on annettava päätösvalta 

omaan itseensä liittyvien tietojen keruusta ja niiden käytöstä, jotta vältytään ”isoveli 

valvoo”-efektiltä. On myös tärkeää, että jokainen asia elämässä ei ole 

automatisoitua, vaan edelleen tarvitaan yksilöllistäkin päätöksentekoa.  

 

 

5.2 Sallittu profilointi 

Joissain tilanteissa profilointi on siis hyväksyttävää ja joskus myös molempia 

osapuolia hyödyttävääkin, kuten juuri esittämässäni bonusjärjestelmän tietojen 

keräyksessä voi olla. Henkilöitä voidaan luokitella myös esimerkiksi 

vakuutusyhtiöiden toimesta suhteuttamalla sairausvakuutusmaksut henkilöön 

liittyviin riskeihin. Tässä on mielestäni kuitenkin vaarana ihmisten eriarvoistaminen. 

Vakuutusyhtiöille ei voida antaa mielivaltaista päätöksentekovaltaa siitä, kenelle ne 

myöntävät vakuutuksia ja kenelle eivät. Ymmärrän luokittelun riskien arvioinnissa 

tiettyyn pisteeseen asti, esimerkiksi harrastusten vuoksi, mutta voiko epäterveelliset 

elämäntavat (tupakointi, epäterveellinen ruokavalio) kuitenkaan olla syynä sille, että 

henkilölle ei myönnettäisi vakuutusta?  

Tämänkaltaisessa profiloinnissa yhdistetään erilaisia käyttäytymismalleja tiettyihin 

ominaispiirteisiin, jotta saadaan tulokseksi oletus ihmisen käyttäytymisestä. 

Profilointiin kuuluu kolme vaihetta: kerätään nimettömiä tietoja ja dataa 

tietovarastoihin, sitten työstetään tietoja asiaankuuluvien muuttujien yhdistämiseksi 
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ja vertailemiseksi ja luodaan tiettyjä luokkia (=tiedonlouhintaa) ja lopuksi kyseisiä 

tietoja tulkitaan ja muodostetaan oletuksia ihmisten käyttäytymisestä. 94 

Tämänkaltaiseen profilointiin sisältyy myös luonnollisesti ongelmia. Jo luokkien 

luomisessa voi esimerkiksi tapahtua merkittäviä virheitä. Tietojenlouhinnassa 

käytettävät tietokoneohjelmistot eli algoritmit voivat muodostaa virheellisiä luokkia 

yhdistäessään ihmisen ominaispiirteen ja käyttäytymismallin, kuten esimerkiksi iän 

ja luottoluokituksen. Tällöin algoritmi on voinut tehdä virheellisen päätelmän, ja 

yhdistänyt esimerkiksi 34-vuotiaat maksuhäiriöihin, jolloin 34-vuotiaiden 

lainanhakijoiden voi olla vaikeampi saada pankkilainaa verrattuna muun ikäisiin. 

Luokkia voidaan myös tulkita väärin. Algoritmi saattaa tulkita luokkia 

mustavalkoisesti, jolloin ei oteta huomioon, että sääntöihin liittyy aina poikkeuksia. 

Kaikki tiettyyn luokkaan kuuluvat eivät käyttäydy aina samanlaisella tavalla. 

Koska profiloinnissa tehdään henkilöiden käyttäytymistä koskevia oletuksia jonkin 

heidän tunnistettavan ominaispiirteensä pohjalta, aiheuttaa varsinkin 

arkaluontoisten tietojen kerääminen syrjinnän riskiä ominaispiirteiltään 

vähemmistöihin kuuluville henkilöille. Arkaluontoisia tietoja ovat esimerkiksi rotuun, 

etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, uskontoon, 

vammaisuuteen ja ikään liittyvät tiedot. Lainsäädäntö suojelee näitä 

ominaispiirteidensä perusteella vähemmistöön kuuluvia henkilöitä syrjinnältä.95  

Myös terveyspalveluissa profilointia voidaan hyödyntää. Hallitus on antanut vuonna 

2017 esityksen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 

(ns. toisiolaki) ja tämän vuoden maaliskuussa se on hyväksytty eduskunnan 

toimesta. ”Lain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja 

tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen 

käsittely sekä niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen, 

                                                      
94Euroopan unionin perusoikeusviraston julkaisuja: opas poliisille: Kohti tehokkaampaa poliisitoimintaa: 
syrjivä etninen profilointi: sen tausta ja ehkäiseminen, s. 8-
9,Saatavilla:https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-
e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223 
95 Ibid, s. 9-10 

https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
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Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen 

henkilötietoihin.”96  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston 

terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen97 on vuonna 2018 nostanut esiin 

huolensa toisiolain profiloinnin hyväksyvistä säännöksistä. Hän on lausunnossaan 

sosiaali- ja terveysvaliokunnalle todennut, että toisiolaki ”ei toista EU:n tietosuoja-

asetuksen profilointia koskevia rajoituksia, vaan tavallaan asettuu näiden rajoitusten 

yläpuolelle, vaikka tältä osin tietosuoja-asetus ei anna kansallista liikkumavaraa.” 

Hänen mukaansa lainsäädännössä tulisi tarkasti määritellä ne profiloinnin 

periaatteet ja rajoitukset, jonka mukaan terveyspalvelujen tuottajalle tai järjestäjälle 

myönnettäisiin oikeus profiloida potilaita. Myös profiloinnin kohteeksi joutuneelle 

potilaalle tulisi määritellä hänen oikeusturvansa tarkasti. Toisiolain myötä, 

terveyspalvelujen ammattihenkilöt pystyisivät profiloimaan henkilöiden riskiä 

sairastua hyvin laaja-alaisesti. Tässä on riskinä se, että terveydenhuollon 

henkilökunnalla olisi mahdollisuus valita profiloinnin avulla itselleen edulliset 

potilaat, ja lähettää haastavammat tai korkean riskin potilaat muualle hoitoon.98 

Profilointi terveyspalveluissa kuulostaa mielestäni Lehtosen esittämän 

esimerkkiriskin vuoksi todella ongelmalliselta. Jos terveydenhuollon ammattilaisille 

annetaan mahdollisuus valita potilaansa profiloinnin avulla, vaikuttaisi se 

merkittävällä tavalla potilaslain99 suojaamien potilaiden oikeuksien toteutumiseen.  

Potilaslain 3 § määrää, että ”jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on 

oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja 

sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon 

käytettävissä.” Jos profilointia käytettäisiin potilaiden valitsemiseen, olisi se tämän 

pykälän vastaista, sillä se tarkoittaisi sitä, että tiettyjä potilaita syrjittäisiin tavallaan 

heidän ominaispiirteidensä perusteella. Ei varmasti voi olla mitään lain suomaa 

perustetta kohdella potilaita eri tavalla niin, että tietty terveydenhuollon 

                                                      
96 HE 159/2017 vp 

 
97 Lasse Lehtonen ”Pitäisikö olla huolissaan” Syteen tai soteen-puheenvuoro, Uusi Suomi. Saatavilla: 
http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253848-pitaisiko-olla-
huolissaan?_ga=2.159550653.1849748565.1557058462-2041443242.1521148172  
98 Lasse Lehtonen ”Terveys, turvallisuus ja profilointi” Syteen tai soteen-puheenvuoro, Uusi Suomi. 
Saatavilla: http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251736-terveys-turvallisuus-ja-profilointi  
99 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992  

http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253848-pitaisiko-olla-huolissaan?_ga=2.159550653.1849748565.1557058462-2041443242.1521148172
http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253848-pitaisiko-olla-huolissaan?_ga=2.159550653.1849748565.1557058462-2041443242.1521148172
http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251736-terveys-turvallisuus-ja-profilointi
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ammattihenkilö ei suostuisi kohtaamaan tiettyä potilasta. Toisiolain myöntämät luvat 

terveystietojen toissijainen käyttämiselle ovat tulossa vasta ensi vuoden puolella 

voimaan, joten sitten varmaan näemme enemmän, miten se vaikuttaa potilaiden 

oikeusturvaan.  

 

Lääkärikeskus Mehiläinen on vuonna 2018 mainostanut kehittävänsä algoritmia 

työterveyspalveluihin.100 Algoritmi ohjelmoidaan ennustamaan ”riskiä työkyvyn 

alenemiselle jo varhaisessa vaiheessa.” Mehiläisen mukaan järjestelmän 

tavoitteena on ”ennaltaehkäistä työkyvyn laskua, sairauspoissaoloja ja 

työkyvyttömyyttä sekä pidentää sen myötä työuria”. Tarkoituksena on siis reagoida 

varhaisessa vaiheessa työkykyä uhkaaviin asioihin, jolloin kustannuksiin pystytään 

vaikuttamaan. Työkykyä arvioivan algoritmin ideana on tunnistaa riskialtis 

työntekijä, jolloin tälle pystytään lähettämään kyselylomake, joka auttaa pohtimaan 

omaa tilannetta, ja sen perusteella työterveyshuolto päättää, kutsutaanko henkilö 

jatkotutkimuksiin vastaanotolle.  

 

Tämänkaltainen algoritmin käyttö terveyspalveluissa synnyttää väistämättäkin 

ajatuksen, että onko työntekijän terveys kuitenkaan etusijalla, vai turvataanko tällä 

pelkästään yritysten rahavaroja. Algoritmi siis tässäkin tapauksessa käyttää 

profilointia hyväkseen, keräämällä tietoa potilaista ja kokoamalla sen erilaisiksi 

riskiarvioiksi. On toki jalomielinen ajatus, että ihmisten terveysriskejä pyritään 

ennalta ehkäisemään, jotta niihin pystyttäisiin ajoissa puuttua ja mahdollisesti 

vaikuttamaan positiivisella tavalla henkilön tulevaisuuden terveyteen. Mutta 

tavallaan tässäkin korostuu se, että halutaan työyhteisöistä niin tehokkaita, että 

terveysriskejä omaavia henkilöitä ruvetaan tarkkailemaan. Pahimmassa 

tapauksessa se voi vaikuttaa henkilön työtilanteeseen, jos katsotaan jo etukäteen, 

että työntekijä on suuressa riskissä sairastua tulevaisuudessa tiettyyn sairauteen. 

Tässä on myös riskinä se, että jos näitä tietoja ei suojattaisi tarpeeksi hyvin ja niitä 

olisi mahdollista siirtää työpaikkojen välillä, tai työnantajat pystyisivät selvittämään 

työnhakijoiden terveydelliset riskiarviot, vaikuttaisi se oletettavasti työnhakijoiden 

oikeuksiin. Työnhakijoita ei kuitenkaan saa syrjiä terveydentilan perusteella.  

                                                      
100 ”Mehiläinen valjastaa tekoälyä työterveydenhuollon avuksi” Mehiläinen, lehdistötiedotteet, 25.1.2018. 
Saatavilla: https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/mehilainen-valjastaa-tekoalya-tyoterveyshuollon-
avuksi  

https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/mehilainen-valjastaa-tekoalya-tyoterveyshuollon-avuksi
https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/mehilainen-valjastaa-tekoalya-tyoterveyshuollon-avuksi
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Profilointia voidaan käyttää terveydenhuollossa myös hoitomuotojen valintaan. 

Algoritmeilla on mahdollisuus käsitellä suuria määriä tietoja vain sekunneissa, joten 

ne pystyvät helposti muodostamaan profiloinnin avulla ihmisestä kokonaiskuvan, 

jolloin profiilia voidaan verrata saman profiilin omaavaan ihmisryhmään ja sitä kautta 

löytää tehokas hoitomuoto nopeasti.101   

Profiloinnilla tehdään kuitenkin vain oletuksia luokittelemalla ihmisiä tiettyihin 

kategorioihin, joten profiloinnin käyttäminen terveydenhuollossa kuulostaa 

kyseenalaiselta. Profiloinnin käyttäminen terveydenhuollossa vaatii paljon erilaisia 

sääntöjä, jotta yksilöiden perus- ja ihmisoikeudet turvataan jatkossakin.  

  

5.3 Sallittu erilainen kohtelu 

 

Erilaista kohtelua on, jos yksilöä kohdellaan eri tavalla, esimerkiksi epäedullisemmin 

kuin muita, jotka ovat samassa tai samankaltaisessa tilanteessa. Erilainen kohtelu 

yksilön tiettyihin ominaispiirteisiin perustuen on kielletty lainsäädännössä. Näitä 

piirteitä ovat mm. rotu tai etninen alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen 

suuntautuminen, sukupuoli ja uskonnollinen vakaumus.102   

 

Lainsäädäntö kuitenkin myös sallii erilaisen kohtelun tietyissä tilanteissa. 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 11§:n 1 momentin mukaan ”erilainen kohtelu ei 

ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja 

keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.” Tätä kutsutaan 

oikeuttamisperiaatteeksi.103 Yhdenvertaisuuslain mukaan erilainen kohtelu voi olla 

hyväksyttävää myös silloin kun sillä on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 

hyväksyttävä tavoite, vaikka siitä ei olisikaan erikseen säädetty laissa. 

Hyväksyttäviä tavoitteita voi olla monia, kuten erilaisia kiintiöitä, joilla pyritään siihen, 

että muuten vähemmistöön henkilöönsä liittyvän ominaisuuden perusteella jäävät 

                                                      
101 Ferraris, V., Bosco, F., D’Angelo, E. 2013. “The Impact of Profiling on Fundamental Rights.” SSRN 
Electronic Journal. S. 13, saatavilla: https://cihr.eu/publications/ 
102 Euroopan unionin perusoikeusviraston julkaisuja: opas poliisille: Kohti tehokkaampaa poliisitoimintaa: 
syrjivä etninen profilointi: sen tausta ja ehkäiseminen, s. 16, saatavilla: 
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-
e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223  
103 Yhdenvertaisuusvaltuutettu: ’Mikä ei ole syrjintää?’, Saatavilla: https://www.syrjinta.fi/mika-ei-ole-
syrjintaa-  

http://papers.ssrn.com/abstract=2366753
https://cihr.eu/publications/
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/b7cb7c64-e2c8-41a6-8b64-e4eaa98e46fa/language-fi/format-PDF/source-88883223
https://www.syrjinta.fi/mika-ei-ole-syrjintaa-
https://www.syrjinta.fi/mika-ei-ole-syrjintaa-
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pääsisivät samaan asemaan kuin muut. Tätä voidaan kutsua myös positiiviseksi 

erityiskohteluksi, jonka tarkoituksena on ”tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 

edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai 

poistaminen.”104  Myös naisten erityinen suojelu raskauden tai synnytyksen vuoksi 

voi olla tällaista positiivista eriarvoista kohtelua. Tasa-arvolain 8 e §:n 2 momentti 

sallii eriarvoisen kohtelun palveluiden tai tavaroiden tarjoamisessa yksinomaan tai 

pääasiallisesti vain toisen sukupuolen edustajille, ”jos se on perusteltua oikeutetun 

tavoitteen saavuttamiseksi.”  

 

5.4 Oikeuskäytäntöä  

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on ottanut kantaa eriarvoisen kohtelun 

sallimiseen ratkaistessaan, onko luottopäätöksessä tapahtunut syrjintää.105 

Lautakunta totesi että, ”monet käytetyistä erotteluperusteista on mainittu 

perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkieltosäännöksessä. Tällaisiin perustuslain 

syrjintäkieltosäännöksessä lueteltujen henkilökohtaisiin syihin perustuvan erottelun 

hyväksyttävyydelle on asetettava erityisen korkeat vaatimukset.” Luottoyhtiö 

perusteli käyttämäänsä yksilöiden luokittelumenettelyä taloudellisilla syillä, ja vetosi 

siihen, että yhtiölle riskien ennakoiminen on painava syy käyttää kyseistä 

järjestelmää. Lautakunta kuitenkin katsoi, etteivät taloudelliset syyt täytä sellaisia 

erityisen korkeita vaatimuksia, jotka hyväksyttäisivät kiellettyihin syrjintäperusteisiin 

perustuvan eriarvoisen kohtelun luotonannossa.   

 

Lautakunnan näkemys antaa toivoa siitä, että ainakaan vielä taloudellisia syitä ei 

nosteta yksilön oikeuksia korkeammalle. Nykymaailmassa ja tulevaisuudessa 

tehokkuutta ja taloudellista näkökulmaa asioihin korostetaan niin paljon, että 

tavallaan jopa yllättävää, että lautakunta katsoi, ettei taloudelliset syyt ole 

hyväksyttävä syy kohdella yksilöä eriarvoisesti. Jos luottoyhtiön tapausta tulkitsee 

yhdenvertaisuuslain 11§ 2 momentin kautta, on myös aika selvää, että taloudelliset 

syyt eivät ole perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite, eikä näin 

                                                      
104 Yhdenvertaisuusvaltuutettu: ’Mikä ei ole syrjintää?’, Saatavilla: https://www.syrjinta.fi/mika-ei-ole-
syrjintaa- 
105 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu, Diaarinumero: 216/2017 

https://www.syrjinta.fi/mika-ei-ole-syrjintaa-
https://www.syrjinta.fi/mika-ei-ole-syrjintaa-
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ollen taloudellisiin syihin voi vedota erilaisen kohtelun perustuessa yleisiin 

syrjintäperusteisiin.  

 

Toisaalta lautakunnan näkemys on kuitenkin vain yksi näkökulma asiaan, jos asiaa 

tulkitaan vain ”erityisen korkeiden vaatimusten” perusteella. On ymmärrettävä 

myös, että yhtiöiden näkökulmasta riskien ennakoiminen ja taloudellisten tappioiden 

minimoiminen on nimenomaan heille todella painava syy käyttää mahdollisesti 

syrjiviäkin järjestelmiä. Yhtiöiden pitää pystyä turvaamaan toimintansa, jotta se olisi 

kannattavaa. Jos esimerkiksi luottoyhtiöille toiminnan jatkaminen ei ole ollenkaan 

kannattavaa riskien ennakoimattomuuden vuoksi, saattavat he lopettaa toiminnan 

kokonaan ja sitenhän se vaikuttaisi taas yksilöiden elämiin, hieman jopa 

suuremmassa mittakaavassa, kun kukaan ei saisi enää lainaa.  

 

Jonkinlainen tasapaino näiden asioiden välillä olisi siis hyvä. Yksilöitä tulee toki 

puolustaa yhtiöiden valtaa vastaan ja pitää kiinni yksilöiden perus- ja 

ihmisoikeuksista, mutta jollain tasolla myös tulisi ymmärtää yhtiöiden perustellut 

taloudelliset syyt.  

 

5.5 Perustuslakivaliokunnan kannanotto 

Vaikka erilaisen kohtelun salliva säännös olisikin merkitty lakiin, täytyy ottaa 

huomioon, että se ei vielä merkitse sitä, etteikö tällainen kohtelu voisi olla 

perustuslain tai ihmisoikeussopimusten kieltämää syrjintää. Myös 

perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa oikeuttamisperiaatteeseen toteamalla 

yhdenvertaisuuslain esitöissä106, että perustuslain 6§:n 2 momentin 

syrjintäkieltosäännös sitoo myös lainsäätäjää. Lainsäätäjien tulee siis ottaa 

perustuslain 6§ huomioon jo uusia lakeja säätäessään, jotta ne eivät olisi suoraan 

perustuslain vastaisia. Perustuslakivaliokunta on pitänyt yhdenvertaisuuslain 

esitöissä ongelmallisena sitä, että lain 11§ 1 momentissa aikaisempi sanamuoto oli 

ollut pelkästään se, että ”…tai sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite”. Tällöin 

erilainen kohtelu olisi voinut olla hyväksyttävää myös ilman lakitasoista perustetta. 

Tämä olisi tarkoittanut sitä, että säännös olisi irtaantunut perustuslakivaliokunnan 

                                                      
106 PeVl 31/2014 – HE 19/2014, vp, s. 6-7 
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aikaisemmasta käytännöstä, joka on ollut että ”sallittujen erottelujen tulee 

mahdollisimman yksiselitteisesti käydä ilmi suoraan laista.”107 Ajantasaiseen 

yhdenvertaisuuslakiin 11§ 1 momentti on kuitenkin muotoiltu niin, että ”erilaisen 

kohtelun on perustuttava lakiin, ja sillä on oltava muutoin hyväksyttävä tavoite”. 

Pienellä sanalla on siis suuri merkitys lainsäädännössä. Koko säännös olisi hyvin 

eri tavalla tulkittavissa, jos sanan ”ja” tilalla olisi ”tai”.  

Erilaista kohtelua ei siis tule suoraan pitää tuomittavana. Yksilöinä eroamme muista 

ihmisistä joka tapauksessa. Mielestäni tärkeimpänä seikkana erilaista kohtelua 

hyväksyttäessä on aina sen tavoitteet. Mitä erilainen kohtelu voi antaa yksilölle? 

Joskus positiivinen erilainen kohtelu on tärkeää yksilön kannalta. Tärkeää on myös 

se, kenen toimesta erilaista kohtelua harjoitetaan. Kohteleeko esimerkiksi 

työnantaja työntekijöitään eri tavalla? Näitä kysymyksiä on mietittävä silloin, kun 

tulkitaan lainsäädäntöä syrjinnän ja erilaisen kohtelun kannalta. Siksi mielestäni 

onkin hyvä, että lakiin on jätetty myös tavallaan avoimia kohtia, eikä luettelot 

esimerkiksi syrjintäperusteista ole tyhjentäviä.  

 
 

                                                      
107 PeVl 31/2014 – HE 19/2014, vp, s. 7 
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6. TULEVAISUUS 

Tekoälyn ja algoritmien käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Jo nyt on 

huomattu niiden positiivinen vaikutus tehokkuuteen, ja koska yhteiskunta pyrkii aina 

kehittymään, ei ole mikään ihme, että tekoälyn käyttöä kehitetään jatkossakin uusille 

alueille. Käsittelen tässä kappaleessa muutaman pinnalle nousseen esimerkin, 

jotka ovat hyvin mahdollisia tulevaisuudessa algoritmien kehittyessä.  

Maailmalla, ja Suomessa, puhutaan tällä hetkellä esimerkiksi paljon ajoneuvoista, 

joissa ei tarvita ihmiskuljettajaa, vaan tekoäly hoitaa ajamisen. Tässä toki syntyy 

taas uusia oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Millä perusteilla tekoäly voidaan 

ohjelmoida tekemään päätös, jos algoritmin täytyy punnita mahdollisessa 

onnettomuustilanteessa, pelastaako se ajoneuvossa olevan vai tiellä kulkijan? Kuka 

on viime kädessä vastuussa tekoälyn aiheuttamista onnettomuuksista liikenteessä? 

Algoritmin ohjelmoija, auton matkustaja, auton omistaja, vai auton valmistaja? 

Esimerkiksi algoritmista päätöksentekoa itseohjautuvan ajoneuvon joutuessa 

onnettomuuteen on jo tutkittu jonkin verran. Massachusetts Institute of Technology 

on tehnyt tutkimuksen nimeltä ”The Moral Machine experiment108, jossa he tutkivat 

kansainvälisesti ihmisten moraalin suuntautumista päätöksenteossa, jossa pitää 

päättää ihmishengen pelastamisesta. Tutkimus toteutettiin siten, että tutkijat 

kehittivät ja julkaisivat internetissä ”moraalipelin”, jossa ihmiset ympäri maailmaa 

saivat tehdä päätöksiä siitä, kenet pelastaisivat liikenneonnettomuudessa. Tutkijat 

huomasivat muun muassa, että moraali jakautui kulttuuriperimän mukaan, joten 

ihmiset eri valtioissa ja alueilla vastasivat kysymyksiin eri tavoin. Tutkimuksessa 

ehdotettiin erilaisia tilanteita liikenteessä, ja selvitettiin esimerkiksi, miten ihmiset 

kokivat jalankulkijoiden hengen säästämisen eri tilanteissa. Esimerkiksi jos 

jalankulkija kävelisi punaisia päin, olisiko moraalisempaa ajaa hänen päälleen ja 

säästää ajoneuvon sisällä oleva henkilö?109 

                                                      

108 Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., Bonnefon, J-F., Rahwan, I. ”The 

Moral Machine experiment” 1.11.2018, Nature. Saatavilla: https://www.nature.com/articles/s41586-018-

0637-6.pdf  

109 Ibid. s. 62 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6.pdf
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Tutkimustulokset siis vaihtelivat suuresti riippuen vastaajan kulttuurista ja 

asuinpaikasta. Esimerkiksi naisten henki saatettiin nähdä vähemmän arvokkaana 

kuin miesten, sellaisissa valtioissa, joissa naisia muutenkin pidetään 

alempiarvoisina kuin miehiä. Toisaalta taas, sellaisissa valtioissa, joissa naisilla oli 

parempi terveyden- ja selviytymisen ennuste, naisten hengen säästäminen 

nostettiin korkeammalle kuin miesten.110 Koska moraalikäsitykset vaihtelevat 

valtioittain ja kulttuureittain, on mielestäni hyvin vaikeaa ajatella, että itseohjautuvat 

autot olisivat kansainvälisesti samoin perustein ohjelmoituja. Tämä on ongelma 

siinä mielessä, että jos ei ole yleismaailmallista moraalikäsitystä, on itseohjautuvien 

autojen algoritmien kehittäjillä suuri työ tuottaa algoritmeja eri moraalikäsityksillä eri 

maihin.  

Kolme selkeää periaatetta tutkimuksen tulosten analysoinnista kuitenkin selvisi. 

Yleinen periaate säästää ihmishenkiä, periaate säästää suurempi määrä 

ihmishenkiä ja periaate säästää nuorempien ihmisten elämiä.111 On silti karu ajatus, 

että algoritmi tiedostaen ohjelmoitaisiin niin, että sen olisi tehtävä päätös esimerkiksi 

kahden ihmisen välillä, kumman elämän se arvostaa korkeammalle. Ennen kuin 

itseohjautuvista autoista tulee arkipäivää, vaaditaan melko paljon sääntelyä ja 

tutkimuksia, jotta oikeudelliset ja moraaliset kysymykset aukeavat. 

29.4.2019 oli Helsingin Sanomissa artikkeli tekoälystä ja sen tulevaisuudesta.112 

Artikkelin mukaan Euroopan Unionin korkean tason asiantuntijaryhmä, joka pohtii 

tekoälyn ja robottien käytön tulevaisuutta ja etiikkaa, antaa kesällä 2019 Euroopan 

kilpailukykyyn liittyvän raportin. Ryhmän vetäjänä toimii suomalainen Pekka Ala-

Pietilä, joka artikkelissa toteaa ajattelun lähtevän ihmiskeskeisyydestä ja 

perusoikeuksista. Artikkelissa pohditaan myös itseohjautuvien autojen tulevaisuutta 

ja juuri sitä, toimiiko ”sama järjestelmä toisessa jäsenmaassa?” Tämä kysymys on 

selkeästi yksi tärkeimmistä tähän aiheeseen liittyvistä, sillä jonkinlainen 

yhteneväisyys on oltava, jotta ihmiset oppivat ajoneuvoja kuljettavien algoritmien 

                                                      
110 Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., Bonnefon, J-F., Rahwan, I. ”The Moral 

Machine experiment” 1.11.2018, Nature. S. 63. Saatavilla: https://www.nature.com/articles/s41586-018-
0637-6.pdf 
111 Ibid. 
112 Virtanen, J. ”EU pohtii, miten robotteja hallitaan” 29.4.2019 Helsingin Sanomat. 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6.pdf
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ominaisuudet ja pystyvät myös esimerkiksi sitä kautta jalankulkijoina välttämään 

onnettomuustilanteita.  

Algoritmien käyttö voi tulevaisuudessa tulla myös oikeussaliin, kuten Yhdysvalloissa 

jo on käytössä. Anupam Chander on käsitellyt asiaa artikkelissaan Michigan Law 

Review -lehdessä.113 Yhdysvalloissa Wisconsinin kaupungissa käytetään 

tuomioistuimen apuna päätöksenteossa algoritmista työkalua nimeltä ”COMPAS”, 

johon syötetään tietoja syytetystä, ja sen perusteella algoritmi laskee arvion 

henkilön riskistä rikoksenuusintaan ja ilmoittaa sopivan tuomion. Algoritmiin 

syötettävät tiedot ovat (ainakin Suomessa) kiellettyjä syrjintäperusteita, kuten 

sukupuoli. Vuonna 2016 Eric Loomis114 (asianomistaja) valitti Wisconsinin 

korkeimpaan oikeuteen saaneensa tuomion perustuen COMPAS:in arvioimaan 

riskiin. Loomis perusteli valitustaan sillä, että COMPAS:in riskiarvio rikkoi hänen 

oikeuttaan saada yksilöity tuomio ja oikeuttaan saada tietää tuomionsa tarkat 

perusteet, sillä COMPAS:in menetelmä on suojattu liiketoimintasalaisuudella115. 

Wisconsinin osavaltion korkein oikeus kuitenkin katsoi, että sukupuoli on relevantti 

tieto COMPAS:in menetelmää käytettäessä ja totesi näin, ettei tuomion 

antamisessa ollut rikottu asianomistajan oikeuksia. Korkein oikeus katsoi myös, että 

koska tuomioistuimille on annettu mahdollisuus olla myös eri mieltä COMPAS:in 

antaman riskiarvion kanssa, on tuomioistuimen antama tuomio aina yksilöity.116 

Chanderin artikkelin mukaan, uutislehti ProPublica tutkittuaan asiaa totesi 

COMPAS:in algoritmin asettavan syytetyt ihonvärin perusteella eriarvoiseen 

asemaan arvioidessaan rikoksenuusimisriskiä, asettaen valkoihoiset pienempään 

riskiin kuin muut.117  

Kyseisen menetelmän käyttäminen tuomion antamisessa on erittäin kyseenalaista, 

sillä tuomioistuimen tulisi arvioida kyseessä olevan tapauksen riskit aina 

                                                      
113 Anupam Chander, The Racist Algorithm?, 115 Mich. L. Rev. 1023 (2017). Saatavilla: 
http://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss6/13   
114 State v. Loomis, 13.7.2016 
115 Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Asssesments in Sentencing. 

Harv. L. Rev. 1530 (2017), Saatavilla: https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/ 

116 Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Asssesments in Sentencing. 
Harv. L. Rev. 1530 (2017), Saatavilla: https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/ 
117 Anupam Chander, The Racist Algorithm?, 115 Mich. L. Rev. 1023 (2017), s. 1033. Saatavilla: 
http://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss6/13   

https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/
https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/
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yksilöllisesti, eikä perustaa arviointia ”muihin saman ikäisiin/näköisiin, samaa 

sukupuolta oleviin tai samalta alueelta kotoisin oleviin” tapauksiin. Tämänkaltaisten 

arvioiden tekeminen on todella riskialtista ja eriarvoistavaa, kun on kyse ihmisten 

elämää koskevasta ratkaisusta.  

Suomessa perustuslain 21§ suojaa jokaisen oikeutta oikeusturvaan. Oikeusturvan 

suoja on perustavanlaatuinen suoja, sillä ilman sitä ihmisellä ei olisi mahdollista 

vaatia perusoikeuksiensa toteutumista tuomioistuimessa. 21§ säätää käsittelyn 

julkisuudesta ja suojaa oikeutta tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea 

muutosta. Myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet 

turvataan lailla. Jos Suomessa otettaisiin käyttöön vastaavanlainen järjestelmä, olisi 

kova työ saada se perustuslainmukaiseksi.  

Mielestäni kyseinen järjestelmä tuomioistuimen apuna sotii suuresti suomalaista 

oikeusturvaa vastaan. Yhdenvertaisuuden ollessa yksi vanhimpia oikeusturvan ja 

oikeudenmukaisuuden perusteita118, tulisi edellä mainitun järjestelmän suojella 

ehdottomasti ihmisiä perusteettomalta erottelulta ja syrjinnältä. Kuten Chanderin 

artikkelista on nähtävissä, perustuu kyseinen järjestelmä juurikin syrjintäperusteille, 

eikä sen siksi pitäisi olla mahdollinen Suomessa. Algoritmien käytössä erilaisissa 

palveluissa korostuu hyvin pitkälti niiden kyky profiloida ja luokitella ihmisiä, vaikka 

tässäkin tutkielmassa on monesti todettu, että luokittelu ja profilointi perustuvat 

lopulta vain algoritmin muodostamiin oletuksiin. Tuomioistuimen on toki hyvä 

arvioida rikoksentekijöiden uusimisriskiä, mutta nämäkin riskit on mahdollista 

arvioida muilla keinoin kuin algoritmin avulla, jonka oikeellisuudesta ei voida olla 

täysin varmoja.  

 Olen varma, että tulevaisuudessa algoritmeja kehitetään vielä lisää, ja niitä 

käytetään monissa eri palveluissa päätöksenteossa. Toivottavasti siinä vaiheessa 

valtiolliset päättäjät ovat tutkineet algoritmeja tarpeeksi, pystyäkseen 

muodostamaan niistä sopivan kriittisen mielipiteen, jotta muistetaan perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen eikä pelkästään mennä eteenpäin, tehokkuus 

prioriteettina.  

                                                      
118 Hallberg, P. Karapuu, H. Ojanen, T. Scheinin, M. Tuori, K. Viljanen, V-P. ”Perusoikeudet” Oikeuden 

perusteokset (2011) s. 785 
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7. YHTEENVETO 
 
Uusi teknologinen murros on käynnissä. Algoritmien ohjelmoiminen erilaisiin 

palveluihin ja tekoälyn käyttö yleistyvät koko ajan. Yhteiskunta muuttuu koko ajan 

murroksen mukana, vastaamalla teknologiseen kehitykseen kehittämällä samalla 

kontrollimekanismeja, kuten uudistamalla lakeja ja säätämällä asetuksia, joilla 

voidaan minimoida teknologian huonot puolet.119 Tänä päivänä olemmekin hyvässä 

asemassa uuden edessä, sillä perus- ja ihmisoikeudet ovat melko 

yleismaailmallisesti tunnustettuja, ja yhteiskunnat toimivat hyvin pitkälle yksilöiden 

oikeuksia arvostaen. Mielestäni on myös selkeästi nähtävissä, että valtioiden 

tavoitteena on suojella yksilöitä. 

 
Tekoälyn käyttö erilaisissa palveluissa on houkuttava ajatus. Sen suomat 

mahdollisuudet tehokkaan yhteiskunnan kehittämisessä ja palveluiden 

nopeutumisessa on väistämättä hyvä asia. Tekoälyn käyttömahdollisuudet ovat niin 

laajat, että se tulee väistämättä vaikuttamaan jollain tasolla jokaisen maan päällä 

elävän ihmisen elämään, ellei jo nyt vaikuta. Tavallaan tekoälyn päätöksentekokin 

voidaan nähdä ihmistä parempana, sillä tekoälyn kykyyn tehdä päätöksiä ei vaikuta 

huono päivä tai suoraan sen omasta asenteesta riippuvat tekijät. Kun ihminen tekee 

päätöksen, tulee muistaa, että vaikka ihminen tietäisi tarkalleen, miten päätös 

kuuluu tehdä, jotta se olisi täysin lainmukainen, tapahtuu ihmisille kuitenkin myös 

inhimillisiä virheitä. Tekoälylle näin ei käy.  

 

Tekoälyn päätöksenteossa on kuitenkin otettava huomioon muita asioita, kuin 

inhimillisten virheiden mahdollisuus. Ja itseasiassa juuri inhimillisyys on se syy, 

miksi moni varmasti luottaa ihmisen tekemiin päätöksiin enemmän kuin koneen 

tekemiin päätöksiin, vaikka ihmisen tekemä päätös olisikin virheellinen. On helppo 

vedota inhimilliseen virheeseen ja se on myös helpompi ymmärtää, kun taas 

koneiden ei oleteta tekevän virheitä ollenkaan, ja jos niin sattuisi käymään, 

oletetaan että kone on automaattisesti viallinen eikä sitä tulisi enää käyttää.  

 

                                                      
119 Raso, F., Hilligoss, H., Krishnamurthy, V., Bavitz, C., Kim, L. ”Artificial Intelligence & Human Rights, 

Opportunities & Risks” (2018) Harvard University, s. 52 
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Tekoäly koostuu siis ohjelmoiduista algoritmeista, kuten tässä tutkielmassa on 

aikaisemmin jo todettu. Algoritmien vaikutus perus- ja ihmisoikeuksiin on yllättävän 

laajaa ja monimutkaista. Tässä tutkielmassa on pyritty tuomaan esiin algoritmien 

ominaisuuksia ja sitä, miten juuri näiden ominaisuuksien vuoksi algoritmit voivat 

vaikuttaa negatiivisesti perus- ja ihmisoikeuksiin.  

 

Koska perus- ja ihmisoikeudet ovat yhteiskunnan perusta ja yksilöä on suojattava, 

on tietojenkäsittelytieteenkin alalla otettava ne vahvasti huomioon. Algoritmien 

kehittyminen tulee vaikuttamaan perus- ja ihmisoikeuksiin vielä lisää 

tulevaisuudessa ja uusia oikeudellisia ristiriitoja näiden asioiden välille syntyy 

varmasti. Suurin niihin liittyvä ongelma on tällä hetkellä ehdottomasti epätasa-

arvoiset algoritmit ja niistä johtuva syrjintä. Algoritmisessa päätöksenteossa 

algoritmi kerää paljon erilaista dataa muodostaakseen aina jonkinlaisen profiilin tai 

oletuksen ihmisestä, jolloin mahdollisuus perustaa päätös laissa kiellettyihin 

syrjintäperusteisiin kasvaa. Algoritmista syrjintää on kuitenkin vaikea kitkeä 

kokonaan pois, kuten tässä tutkielmassa on todettu, sillä algoritmit kehittyvät myös 

itsenäisesti ja imevät itseensä yhteiskunnan asenteita. Laeilla ja asetuksilla 

pystytään sääntelemään velvollisuuksista ja suojaamaan oikeuksia, mutta eivät 

nekään ennaltaehkäise kaikkea, tai muutenhan eläisimme jo nyt täysin 

rikoksettomassa maailmassa.  

 

Yksityiset sektorit eivät voi yksin olla vastuussa perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisesta toiminnassaan, vaan valtioiden tulisi olla johtoasemassa 

teknologisen yhteiskunnan kehittäjinä ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

takaajana. Valtioiden päättäjäelimet ovat kuitenkin niitä, joiden on pysyttävä 

lainsäädännöllisestikin kehityksessä mukana ja pyrittävä ottamaan kaikki asiat 

huomioon, sillä valtioilla on resurssit näiden asioiden hoitamiseen. Perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamisen taustatyö on jätettävä valtion koottavaksi ja 

ratkaistavaksi, jotta yksityisillä ja julkisilla sektoreilla on valmiina kehykset, joiden 

mukaan toimia. ”Lainsäädännön tulee pysyä algoritmien ja tekoälyn kehittymisen 

mukana, ja GDPR -asetus onkin hyvä askel turvatumpaan tulevaisuuteen yksilön 

oikeuksien kannalta.”120 GDPR -asetus on tällä hetkellä ainoa laatuaan, mutta sen 

                                                      
120 Virtanen, J. ”EU pohtii, miten robotteja hallitaan” 29.4.2019 Helsingin Sanomat. 



 

 61 

omaksumista ollaan harkitsemassa myös laajemmin maailmassa. Euroopan Unioni 

on edelläkävijänä puhuessaan digitaalisista ihmisoikeuksista. Mielestäni GDPR -

asetus on hyvä alku digitaalisten ihmisoikeuksien huomioimiselle, mutta 

lainsäädäntöä tarvitaan tällä saralla vielä lisää.  

 

Tämän pro gradun tutkimuskysymyksenä oli selvittää, voidaanko algoritmeista 

saada täysin syrjimättömiä. Kuten edellä on monesti todettu, algoritmien 

luonteeseen kuuluu vahvasti se, että ne keräävät tietoa käyttäjistään ja 

muodostavat sen tiedon perusteella jonkin tietyn oletuksen. Algoritmien 

päätöksenteko perustuu suurelta osin tämän oletuksen ja muiden sen keräämien 

tietojen välisen yhteyden punnintaan. Päätös perustuu siis tavallaan pelkkään 

arvioon, vaikka algoritmilla onkin toki mahdollisuus punnita asioiden 

todennäköisyyksiä ja osua niissä mahdollisesti oikeaan. Algoritmisessa 

päätöksenteossa on ongelmana se, että neutraalitkin algoritmit voivat muuttua 

syrjiviksi. Ne eivät siis tarvitse ohjelmointivaiheessa mitään viittauksia syrjintään, 

vaan koneoppimisen kautta ne pystyvät kehittymään huomaamattomasti syrjiviksi, 

jolloin syrjivyyttä voi olla mahdoton edes huomata tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.  

 

Jos algoritmeista haluttaisiin täysin syrjimättömiä, pitäisi niiltä mielestäni poistaa 

päätöksenteko kokonaan. Niitä voitaisiin esimerkiksi käyttää pelkkien riskiarvioiden 

tekemisessä ja jättää lopullinen päätöksenteko kuitenkin ihmiselle. Toki tässäkin on 

vaarana se, että algoritmi perustaa arvionsa laissa kiellettyihin syrjintäperusteisiin, 

mutta ainakin vastuunottaja lopullisesta päätöksestä olisi ihminen. Vaikka 

tiedettäisiin, miten algoritmi on ohjelmoitu, ei silti voida tietää varmuudella, miten ne 

lopulta päätyvät ratkaisuihinsa. Se että algoritmin päätöksentekoprosessia on 

hankala avata ja tutkia, on mielestäni erittäin suuri ongelma niiden käytössä. Sillä 

kun ihminen tekee päätöksen, pystytään suuremmalla todennäköisyydellä 

sanomaan mihin päätös perustuu. Ida Koskinen on tästä eri mieltä artikkelissaan121. 

                                                      
 
 
121 Koskinen, I. ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA - Referee-artikkeli ”Koneoppiminen ja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä” Defensor 

Legis N:o 2/2018. S. 247-248 Saatavilla:https://merkuriuslaw.fi/wp-
content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-
kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf   

https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
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Hän toteaa, että ihmistenkin tekemät päätökset sisältävät ennakkoluuloja ja 

”ihmisen tekemän päätöksen arviointi voi olla yhtä vaikeaa kuin koneen tekemän, 

sillä tiedostamattomat ennakkoluulot ovat ihmisissä yhtä hyvin piilossa kuin 

algoritmeissakin.”122  

 

Itse olen eri mieltä siitä, että ihmisen tiedostamattomat puolueellisuudet 

vaikuttaisivat päätöksenteossa yhtä paljon tai enemmän, kuin algoritminen 

puolueellisuus, vaikka ymmärrän tämänkin näkökulman. Erimielisyyteni johtuu 

kuitenkin nimenomaan algoritmien luonteesta perustaa päätöksensä aikaisemmin 

oppimaansa, eli historiaan. Ja jos algoritmiin syötetään ihmisen toimesta 

asenteellisia arvoja, tai se päättelee väärin, on tuloksena helposti syrjivä päätös ja 

sitä miksi algoritmi päätyi tiettyyn päätökseen, on vaikea arvioida. Tämän tutkielman 

kappaleista käy mielestäni hyvin myös ilmi juuri se, että algoritmiin ei tarvitse 

ohjelmointivaiheessa istuttaa syrjiviä elementtejä, jotta se tekisi syrjiviä päätöksiä, 

vaan nimenomaan täysin neutraaliksi ohjelmoitu algoritmi, joka käyttää 

koneoppimista, voi muuttua syrjiväksi ajan kanssa. Ongelmana on myös se, että 

siinä missä ihminen pystyy tekemään tapauskohtaista arviointia jokaisen tilanteen 

edessä, perustaa algoritmi helposti päätöksensä aikaisempiin päätöksiinsä, jolloin 

se saattaa toistaa virheellisiä päätöksiään vaikka kuinka kauan. Kun on kyse 

yksittäisiä henkilöitä koskevista päätöksistä, tulisi asia aina käsitellä 

tapauskohtaisesti, eikä luottaa pelkkään tilastolliseen arviointiin.  

 

Algoritmien suomat mahdollisuudet ovat kuitenkin niin poikkeuksellisia, että 

tietenkin ihmiset haluavat kehittää niitä entisestään. Tulisi löytää jonkinlainen 

tasapaino esimerkiksi yhtiöiden tehokkuuden tarpeen, ja yksilöiden oikeuksien 

välille, sillä algoritmit ovat jo nyt tehneet virheellisiä päätöksiä, jotka saattavat 

vaikuttaa ihmisten elämään suurellakin mittakaavalla, kuten tämän tutkielman 4 

kappaleesta käy ilmi.  

 

                                                      
122 Koskinen, I. ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA - Referee-artikkeli ”Koneoppiminen ja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä” Defensor 

Legis N:o 2/2018. S. 247-248 Saatavilla:https://merkuriuslaw.fi/wp-
content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-
kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf   

https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
https://merkuriuslaw.fi/wp-content/uploads/2018/05/Koneoppiminen-ja-EUn-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimus-lainmukaisesta-kohtuullisesta-ja-läpinäkyvästä-käsittelystä_Koskinen.pdf
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On hyvä, että algoritmien ja perus- ja ihmisoikeuksien väliseen ristiriitaan on herätty 

näinkin ajoissa, ennen kuin algoritmeja on esimerkiksi otettu täysin päättämään 

rangaistuksista tuomioistuimissa. Sekään ei nimittäin kuulosta niin kaukaa haetulta, 

sillä ”automaatioharha”, josta olen puhunut tämän tutkielman 4 kappaleessa, on 

vahvasti pinnalla. Teknologinen kehitys edistyy niin nopeasti, että ihmiset tulevat 

helposti sokeiksi sen tuomille haitoille. Uskon kuitenkin, että lainsäädäntö tulee 

pysymään algoritmien kehityksen mukana, kunhan teknologiseen kehittämiseen 

otetaan mukaan laajoja näkökulmia ja eri alojen asiantuntijoita tuomaan oman 

panoksensa kehitykseen.   

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykseen ei kuitenkaan ole selkeää 

ratkaisua. Algoritmit ovat tulleet jäädäkseen ja meidän täytyy vain pysyä menossa 

mukana. Tapasin tietojenkäsittelytieteen professori Indrė Žliobaitėn123 tämän 

tutkielman kirjoitusprosessin aikana, ja kysyin häneltä, miten algoritmeista voisi 

saada kokonaan syrjimättömiä. Hän on tutkinut aihetta melko laajasti, ja ymmärtää 

algoritmien ohjelmointiprosessia ja päätöksentekoprosessia. Hänen vastauksensa 

oli, että algoritmit kuvastavat aina yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä ja ongelmia. Joten 

yhteiskunnan pitäisi ensiksi muuttua, jotta algoritmeista saataisiin syrjivyyselementit 

pois. Tämä kuulostaa mielestäni todella loogiselta, sillä kuten monta kertaa on jo 

mainittu, algoritmit oppivat niihin syötetystä datasta, joka helposti sisältää 

tietynlaisia yhteiskunnallisia asenteita, ja voivat näin ollen lisätä näiden asenteiden 

olemassaoloa. Žliobaitė totesi myös, että jos algoritmeista haluttaisiin täysin 

objektiivisia, ainoa ratkaisu olisi ohjelmoida ne ”heittämään kolikkoa” jokaisen 

päätöksen kohdalla, jolloin ne eivät perustaisi päätöksentekoa mihinkään vaan 

sattumanvaraisesti ratkaisivat asian aina jokaisen tilanteen kohdalla. Tämä nyt ei 

tietenkään olisi järkevää kenenkään kannalta, sillä päätökset tulee voida perustella 

aina jollakin tasolla. Eikä tässä toteutuisi perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 

yhdenvertaisuus, sillä tämänkaltaisessa mallissa samankaltaisessa tilanteessa 

olevat voisivat saada täysin päinvastaista kohtelua.  

 

                                                      
123 Tapaaminen oli 15.3.2019, Kumpulan kampuksella. Tarkoituksena oli saada kirjallisuusmateriaalivinkkejä 
ja yleistä kokonaiskuvaa algoritmien toiminnasta. Tapaaminen oli inspiroiva.  
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Keskusteluni Žliobaitėn kanssa kuitenkin vahvisti sitä, että algoritmien ja perus- ja 

ihmisoikeuksien välinen yhteys on monimutkainen, eikä siihen ole selkeää 

ratkaisua. Algoritmien kehittyminen tulee lisäämään tarvetta lakimuutoksille ja 

uusille asetuksille, jotta turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen 

jatkossakin. Jo ohjelmointivaiheessa tulee pyrkiä ottamaan huomioon erilaisia 

mahdollisia tuloksia, joihin algoritmit voivat päätyä, jotta osattaisiin varautua 

mahdollisiin perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin.  

 

Avainasia algoritmien kehittämisessä on mielestäni nimenomaan juridisen 

näkökulman huomioon ottaminen ja jollakin tavalla tietojenkäsittelytieteen ja 

oikeustieteen yhdistäminen. Tulevaisuuden juristien tulee ymmärtää 

tietojenkäsittelytieteen erilaisista ominaisuuksista ja toisaalta myös 

tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoiden tulee hallita juridista osaamista. Ehkä 

oikeudellinen tietojenkäsittelyoppi olisi syytä tunnustaa uutena 

tutkimus/tieteenalana, sillä maailma kehittyy ja teknologian käyttö lisääntyy ja se 

lisää myös uusia oikeudellisia ristiriitoja. 
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