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1 Johdanto 

 

“What is now proved was once only imagined”  

- William Blake (1793) 

 

Lause William Blaken runosta kertoo, että se mikä on nykyään todistettu, oli joskus 

vain kuvitelmaa. Teknologian tapauksessa Blaken viisaus tarkoittaa, että se mikä 

nykyään on rakennettu, oli ensin jonkun mielikuvituksen tuote. Tutkin tässä gradussa 

tekoälyyn julkisessa keskustelussa kohdistuvia odotuksia Suomessa vuosina 1994–2019. 

Tutkielma kietoutuu pitkälti niiden tekoälyä koskevien odotusten ympärille, joista tulee 

ehkä joskus todellisia. Kaikki mitä joskus kuviteltiin ei kuitenkaan toteudu tai tule 

todistetuksi. Toteutumatta jääneiden suuret odotukset voivat johtaa suuriin 

pettymyksiin.  

 

Tutkielmassa toimitaan yhteiskuntatieteiden ja tietojenkäsittelytieteen risteymäkohdassa 

ja tarkastellaan teknologisen kehityksen yhteiskunnallista merkitystä. Nimenomaan 

tekoäly valikoitui tutkimuskohteeksi, sillä mediaa seuratessa tuntuu törmäävän 

käsitteeseen jatkuvasti ja usein ylilyövien väitteiden yhteydessä. Kuvitelma vahvasta, 

ihmisenkaltaiseen älykkyyteen kykenevästä tekoälystä on jo vuosikymmenten ajan ollut 

merkittävä kulttuurista mielikuvitusta ja teknologian kehitystä ohjaava myytti. Samalla 

näyttää siltä, että kansalaisten käsitykset tekoälystä ovat kovin kaukana teknologia-alan 

todellisuudesta.  

 

Tutkimus käsittelee kahta tutkimuskysymystä. Vastaan niistä ensimmäiseen pääasiassa 

aihemallinnuksen avulla ja toiseen pääasiassa kehysanalyysin avulla, mutta muodostan 

analyysimenetelmien tuloksista myös synteesin.  Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia aiheita tekoälyä koskenut julkinen keskustelu on käsitellyt Suomessa 

vuosina 1994 – 2019? 

2. Millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa keskustelussa? 

 

Pääasiallisena teoreettisena kehyksenä keskustelun tulkintaan toimii odotusten 

sosiologia. Uudesta teknologiasta puhutaan paljon niihin kohdistuvien odotusten kautta. 
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Toisaalta odotukset ovat performatiivisia ja määrittävät mahdollista tulevaisuutta 

(Michael 2017). Ymmärtääksemme tekoälyn tulevaisuutta kannattaa siis tarkastella 

siihen kohdistuvia odotuksia. Odotuksiin liittyvinä teoreettisina käsitteinä tutkielmassa 

toimivat myös hypesykli (Fenn & LeHong 2011) ja teknologiamyytit (Natale & 

Ballatore 2017). Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita odotusten ohella siitä, miten 

tekoälystä käyty julkinen keskustelu poikkeaa alan ammattilaisten käsityksistä, joten 

teoriaosio alkaa tekoälyn käsitteen ja historian kattavalla käsittelyllä. Julkisen 

keskustelun ymmärtäminen vaatii luonnollisesti myös media-alan murroksen ja 

toimittajan roolin huomioimista, joten niitä käsitellään teoriaosion lopussa.   

 

Tutkielman yhtenä kontribuutiona viestinnän alalle ovat tutkimuksen tulokset. 

Aihemallinnuksen avulla tunnistettiin, että tekoälykeskustelu on kiivennyt hypesyklin 

huipulle vuosina 2014–2019, eikä tuota aikakautta ennen ole käyty juuri lainkaan 

keskustelua tekoälyn yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kehysanalyysillä löytyi 

kolmestatoista artikkelista yhdeksänkymmentäkuusi odotusta, joista useimmat esitti 

yritysmaailmaa edustava mies ja jotka usein liittyivät taloudellisen tehokkuuden 

parantamiseen. Toisaalta huomattiin myös fiktion merkittävä roolin keskustelussa 

tekoälystä ja tehtiin useita muita havaintoja, joita esitellään analyysi- ja 

keskusteluosioissa. Havainnot herättivät useita mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä, 

joihin palaan tutkielman lopussa. 

 

Tekoälyn lisäksi kahden alan risteymäkohta löytyy myös tutkielman metodologiasta. 

Kaksi erillistä tutkimuskysymystä vaativat kaksi erilaista menetelmällistä 

lähestymistapaa. Haluan hyödyntää ohjelmointitaitojani yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen tekemiseen, sillä uudet menetelmät mahdollistavat esimerkiksi suurten 

data-aineistojen käsittelyä ennennäkemättömällä tavalla. Tähän sopivat hyvin 

ohjelmointia hyödyntävät laskennallisen yhteiskuntatieteen menetelmät.  

 

Gradu on tehty osana Algoritmiset järjestelmät, valta ja vuorovaikutus -

tutkimusprojektia Aalto-yliopistossa ja suuri lehtiaineisto on saatu käyttöön projektin 

kautta. Menetelmäksi valikoitui aihemallinnus, sillä sen avulla ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen vastaaminen onnistuu hyvin. Aihemallinnus mahdollistaa isojen 

tekstiaineistojen automaattisen käsittelyn, eikä näin suurta aineistoa olisi ollut 

mahdollista käsitellä lähiluvun avulla. Iso osa tämän tutkielman työajasta meni 
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aihemallinnuksen opiskeluun ja menetelmän syvälliseen ymmärtämiseen, sillä 

menetelmä on niin uusi, ettei sen soveltamiseen ole olemassa juurikaan ohjeistusta.   

 

Kiinnostuin tutkielman teon aikana yhteiskuntatieteellisistä menetelmistä niin paljon, 

etten halunnut jättää tutkimusta aihemallinnuksen varaan. Joidenkin tutkijoiden mukaan 

aihemallinnuksen tuottamat aiheet muistuttavat läheisesti perinteisen kehysanalyysin 

tuottamia kehyksiä (Ylä-Anttila, Eranti & Kukkonen 2018). Kiinnostuin tästä 

yhteydestä erityisesti luettuani Robert Entmanin (1993) ajatuksia kehysanalyysin 

merkityksestä viestinnän tutkimukselle. Kehysanalyysi on ollut 2010-luvun 

loppupuoliskolla Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden graduissa yksi eniten 

käytetyistä menetelmistä (oma havainto E-Thesis-palvelusta). Tutkielma siis yhdistää 

aihemallinnuksen ja kehysanalyysin etälukemalla aineiston laskennallisen menetelmän 

avulla ja sitten lähilukemalla osan siitä kehysanalyyttisesti. Kahden epistemologisilta 

lähtökohdiltaan erilaisen menetelmän yhdistäminen tuotti hankaluuksia, mutta myös 

kiinnostavia tuloksia, joita ei olisi saanut käyttämällä vain jompaa kumpaa menetelmää. 

 

Tutkimuksen suurimpana antina viestinnän alalle on uuden laskennallisen menetelmän 

ja alaa vahvasti määrittävän laadullisen menetelmän yhteen saattaminen hedelmällisellä 

tavalla. Laskennallisten menetelmien hyödyntäminen voi olla seuraava merkittävä askel 

yhteiskuntatieteissä, mutta se missä voimme todella tehdä asiat paremmin kuin 

tietojenkäsittelytieteilijät on yhteiskuntatieteellisen tutkimusperinteen yhdistäminen 

uusiin menetelmiin. Erityisesti laadullisessa tutkimusperinteessä harjoitettu tutkijan 

itsekriittisyys ja subjektiivisuuden tunnistaminen ovat ehdottomasti tarpeen myös 

laskennallisten menetelmien soveltamisessa. Sitäkin tärkeämpää on kyky tulkita 

algoritmin tuottamia taulukoita ja yhdistää yksittäiset tulokset laajempaan 

yhteiskunnalliseen kontekstiin. Näistä syistä tutkielmassa yhdistetään perinteisempi 

kehysanalyysi uutta suuntaa edustavaan aihemallinnukseen ja käytetään melko paljon 

tilaa menetelmien esittelyyn.  

 

Tutkielma alkaa johdannosta, jonka jälkeen tulee teorialuku. Sen alussa käsitellään 

ensin tekoälyn käsitettä ja historiaa eli alan taustaa tietojenkäsittelytieteen 

näkökulmasta. Teorialuvun seuraava osa käsittelee tutkimuksen yhteiskuntatieteellistä 

teoreettista taustaa, kuten odotusten sosiologiaa ja teknologiamyyttejä. Teorian kolmas 

alaluku käsittelee julkisesta keskustelua ja aiempaa tekoälyn julkista keskustelua 
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koskevaa tutkimusta. Menetelmä ja aineisto -luvussa esitellään ensin laskennallista 

yhteiskuntatiedettä sekä etä- ja lähilukemisen ajatusta yleensä. Seuraavaksi esitellään 

huolellisesti aihemallinnusta ja kehysanalyysiä menetelminä ja lopuksi niiden 

yhdistämistä kehysmallinnukseksi. Luvun lopuksi tarkastellaan menetelmiä kriittisesti ja 

esitellään aineisto.  

 

Analyysiluvussa kerrataan ensin tutkimuskysymykset ja vastataan sitten kuhunkin 

tutkimuskysymykseen omassa alaluvussaan, ensimmäiseen aihemallinnuksen tulosten 

perusteella ja toiseen kehysanalyysin avulla tunnistettujen odotusten kautta. Lopuksi 

vedetään tuloksia yhteen ja tehdään huomioita koko aineistosta. Viimeinen luku on 

keskustelu ja johtopäätökset, jossa käsitellään tutkimuskysymyksiä alaluku kerrallaan. 

Kolmas alaluku on analyysin ja tutkimuksen arviointia ja viimeinen omistettu 

johtopäätöksille.  
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2 Teoria 

 

2.1 Tekoälyn kehitys 

 

Teorialuvun ensimmäisessä alaluvussa esittelen tekoälyä käsitteenä ja alan historiaa. 

Vahvan ja heikon tekoälyn erottelu ja tekoälykehityksen hiljaiset kaudet eli “tekoälyn 

talvet” saavat huomiota, koska niitä ei juuri käsitellä julkisessa keskustelussa. Vahvan ja 

heikon tekoälyn erottelu auttaisi ymmärtämään monia aiheen ympärillä tapahtuvia 

väärinymmärryksiä. Tekoälyn talvet taas kertovat siitä, että suuret odotukset voivat 

johtaa alan romahdukseen pettymysten myötä. Viimeisessä alaluvussa käsittelen sitä, 

kuka oikeastaan saa määritellä tekoälyn.  

 

2.1.1 Mitä on tekoäly? 

 

Tekoälyn, kuten käytännössä kaiken tieteellisen toiminnan, alkujuuret ovat filosofiassa. 

Erityisesti logiikan ja loogisen positivismin voidaan nähdä johtaneen tekoälyyn 

liittyviin ajatuksiin. Tekoälyn filosofia on oma filosofian alansa, joka pohtii esimerkiksi 

tekoälyn etiikkaa, tietoisuuden merkitystä “älykkään” koneen luomisessa ja mielen ja 

aivojen yhteyttä. Matematiikan kehittyminen mahdollisti tekoälyn kehittymisen 

pidemmälle. Esimerkiksi Kurt Gödelin (1906-1978) epätäydellisyyslause, George 

Boolen (1815-1864) kehittämä logiikka ja Alan Turingin (1912-1954) Turingin kone 

vaikuttavat yhä modernien tekoälyjärjestelmien suunnittelun taustalla. Taloustiede on 

vaikuttanut tekoälyn kehitykseen kehittämällä teoriaa rationaalisesta toimijasta (rational 

agent). Aivojen toimintaa tutkiva neurotiede on ollut tärkeässä roolissa selittäessään 

ihmisen mielen yhteyttä fyysiseen kehoon. Tekoälyn tavoitteena on määritelmän 

mukaan toimia niin kuin se hallitsisi ihmisen kaltaista älykkyyttä. (Russell & Norvig 

2010.) 

 

Psykologian alalla käänne behaviorismista kognitiiviseen psykologiaan ja erityisesti 

kognitiotieteen synty vuonna 1956 (samana vuonna kuin tekoäly syntyi) ovat 

vaikuttaneet merkittävästi alan kehitykseen. Tekoälyn historia on monella tapaa sidottu 

tietojenkäsittelytieteen historiaan. Tekoälyjärjestelmät toteutetaan ohjelmoimalla 

tietokoneita, joten paremmat ohjelmat ja nopeammat koneet mahdollistavat 
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älykkäämmän tekoälyn. Toisaalta kehitys on edennyt usein myös toisinpäin, ja 

tekoälytutkijoiden kehittämiä ideoita on otettu käyttöön valtavirtaisessa 

ohjelmistokehityksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi linkitetyt listat, tietokoneen hiiri ja 

näytöllä näkyvät ikkunat. (Russell & Norvig 2010, 7-16.) 

 

“Tekoäly viittaa koneisiin, jotka osaavat suorittaa tehtäviä, joiden tekemisen yleensä 

odotetaan vaativan älykkyyttä” (Balaram et al. 2018, 5). Suurin osa modernista 

tekoälystä hyödyntää koneoppimista (machine learning), jonka yksi tehokkaimmista 

sovelluksista on neuroverkkoja (neural networks) hyödyntävä syväoppiminen (deep 

learning) (Balaram et al. 2018). Koneoppiva tekoäly oppii itsenäisesti datasta ilman 

ulkoisia ohjeita.  

 

Tekoälyä tutkiva tieteenala pyrkii rakentamaan älykkäitä olentoja. Termi tekoäly 

(artificial intelligence) syntyi vuonna 1956 (McCorduck 2004, 111). Eräs 

maailmanlaajuisesti teknillisten alojen yliopisto-opinnoissa yleisesti käytetyistä tekoälyä 

käsittelevistä oppikirjoista jakaa tekoälyn määritelmät kahdelle ulottuvuudelle: 

ajattelu/käytös ja ihmismäinen/rationaalinen. Kaikkia nelikentän (taulukko 1) osioita on 

pidetty tekoälyn tavoittelemana toimintatapana, mutta kunkin pohjalta syntyvät 

tekoälysovellukset poikkeavat toisistaan. (Russell & Norvig 2010, 1.)  

 

Ihmismäinen ajattelu 

Kognitiotiede 

Rationaalinen ajattelu 

Logiikka 

Ihmismäinen käytös 

Turingin testi 

Rationaalinen käytös 

Rationaalinen toimija 

 

Taulukko 1. Tekoälyn ulottuvuudet (Russell & Norvig 2010, 2) 

 

Ihmismäistä käytöstä tavoitteleva tekoäly on esimerkiksi kone, joka läpäisee Turingin 

testin. Turingin testi on matemaatikko Alan Turingin 1950-luvulla esittämä ajatuskoe, 

jonka mukaan koneen voidaan sanoa olevan älykäs, jos sille kysymyksiä esittävä 

ihminen ei pysty sanomaan tulevatko vastaukset ihmiseltä vai koneelta. Ihmismäisesti 

ajattelevaa tekoälyä tutkitaan esimerkiksi kognitiotieteen alalla. Kognitiotiede tuo 

yhteen tietokonemalleja tekoälytutkimuksesta ja psykologian kokeellisia menetelmiä 
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luodakseen teoriaa ihmismielen toiminnasta. Russell ja Norvig (2010, 3) korostavat 

kognitiotieteen kytköksiä tietojenkäsittelytieteeseen ja tekoälytutkimukseen, mutta 

uudemmat suuntaukset alalla ovat ottaneet etäisyyttä sen juuriin 

tietojenkäsittelytieteessä. Rationaalisesti ajatteleva tekoäly edustaa logiikan alan 

ihanteita ja pyrkii ratkaisemaan minkä tahansa loogisella notaatiolla kuvatun, 

ratkaistavissa olevan ongelman. (Russell & Norvig 2010, 2-4.) 

 

Rationaaliseen käytökseen tähtäävän tekoälyn rakentamisen tavoitteena on luoda 

rationaalinen toimija, joka pyrkii käytöksellään saavuttamaan parhaan lopputuloksen tai 

epävarmassa tapauksessa parhaan odotetun lopputuloksen. Toimijuuden määritelmään 

sisältyy yleensä intentionaalisuus, mitä tekoälyllä ei varsinaisesti ole. Perinteinen 

tekoäly pyrki kohti tavoitteita asettavaa ja symboleita muokkavaa tekoälyä, kun taas 

myöhempi kehitys on pyrkinyt kohti fyysisessä maailmassa toimivaa, robottimaista 

tekoälyä (Verschure & Althaus 2003). Aiemmin mainitun oppikirjan mukaan 

rationaalisen toimijan ei tarvitse olla itse intentionaalinen, sen kyky on saavuttaa 

muiden asettamia tavoitteita oman “järkeilynsä” perusteella (Russell & Norvig 2010). 

 

Russell ja Norvig (2010, 5) toteavat teoksessaan keskittyvänsä rationaaliseen 

käytökseen tähtäävän tekoälyn kehittämisen opettamiseen ja jättävät muut ulottuvuudet 

muiden alojen haltuun. Toisaalla he määrittelevät tekoälyn kehittäjien pyrkivän 

suunnittelemaan optimaalisesti toimivia järjestelmiä. Teoksen positiointi on erityisen 

kiinnostavaa, sillä sen ensimmäisen painoksen julkaisun 1995 jälkeen merkittävä osa 

maailmassa tekoälysovelluksia kehittävistä ihmisistä on aloittanut alan opiskelun tämän 

kirjan avulla. Sen voisi siis nähdä edustavan juuri sitä käsitystä tekoälystä, jonka 

tekoälyä ohjelmoivat ihmiset ovat omaksuneet (usein) osana yliopisto-opintojaan. 

Kirjoittajat nimeävät rationaalisen toimijan lähestymistavan ongelmaksi lähinnä sen, 

että täydellisen rationaalisuuden saavuttamisen estää monimutkaisen ympäristön 

asettamat vaatimukset laskentateholle. (Russell & Norvig 2010, 5-15.) 

 

Laskentatehon riittävyyden näkeminen pääasiallisena ongelmana kertoo paljon siitä, 

miten kaukana ohjelmointia korkeakouluissa opiskeleville opetettava näkökulma 

tekoälyyn on tekoälyn filosofian alalla tai julkisessa keskustelussa usein vallitsevasta 

näkökulmasta. Ihmismäinen käytös yhdistetään usein tekoälyyn, mutta täydellisen 

optimaalisesti toimiva järjestelmä ei millään lailla vastaa ihmisten käytöstä.  Toisaalta 
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ihmismäisen käytöksen olennaisena osana on virheiden tekeminen ja ennakoimaton 

satunnaisuus, mikä ei palvele rationaalista tavoitteiden saavuttamista. Miksi siis 

haluaisimme luoda ihmisen kaltaisia koneita, jos vaihtoehtona on ihmistä paremmin 

toimiva kone? 

 

Analyyttinen filosofi John Searle (1980) esitteli eron “vahvan tekoälyn” ja “heikon 

tekoälyn” välillä.  Vahva eli yleinen tekoäly pyrkii luomaan ihmismäistä, monenlaisiin 

tehtäviin sopivaa tekoälyä. Heikko tekoäly taas pyrkii luomaan pitkälle erikoistuneita ja 

spesifejä ohjelmia, jotka ratkaisevat tiettyä ongelmaa. Heikko tekoäly on huomattavasti 

yleisempää, mutta tekoälymyytit ja yleisön odotukset yhdistyvät lähes poikkeuksetta 

vahvaan tekoälyyn. (Natale & Ballatore 2017.) John Haugerland (1985) kutsui 1950-

luvulta 1970-luvulle tutkimusalaa dominoinutta vahvaa eli symbolista tekoälyä 

“vanhanajan kunnon tekoälyksi” (Good Old-Fashioned Artificial Intelligence). 

Symbolisen tekoälyn sovelluksista ollaan kuitenkin siirrytty eteenpäin, eikä tekoälyn 

kehitykseen ole olemassa yhtä tutkijoita yhdistävää paradigmaa. Osa vahvaa tekoälyä 

kehittämään pyrkivistä tutkijoista on alkanut kutsua alaansa AI-tutkimuksen sijaan AGI-

tutkimukseksi (artificial general intelligence, yleinen tekoäly) erottuakseen lähinnä 

heikkoa tekoälyä kehittävästä alasta (Pennachin & Goertzel 2007). 

 

2.1.2 Tekoälyn talvet 

 

Alkupisteenä tieteenalan syntymiselle pidetään Dartmouth Collegessa kesällä 1956 

järjestettyä kuuden viikon tutkimusprojektia, jonne kutsuttiin kymmenen aiheesta 

kiinnostunutta tutkijaa (McCorduck 2004, 111). Seuraavina vuosikymmeninä 

tekoälytutkimukseen huippuyliopistoissa syydettiin rahaa miljoonia dollareita, 

erityisesti Yhdysvaltain puolustusministeriön toimesta. Tästä huolimatta sekä laitteistot 

että ohjelmistot kehittyivät hitaasti, ja 70-luvun puolivälissä rahoitus tyrehtyi. Tätä 

kutsutaan kirjallisuudessa “tekoälyn talveksi” (AI winter). (Elish & boyd 2018.) 

Tekoälyn talvia on ollut kaksi. Molemmat tekoälyn talvet syntyivät, koska odotukset 

teknologiaa kohtaan olivat käyneet niin suuriksi, ettei niitä voitu täyttää.  

 

Termiä käytettiin ensimmäisen kerran yhdysvaltalaisen tekoäly-yhdistyksen AAAI:n 

vuosittaisessa kokouksessa käydyn keskustelun otsikossa vuonna 1984. Keskustelussa 

edellisen tekoälyn talven “veteraanit” varoittivat että samanlainen kuiva kausi voi olla 
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edessä taas, koska hype alan ympärillä oli taas kasvanut epärealistiseksi (McDermott, 

Waldrop, Chandrasekaran, McDermott & Schank 1985). Noin kolme vuotta 

myöhemmin miesten ennustus kävi toteen ja alan rahoitus alkoi tyrehtyä, koska tulokset 

eivät kohdanneet niihin kohdistettuja valtavia odotuksia (Crevier 1993).  

 

Tekoälyn talvi on tavallaan osa koko tekoälyn ympärille muodostunutta myyttiä, sillä 

kumpikaan talvi ei todellisuudessa tarkoittanut tekoälyn kehityksen loppua (Elish & 

boyd 2018). Romahdus tapahtuikin lähinnä suuren yleisön käsityksessä tekoälystä, mikä 

aiheutti myös alan rahoituksen vähenemisen. Viisikymmentäluvun puolestavälistä 

noussut hype muistuttaa suuresti 2010-luvun loppupuolen tekoälyhypeä. Hypellä 

tarkoitetaan keskustelussa esiintyviä ylilyöviä odotuksia. Esittelen käsitteen tarkemmin 

alaluvussa 2.2.2. Yleisen tekoälyn on ennustettu toteutuvan noin kahdenkymmenen 

vuoden päästä riippumatta siitä, mitä ajankohtaa tarkastellaan 1950-luvulta alkaen 

(Armstrong & Sotala 2015). Tästä syystä kaikki ennustukset vahvan tekoälyn synnystä 

kannattaa ottaa vastaan varauksella.  

 

Niin EU, Yhdysvallat kuin Kiinakin ovat asettaneet tekoälyn kehittämisen strategisiksi 

tavoitteiksi ja kaksi jälkimmäistä pyrkivät kumpikin olemaan maailman johtajia alalla. 

Kiinan ja Yhdysvaltojen kamppailua tekoälyjohtajuudesta on alettu kutsua 

“tekoälykilvaksi” (“AI race”), viitaten Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton väliseen 

avaruuskilpaan (space race) kylmän sodan aikana. (Cave, Sean & Oheigeartaigh 2018.) 

Tekoälykilpa on lisännyt merkittävästi rahoitusta alalle, mikä tekee seuraavan tekoälyn 

talven toteutumisen lähivuosina epätodennäköiseksi, sillä tutkimusrahoituksen 

väheneminen näkyy viiveellä. Valtioiden tutkimusrahoitus ei myöskään ole niin 

keskeisessä roolissa kuin aiempien talvien aikaan, sillä suuret yritykset kuten Google ja 

Alibaba ovat investoineet runsaasti tekoälyteknologian kehitykseen. 

 

Ei siis ole selvää, tarkoittaako nykyinen hypesyklin huipulle nouseminen väistämättä 

romahdusta kolmanteen tekoälyn talveen. Ehkä tällä kertaa kaikki on toisin. Historia on 

kuitenkin hyvä pitää mielessä arvioitaessa tässä ajassa tekoälyä kohtaan esitettyjä 

odotuksia, sillä odotukset olivat todella korkealla myös kahden edellisen tekoälyhypen 

aikana. Yleisen, ihmismäiseen järkeilyyn pystyvän tekoälyn toteutumista 

kahdenkymmenen vuoden päästä on ennustettu jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan, 
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joten nykyiset ennustukset kannattaa ottaa vastaan varauksella. Ylisuuret odotukset 

johtavat suuriin pettymyksiin, jotka voivat puolestaan vaikeuttaa alan kehitystä jatkossa.  

 

2.1.3 Kuka määrittelee tekoälyn? 

 

Seaver (2015) käsittelee kiinnostavasti kriittisen algoritmitutkimuksen piirissä käytyä 

keskustelua siitä, pitäisikö alan käyttää samaa määritelmää termille algoritmi kuin 

tietotekniikan alalla käytetään, vai voivatko niin sanotusti ulkopuoliset ihmistieteilijät 

käyttää omaa määritelmää termistä. Aihe on kiinnostava myös tekoälyä koskevan 

keskustelun näkökulmasta, sillä tekoäly on yhdenlainen algoritminen järjestelmä, jota 

koskeva keskustelu jakautuu maallikoiden ja ammattilaisten välillä. On väärin ajatella 

tämän päivän teknologia-alan ammattilaisten antaman määritelmän olevan “oikea” 

määritelmä, sillä määritelmät vaihtelevat ajan ja sijainnin mukaan (Seaver 2015).  

 

Tulisiko kuitenkin olla mahdollisuus sanoa, että jokin käytetty määritelmä on väärä tai 

että on tapahtunut väärinymmärrys? Kenen määritelmää tuolloin käytetään? Jos 

tekoälystä keskusteleva maallikko puhuu esimerkiksi rakastuneesta tekoälystä, onko hän 

ymmärtänyt jotain väärin vai onko kyseessä vain hänen määritelmänsä tekoälystä ja 

rakkaudesta? Yksi uskottava argumentti sen puolesta, että yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen (ja julkisen keskustelun) olisi hyvä käyttää tietotekniikan alan käsitteitä 

puhuessaan näiden aiheista, on se, ettei viesti mene perille tekniikan kehittäjille, 

ellemme puhu samaa kieltä (Dourish 2016). 

 

Seaver (2015) ehdottaa että puhuisimme algoritmeista moneuksina (multitudes), 

epävakaina objekteina, jotka määrittyvät niiden monenlaisten tapojen kautta, joilla 

ihmiset toimivat niiden kanssa. Tietojenkäsittelytieteilijät saattavat keskittyä algoritmien 

tehokkuuteen tai niiden toimintaan yhdessä tietorakenteiden kanssa, kun 

yhteiskuntatieteilijää saattaa kiinnostaa miten algoritmi materialisoi arvoja ja 

kulttuurisia merkityksiä. Tietojenkäsittelytieteen käyttämät menetelmät eivät toimi 

hyvin algoritmien edustamien arvojen selvittämiseen, eikä yhteiskuntatieteellinen 

tutkimus tee niitä tehokkaammiksi. Kummallakin alalla on omat metodinsa ja toisistaan 

eroavat tavoitteet, joiden saavuttamiseen valitut metodit sopivat. Tämä ei tarkoita, että 

toinen näkökulma olisi väärässä ja toinen oikeassa. (Seaver 2015.) Voimme puhua myös 

tekoälystä moneuksina. Kuten jo alan laajasti käytetyn oppikirjan esittelystä selviää 



 
 

11 

(Russell & Norvig 2010, 2), tekoälylle ei ole vakiintunutta määritelmää. Termin voi sen 

sijaan nähdä siihen kohdistuvien odotusten ja toiminnan risteyskohtana, jonka eri alojen 

toimijat näkevät eri tavoin.  

 

Toisaalta Seaverin argumenttia voisi vastustaa huomioimalla valtasuhteen, joka liittyy 

teknologian tuottamiseen ja määrittelyyn. IT-alan työntekijöillä ja 

tietojenkäsittelytieteilijöillä on sellaista valtaa, johon ei ole pääsyä ilman teknistä 

ymmärrystä, he rakentavat algoritmit ja määrittävät millaisia niistä tulee. Tämän vuoksi 

heidän määritelmänsä on painavampi kuin algoritmeja tai tekoälyä alan ulkopuolisena 

tutkivan yhteiskuntatieteilijän, jonka valta rajoittuu toteutettujen algoritmien 

määrittelyyn. Dourishin (2016) argumentti tietojenkäsittelytieteilijöiden terminologian 

noudattamisesta, jotta eri ryhmät ymmärtäisivät toisiaan, tukee valtasuhteen 

huomioimisen tärkeyttä.  

 

Tekoälyn ympärille on viime vuosina koottu laajoja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, 

jotka käsittelevät tekoälyä sekä teknologisena että eettisenä kysymyksenä. Esimerkiksi 

Partnership on AI (Partnership on AI 2019) kertoo keskeisiksi tehtävikseen parhaiden 

käytäntöjen kehittämisen, julkisen ymmärryksen parantamisen, keskustelualustan 

tarjoamisen ja tekoälyn mahdollistamien sosiaalisten hyötyjen tunnistamisen. 

Partnership on AI (PAI) perustettiin 2016 kuuden maailman suurimman 

teknologiayhtiön, IBM:n, Googlen, Microsoftin, Facebookin, Applen ja Amazonin 

toimesta. Nykyään sen piirissä toimii yli viisikymmentä merkittävää kansainvälistä 

organisaatiota.  

 

Vuonna 2015 perustettu OpenAI kertoo tavoitteekseen kehittää “ystävällistä (yleistä) 

tekoälyä” (friendly AI) joka on turvallista ja hyödyllistä ihmiskunnalle (Open AI 2019). 

OpenAI:n perustajat ovat SpaceX:n ja Teslan johtaja Elon Musk ja Yhdysvalloissa 

keskeisen startup-yritysten rahoittamiseen keskittyneen Y Combinatorin johtaja Sam 

Altman. Tutkimusyhteistyön kannalta vaikuttavimpiin hankkeisiin lukeutuu MIT Media 

Lab ja Harvard Berkman-Klein Center for Internet and Society perustivat vuonna 2017 

the Ethics and Governance of AI Initiative -organisaation. Sen tarkoituksena on 

varmistaa, että automaation ja koneoppimisen teknologioita kehitetään ja tutkitaan 

reilulla, oikeudenmukaisella ja ihmisten autonomiaa tukevalla tavalla (AI Ethics 

Initiative).  
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Huomattavaa näissä yhteenliittymissä on niiden yleinen bisnesvetoisuus. Reutersin 

tutkimusinstituutti huomasi raportissaan brittilehdistön tekoälyuutisoinnista vuonna 

2018, että 60 % jutuista käsitteli uusia teollisuustuotteita ja kolmasosa haastatelluista oli 

yrityselämän edustajia (Brennen et al. 2018). Samaan aikaan tutkijoiden ja 

päätöksentekijöiden osuus jäi huomattavasti pienemmäksi. Suuret teknologiayritykset 

osaavat ymmärrettävästi tarttua uusiin ilmiöihin huomattavasti ketterämmin kuin valtiot, 

mutta mitä tarkoittaa lopputuloksen kannalta se, että “ystävällisen” ja eettisen tekoälyn 

suuntaa suunnittelevat pääasiassa voittoa tavoittelevat, käytännössä monopoliasemassa 

internetiä hallitsevat yritykset? Odotusten sosiologian näkökulmasta voidaan nähdä 

teknologiayritysten ottavan tehokkaasti määrittelyvallan tekoälyn tulevaisuudesta omiin 

käsiinsä. 

 

2.2 Tekoälyyn kohdistuvat odotukset 

 

2.2.1 Odotusten sosiologia 

 

Odotusten sosiologia tutkii tulevaisuuden teknologiaan ja tieteellisiin läpimurtoihin 

kohdistuvia odotuksia. Tulevaisuuteen suuntautuneet odotukset ohjaavat toimintaa, 

tarjoavat sille rakenteen, herättävät kiinnostusta aiheeseen ja houkuttelevat sijoituksia. 

Teknologian synnyttämän yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämiseksi on keskeistä 

analysoida siihen kohdistuvia odotuksia. (Borup et al. 2006.) Tekoälystä puhutaan 

runsaasti sen mahdollisen potentiaalin ja tulevien mahdollisuuksien kautta (Brennen et 

al. 2018). Suuri osa tekoälystä käytyä julkista keskustelua koskee siis siihen kohdistuvia 

odotuksia, minkä vuoksi odotusten sosiologia tarjoaa hyvän tulkintakehikon 

tekoälyuutisoinnin tarkasteluun.  

 

Teknologiaan kohdistuvat odotukset ovat oikeastaan nykypäivän representaatioita 

tulevaisuuden teknologian tilanteesta ja mahdollisuuksista. (Borup et al. 2006.) 

Odotuksia voidaan pitää performatiivisina siitä näkökulmasta, että ne ovat usein 

toiveikkaita kuvauksia toivotusta tulevaisuudesta ja ohjaavat siten toimintaa odotusten 

suuntaan (Michael 2017). Suureelliset odotukset tulevaisuudessa toteutuvista 

lupauksista ovat tulleet yhä tavallisemmiksi myöhäisessä teollisuusyhteiskunnassa, 

samaan aikaan kun teknologistieteellisen kehityksen merkitys talouskasvulle on 
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lisääntynyt. Tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä tiedon yhteiskunnallinen merkitys 

on kasvanut ja teknologisesta kehityksestä on tullut aiempaa monimutkaisempaa ja 

verkostomaisempaa. Eri alojen yhteistoiminnan lisääntyessä on tullut yhä tärkeämmäksi 

sanoittaa tulevaisuuden odotukset samalla sanastolla. (Borup et al. 2006.)  

 

Odotusten tärkeimpänä tehtävänä voidaankin pitää tarpeellisten yhteistyökumppanien 

houkuttelu ja jaetun, vaikkakin joustavan, yhteisen vision muodostaminen. Erityisesti 

uuden teknologian kehityksen alkuvaiheessa jaetuilla odotuksilla on suuri merkitys 

yhteenliittymien muodostamisessa. Ongelmana on toisaalta se, että tuolloin visio 

teknologiasta eroaa todennäköisesti voimakkaasti toteutumassa olevasta 

tulevaisuudesta. (Borup et al. 2006.)  

 

Odotuksilla on suurin merkitys ihmisille, joilla on vähiten määrittelyvaltaa ja tietoa 

uudesta teknologiasta, eli niin sanotulle suurelle yleisölle. Tutkijoilla ja muilla 

asiantuntijoilla, joilla on paljon tietoa tietystä aiheesta on myös moniulotteisempi ja 

sisäisesti ristiriitaisempi näkemys siitä. Kansalaisten näkemys on vähäisemmän tiedon 

vuoksi useammin deterministinen ja normatiivisesti kehystetty usko siihen, ettei uuden 

teknologian syntyyn voi vaikuttaa millään tavalla. (Borup et al. 2006.) Medialla on 

tärkeä rooli uutta teknologiaa koskevan tiedon levittäjänä ja monien vaihtoehtoisten 

näkökulmien esittäjänä, erityisesti kansalaisten tietojen laajentamiseksi ja 

osallistumiskynnyksen madaltamiseksi.  
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2.2.2 Hypesykli 

 

 

Kuva 1. Gartnerin hypesykli. (Gartner 2019) 

 

Kuva 1 esittää Gartnerin hypesyklin, jossa näkyy syklin muodossa odotusten suhde 

aikaan. Odotukset lähtevät innovaation laukaisevasta vaikutteesta, kohoavat paisuneiden 

odotusten huipulle ja laskevat pettymyksen aallonpohjaan. Seuraavaksi odotukset 

nousevat hitaasti valaistumisen rinnettä ja vakiintuvat tuottavuuden tasangolle. 

 

Uudet teknologiat käyvät läpi yleensä keskenään hyvin samankaltaisen hypen ja 

pettymyksen vuorottelun, jossa odotukset nousevat ensin huippuunsa, romahtavat 

näköalattomuuteen ongelmien paljastuessa ja tasaantuvat lopulta toimintakykyiseksi 

realismiksi (Borup et al. 2006). Tämän kehityksen on kuvannut yhdysvaltalainen 

konsulttiyritys Gartner hypesyklillään (hype cycle) (Fenn & LeHong 2011.) Sanalle 

“hype” ei ole toimivaa suomenkielistä vastinetta, joten käytän termiä tässä 

puhekielisessä muodossaan ja tarkoitan sillä jonkin asian ympärillä tapahtuvaa 

liioiteltua ja runsasta (julkista) keskustelua ja asiaan kohdistuvia paisuneita odotuksia.  

 

Gartnerin hypesykliä voidaan hyvin kritisoida yksinkertaistamisesta ja siitä, ettei se 

edusta kaikkia tapauksia. Kaavion käsitys muutoksesta on liian lineaarinen eikä ota 
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huomioon teknologian tapaa uudistua ja muuttua yhä uudelleen sen tullessa käyttöön. 

Monet kehityskulut eivät esimerkiksi kulje “valaistumisen rinnettä” ylös ja saavuta 

tuottavaa tasoa. (Borup et al. 2006.) Hypesykli ei ole tieteellisesti todistettu, vaan 

yritysmaailman käyttöön suunniteltu yksinkertaistus. Empiirisissä tutkimuksissa on 

kuitenkin huomattu hypesyklin olevan olemassa, mutta sen muodon vaihtelevan 

tapauskohtaisesti (Van Lente, Spitters & Peine 2013).  

 

Hypesyklissä on kyse odotusten ajallisesta vaihtelusta hypen ja pettymyksen kausien 

välillä. Varhainen hype on tarpeen potentiaalisten sijoittajien, päätöksentekijöiden ja 

yleisön huomion saamiseksi, minkä vuoksi uudesta teknologiasta esitetään lähes aina 

ylipositiivisia ennakko-odotuksia. Näin ollen pettymys on tavallaan sisäänrakennettuna 

tapaan, jolla odotukset toimivat uusien teknologioiden synnyssä. Alkuvaiheen 

odotuksilla on tapana olla teknologisesti deterministisiä ja unohtaa historiallinen 

jatkuvuus ja tavat, joilla kulttuuriset tai organisatoriset muuttujat voivat vaikuttaa niiden 

toteutumiseen. Aiemmat pettymykset rationalisoidaan, unohdetaan tai minimoidaan 

erityistapauksina. (Borup et al. 2006.) Tekoälykeskustelussa historian unohtamisen voi 

nähdä “tekoälyn talvien” puuttumisena keskustelusta. Nyt odotusten kohteena olevaa 

tekoälyä pidetään täysin eri asiana kuin aiempaa, pettymyksiä tuottanutta tekoälyä.  

 

Hypesykli on tunnistettu useita vuosia sitten toistuvana uusien teknologioiden 

kehitykseen liittyvänä ilmiönä, samoin kuin sen sisäänrakennettu odotusten romahdus ja 

pettymys. Ironisesti uuden teknologian syntyessä onkin jo alkuvaiheessa odotettavissa 

teknologian alisuoriutumisen aiheuttama pettymys ja hypetettyjen odotusten 

toteutumattomuus. (Borup et al. 2006.) Onkin aiheellista kysyä, pitäisikö tämän tiedon 

pohjalta pyrkiä muuttamaan hypesyklin kulkua, estää odotusten kasvaminen liian 

suuriksi ja samalla ehkäistä virhesijoituksia. 

 

2.2.3 Teknologiamyytit 

 

Uusi teknologia saa aina osakseen valtavasti odotuksia ja pelkoja, joista suurin osa ei 

koskaan toteudu. “Uusi media”, eli esimerkiksi radio, televisio tai internet kukin 

vuorollaan, on herättänyt suuria toiveita ja huolia kansalaisissa ja mediassa (Mosco 

2004, Natale & Balbi 2014). Ranskalainen semiootikko Roland Barthes kuvasi 

“modernin mytologian” olevan kulttuurimme ja teknologiasuhteemme keskiössä 
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(Barthes 1957). Teknologiamyytit voidaan nähdä myös todellisuutta järjestävinä 

mielikuvina, jotka selittävät miten uusi teknologia tulee sopimaan maailmaan (Dourish 

& Bell 2011). Mosco (2004, 3) painottaa etteivät teknologiaa koskevat myytit ole 

välttämättä valheellisia tai totuutta vääristäviä. Olennaisempaa kuin myyttien 

totuudenmukaisuus on se, mitä ne kertovat ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisesta 

kontekstista. Myyteistä tulee merkittäviä kulttuuria muokkaavia voimia, kun ne saavat 

narratiivisen muodon, jota toistuvasti kierrätetään eri konteksteissa (Natale & Ballatore 

2017). Keskeisimpänä viime vuosikymmenten uuden teknologian myyteistä on pidetty 

internetiä (Flichy 2007), mutta myös tekoälyä koskettava ajatus ihmismäisen älykkäistä 

koneista on selvästi keskeinen tämän ajan myytti.  

 

Uudet, kaiken mullistavat ja toivoa luovat teknologiatermit nousevat nopeasti muotiin ja 

korvautuvat seuraavilla yhtä nopeasti. Vuonna 2016 The New York Times totesi 

tekoälyn korvanneen muutamaa vuotta aiemmin muodissa olleen big datan ilmiönä, 

johon teknologia-alan suuret yritykset panostavat (Hardy 2016). Big datalla tarkoitetaan 

suuria massadata-aineistoja. Vuoden 2015 lopussa aiemmin big datasta puhuneet 

edelläkävijäyritykset alkoivat uudelleen brändäämään samoja operaatioita tekoälyksi 

(Elish & boyd 2018).  

 

Elish ja boyd (2018) tarkastelevat tekoälystä ja big datasta käytyä julkista keskustelua 

taianomaisina ja myyttisinä käsitejärjestelminä. Sanat ovat sosiaalisteknologisia 

käsitteitä, joita ei voi erottaa spesifistä käyttökontekstista ja niiden ympärille 

rakentuneista käsityksistä. Mediassa tekoälystä käytävä keskustelu koskee usein 

enemmän teknologian tulevaisuuden mahdollisuuksia kuin nykypäivää. Media myös 

hämärtää rajaa tekoälyä koskevan fantasian ja todellisuuden välillä, usein pelkkää 

tietämättömyyttään. Tekoälyjärjestelmien markkinointipuheessa sanotaan usein sen 

toimivan “kuin taika”, eli itsenäisesti ja tuntemattomalla tavalla, jonka yksityiskohdista 

käyttäjän ei tarvitse olla huolissaan. Elish ja boyd argumentoivat, että olennainen osa 

teknologian menestystä on sen kyky “toimia kuin taika”. Esimerkiksi IBM:n tekoäly 

Watson on onnistunut luomaan käsityksen eri alojen välillä sujuvasti vaihtavasta 

yksiköstä, vaikka kyseessä on todellisuudessa alusta spesifeille aloille luoduille 

ohjelmistoille. Samaan tapaan Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalien 

yhteydessä käyty keskustelu Cambridge Analytican roolista mainonnan 
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kohdentamisessa on liioitellut koneoppimisen todellisia mahdollisuuksia. (Elish & boyd 

2018.) 

 

Yksi näkökulma uusien teknologioiden kohtaamiin ylilyöviin odotuksiin on niiden 

tarpeellisuus, sillä suuret odotukset tuovat resursseja teknologian kehittämiseen ja 

tutkimukseen. Lisäksi näyttäviä markkinointitemppuja järjestävä yritys herättää 

potentiaalisten työntekijöiden, sijoittajien ja asiakkaiden huomion. Tämän vuoksi alan 

toimijoilla on kannustin pitää yllä siihen kohdistuvia myyttejä, mutta samalla välittää 

todenmukaista kuvaa tekoälyn toiminnasta ja ampua alas pahimpia väärinymmärryksiä. 

Algoritmisten järjestelmien kehittäminen vaatii paljon yksityiskohtaista, arkista työtä. 

Data täytyy saada käsiteltävään muotoon, siinä on virheitä ja se täytyy puhdistaa. 

Ohjelmoijat työskentelevät datan ja ohjelmien virheiden parissa ja kehittävät vähä 

vähältä paremmin toimivaa järjestelmää. Kaikki tämä on usein näkymätöntä julkisessa 

keskustelussa, missä varsinainen työ järjestelmien parissa sivuutetaan teknisinä 

yksityiskohtina. (Elish & boyd 2018.)  

 

Big data ja tekoäly kulkevat erottamattomasti yhdessä sekä 2000-luvun 

merkityksellisimpinä teknologiamyytteinä että todellisina teknologisen kehityksen 

moottoreina. Ilman dataa ei ole myöskään tekoälyä, sillä koneoppimisalgoritmit 

tarvitsevat runsaasti dataa opettaakseen itselleen haluttuja asioita. Käsittelen tässä big 

dataa myyttisenä ilmiönä tarkastelevaa tutkimusta, koska ilmiö on niin lähellä tekoälyä. 

“Hypeterminä” big datan hypesykli kulkee ikään kuin tekoälyä edeltävänä aaltona, 

minkä vuoksi sitä on ehditty tutkia jo yhteiskuntatieteiden piirissä enemmän kuin 

tekoälyä.  

 

Ilmiönä big data tarkoittaa “kulttuurista, teknologista ja akateemista ilmiötä, joka toimii 

teknologian, analyysin ja mytologian vuorovaikutuksessa ja herättää laajasti utopistista 

ja dystopistista retoriikkaa” (boyd ja Crawford 2012, 662). Tietojenkäsittelytieteen 

näkökulmasta big data tarkoittaa data-aineistoja, jotka ovat liian suuria käsiteltäväksi 

tavanomaisilla ohjelmistoilla ja tietokoneilla (Manovich 2011). Määritelmä muuttuu 

jatkuvasti, sillä tietokoneiden prosessointikyky kasvaa koko ajan ja aiemmin 

supertietokoneita vaatineet aineistot voidaan nykyisin käsitellä tavallisilla kannettavilla 

tietokoneilla (boyd & Crawford 2012). Aivan kuin tekoäly, myös big data on luonut 

ympärilleen mytologiaa, jonka mukaan se mahdollistaa ihmisten saavuttavan 
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korkeamman tason älykkyyden ja tuottavan täysin objektiivista tietoa (boyd & Crawford 

2012). Big dataa koskevien diskurssien ja käytäntöjen välillä on voimakas yhteys, sillä 

tavat, joilla asioista puhutaan muokkaavat todellisuutta ja sitä millaisia tulevaisuuksia 

osataan kuvitella (Pentzold & Fischer 2017). 

 

Big datan merkitys käsitteenä ja konseptina saattaa olla merkittävämpi kuin sen 

teknologiana mahdollistama materiaalinen muutos. Ilmiön ympärille muodostuva 

diskursiivinen kehys muokkaa sen materiaalista muotoa ja yhdistää sen laajempaan 

sosiaaliseen järjestykseen. (Beer 2016.) Big dataa ympäröivästä hegemonisesta 

kehyksestä merkittävä osa pyrkii näyttämään datan keräämisen luonnollisena ja 

kannattavana puhumalla datasta “raakana” materiaalina, jota syntyy itsestään ja jolla ei 

ole arvoa, ellei sitä hyödynnetä. Dataan liittyvä kritiikki on keskittynyt pitkälti sen 

käyttöön, kun taas datan kerääminen on jäänyt huomiotta. Vielä pidemmälle menevä 

piirre datankäyttöä normalisoivassa hegemonisessa keskustelussa on nähdä dataa 

hyödyntävät järjestelmät itsessään hyvinä ja kannustaa yhä laajempaan avoimuuteen 

datan käytössä. (Couldry & Yu 2018.)  

 

Pentzold et al. (2018) tutkivat big dataa käsittelevien artikkelien kuvitusta The New 

York Timesissa ja The Washington Postissa. Tutkimus osoittaa termin lyhyen 

elinkaaren mediatrendinä: 2010 relevantteja esiintymiä ei löytynyt, 2011-2012 niitä 

löytyi hieman. Vuonna 2013 uutisointi saavutti huippunsa todennäköisest Edward 

Snowdenin paljastusten myötä ja hiipui viimeistään vuoden 2016 jälkeen. Valtaosa 

kuvituksista esitti big datan neutraalina ilmiönä, ei uhkaavana tai utopistisena. Tekstissä 

big data esitetään usein myyttisenä luonnonvoimana, mutta kuvamateriaali ei tuota 

vastaavaa tulosta. Osa materiaalista vahvisti termin ympärille kehittynyttä mytologiaa. 

(Pentzold et al. 2018.) 

 

Tekoäly ja big data ovat monessa suhteessa samankaltaisia ilmiöitä. Ainakin 

nykymuodossaan tekoälyn rooli mielikuvituksen kiihdyttäjänä on huomattavasti 

merkittävämpi kuin sen tuottamat fyysiset muutokset maailmassa. Tekoäly inspiroi 

dystooppisia ja utooppisia tulevaisuudenkuvia niin täysin fiktiivisessä 

tieteiskirjallisuudessa kuin Valtioneuvoston tulevaisuusvisioissa (Valtioneuvoston 

viestintäosasto 2018). Tulevaisuusvisioissa puhutaan lähes aina vahvasta tekoälystä, kun 
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todellisuudessa toteutettava tekoäly on edelleen poikkeuksetta heikkoa tekoälyä, joka 

pystyy käsittelemään vain tiettyjä ongelmia. 

 

Natale ja Ballatore (2017) tarkastelevat tärkeää vaihetta tekoälyyn liittyvien myyttien 

synnyssä, 1950-1970 -lukuja. Termin katsotaan syntyneen vuonna 1956 (Russell & 

Norvig 2010, 1), minkä jälkeen se loi ympärilleen nopeasti mielikuvitusta kiihdyttävää 

mytologiaa. Tekoäly synnytti kuvan täydellisesti ihmiskognitiota simuloivasta 

ajattelevasta koneesta. Ensinnäkin toisten alojen konsepteja käytettiin toistuvasti 

kuvaamaan tekoälyn toimintaa. Toiseksi tulevaisuutta käytettiin retorisena välineenä 

osoittamaan, että tämän hetken haasteet ja rajoitukset pystytään helposti ylittämään. 

Kolmanneksi huomioidaan tekoälyä koskevien väitteiden ristiriitaisuus, jonka tutkijat 

nostavat keskeiseksi osaksi tekoälymyyttiä rakentavaa diskurssia. (Natale & Ballatore 

2017.) Natalen ja Ballatoren tutkimus tarjoaa kiinnostavan vertailukohdan oman 

tutkimukseni tuloksiin: ovatko tekoälyyn kohdistetut toiveet ja huolet muuttuneet yli 

viidessäkymmenessä vuodessa?  

 

1950- ja 1960-luvuilla journalistien liioittelu loi suurelle osalle kansalaisista kuvan 

tietokoneista ihmeellisinä, ihmistä älykkäämpinä ajattelevina koneina (Martin 1993). 

Muiden tieteenalojen konsepteja lainattiin tekoälyn kuvaamiseen, mikä tarkoitti laajojen 

ihmismieltä ja älykkyyttä koskevien väittämien esittämistä tekemällä analogioita 

eläinten, ihmisten ja koneiden välillä. 1950-luvulla esitettiin lehdissä lennokkaita 

väitteitä ihmisaivojen ja koneen samankaltaisuudesta ja koneiden mahdollisuuksista 

imitoida elämää. (Natale & Ballatore 2017.) Tällaiset väitteet ovat muodostuneet niin 

suureksi osaksi tekoälyä alana, ettei niitä enää tunnista toisilta aloilta lainatuiksi. 

Osittain tahattomasti, osittain journalistien sensaatiohakuisten otsikoiden vuoksi yleisön 

odotukset koneiden kyvystä imitoida ihmistä kasvoivat jo varhaisessa vaiheessa 

suureksi.  

 

Kuten Elish ja boyd (2018) totesivat, myös Natalen ja Ballatoren (2017) havaitsema 

toistuva teema lehdissä oli tulevaisuuden ennustaminen ja odotusten esittäminen. 

Puhumalla teknologian tulevaisuuden mahdollisuuksista siirretään fokus nykyhetkestä 

tulevaan ja implikoidaan vielä mahdottoman olevan jo hetken päästä mahdollista. 

Ihmisten mielissä tällainen mahdollisia tulevaisuuksia kuvaava teksti muokkautuu 

helposti merkitsemään varmuudella toteutuvaa maailmaa. Tekoälyn kultakaudeksi 
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nimitettyä aikakautta kuvaa suuret odotukset tekoälyn muutamassa vuosikymmenessä 

luomasta mullistuksesta (Crevier 1993). Lyhyen ajan sisällä saavutetut edistysaskeleet 

saivat kuvittelemaan jo muutaman kymmenen vuoden päähän tulevaisuuden, jossa yksi 

tietokone hallitsee liikenneverkostoja, viljely on automatisoitua ja tekoäly korvannut 

suuren osan ihmistyöstä (Natale & Ballatore 2017). 

 

Yleinen narratiivi tekoälyn kehittymisestä kertoo 1950- ja 1960- lukujen tekoälyn 

kultakaudesta, joka päättyi lopulta “tekoälyn talveen” 1970-luvulla paisuneiden 

odotusten osoittautuessa ylisuuriksi (Crevier 1993, Russell et al. 2010). Ala on 

kuitenkin ollut koko olemassaolonsa ajan ristiriitaisten odotusten ja väitteiden 

kamppailun areena. Silloinkin kun odotukset ovat olleet korkealla on osa tutkijoista 

ollut sitä mieltä ettei “vahvaa”, ihmisälyn kaltaista tekoälyä voida koskaan saavuttaa. 

Ristiriidoilla on ollut keskeinen rooli tekoälymyytin synnyssä ja kiinnostuksen 

ylläpitämisessä. (Natale & Ballatore 2017.) “Kultakausi” ja “tekoälyn talvi” ovat nekin 

osa alan ympärille kehittynyttä myyttiä ja pelkistävät vuosikymmenten moniulotteiset 

tapahtumat yksittäisiksi sanoiksi. Natalen ja Ballatoren (2017) mielestä tekoälyn 

ensimmäisten vuosikymmenten pelot ja utopistiset toiveet ovat nousseet jälleen pintaan 

2000-luvun kehittyneemmän teknologian myötä.  

 

2.2.4 Fiktion merkitys 

 

Yleisön odotukset muokkaavat tekoälyn kehitystä jo ennen kuin yhtään algoritmia on 

kirjoitettu. Kehittäjät pyrkivät toteuttamaan odotuksia, sillä kuluttajien on helpompi 

omaksua mielikuviaan vastaavia tuotteita. Odotukset materialisoituvat ja niistä tulee 

tulevaisuuden kuvittelemisen perusta. (Borup et al. 2006.) Tämä on helppo nähdä 

ihmismäisten “robottien” kehityksessä. Ei ole mitään muuta syytä, miksi tekoälyn pitäisi 

toimia jollain tavalla ihmistä muistuttavassa fyysisessä olomuodossa, kuin 

ihmiskäyttäjien odotusten täyttyminen. Robottihahmot taas ovat kehittyneet suuren 

yleisön odotuksiksi tieteiselokuvien fantasiamaailman kautta.  

 

Tekoälyä ja robotteja koskevat käsitykset ja kuvitelmat ovat aina muotoutuneet osittain 

fiktion kautta.  Esimerkiksi tieteiskirjallisuus on vaikuttanut teknologiseen kehitykseen 

luodessaan tavoiteltavia visioita (tai vältettäviä kauhukuvia) tulevaisuudesta. Sana 

robotti tulee tsekkiläisestä sanasta robota, joka tarkoittaa pakkotyötä. Termi mainittiin 
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ensimmäistä kertaa vuonna 1920 Tsekkiläisen näytelmäkirjailija Karel Čapekin 

näytelmässä Rossum’s Universal Robots (R.U.R). Čapekin näytelmä kertoo 

futuristisista työntekijöistä, jotka ihminen on luonut automatisoidakseen työtä. Ihmisten 

ja robottien välille syttyy sota, jonka robotit voittavat. Sanaa robotiikka puolestaan 

käytti ensi kerran Isaac Asimov 1942 julkaistussa novellissa “Runaround”. Asimovin 

tarinoilla oli merkittävä vaikutus robotiikkaan liittyvään luovaan ajatteluun. (Kurfess 

2005, 3.) Käsitteen juuret ovat siis vahvasti tieteisfiktiivisessä traditiossa. 

 

Tieteisfiktioon perustuvaa menetelmää on ehdotettu käytettävän tieteen ja teknologian 

sääntelyn ja tulevaisuuden teknologian inspiroimiseksi. Tämä voisi tarkoittaa 

esimerkiksi tieteisfiktion kirjoitusharjoituksia luonnontieteiden opiskelijoille tai 

skenaarioiden rakentamista julkishallinnossa. Tieteisfiktio voidaan nähdä 

luonnontieteiden, insinööritieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen 

lähestymistapojen risteymäksi. Tieteisfiktion ihmiskeskeisyys, tulevaisuuteen 

suuntautuneisuus ja teknologian merkitysten pohtiminen voisivat helpottaa suuren 

yleisön osallistumista keskusteluun tekoälyn tulevaisuudesta. (Miller & Bennett 2008.) 

Tieteisfiktiota voidaan käyttää myös tulevaisuudesta kertovien prototyyppien luomiseen 

yritysmaailman tai julkishallinnon futurologien apuna (Bell, Fletcher, Greenhill, 

Gritffiths & McLean 2013). Toisaalta alaa syvällisesti tuntevat tutkijat voivat kirjoittaa 

harvinaisen yksityiskohtaista tieteisfiktiota alansa tulevaisuudesta ja käyttää sitä 

tutkimuskysymysten muotoiluun (Kymäläinen 2016).  

 

Teknologian todelliset vaikutukset ovat näkyvillä vasta kun se on levinnyt ja sen käyttö 

vakiintunut, vaikka teknologian saamaan muotoon voidaan vaikuttaa vain ennen sen 

vakiintumista (Mumford 1964). Tämän vuoksi on merkityksellistä, millaisia 

tulevaisuuksia uusille teknologioille kuvitellaan fiktiossa. H. G. Wellsin on katsottu 

ennustaneen atomipommin synty jo vuonna 1914 kirjassaan “The World Set Free”. 

Atomipommin kehittäjät myös kerrotusti hakivat tieteisfiktiivisestä kirjallisuudesta 

esimerkkejä sanoittaakseen tekemisiään. (Seed 2003.) Myös jo kaduilla liikkuvat 

itseajavat autot ja itsestään aukeavat liukuovet on ennustettu tieteisfiktiossa ennen kuin 

niistä tuli totta (Pogue 2018). Mediassa näkyvä tieteisfiktio on yhtä lailla kiinnostava 

tarkastelun kohde kuin varsinainen tekoälystä käyty yhteiskunnallinen keskustelu.  

 

2.2.5 Algoritmiset järjestelmät ja valta 



 
 

22 

 

Tekoäly on ihmisten rakentama algoritminen järjestelmä. Se on ohjelmoitu tekemään 

asioita, joita ohjelmoija haluaa sen tekevän. Ohjelmoijan omat arvot ja maailmankuva 

näkyvät valmiissa tekoälyssä. Algoritmit ja niiden muodostamat teknologiat eivät synny 

koskaan ilman päätöksiä tekevää ihmistä. Tarleton Gillespien ja Nick Seaverin nimeämä 

“kriittinen algoritmitutkimus” (critical algorithm studies) pohjautuu ajatukseen siitä, että 

teknologiaa kehittävät ihmiset käyttävät valtaa tuottamiensa ohjelmien kautta (Bucher 

2018). Kehittäjät eivät useinkaan käytä valtaa tietoisesti, mutta jokainen heidän 

tekemänsä valinta sulkee pois muita vaihtoehtoja ja määrittää lopputulosta. Järjestelmän 

kehittäjä ei siis voi olla käyttämättä valtaa tehdessään valintoja kehitysprosessin aikana. 

Tällä hetkellä teknologiasta käytävä julkinen keskustelu usein kadottaa päätöksiä 

tekevän toimijan näkyvistä. 

 

Beer (2017) muistuttaa ettei algoritmien valtaa voida tarkastella vain siitä näkökulmasta 

mitä koodi fyysisesti aiheuttaa, vaan myös sitä miten algoritmeja koskevat ajatukset ja 

huomiot liikkuvat sosiaalisessa ympäristössä ja miten ne määrittävät sitä, miten asiat 

tulisi tehdä. Algoritmeja ei pitäisi erottaa sosiaalisesta todellisuudesta erillisiksi 

teknisiksi objekteiksi, sillä sekä niiden synty ja suunnittelu että niiden toteutus ja 

implementointi ovat sidoksissa niihin liittyvään sosiaaliseen mielikuvitukseen. Beer 

(2017) korostaa erikseen algoritmin käsitteeseen sisältyvää valtaa, joka määrittää itse 

objektin potentiaalista valtaa. Algoritmin käsitteellinen merkitys on syntynyt osana 

laajempaa tapaa nähdä maailma ja se edustaa tietynlaisia laskennallisen 

objektiivisuuden arvoja.  

 

Kriittisen algoritmitutkimuksen esittämää kritiikkiä on syytä soveltaa myös 

laskennallisessa yhteiskuntatieteessä käytettyihin algoritmeihin. Tietyt menetelmät ja 

tutkijan tekemät valinnat johtavat tiettyihin tuloksiin, jotka voivat johtaa vääristymiin 

tulkinnoissa. Tämän vuoksi laskennallisten menetelmien käyttäjän tulisi suhteuttaa 

löydöksensä yhteiskuntatieteelliseen kirjallisuuteen ja seurata kriittisen 

algoritmitutkimuksen keskustelua. (Nelimarkka 2019.)  

 

Atomipommin kehittäminen synnytti keskustelun teknologian “kaksoiskäytöstä” hyviin 

ja pahoihin tarkoituksiin (Davies & Horst 2016). Tekoälystä käyty keskustelu jatkaa tätä 

perinnettä. Yhteen tarkoitukseen kehitettyjä teknologioita voidaan hyvin käyttää 
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johonkin toiseen, paljon vahingollisempaan tarkoitukseen. Esimerkiksi 

valvontajärjestelmillä voidaan pysäyttää terrori-iskuja tai niillä voidaan valvoa 

autoritäärisen valtion kansalaisia kohtuuttoman tarkasti. Historiallinen esimerkki 

vastaavasti on ydinvoiman kehittäminen. Se mahdollisti ydinvoimaloiden kehityksen, 

mutta myös Japaniin toisen maailmansodan päätteeksi tiputetut ydinpommit. 

Tekoälysovelluksia kehitetään jo nyt palvelemaan tehokkaampaa sodankäyntiä.  

  

2.3 Julkinen keskustelu 

 

Julkisuusteoriassa oletetaan, että yhteiskunnallinen valta ja julkiseen keskusteluun 

osallistuminen kulkevat käsi kädessä. Valtaapitävät pääsevät helpommin julkisuuteen 

määrittelemään asioita ja toisaalta julkisuudessa toimiminen tuo lisää valtaa. Julkisessa 

keskustelussa on merkityksellistä se, miten asiat esitetään ja kenen intressejä 

julkisuuteen päässeet näkemykset palvelevat. (Vehkalahti 2017.) Näistä syistä on 

tärkeää tutkia julkista keskustelua ja sitä, kuka pääsee ääneen määrittelemään oman 

kehyksensä ilmiöille. Tunnetuin julkisuusteorian kehittäjä on Jürgen Habermas 

([2004]1962), joka tutki porvarillisen julkisuuden kehittymistä 1700-1800-luvuilla. 

Habermas esitti oman käsityksensä ideaalista julkisuudesta “julkisuuden kehänä” 

(public sphere), jossa vapaat kansalaiset (porvarilliset miehet) voivat osallistua 

kriittiseen keskusteluun yhteiskunnasta. 1960-luvun julkinen keskustelu näyttäytyi tätä 

ideaalia vasten epäonnistuneena (Vehkalahti 2017). 

 

Habermasin julkisuusideaalissa kaikkien argumentteja arvioidaan vain argumentin 

laadun pohjalta, ei henkilökohtaisten ominaisuuksien ja sosiaalisen aseman pohjalta. 

Keskusteluun voivat osallistua kaikki kansalaiset ja sen myötä muodostuu lopputulos, 

jota kukaan ei olisi voinut muodostaa yksinään. (Habermas 1962.) Habermasin 

julkisuusteoriaa on kritisoitu paljon ja hän onkin pyrkinyt myöhemmissä teksteissään 

huomioimaan kritiikkiä sisällyttäen sitä teoriaansa (Vehkalahti 2017). Vaikka 

Habermasin teoriassa on runsaasti ongelmia, voidaan hänen tavoitettaan laajalla 

kansalaispohjalla käydystä deliberatiivisesti argumentoivasta julkisesta keskustelusta 

pitää hyvänä tavoitteena.  

 

The Royal Society of Arts -seura (Balaram, Greenham & Leonard 2018) korostaa 

kansalaisia tekoälyyn liittyviin päätöksiin osallistavan projektinsa raportissa, että 
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liberaalissa demokratiassa tällaiset päätökset tulee tehdä yleisön kanssa, eikä sen 

puolesta. RSA on ottanut tavoitteekseen eettisen tekoälyn edistämisen, jonka se 

määrittelee olevan “tekoäly, joka on suunniteltu ja toteutettu asiantuntijoiden ja 

kansalaisten välisen deliberatiivisen ja inklusiivisen dialogin kautta ilmaistujen suuren 

yleisön arvojen mukaan” (Balaram et al. 2018). Määritelmä poikkeaa merkittävästi 

useimmista muista eettisen tekoälyn määritelmistä korostaessaan demokraattista 

prosessia tekoälyä koskevien päätösten määrittäjänä.  

 

Eettisen tekoälyn saavuttamiseksi sen kehityksen pitäisi perustua yhteiskunnan yleisiin 

arvoihin lyhytaikaisen voitontavoittelun sijaan. Parhaiten nämä arvot saadaan selville 

tuomalla suuri yleisö dialogiin tekoälyä kehittävien ja tutkivien asiantuntijoiden kanssa. 

(Balaram et al. 2018.) Tekoälyn käyttö päätöksentekojärjestelmissä sekä yksityisellä 

että julkisella sektorilla lisääntyy jatkuvasti. Sen rooli ihmisten arkipäiväisessä elämässä 

kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi kansalaisten mielipiteiden tulisi vaikuttaa teknologian 

kehityksessä tehtyihin valintoihin.  

 

Tekoälyä koskeva julkinen keskustelu on erityisen kiinnostavaa koska kyse on uudesta, 

koko ajan kehittyvästä teknologiasta. Kuten aiemmissa alaluvuissa osoitettiin, 

määrittävät julkisen keskustelun odotukset teknologisen kehityksen suuntaa. Tieteen ja 

teknologian tulevaisuus taas on osa koko ihmiskunnan tulevaisuutta, kuten voidaan 

nähdä ydinvoiman historiasta (Miller & Bennett 2008). Tekoälyn potentiaalinen voima 

koko ihmiskunnan tilan parantamiseen tai tuhoamiseen on vielä ydinvoimaakin 

suurempi. Siksi kaikilla kansalaisilla pitäisi olla pääsy osaksi keskustelua määrittämään 

sitä, mitä nyt ollaan kehittämässä, tai vähintäänkin ymmärtää mitä on tulossa (Miller & 

Bennett 2008). 

 

2.3.1 Tiedejournalismin murros ja medialisaatio 

 

Yksi nykyistä tekoälyuutisointia selittävä tekijä voidaan löytää journalismin 

murroksesta ja erityisesti tiede- ja teknologiauutisoinnin muutoksista 2000-luvulla.  

Internetin nousu aiheutti perinteisen median murroksen, jonka myötä toimituksista 

erotettiin suuri joukko ihmisiä, työstä tuli nopeatempoisempaa ja laatuvaatimukset 

heikkenivät. Toimitusten tiede- ja teknologiaosastoja pienennettiin tai lopetettiin 

kokonaan monissa paikoissa (Felt & Fochler 2012). Muutokset tarkoittavat sitä, että 
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tiedeuutisia kirjoittavat yhä useammin aiheeseen perehtymättömät yleistoimittajat, joilla 

on vähemmän aikaa ja resursseja tutustua aiheeseen ja suuremmat kannusteet nojata 

lähinnä tiedotteisiin ja alan toimijoiden puheisiin (Schäfer 2017). Aikapaineet ja 

resurssien heikentyminen tekevät yhä vaikeammaksi tekoälyn kaltaisesta 

monimutkaisesta aiheesta uutisoimisen. 

 

Toinen tekijä on median digitalisaatio, joka on pakottanut myös laatumediat 

kilpailemaan lukijoiden klikkauksista vetoavilla otsikoilla. Paljon odotuksia keräävänä 

alana tekoäly kiihdyttää toimittajien mielikuvituksen keksimään lukijoita järkyttäviä tai 

innostavia otsikoita. Ylilyövät odotukset eivät ole vain toimittajien synnyttämiä. 

Tutkijat esittävät samankaltaisia ylilyöviä väitteitä oman tutkimuksensa saavutuksista 

esimerkiksi popularisoidessaan tai markkinoidessaan tutkimusta tai hakiessaan 

rahoitusta (Felt & Fochler 2012). Tällainen huomio osoittaa, etteivät journalistien 

ylilyönnit johdu ainakaan välttämättä näiden henkilökohtaisista ominaisuuksista vaan 

positiosta, johon mediatyö heidät asettaa.  

 

Tutkijat ovat usein haluttomia puhumaan julkisuudessa, ellei heillä ole vahvaa 

tieteellistä näyttöä tai julkisuudessa esiintymistä edellyttävää institutionaalista asemaa. 

Julkisuudessa esiintyessään tutkijat joutuvat kamppailemaan median 

sensaationhakuisuuden ja tutkimusyhteisön älyllisen rehellisyyden välillä. Kollegat 

myös suhtautuvat usein julkisuudessa esiintyviin tutkijoihin kriittisesti ja saattavat 

kyseenalaistaa näiden tieteelliset ansiot. (Rödder 2012.) Siksi julkisuudessa 

esiintyvillekin voi olla tavallistakin vaikeampaa kommentoida kauas tutkijoiden 

välisestä keskustelusta etääntynyttä tekoälykeskustelua. 

 

2.3.2 Aiempi tutkimus tekoälystä julkisessa keskustelussa 

 

Fast ja Horvitz (2017) ovat tutkineet julkista keskustelua tekoälystä analysoimalla New 

York Timesin artikkeleissa esiintyviä uskomuksia, kiinnostuksen kohteita ja tunteita 30 

vuoden ajalta vuosilta 1986-2016. Tekoälyä koskeva keskustelu on lisääntynyt 

huomattavasti vuodesta 2009 lähtien. Sentimenttianalyysin tulosten mukaan keskustelu 

on ollut jatkuvasti enemmän optimistista kuin pessimististä, mutta viime vuosina 

erityisesti kontrollin menetykseen, etiikkaan ja työelämään liittyvät huolet ovat 

yleistyneet. Toiveet tekoälyn mahdollisuuksista terveydenhuollossa ja koulutuksessa 
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ovat lisääntyneet ajan myötä. Tekoälyyn yhdistetyt termit vaihtelevat ajankohdan 

mukaan. Joitain esimerkkejä omana aikanaan erityisen runsaasti esiintyneistä termeistä 

ovat avaruusaseet vuonna 1986, shakki vuonna 1997, hakukoneet vuonna 2006 ja 

itseajavat autot vuonna 2016.  

 

New York Timesissa käyty julkinen keskustelu lähti nopeaan nousuun vuonna 2009 ja 

oli vähäisintä vuonna 1994. Optimistisia artikkeleita on ollut yleensä ottaen noin 2-3 

kertaa enemmän kuin pessimistisiä. Fast ja Horvitz (2017) käyttävät menetelmänä 

luonnollisen kielen prosessointia (natural language processing, NLP) ja joukkoistamista, 

jossa palkatut henkilöt tunnistavat artikkeleista etukäteen määriteltyjä indikaattoreita. 

Tutkijat validoivat yhtä löydöstään vertaamalla sitä keskustelupalsta Redditissä vuosien 

2010 ja 2015 välillä käytyihin keskusteluihin kontrollin menettämisen pelosta liittyen 

tekoälyn kehitykseen. Aineiston todetaan validoivan tulosta, sillä molemmissa 

aineistoissa pelko kontrollin menettämisestä on lisääntynyt. (Fast & Horwitz 2017.)  

 

Tekoälyn käsittelyä brittiläisessä mediassa vuoden 2018 kahdeksan ensimmäisen 

kuukauden aikana tutkinut raportti havaitsi uutisoinnin tuovan vahvasti esiin 

teollisuuden äänen. Kolmasosa uutisista perustui teollisuuslähteisiin ja lähes kaksi 

kolmasosaa artikkeleista käsitteli uusia tuotteita. Brittilehdistössä medioiden poliittinen 

suuntaus on voimakkaammin esillä kuin Suomen mediassa. Raportti huomasi 

oikeistolaisten lehtien keskittyvän uutisoinnissaan automaatioon, kansalliseen 

turvallisuuteen ja investointeihin, kun vasemmistolaiset lehdet korostivat eettisiä 

kysymyksiä, kuten yksityisyyttä ja tekoälyn aiheuttamaa syrjintää. (Brennen et al. 

2018.)  

 

Raportin johtopäätöksenä tutkijat toivovat uutisoinnin kuuntelevan vähemmän 

teollisuuden ääntä ja tutkijoiden ja aktivistien suurempaa näkyvyyttä artikkeleissa. 

Toinen raportin ehdotus kehottaa journalisteja tuomaan voimakkaammin esiin 

tieteellisen tekoälykeskustelun monipuolisuuden ja sen, ettei edes tekoälyn 

määritelmästä ole tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä. Aineistossa on havaittavissa 

tiettyä kansallista ylpeyttä Iso-Britannian saavutuksista tekoälyn saralla. (Brennen et al. 

2018) Hypen huipulla oleva uusi teknologia halutaan tehdä kansalliseksi 

ylpeydenaiheeksi yhdistämällä sen menestystarina kansallisiin myytteihin.  
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3 Menetelmä ja aineisto 

 

Tässä kappaleessa kerron käyttämistäni menetelmistä, aihemallinnuksesta ja 

kehysanalyysistä, sekä niiden yhdistämisestä kehysmallinnukseksi. Etenen laajemmasta 

kuvasta suppeampaan, kuvaten ensin laskennallisen yhteiskuntatieteen kenttää sekä etä- 

ja lähiluennan periaatteita. Sitten kuvaan aihemallinnusta ja kehysanalyysiä 

menetelminä. Tämän jälkeen siirryn kuvaamaan näiden yhdistämistä tässä tutkielmassa 

kehysmallinnukseksi ja menetelmien soveltamista tässä tutkielmassa. Pohdin 

menetelmien esittelyn jälkeen myös niiden rajoitteita. Lopuksi kuvaan käyttämääni 

aineistoa. 

 

3.1 Laskennallinen yhteiskuntatiede 

 

Menetelmällisesti tutkielma lukeutuu laskennallisiin yhteiskuntatieteisiin. 

Laskennallinen yhteiskuntatiede (computational social science) käyttää uutta 

teknologiaa ja suuria data-aineistoja ratkaistakseen yhteiskuntatieteellisiä 

tutkimuskysymyksiä (Lazer, Pentland, Adamic, Aral, Barabási, Brewer & Jebara 2009). 

Laskennallinen yhteiskuntatiede luetaan joskus kuuluvaksi osaksi digitaalisia 

ihmistieteitä, yhdessä digitaalisen humanismin kanssa. Esimerkiksi Suomen akatemia 

yhdistää humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset digitaaliset tutkimusalat käsitteen alle 

(aka.fi, 2018). Laskennallisen yhteiskuntatieteen on sanottu olevan perusteellinen 

muutos tutkimuksessa epistemologian ja etiikan tasolta lähtien (Kitchin 2014; boyd & 

Crawford 2012). 

 

Laskennalliset menetelmät mahdollistavat aineistojen käsittelyn huomattavasti 

laajemmalla skaalalla kuin koskaan aiemmin (Lazer et al. 2009). Flaounas, Ali, 

Lansdall-Welfare, De Bie, Mosdell, Lewis, ja Cristianini (2013) antavat esimerkkeinä 

perinteisen journalismin tutkimuksen ainestokokojen rajoitteista tutkimuksen, jossa 

tarvittiin kaksi avustajaa koodaamaan 113 artikkelia (Gilens & Hertzman 2000) ja 

toisen, jossa kolme assistenttia koodasi kahden sanomalehden 42 numeroa (Len-Rios, 

Rodgers, Thorson & Yoon 2005). Automatisoimalla aineiston koodauksen voidaan 

samalla vaivalla käsitellä lähes minkä tahansa kokoista dataa.  
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Laskennallisilla menetelmillä on omat rajoitteensa, joita on syytä tarkastella kriittisesti. 

Kvantitatiiviset menetelmät ovat yhtä lailla subjektiivisia kuin kvalitatiivisetkin, eikä 

suuri määrä dataa poista tätä faktaa. Päinvastoin, suuri määrä dataa voi moninkertaistaa 

algoritmin tuottaman yksittäisen virheen. (boyd & Crawford 2012.) 

 

3.2 Etä- ja lähiluku 

 

Franco Moretti on kirjallisuudentutkija, joka lanseerasi käsitteen etäluenta kirjassaan 

Distant reading vuonna 2013. Kirjallisuustieteen, kuten useiden muiden ihmistieteiden, 

perinteinen tutkimustapa on lähiluku. Lähiluennassa analysoidaan yksittäisiä tekstejä 

tarkasti lauseiden tai sanojen tasolla ja pyritään ymmärtämään tekstiä syvällisesti 

(Boyles 2012). Etäluennassa etäisyys on ymmärryksen ehto, sillä se mahdollistaa tekstiä 

suurempien kokonaisuuksien, kuten genren tai järjestelmän ymmärtämisen. Moretti ei 

ole huolissaan tekstin merkityksen katoamisesta luennan etääntyessä kohteestaan, vaan 

toteaa, että jos haluamme ymmärtää kokonaista järjestelmää, on hyväksyttävä, että 

samalla menetetään jotain. (Moretti 2013.) Etäluennan saama suosio on herättänyt 

vastustusta monelta suunnalta. Morettia on kritisoitu menetelmiensä objektiivisuuden ja 

laskennallisen analyysin mahdollisuuksien yliarvioimisesta (Ross 2014). 

 

Lähi- tai etäluenta eivät ole tiettyjä tutkimusmenetelmiä, vaan tutkimuksen tapoja. 

Kumpaakin toteutetaan useilla eri tutkimusmenetelmillä. Etäluenta mahdollistaa 

huomattavasti lähiluentaa suurempien tekstiaineistojen analyysin, mutta tutkimuksen 

ymmärtämistä varten tarvitaan lähiluentaa (Ylä-Anttila et al. 2018). Tämän vuoksi etä- 

ja lähiluentaa yhdistämällä saadaan kiinnostavampia tuloksia kuin vain toisella 

menetelmällä. Etäluentaa hyödyntävät menetelmät, kuten aihemallinnus, kadottavat 

suuren osan tekstin varsinaisesta merkityksestä ja kontekstista käsitellessään sitä vain 

sanojen välisinä esiintyvyyssuhteina. Tällöin tekstin merkitykset lauseiden ja 

kappaleiden tasolla häviävät. Toisaalta lähiluennassa ei koskaan päästä kovin kauas 

lauseiden ja kappaleiden tasosta, eikä sen avulla voida tarkastella laajoja kaaria kuin 

jonkinlaisen otannan avulla. Menetelmien voikin siis ajatella täydentävän toisiaan, 

toimivan eri tasoilla tekstiä ja tunnistavan siksi eri asioita.  

 

Aihemallinnuksen on sanottu olevan paras tällä hetkellä käytössä oleva menetelmä 

täyttämään Morettin etäluennan luomat lupaukset (Brauer & Fridlund 2013). Toisaalla 
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on toisaalta korostettu, ettei laskennallisen yhteiskuntieteen menetelmiä voi asettaa 

selkeästi Moretin luomaan etä- ja lähiluennan jakolinjan kummallekaan puolelle (boyd 

& Crawford 2012). 

 

3.3 Etäluku: aihemallinnus  

 

Tässä alaluvussa kuvaan aihemallinnusta yleisesti. Ensin kerron mistä menetelmässä on 

kyse, sitten kuvaan tarkemmin sen vaiheita.  

 

3.3.1 Mitä aihemallinnus on? 

 

Aihemallinnus-menetelmät voivat auttaa eri alojen tutkijoita ymmärtämään ja 

lajittelemaan jatkuvasti kasvavia digitaalisia tietovarantoja. Aihemallinnus on tekniikka 

suurten tekstiaineistojen sisällönanalyysiin, jonka avulla voidaan automaattisesti 

järjestää suuri määrä dokumentteja niissä piilevien aiheiden perusteella. (Blei 2012.) 

Aihemallinnuksen avulla on mahdollista analysoida suuria määriä tekstiä ilman 

manuaalista koodausta, mikä vähentää tutkimuksen vaatimaa työmäärää. Uraauurtava, 

LDA-aihemallinnusta (Latent Dirichlet Allocation) laskennallisen kielitieteen alalla 

käsittelevä artikkeli (Blei, Ng & Jordan 2003) julkaistiin jo yli viisitoista vuotta sitten, 

mutta yhteiskuntatieteissä on herätty aihemallinnuksen mahdollisuuksiin vasta viime 

vuosina (Jacobi, Van Atteveldt & Welbers 2016). Menetelmä perustuu tekstiaineistojen 

tilastolliseen ryhmittelyyn ja löytää ryhmittelyn avulla käsittelemästään dokumentista 

luokkia tai aiheita (Blei 2012).  

 

Aihemallinnuksella tarkoitetaan laajaa luokkaa erilaisia tilastotieteellisiä malleja, jotka 

luokittelevat tekstiä kategorioiksi. Tilastotieteen näkökulmasta aiheella (topic) 

tarkoitetaan sanojen pistetodennäköisuusfunktiota (probability mass function). 

(Grimmer & Stewart 2013.) Aihemallit perustuvat siis todennäköisyysjakaumiin, joiden 

perusteella havaitaan dokumenttien ja sanojen kuuluminen aiheisiin (Blei 2012). 

Laskeakseen aiheen malli arvioi sanojen esiintymistä yhdessä koko dokumentin sisällä. 

Dokumentti voi käsitellä esimerkiksi yhdysvaltain terveydenhoitouudistusta, jolloin 

siinä todennäköisesti esiintyviä sanoja olisivat esimerkiksi terveys, hoito, uudistus ja 

vakuutus. Erilaisilla aihemallinnustavoilla on samanlainen hierarkkinen rakenne. 

(Grimmer & Stewart 2013.) Aihemallinnus tarkoittaa myös joukkoa algoritmeja, joiden 
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avulla voidaan kaivaa esiin ja luokitella merkittävimpiä teemoja suuresta ja 

lajittelemattomasta joukosta dokumentteja (Blei 2012). Aiheet ovat siis itse asiassa 

sanafrekvenssien todennäköisyysjakaumia (Blei et al. 2003).  

 

Aihemallinnus on ohjaamaton koneoppimismenetelmä, eli siinä ei tehdä ennakkoon 

oletuksia aineiston luokittelukriteereistä kuten ohjatuissa koneoppimismenetelmissä 

(Blei 2012). Se vastaa aineistolähtöisiä menetelmiä yhteiskuntatieteiden perinteisessä 

menetelmäpakissa ja sen avulla aineistolle etsitään laskennallisesti ryhmiä, joihin 

aineisto luokitellaan (Nelimarkka 2019). Aihemallinnusta ovat yhteiskuntatieteiden 

piirissä käyttäneet erityisesti politiikan tutkijat, mutta sen on osoitettu useassa 

tutkimuksessa sopivan hyvin myös journalististen aineistojen tutkimukseen (Jacobi et al. 

2016).  

 

3.3.2 Menetelmän vaiheet 

 

Aihemallinnus voidaan jakaa neljään vaiheeseen: esikäsittely, parametrien valinta, 

analyysi ja tulkinta.  

 

I. Esikäsittely 

 

Esikäsittelyvaiheessa eri sija- ja taivutusmuodoissa esiintyvät sanat muutetaan samaan 

perusmuotoon stemmauksen tai lemmauksen avulla. Ensimmäisessa sanat katkaistaan 

kieliopillisten sääntöjen pohjalta, jälkimmäisessä taas etsitään perusmuotoisia ilmauksia 

sanakirjojen ja kielellisen analyysin kautta. Molempiin löytyy internetistä valmiita 

välineitä: stemmaukseen käytetään yleisesti Natural Language Toolkit (NLKT) -

palvelua (Natural Language Toolkit 2019). Suomeksi tehtävään lemmaukseen voidaan 

käyttää Kielipankin palvelua (Kielipankki 2019). Englanninkieliseen aineistoon sopii 

yleensä stemmaaminen, mutta enemmän taivutusmuotoja sisältäviin kieliin, kuten 

suomeen, lemmaaminen voi olla parempi ratkaisu (Haselmayer & Jenny 2014; Jacobi et 

al. 2016).  

 

Aineisto on esikäsittelyvaiheessa tärkeää myös “puhdistaa”, eli muuttaa koko teksti 

pienaakkosiksi ja poistaa välimerkit sekä numerot. On hyvä myös poistaa yleisimpiä 

sanoja, kuten konjunktiot, yleiset verbit ja mahdollisesti kaikki partitiivit ja erisnimet. 
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Aineiston puhdistamiseen ei etenkään suomenkielisen tekstianalyysin osalta ole vielä 

kovin vakiintuneita malleja, joten on syytä dokumentoida ja perustella tutkimuksessa 

tehdyt valinnat huolellisesti. Nelimarkka (2019) suosittelee siksi aineiston 

puhdistamiseen perinteisiä tapoja, eli aineiston lemmaamista ja yleisten sekä 

harvinaisten sanojen poistoa esikäsittelyvaiheessa. (Nelimarkka 2019.) 

Esikäsittelyvaiheessa teksti myös saneistetaan (tokenization), eli jaetaan sanalistoiksi 

(Jacobi et al. 2016). 

 

Näiden suositusten perusteella tämän tutkielman aineiston esikäsittelyssä on päädytty 

lemmaukseen. Lisäksi aineistoa on käsitelty poistamalla siitä suomen kielessä 

yleisimmin käytettyjä sanoja sekä sanoja, jotka esiintyvät aineistossa niin usein tai 

harvoin että niiden mukana pitäminen heikentäisi analyysin laatua. Aineistoon 

kuuluvista artikkeleista on lemmauksen jälkeen muodostettu python-tiedosto, joka 

sisältää kaiken aineistossa mukana olevan datan. Python-tiedostosta on puolestaan 

muodostettu R-tiedosto, johon on poimittu kaikki tutkimuksen kannalta kiinnostavat 

tiedot artikkeleista, kuten niiden julkaisuaika, kirjoittaja, julkaisupaikka ja otsikko. 

Lemmatusta aineistosta on seuraavaksi poistettu usein esiintyvät sanat (stopwords) ja 

sanat, jotka eivät esiinny vähintään kahdessa dokumentissa. Sanojen poistamiseksi 

tehtiin kymmeniä iteraatioita, joissa tarkasteltiin aina kulloinkin aineiston yleisimmiksi 

nousseita sanoja ja päätettiin, ovatko sanat relevantteja analyysille. Sanojen poisto oli 

siis pitkälti tutkijan subjektiivisen arvion varassa, eikä mitään virallisia sanalistoja sitä 

varten ainakaan suomeksi ole olemassa. Samalla kaksi dokumenttia poistettiin 

aineistosta. Tämän jälkeen aineistossa on 2284 dokumenttia ja 20 588 eri sanaa. 

 

II. Parametrien valinta 

 

Yhtenä keskeisenä haasteena aihemallinnuksen käytössä pidetään aiheiden määrän (k) 

valintaa. K:n arvon valintaan ei ole olemassa yksiselitteistä oikeaa ohjetta. Valintaa 

ohjaa faktorianalyysia vastaava tasapainon ihanne, sillä tavoitteena on kuvata aineisto 

harvemmilla aiheilla kuin se oikeasti sisältää, mutta tarpeeksi monella, ettei relevanttia 

tietoa hukata (Jacobi et al 2016). Mallinnuksessa käytetty aiheiden määrä voidaan valita 

joko tekemällä subjektiivista sisällöllistä tulkintaa tai käyttämällä tilastollisia 

menetelmiä. Sisällöllistä tulkintaa voidaan tehdä esimerkiksi käyttäjäkokeen avulla, 

jossa koehenkilöt valitsevat mielestään selkeimmin tulkittavissa olevan useista eri 
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aihemäärillä laadituista malleista. Subjektiiviset näkemykset voivat poiketa toisistaan 

selvästi ja koehenkilöt voivat käyttää keskenään erilaisia strategioita määrän valintaan. 

(Nelimarkka 2019.)  

 

Tilastollisia mittareita ovat esimerkiksi perplekstiteetti, loglikelihood/held-out 

likelihood, semanttinen koherenssi ja residuaalit (Nelimarkka 2019; Roberts, Stewart & 

Tingley 2015). Nelimarkka (2019) suosittelee laskennallisten mittarien käyttöä, tällä 

hetkellä erityisesti harmoniseen keskiarvoon perustuvaa loglikelihood-mittaria, 

painottaen samalla, että on tärkeää liittää saadut tulokset yhteiskuntatieteelliseen 

teoreettiseen kirjallisuuteen. Aihemallinnus on menetelmänä tuore ja tiedeyhteisö käy 

vilkasta keskustelua oikeista mittareista sen arviointiin, minkä vuoksi useita eri 

vaihtoehtoja on ehdotettu ja kehitteillä (esim. Wallach et al. 2009, Chang, Gerrish, 

Wang, Boyd-Graber, & Blei 2009, Mimno et al. 2011, Nelimarkka 2019). “Oikea” 

määrä aiheita matemaattisessa mielessä ei kuitenkaan kerro mitään aiheiden 

tulkittavuudesta ihmisten näkökulmasta, ne voivat olla jopa ristiriidassa keskenään 

(Jacobi et al. 2016). 

 

 Algoritmi löytää helposti suuremmasta aihemäärästä sellaisia nyansseja, jotka eivät 

ihmistulkitsijan mielestä ole relevantteja (Chang et al. 2009). Yhteiskuntatieteissä useat 

aihemallinnusta hyödyntäneet ovatkin käyttäneet matemaattisia mittareita lähinnä 

suuntaa antavina ja muodostaneet lopulliset mallit tutkijan subjektiivisen arvion pohjalta 

esimerkiksi aiheita yhdistellen (esim. Jacobi et al 2016). Yhteiskuntatieteellisissä 

tutkimuksissa onkin usein valittu aihemäärä tutkijoiden tekemän subjektiivisen arvion 

mukaan, kun taas tietojenkäsittelytieteessä tilastolliset mittarit ovat korostuneet 

(Nelimarkka 2019).  

 

Perpleksiteetti mittaa sitä, kuinka usein tuotettu malli luo alkuperäisen aineiston 

mukaisia dokumentteja (Blei 2012). Perpleksiteetin ja ihmisten tekemien arvioiden 

välillä on havaittu negatiivinen korrelaatio, eli suurempi perpleksiteetti ei tee mallista 

selkeämpää ihmisnäkökulmasta (Chang et al. 2009). Koska käytän tässä tutkielmassa 

Structural topic models -pakettia (STM) aihemallinnuksen tekoon, hyödynnän myös k:n 

arvon valintaan STM-paketin käyttämiä mittareita, eli held-out likelihoodia, semanttista 

koherenssia ja jäännöksiä (Roberts et al. 2015).  
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Held-out likelihood mittaa sitä, miten hyvin kukin malli ennustaa aiemmin tuntematonta 

dataa. Se mittaa siis ennustusvoimaa, ei latenttia rakennetta, eli se ei ota huomioon mitä 

aiheet ovat (Wallach et al. 2009). Held-out likelihoodin käyttö mittarina on saanut myös 

kritiikkiä, sillä se ei välttämättä kuvaa sitä, mitä ihmiskäyttäjät pitävät olennaisena 

mallin selkeyden kannalta. Chang et al. (2009) osoittivat tutkimuksessaan, että pienempi 

määrä aiheita tekee mallista tarkemman, mutta ennustaa huonommin siihen 

kuulumattomia dokumentteja. Suurempi määrä aiheita siis kasvattaa ennustusvoimaa 

(held-out likelihoodia), mutta ei yleensä mallin tarkkuutta ihmisten silmissä. (Chang et 

al. 2009.) Held-out likelihood kuvaa samaa asiaa kuin loglikelihood, jota esim. 

Nelimarkka (2019) pitää hyvänä mittarina aihemäärän arviointiin. 

 

Semanttinen koherenssi on korkeimmillaan, kun tietyssä aiheessa kaikista 

todennäköisimmin esiintyvät sanat esiintyvät usein yhdessä. Se korreloi voimakkaasti 

ihmisten tekemien aiheen laatua koskevien arvioiden kanssa. Korkea semanttinen 

yhtenäisyys saatetaan kuitenkin saavuttaa myös muutamalla hyvin yleisten sanojen 

dominoimalla aiheella, minkä vuoksi on hyvä tarkastella myös sanojen eksklusiivisuutta 

tietylle aiheelle. (Silge 2019.)  

 

STM-paketti antaa arvioin myös jäännöksistä (residuals) ja todennäköisyyden 

marginaalisesta alarajasta (lower bound), jota voidaan ajatella mallin sisäisen 

sopivuuden mittarina (Roberts et al. 2015). Eri aihemäärillä tehtyjen mallien väliltä 

valittaessa tässä tutkielmassa pyritäänkin kiinnittämään huomiota useaan eri mittariin, 

painottaen kuitenkin held-out likelihoodia. Tavoitteena on mahdollisimman korkea 

semanttinen koherenssi ja ja ennustusvoima (held-out likelihood) mahdollisimman 

pienillä jäännöksillä. Monien muidenkin tilastollisten mittarien käyttö aihemäärän 

valinnassa olisi ollut mahdollista, eikä viimeistä sanaa menetelmästä käydyssä 

tieteellisessä keskustelussa olla vielä sanottu (Nelimarkka 2019).  

 

III. Analyysi 

 

Aihemallinnus laskee jokaiselle dokumentille ja sanalle kuuluvuuden jokaiseen 

aiheeseen ja antaa tälle arvon 0 ja 1 väliltä. Malli muodostaa aineistosta dokumentti-

sana -matriisin, joka listaa jokaisen sanan esiintyvyyden jokaisessa dokumentissa 

(Jacobi et al. 2016).  
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Latent dirichlet allocation (LDA) eli “piilevä” Dirichlet-jakauma on 

aihemallinnusmenetelmistä yksinkertaisin ja suosituin. Se on tilastollinen malli, joka 

pyrkii löytämään dokumentteihin kätkeytyvät aiheet. (Blei 2012.) LDA olettaa, että 

jokaisessa dokumentissa on useita aiheita ja samat aiheet esiintyvät useassa eri 

dokumentissa (Jacobi et al. 2016). Aihemallinnus paljastaa dokumenttien “piilotetun 

rakenteen”, jonka esiin kaivaminen käsin olisi todella vaivalloista (Blei 2012). Toinen 

LDA-menetelmässä tehdyistä oletuksista on, että sanat muodostavan sanapilven (bag of 

words), jossa sanojen järjestys tai keskinäinen suhde ei merkitse mitään. Menetelmä 

olettaa myös dokumenttien järjestyksen olevan merkityksetön. Neljännen oletuksen 

mukaan dokumenteista löydettyjen aiheiden määrä on tunnettu ja pysyvä. (Blei 2018.) 

Jokaisella aiheella on sisäinen koherenssi, jota voidaan mitata erilaisilla mittareilla 

(Jacobi et al. 2016).  

 

Dirichlet-jakauma on todennäköisyyspohjainen tilastollinen jakauma, joka käyttää 

kolmea hyperparametria: alkuarvaus aiheiden jakautumisesta dokumenteille (α), 

alkuarvaus aiheiden jakautumisesta sanoille (β) ja aiheiden määrä (k). Kaksi 

ensimmäistä parametria vaikuttavat aihemallinnuksen herkkyyteen tulkita aiheiden 

esiintyvän eri dokumenteissa ja sanoissa. Kolmannen parametrin, eli aiheiden määrän 

valintaa pidetään keskeisenä haasteena aihemallinnuksen käytössä. (Nelimarkka 2019.) 

 

IV. Tulkinta 

 

Nelimarkka (2019) suosittelee aiheiden tulkintaan ja käyttöön kolmea vaihtoehtoista 

lähestymistapaa: teoriakirjallisuuden käyttöä sisällön apuvälineenä tai arvioinnin 

kohteena, triangulaatiota muiden analyysitapojen kanssa tai tulkintojen kirjaamista 

aineistolähtöisen grounded theory -prosessin mukaisesti. Nelimarkka (2019) 

peräänkuuluttaa myös refleksiivisempää raportointia, jossa tuodaan esiin tutkijoiden 

taustoja, julkaisemattomia analyysejä ja syitä tulkintoihin. Tässä tutkielmassa 

noudatetaan tavallaan kaikkia kolmea suositeltua tapaa tulkita aihemallinnuksen 

tuloksia. Tulkinnan apuna käytetään teoriakirjallisuutta, keskeisimpänä taustateoriana 

odotusten sosiologiaa. Odotusten tunnistamiseksi käytetään triangulaation hengessä 

aihemallinnuksen tukena kehysanalyysiä, jonka tulkinnat aineistosta kirjataan tarkasti. 

 



 
 

35 

Aihemallinnuksen tulkintavaiheessa tarkastellaan tuloksena saatuja sanalistoja aiheittain 

ja nimetään aihe sanaryhmän perusteella. Nimeäminen perustuu tutkijan tulkintaan 

sanojen ja aiheiden suhteesta, eikä siihen ole olemassa yleisiä sääntöjä. 

Tulkintavaiheessa on syytä myös validoida tuloksia. Nelimarkka (2019) esittää kolme 

tapaa validoida tuloksia. Ensimmäisessä tavassa tulkitaan aihemallinnuksen aiheita 

koodikirjana aineistolle ja koodataan osa aineistosta manuaalisesti sen avulla. Toisessa 

tavassa tehdään käyttäjäkokeita, joiden avulla verrataan ihmisten sanoista tekemää 

tulkintaa aihemallinnuksen tuottamiin aiheisiin. Kolmannessa tavassa useampi tutkija 

muodostaa tulkinnan sanalistoista, minkä jälkeen tulkinnoista keskustellaan ja niitä 

täsmennetään. (Nelimarkka 2019.) Tässä tutkielmassa aihemallinnusta jatketaan 

kehysanalyysin avulla, joten myös validointi perustuu kehysanalyysiin.  

 

3.4 Lähiluku: Kehysanalyysi 

 

Erving Goffman (1974) loi kehysanalyysin käsitteen teoksessaan Frame analysis, mutta 

käytti sitä lähinnä ihmisten välisen kasvokkaisen vuorovaikutuksen tulkintaan. 

Kehysten käyttö tulkintavälineinä on Goffmanin jälkeen kehittynyt moneen suuntaan 

(Ylä-Anttila et al. 2018). Erityisesti sitä on käytetty julkisen keskustelun ja 

journalististen lähteiden tulkitsemiseen (Reese 2001). Kehyksille on annettu monia 

erilaisia määritelmiä, minkä vuoksi on tärkeää ilmaista kussakin tutkimuksessa 

käytettäväksi valittu määritelmä selkeästi. Goffmanille (1974) kehykset olivat 

organisoinnin sääntöjä, jotka mahdollistavat ilmiöiden tunnistamisen ja luokittelun. 

Mediasta löydetyt kehykset ovat yhden määritelmän mukaan “sosiaalisesti jaettuja ja 

ajassa pysyviä järjestäviä sääntöjä, jotka toimivat symbolisesti strukturoidakseen 

sosiaalista maailmaa merkitykselliseksi” (Reese 2001, 11). Kehyksiä on kuvattu myös 

““kognitiivisiksi ikkunoiksi” joiden läpi tarinat “nähdään”” (Pan & Kosicki 1993, 59) ja 

““kartoiksi” jotka auttavat meitä navigoimaan moniulotteisen todellisuuden metsän 

läpi” (Gamson 1992, 117). 

 

Nojaan tässä tutkielmassa Robert Entmanin (1993) käsitykseen kehysanalyysistä. 

Entman näkee viestinnän oppialan tehtävänä tuoda yhteen teorioita, jotka esiintyisivät 

muuten sattumanvaraisesti muilla aloilla. Kehysanalyysi toimii esimerkkinä tällaisesta 

teoriasta, jonka erilaisia soveltamistapoja viestinnän tutkijat voisivat syntetisoida. 

Entmanin painotus kehysanalyysin roolista viestinnän tutkimuksessa tekee hänen 
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määritelmästään erityisen sopivan viestinnän alan gradun käyttöön. Linström ja Marais 

(2012) nimeävät Entmanin artikkelin vuodelta 1993 Goffmanin jälkeen 

merkittävimmäksi käänteeksi kehysanalyysin kehittymisessä yleiseksi menetelmäksi. 

Sovellan analyysissäni Entmanin lisäksi Linströmin ja Marais’n (2012) käytännön 

ohjeita kehysanalyysin tekemiseksi. 

 

Entmanille kehystäminen tarkoittaa: 

 

“havaitusta todellisuudesta tiettyjen näkökulmien esiin nostamista ja merkittävämmäksi 

tekemistä tavalla, joka korostaa tiettyä ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, 

moraalista arviointia ja/tai toimintasuosituksia kuvattuun asiaan liittyen”  

(Entman 1993, 52). 

 

Eriteltynä kehykset siis: 

1. “Määrittelevät ongelmia 

2. Tunnistavat syitä ongelmiin 

3. Tekevät moraalisia arvioita 

4. Ehdottavat parannuksia ongelmiin ja ennustavat niiden vaikutuksia” 

(Entman 1993, 52) 

 

Kitzinger (2007, 141) listaa asioita, joihin tekstissä voi kiinnittää huomiota kehysten 

löytämiseksi seuraavasti: “käytetyt kuvat, käytetty kieli, käytetyt nimitykset ja 

määritelmät, tarjotut selitykset, vastuullisiksi nimetyt, ehdotetut ratkaisut, narratiivinen 

rakenne, kontekstualisointi ja yhteydet, herätetyt historialliset assosiaatiot, vertaukset ja 

metaforat, tunteisiin vetoaminen, ketkä on kutsuttu kommentoimaan, miten puhujat on 

esitelty ja miten erilaiset hahmot, ryhmät ja sosiaaliset liikkeet kuvataan”. Käytän 

tutkielman analyysiosiossa hyödyksi sekä Kitzingerin esiin nostamia analyysin kohteita, 

että Entmanin määrittelemiä kehysten toimintoja.  

 

Yksikin lause voi sisältää useita näistä kehysten toimintatavoista, mutta suuri osa 

dokumentista ei välttämättä sisällä niistä yhtäkään. Entman määrittelee kehyksille neljä 

eri sijaintia: viestijän, tekstin, vastaanottajan ja kulttuurin. Viestijän ja vastaanottajan 

kehykset saattavat olla erilaiset, eikä vastaanottaja välttämättä ota vastaan sitä kehystä, 

jonka viestijä on tekstillä pyrkinyt välittämään. Vastaanottajan sisäiset skeemat 
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määrittävät sen, mikä hänelle tekstistä nousee esiin, eikä se aina ole tekstissä eniten 

painotettu asia. (Entman 1993.) Kehykset “pohjustavat” (priming) vastaanottajan 

olemaan vastaanottavaisempi niiden aiheille herättämällä kehystettyihin aiheisiin 

liittyviä skeemoja (Entman 2007). Vastaanottajat ovat erityisen herkkiä tekstin kehysten 

hyväksymiselle, jos heillä on vain vähän tietoa muista vaihtoehtoisista kehyksistä. 

Useimmiten vastakkainen tapa kehystää käsiteltävä aihe puuttuu täysin tekstistä ja sen 

huomioon ottaminen vaatii vastaanottajalta tietoa useammista kehyksistä. Kulttuuri 

puolestaan koostuu jonkin sosiaalisen ryhmän jakamista yhteisistä kehyksistä. (Entman 

1993.) 

 

Kehysanalyysi tässä tutkielmassa keskittyy kehyksiin, jotka esiintyvät tekstissä ja 

merkityksiin, joita viestijä niillä pyrkii välittämään, sillä tekstin kautta ei ole 

mahdollista päästä vastaanottajien tulkintoihin käsiksi. Tutkijan tekstissä havaitsemat 

kehykset eivät siis ehkä koskaan päädy vaikuttamaan vastaanottajiin. Teksti voi tehdä 

asioista keskeisempiä sijoittelun avulla, toistamalla niitä tai yhdistämällä ne 

kulttuurisesti tuttuihin symboleihin. Tulkinnan kannalta on yhtä merkittävää mitä 

kehyksiä tekstistä on jätetty pois, kuin mitä näkökulmia siinä on käytetty. Maailmassa 

on loputtomasti mahdollisia näkökulmia asioihin, joita voidaan tuoda esiin tai piilottaa 

sen mukaan, miten asiat kehystetään. (Entman 1993.)  

 

Kitzinger (2007, 154) erittelee kehysanalyysin kolmeksi tutkimusperspektiiviksi 

tuotannon, sisällön ja vastaanoton kehysten tulkitsemisen, joista tässä tutkielmassa 

sovelletaan sisällön tulkitsemisen perspektiiviä. Kehyksiä analysoidaan eri 

yksityiskohtaisuuden tasoilla, joiden valinta riippuu tutkijasta. Tutkija voi olla 

kiinnostunut hienovaraisista eroista kielen tasolla tai laajoista linjoista 

yhteiskunnallisella tasolla. (Kitzinger 2007.) 

 

Journalistissa teksteissä esiintyvät kehykset ovat erityisen kiinnostavia, sillä ne 

levittäytyvät laajalle lukijakunnalle ja tarjoavat tapoja määritellä todellisuutta. Siksi se, 

joka saa oman kehyksensä esiin uutisiin käyttää poliittista ja sosiaalista valtaa. Erityisen 

paljon valtaa on sillä, joka määrittelee uuden ilmiön käsitteet ensimmäisinä, sillä 

vakiintuneita termejä on vaikeaa muuttaa. (Entman 1993.) Zallerin (1992) mukaan 

kehystäminen on jopa demokraattisen prosessin keskeinen vallankäytön alue, sillä 

poliittinen eliitti kontrolloi asiakysymysten kehyksiä, joiden pohjalta puolestaan 
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muodostuu julkinen mielipide. Valittu kehys vaikuttaa tutkitusti vastaanottajien 

mielipiteen muodostumiseen, joten mitä todellinen julkinen mielipide voi edes olla? 

Kehysanalyysia tarvitaan julkisen mielipiteen muodostumisen ymmärtämiseksi. 

(Entman 1993.)  

 

“Media ei kerro ihmisille onnistuneesti “mitä ajatella asioista” (what to think), mutta 

onnistuu ilmiömäisesti kertomaan ihmisille “mitä asioita ajatella (what to think about) 

(Cohen 1963, 13). Se, mitä asioita ajattelee ohjaa kuitenkin voimakkaasti sitä, mitä 

asioista ajattelee, joten medialla on merkittävää valtaa yleisön ajatteluun. Asioiden 

kehystäminen kehystäjälle suotuisalla tavalla on yksi yleisimmistä tavoista vaikuttaa 

vastaanottajien ajatuksiin. (Entman 2007.) 

 

Aihemallinnuksella tehdyn kehysanalyysin etu suhteessa perinteiseen kvalitatiiviseen 

kehysanalyysiin on sen automaattisuus: menetelmän avulla voidaan löytää “kehyksiä” 

suurista aineistokokonaisuuksista huomattavasti helpommin kuin manuaalisesti 

läpikäymällä (Ylä-Anttila, Eranti & Kukkonen 2018). Aihemallinnuksen avulla tehdystä 

kehysanalyysistä poistuu normaalisti kehysanalyysiin tärkeänä osana kuuluva kehysten 

tunnistaminen tekstiä lukemalla, sillä tunnistaminen on tapahtunut automatisoidusti 

etäluvun avulla. Tekstin lähilukeminen kehysanalyyttisesti tarkoittaakin siis tässä 

tapauksessa automaattisesti tunnistettujen tekstien validoimista ja niiden 

yksityiskohtaisempaa ymmärtämistä. Tässä tutkielmassa lähiluvun avulla on tunnistettu 

tekstistä löytyviä odotuksia. 

 

Jotkut laadullista tutkimusta painottavat tutkijat saattaisivat vastustaa kehysanalyysin 

yhdistämistä aihemallinnukseen. Esimerkiksi Reese (2007) varoittaa kehysanalyysin 

käyttäjiä redusoimasta tekstiin piiloutuvia merkityksiä laskemalla sanojen esiintyvyyttä 

ja luokittelemalla niitä luokkiin. Connolly-Ahern ja Broadway (2008) toteavat, etteivät 

kehykset ole sama asia kuin aiheet, sillä kehykset ovat tapoja lähestyä ja ymmärtää 

aiheita. Van Gorp (2007, 72-73) puolestaan on ehdottanut kvantitatiivisen ja 

kvalitatiivisen kehysanalyysin yhdistelmää, jossa tarkastellaan yleisiä linjoja 

ensimmäisen avulla ja hienovaraisempia kehystämisen keinoja jälkimmäisellä. 

Laadullisen kehysanalyysin merkitystä korostavat painottavat, että tekstin yleisimmät 

sanat eivät välttämättä ole kaikista merkittävimpiä (Connolly-Ahern & Broadway 

2008). Kehysanalyysin laadullisen luonteen tavoittamisen vuoksi pidän olennaisena 
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validoida aihemallinnuksen tuottamia kehyksiä lähilukemalla tekstiä, vaikka 

koneoppimismenetelmän lopputulos ei olekaan aivan samalla tavalla vain 

kvantitatiivinen kuin perinteisten kvantitatiivisten menetelmien.   

 

Luvussa 3.3. esittelin aihemallinnuksen soveltamisen neljä eri vaihetta. Esittelen tässä 

lyhyesti uutismedian kehysanalyysin vaiheet Linströmiä ja Maraista (2012, 29-30) 

mukaan. Aluksi valitaan tarkasteltava aihe, uutislähde ja aikaväli. Sitten kerätään otos ja 

tunnistetaan, onko analyysiyksikkö artikkeli, lause tai sana. Tässä tutkielmassa aineisto 

valikoituu algoritmisesti aihemallinnusohjelman läheisimmin aiheisiin liittämistä 

artikkeleista ja analyysiyksikkö on artikkeli. Seuraavaksi luokitellaan ja tunnistetaan 

kehyksiä. Tässä tutkielmassa tunnistetaan odotusten sosiologian teoriaan nojaten 

artikkeleista löytyviä odotuksia ja lisäksi aineistolle yhteisiä laajempia 

keskustelukehyksiä. Kehykset tunnistetaan lukemalla aineistoon kuuluvat artikkelit 

useaan kertaan, alleviivaamalla käsin tekstistä löytyviä odotuksia ja erittelemällä ne 

odotuslistaksi. Lopuksi huolellisen lähiluvun jälkeen teksteistä löytyviä keskusteluja 

vedetään yhteen ja tunnistetaan niistä löytyviä laajempia kehyksiä. Tutkielmassa tehty 

kehysanalyysi mukailee Linströmin & Marais’n (2012) ja Alozien (2005) kuvaamia 

analyysiprosesseja.  

 

3.5 Etä- ja lähiluvun yhdistäminen: kehysmallinnus 

 

Mitä aihemallinnuksen tuottamat aiheet oikeastaan ovat? LDA-mallin tuottamat aiheet 

ovat sanaryhmiä, jotka esiintyvät usein yhdessä tietyn kaavan mukaan. Niitä on tulkittu 

eri tavoin, esimerkiksi aiheina (Quinn et al. 2010), teemoina, puhetyyleinä ja 

tapahtumina. Yksi toimivimpia ja journalismin tutkimukseen sopivimpia tapoja 

tulkintaan on ajatella aiheita kehyksinä. Kehykset muodostuvat, ainakin teoriassa, 

tiettyjen sanojen esiintyessä yhdessä toistuvasti. Algoritmin tulos ei välttämättä 

kuitenkaan vastaa täydellisesti tutkijan kehittelemiä teoreettisia konsepteja, joten se, 

mitä aiheet oikeastaan esittävät on lopulta empiirinen kysymys. (Jacobi et al. 2016.) 

Tässä tutkielmassa aihemallinnuksen tuottamia aiheita tulkitaan kehyksinä.  

 

Blein (2003, 2012), Nelimarkan (2019) ja Linströmin ja Marais’n (2012) pohjalta 

käytän tässä tutkielmassa aihemallinnuksen ja kehysanalyysin yhdistävää synteesiä 

heidän esittelemistään tutkimusmenetelmistä, aihemallinnuksesta ja kehysanalyysistä. 
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Kutsun sitä tästä eteenpäin kehysmallinnukseksi. Kehysmallinnus on toteutettu 

valitsemalla ilmiö, jota tutkia (tekoäly), suodattamalla isosta tekstiaineistosta ilmiöön 

liittyvät artikkelit ja tekemällä artikkeleille aihemallinnus. Aihemallinnus tuottaa 

kehyksiä, jotka nimetään kuvaavasti. Aihemallinnus-ohjelmistopaketin avulla valitaan 

kuhunkin kehykseen läheisesti liittyvä artikkeli, joka lähiluetaan kehysanalyyttisesti 

yksityiskohtaisemman analyysin ja validoinnin tekemiseksi. Tekstistä tunnistetaan 

lähiluvun avulla odotuksia ja laajempia keskustelukehyksiä. Samalla tarkastellaan 

aihemallinnuksen tuottamien kehysten validiteettia.  

  

Aihemallinnuksen tuottamat aiheet ovat lähes täysin induktiivisia eli “teoriavapaita”, 

koska mallia käyttävä ihminen ei anna sille aineiston ja aihemäärän lisäksi mitään 

vaatimuksia sen luokittelusta (Ylä-Anttila et al. 2018). Ihmisen osuus tulee vasta koneen 

tekemän luokittelun jälkeen aiheiden analyysissä. Menetelmä ei siis jää tutkijan 

subjektiivisesta tulkinnasta vapaaksi. Jacobi et al. (2016) korostavat tutkijan omaa roolia 

aihemallinnuksen tulosten tulkitsijana ja analyysin laatijana niin, että tulokset ovat 

hyödyllisiä tutkimuskysymyksen kannalta. Tekniikan hyödyllisyys riippuu siis 

voimakkaasti tuotettujen aiheiden ja tutkijan teoreettisten kiinnostuksenkohteiden 

rakentumisesta (Jacobi et al. 2016). 

 

Aihemallinnus tunnistaa käsitteitä, jotka esiintyvät toistuvasti yhdessä eri teksteissä ja 

tuottaa niistä kokonaisuuksia, aiheita. Kehysanalyysi pyrkii tunnistamaan 

samankaltaisesti kehyksiä, minkä vuoksi aihemallinnusta voidaan käyttää 

automatisoimaan kehysten tunnistamista (Ylä-Anttila et al. 2018). Ylä-Anttila, Eranti ja 

Kukkonen (2018, s. 148-149) esittävät, että  

“kehysanalyysin kehykset voidaan operationalisoida aihemallinnuksen aiheina, jos 

1. kehykset määritellään kahden käsitteen välisiksi yhteyksiksi (Entman 1993; 

Nisbet 2009) 

2. aineistona käytetään tekstejä, jotka käsittelevät jotain tiettyä aihetta 

3. malli validoidaan kehysanalyyttisesti.”  

 

Toisen ehdon laajennuksena artikkelissa esitetään, että kun aineistona on tiettyä tekstiä 

käsitteleviä tekstejä, voidaan tulkita aihemallinnuksen mallintavan “tapoja puhua 

tietystä aiheesta, siis kehyksiä” (Ylä-Anttila et al. 2018 s. 149). Tällöin abstrakti 

tutkimuskysymys “miten tästä aiheesta puhutaan” muuttuu konkreettisemmaksi “millä 
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sanoilla tästä aiheesta puhutaan”. Mallin validointi kehysanalyyttisesti merkitsee mallin 

validointia sisäisen ja ulkoisen validiteetin näkökulmasta. Sisäistä validiteettia tutkin 

tarkastelemalla ensin mallia pintapuolisesti kokonaisuutena ja sitten lukemalla 

sanaryhmät niiden sisäisen koherenssin tutkimiseksi. Ulkoista validiteettia tarkastelen 

vertaamalla tuloksia aiempiin tutkimuksiin. (Ylä-Anttila 2018.) 

 

Esimerkiksi DiMaggio, Nag ja Blei (2013) ovat tulkinneet aihemallinnusta kehyksinä. 

He käyttivät LDA-mallia analysoidakseen miten julkisten taideapurahojen 

dokumenteissa kehystettin niiden jakamisen perusteluja. Jacobi, Atteveldt ja Welbers 

(2016) vertaavat aihemallinnuksen tuloksia Gamsonin ja Modiglianin (1989) klassiseen 

tutkimukseen ydinvoimaa koskevan mediadiskurssin ja yleisen mielipiteen välisestä 

suhteesta. Jacobin ja kumppaneiden (2016) tutkimuksen tuloksena löydetyt aiheet eivät 

tosin vastanneet kovinkaan hyvin klassikkotutkimuksen kehyksiä. Nämä tutkimukset ja 

Ylä-Anttilan ja kumppaneiden artikkeli (2018) osoittivat kuitenkin kehysmallinnuksen 

hedelmällisyyden tutkimusmenetelmänä. 

 

3.5.1 Aiheiden määrän valinta tässä tutkielmassa 

 

Kuten luvussa 3.3. kerrottiin, aihemallinnus on ohjaamaton koneoppimismenetelmä, 

jossa yksi suurimmista tutkijan tekemistä mallin rakentumista ohjaavista päätöksistä on 

aiheiden määrän eli k:n arvon valinta (Blei 2012). Käytän aineiston analyysissä R-

ohjelmointikielellä kehitettyä structural topic models -pakettia (STM) (Roberts et al. 

2015). STM-paketti on rakennettu Latent Dirichlet Allocation -mallin pohjalta (Blei et 

al. 2003). Erilaisia valmiita paketteja aihemallinnuksen avuksi on useita ja päädyin 

STM-pakettiin lähinnä sen suosion ja kohtuullisen hyvän dokumentaation vuoksi 

(Roberts et al. 2015).  

 

Päätin käyttää aiheiden määrän valinnan apuna STM-paketista löytyvää searchK-

funktiota, joka testaa sille annettuja k:n arvoja erilaisilla tilastollisilla mittareilla 

(Roberts et al. 2015). Testasin funktiota ensin arvoilla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ja 60. 

Kuva 2. esittää algoritmin tuottamat tulokset.  
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Kuva 2. Funktion searchK tulokset k:n arvoilla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ja 60. 

 

Kuvasta 2 voidaan nähdä, että held-out likelihood on korkeimmillaan 15 aiheen 

kohdalla, semanttinen koherenssi ja jäännösten määrä laskevat aiheiden määrän 

kasvaessa, kun taas lower bound nousee aiheiden määrän kasvaessa. Held-out likelihood 

laskee aiheiden määrän kasvaessa kahteenkymmeneenviiteen, mutta nousee toiseksi 

korkeimmaksi kolmenkymmenen aiheen kohdalla. Halusin tarkastella pienempiä 

aihemääriä tarkemmin kuvan 2 pohjalta, joten ajoin seuraavaksi searchK-funktion k:n 

arvoilla 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja 19. 
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Kuva 3. Funktion searchK tulokset k:n arvoilla 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja 19. 

 

Kuvasta 3 voidaan nähdä held-out likelihoodin olevan korkeimmillaan 11 ja 15 aiheen 

kohdalla. Jäännökset, semanttinen koherenssi ja lower bound noudattavat samaa kaavaa 

kuin aiemmassa kuvaajassa, lukuunottamatta semanttisen koherenssin hienoista 

notkahdusta viiden aiheen kohdalla. Jos haluttaisiin painottaa eniten semanttista 

koherenssia, hyvältä vaihtoehdolta aihemääräksi vaikuttaisi 7 aihetta.  

Kuvien 2 ja 3 pohjalta ja held-out likelihoodia painottaen näyttää siltä, että ihanteellinen 

aiheiden määrä tilastollisten mittarien mukaan on 15 aihetta. Päädyin käyttämään 

analyysissa 15 aihetta teoriakirjallisuuden held-out likelihoodia painottavien suositusten 

mukaan (Nelimarkka 2019).  

 

3.6 Menetelmien haasteet 

 

Aihemallinnuksella tehdyn tutkimuksen tuloksia arvioidessa on tärkeää huomata sen 

olevan ohjaamaton koneoppimismenetelmä, jonka lopputulokseen tutkijan tekemät 

valinnat vaikuttavat merkittävästi. Laskennallisiin menetelmiin yhteiskuntatieteissä on 

kohdistunut paljon odotuksia, joista kaikkia se ei välttämättä pysty täyttämään (esim. 

Lazer et al. 2009). Kritiikissä on korostettu laskennallisen analyysin virhelähteisiin 

keskittymistä (Symons & Alvarado 2016) ja havainnoinnin mahdollisimman 

läpinäkyvää kuvausta, kuten laadullisia menetelmiä käytettäessä (Giere 2010). 
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Ohjaamatonta koneoppimismenetelmää käytettäessä voitaisiinkin pyrkiä soveltamaan 

samanlaisia ehtoja kuin laadullista tutkimusta validoitaessa (Nelimarkka 2019). 

Aihemallinnusta käyttävät yhteiskuntatieteilijät korostavat tulosten validoinnin 

tärkeyttä. Validointi tarkoittaa yleensä sitä, että varmistetaan aiheiden tarkoittavan sitä 

mitä tulkitsemme niiden kuvaavan. Joissain tutkimuksissa validointi jää puolitiehen, 

kun tutkijat vain esittelevät mallit tulkitsematta niitä kunnolla.  

 

Tässä tutkielmassa tulkitsen aiheita kehyksinä, joten myös validiteetin ehtojen on 

tultava kehysanalyysin piiristä. Voidaan ajatella kehysanalyysillä olevan sekä sisäistä, 

että ulkoista validiteettia (Goffman 1974, 21). Sisäisen validiteetin näkökulmasta 

aihemallinnuksen tuottamien sanajoukkojen on muodostettava koherentteja 

kokonaisuuksia, jotka auttavat paikantamaan, havaitsemaan, tunnistamaan ja 

nimeämään kokemuksia ja tapahtumia. Ulkoisen validiteetin kannalta on merkittävää, 

että on olemassa muutakin analyysin tuloksia tukevaa tutkimusta eikä tutkimus ole 

radikaalisti ristiriidassa aiemman kanssa. (Ylä-Anttila et al. 2018.)  

 

Tavallisesti kehysanalyysia sovellettaessa tutkijoita huolettaa tulosten validiteetti ja 

reliabiliteetti. Ensimmäiseen näistä vaikuttaa erityisesti se, miten kehykset on löydetty. 

(Linström & Marais 2012.) Kehysten tunnistamisessa on laadullisen kehysanalyysin 

tapauksessa kyse pitkälti tutkijan subjektiivisesta tulkinnasta ja se voi olla tämän 

tiedostamattomien stereotypioiden ohjaamaa (Reese et al. 2001). Kehysanalyysia on 

kritisoitu subjektiivisuuden lisäksi turhan aikaa vieväksi (D’Angelo & Kyupers 2010). 

Aihemallinnuksen avulla tehty kehysanalyysi vähentää kehysanalyysiin liitetyn aikaa 

vievyyden ja subjektiivisuuden ongelmia. Tutkijan subjektiivinen arvioinnin merkitys 

vähenee (vaikka ei poistu kokonaan) ja kehysten tunnistaminen automatisoidusti 

nopeuttaa menetelmän käyttöä. 

 

Olen pyrkinyt tässä tutkielmassa tuomaan selkeästi esiin menetelmien sisäisiä ongelmia 

ja analyysivaiheeseen vaikuttaneita epätarkoituksenmukaisuuksia, kuten aineiston 

vaillinaisuutta ja malliin sisältyneitä hylättyjä aiheita. Pyrin tällä tavalla tekemään 

tutkimusprosessin läpinäkyväksi, jotta lukija voi arvioida loppupäätelmien 

uskottavuutta. Kehysmallinnukseen, kuten kaikkeen tutkimukseen, sisältyy runsaasti 

tutkijan subjektiivisia päätöksiä ja tulkintoja, eikä toinen tutkija olisi välttämättä 

päätynyt samaan lopputulokseen samalla aineistolla.  
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3.7 Aineisto 

 

Tutkielman aineisto koostuu 11 suomalaisen lehden tekoälyä koskevista artikkeleista. 

Eri lehtien aineistot ovat eri aikaväleiltä, koska aineistot on saatu käyttöön eri 

tutkimusprojektien kautta. Eri lehdillä oli erilaisia rajoitteita siitä, miltä aikaväliltä 

aineiston voi antaa tutkimuskäyttöön, johtuen lehtitalojen sisäisistä 

sopimuskäytännöistä. Sain aineiston käyttöön Algoritmiset järjestelmät, valta ja 

vuorovaikutus -tutkimushankkeen kautta.  

 

Aineisto on kerätty hakemalla tiettyä aikaväliä edustavasta artikkelikokoelmasta 

dokumentteja, jotka sisältävät tekoälyyn liittyviä sanoja. Haussa käytetyt sanat ovat: 

‘tekoäly’, ‘koneoppiminen’, ‘syväoppiminen’, ‘neuroverkot’, ‘keinoäly’ ja ‘koneäly’. 

Useampia hakusanoja käyttämällä pyrittiin saamaan mukaan kaikki aihetta käsittelevät 

artikkelit. Tällä suodatuksella analysoitavaksi saatiin yhteensä 2286 dokumenttia. 

Lopullinen määrä on pienempi kuin mitä alun perin odotin, mutta riittävä 

aihemallinnuksen tekemiseen. Alla olevassa taulukossa löytyy lehtikohtaisesti analyysin 

kohteena olevien artikkelien määrä ja kronologisesti ensimmäisen ja viimeisen 

artikkelin esiintymispäivät.  

 

Taulukko 2. Aineistoon kuuluvat lehdet, niistä hakusanoilla löytyneiden artikkelien 

määrä ja artikkelien ilmestymisen aikaväli 

 

Lehti Artikkelien määrä Artikkelien aikaväli 

Yle 695 25.10.1998 - 12.01.2019 

Helsingin Sanomat 66 03.01.2012 - 28.04.2017 

Lapin kansa 49 09.12.2006 - 26.02.2017 

Pohjolan sanomat 53 14.01.2006 - 13.03.2015 

Kauppalehti 141 19.01.2006 - 27.03.2017 

Iltalehti 184 21.09.1995 - 19.10.2016 
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Aamulehti 603 11.02.1994 - 09.03.2017 

Keskisuomalainen 329 10.02.1996 - 15.07.2017 

Satakunnan kansa 84 11.03.2006 - 19.03.2017 

Lännen media 22 27.12.2014 - 25.02.2017 

Kainuun sanomat 60 16.01.2006 - 17.12.2015 

Yhteensä 2286 11.02.1994 - 12.01.2019 

 

Aineistossa esiintyvät lehdet (taulukko 2) edustavat kohtuullisen hyvin suomalaista 

mediakenttää ja niiden pohjalta voidaan tehdä päätelmiä suomalaisessa mediassa 

yleisesti käydystä julkisesta keskustelusta. Suomessa julkaistaan runsaasti päivälehtiä, 

mutta niiden omistus on hyvin keskittynyttä ja sisällöt tästä syystä yksipuolisia (Ala-

Fossi et al. 2018; Manninen 2017). Suomen suurin päivälehtiyhtiö on Sanoma Oy, jonka 

omistukseen aineiston lehdistä kuuluu Helsingin Sanomat. Toiseksi suurimpaan Alma 

Oyj:n omistukseen kuuluvat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Satakunnan kansa 

(Alma Media 2019; Ala-Fossi et al 2018.)  

 

Kainuun Sanomat kuului aiemmin osaksi Alma Oyj:tä, mutta on nykyään perheyhtiön 

kustantama (Kainuun Sanomat 2019). Lapin kansa kuuluu Kalevan omistukseen 

(Kaleva 2019). Kaksi viimeksi mainittua ja kaikki Alma Oyj:n lehdet kuuluvat 

uutisjuttuja tuottavaan Lännen media -konserniin, ja onkin luultavaa, että lehtien 

artikkeleissa on päällekkäisyyttä, sillä Lännen mediaan kuuluvat lehdet julkaisevat usein 

samoja artikkeleita pienillä muutoksilla sisältöön (Lännen media 2019). Lännen media -

konserniin kuulunut Pohjolan sanomat lakkautettiin vuonna 2017 (Yleisradio 2017). 

Kolmanneksi suurimman Keskisuomalainen Oyj:n alle kuuluu Keskisuomalainen 

(Keskisuomalainen 2019). Kaikki edellä mainitut lehdet ovat mainosrahoitteisia, joiden 

lisäksi aineistossa on runsaasti artikkeleita valtion omistaman julkisen palvelun 

Yleisradio Oy:n digitaalisista uutisista (Yleisradio 2019).  

 

Juttujen määriä ja omistussuhteita tarkastelemalla voidaan huomata, että valtaosa 

aineiston artikkeleista on joko Yleisradio Oy:n tai Alma Oyj:n julkaisemia. Esimerkiksi 
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Suomen suurin päivälehti Helsingin Sanomat jää aineistossa pieneen rooliin, osittain 

siitä syystä, että lehdeltä on saatu sopimusteknisistä syistä vain osan tutkittavasta 

aikavälistä kattava aineisto. Toinen tuloksia tarkastellessa huomioon otettava ja 

mahdollisesti lopputulosta vääristävä asia on se, ettei vuoden 2017 heinäkuun jälkeiseltä 

ajalta ole aineistossa kuin Ylen artikkeleita, vaikka keskustelu tekoälystä näyttää 

vilkastuneen juuri tuolloin.  Ennen vuotta 2006 ilmestyneitä artikkeleita on myöskin 

ollut saatavilla vain neljästä lehdestä. Näistä teknisistä haasteista huolimatta aineistosta 

voi tehdä julkista keskustelua koskevia tulkintoja, kun nämä mahdollisesti tulkintaa 

vääristävät varaukset pidetään mielessä. Tutkimuseettisesti tämän aineiston käyttö on 

hyväksyttävää, sillä aineistot on saatu niiden julkaisijoilta nimenomaisesti 

tutkimuskäyttöön. 
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4 Analyysi 

 

Tässä luvussa esittelen ensin tutkimuksen tutkimuskysymykset, sitten vastaan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen alaluvussa 4.2 ja toiseen tutkimuskysymykseen 

alaluvussa 4.3. Tutkimuskysymysten vastaukset syntyvät eri menetelmien avulla. 

Tarkastelen vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen aihemallinnuksen 

tuottamia aiheita sanalistoina ja aiheiden esiintyvyyden ajallista vaihtelua. Toista 

tutkimuskysymystä lähestyn sekä aihemallinnuksen tuottamien kehysten että 

kehysanalyysin avulla tunnistettujen odotusten kautta. Lopuksi analysoin ja vedän 

yhteen löytämiäni vastauksia tutkimuskysymyksiin kappaleessa 4.4. 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa on kaksi yhtä keskeisessä roolissa olevaa tutkimuskysymystä, joihin 

molempiin vastaan tässä luvussa. Ensin tarkastelen suuren data-aineiston laskennallisen 

analyysin avulla, että millaisia aiheita tekoälyä koskenut julkinen keskustelu on 

käsitellyt Suomessa 1994–2019? Julkisen keskustelun merkitystä demokratialle ja 

yhteiskunnalle olen perustellut teoriaosiossa. Tekoälyä koskevan julkisen keskustelun 

tutkiminen on kiinnostavaa ja äärimmäisen ajankohtaista, sillä uuteen teknologiaan 

kohdistuu valtavasti odotuksia, jotka voivat muuttaa kaikkien ihmisten elinympäristöä. 

Ennakko-oletuksena teoriakirjallisuuden ja omien arkipäiväisten havaintojen pohjalta 

on, että keskustelun määrä on kasvanut 2010-luvun aikana ja että siinä käsitellään 

ainakin työllisyyttä, liikennettä, koulutusta, terveydenhuoltoa, viihdettä, 

automatisaatiota ja teknologista kehitystä (Fast & Horvitz 2017). Ennakko-oletuksena 

on myös, että olemme parhaillaan 2010-luvun lopussa niin sanotun hypesyklin huipulla 

ja mahdollisesti tulossa sieltä alas (Fenn & LeHong 2011). 

 

Toinen tutkimuskysymys on, että millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa 

keskustelussa? Teoreettisesti tämän kysymyksen analyysi nojaa odotusten sosiologiaan, 

sillä tulevaan kohdistuvilla odotuksilla on performatiivinen luonne: odotukset 

vaikuttavat siihen millainen tulevaisuudesta tulee (Michael 2017). On myös havaittu, 

että uusista teknologioista puhutaan erityisen paljon niihin kohdistuvien odotusten 

kautta (Brennen et al. 2016; Natale & Ballatore 2017). Suhdettamme tekoälyyn siis 
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muodostetaan julkisessa keskustelussa siihen liitettyjen odotusten kautta, joten 

tutkimalla odotuksia voimme ymmärtää jotain sekä ihmisten suhteesta teknologiaan että 

sen tulevaisuudesta. Ennakko-oletuksena muiden tutkimusten pohjalta on, että 

tekoälyyn kohdistuvat odotukset etenkin viime vuosina ovat olleet ylilyöviä ja osittain 

epärealistisia. Oletuksena on löytää joitain odotuksia, jotka nostavat tekoälyn suorastaan 

myyttiseen asemaan.  

 

4.2 Millaisia aiheita tekoälyä koskeva julkinen keskustelu on käsitellyt Suomessa 

vuosina 1994 – 2019? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi tein aihemallinnuksen 2286 

tekoälyä käsittelevälle artikkelille yhdestätoista suomalaisesta sanomalehdestä. 

Aineistosta poistettiin sanat, jotka esiintyvät vain yhdessä dokumentissa ja yleisimmät 

suomen kielessä esiintyvät sanat. Näin poistettiin harvinaisimmat ja yleisimmät 

yksittäiset sanat, jotta lopullisesta aihemallinnuksesta saadaan selkeämpi. Tämän 

käsittelyn jälkeen analyysin kohteena oli 20 588 sanaa. Esittelin alaluvussa 3.5.1. 

perustelut siitä, miten päädyin 15 aiheen malliin searchK-funktion mittarien mukaisesti. 

Tällä aihemäärällä syntynyt malli läpäisi myös tutkijan subjektiivisen arvion eli niin 

sanotusti näytti järkevältä, joten se muodostui lopulliseksi malliksi.  

 

Taulukko 3. Aiheiden nimet ja seitsemän aiheen yleisintä sanaa 

Aiheen nimi Seitsemän yleisintä sanaa 

1. Talous yritys, euro, miljoona, suomalainen, palvelu, yhtiö, osaaminen 

2. Koneoppiminen tietokone, aivot, tieto, kuva, oppia, kehittää, käyttö  

3. Tutkimus 

(hylätty) 

yliopisto, professori, tutkimus, jyväskylä, helsinki, tampere, 

vastaväittäjä 

4. Pelit peli, pelaaja, pelata, xbox, grafiikka, arvio, näyttää 

5. Kulttuuri musiikki, krohn, areena, teos, päivä, kesä, kirja  

6. Tulevaisuuden auto, työ, robotti, tulevaisuus, teknologia, työpaikka, kehitys 
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työ 

7. Kirjallisuus kirja, tulevaisuus, tarina, elämä, mieli, kirjoittaa, teknologia 

8. Elokuvat ja TV elokuva, sarja, esittää, tarina, mies, spielberg, nainen  

9. Sekalainen 

(hylätty) 

työ, lapsi, mies, suomalainen, vuotias, viro, käydä 

10. Robotit robotti, osata, lapsi, ohjelmoida, puhua, laite, oppia  

11. Teknologinen 

kehitys 

tietokone, yhdysvallat, tutkija, kehittää, maa, robotti, keino-äly 

12. Sosiaalinen 

media 

tieto, facebook, google, internet, käyttäjä, media, palvelu  

13. Työ ja 

koulutus 

työ, tieto, lapsi, koulu, lehmä, tulevaisuus, tärkeä  

14. Elokuvat elokuva, kubrick, usa, spielberg, komedia, ohjata, nelonen  

15. 

Kansainvälinen 

politiikka 

presidentti, maa, yhdysvallat, kiina, eurooppa, valtio, talous  

 

Taulukko 3 esittää mallin löytämät aiheet, tutkijan niille valitsemat nimet ja seitsemän 

yleisintä sanaa. Nimien valinta on hieman haastavaa, sillä vaikka sanalistat itsessään 

vaikuttaisivat aihepiiriltään koherentilta, voi aiheisiin liittyviä artikkeleita 

tarkastelemalla huomata monia muitakin käsiteltyjä asioita.  
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Kuva 4. Aiheiden odotetut jakaumat

 

Kuvasta 4 voidaan nähdä aiheen 4 eli pelit-aiheen olevan merkittävästi suurempi kuin 

muut aiheet ja aiheen 1 eli talous-aiheen olevan toisiksi suurin. Tämän jakauman 

pohjalta vaikuttaa siltä, että eniten keskustelua tekoälyn ympärillä käydään pelien, 

talouden, tulevaisuuden työn ja koneoppimisen alueilla. Pienemmässä roolissa ovat 

puolestaan kulttuuri ja kansainvälinen politiikka. Tämän mallin osalta voidaan todeta, 

että edellisessä alaluvussa esitetty ennakko-oletus siitä, että keskustelu käsittelee ainakin 

työllisyyttä, liikennettä, koulutusta, terveydenhuoltoa, viihdettä ja teknologista kehitystä 

(Fast & Horvitz 2017) näyttää toteutuvan. Toista ennakko-oletusta, eli hypesyklin 

vaihetta puolestaan voidaan tarkastella kuvista 5 ja 6.  
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Kuva 5. Artikkelien absoluuttinen määrä 2/1994-2/2019 ja aiheiden jakautuminen

 

 

Kuva 6. Aiheiden määrät suhteessa toisiinsa. Y-akseli merkitsee aiheen prosentuaalista 

osuutta aineistosta kullakin x-akselin osoittamalla hetkellä.  
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Kuvista nähdään, että keskustelun määrä on kasvanut kovaa vauhtia 2010-luvun ajan. 

Kuvasta 5 voidaan havaita koko keskustelun huikea kasvu 2010-luvun puolivälistä 

eteenpäin. Kuvasta 6 nähdään, että ennen vuotta 2014 merkittävä enemmistö 

tekoälymaininnoista on esiintynyt peli-aihetta koskettavissa artikkeleissa. Pelit-aiheen 

esiintymät kattavat valtaosan kaikesta keskustelusta vuosina 1994-2013. 2014-2019 

puolestaan selvästi suhteellisesti eniten mainintoja on talous-aiheessa. Toiseksi yleisin 

aihe samana ajanjaksona on tulevaisuuden työ. Tulevaisuuden työhön liittyvät 

maininnat näyttävät lisääntyneen hieman ennen talouteen liittyviä mainintoja.  

 

Kuvasta 5 voidaan nähdä ainakin aiheiden tulevaisuuden työ, työ ja koulutus, 

sosiaalinen media ja kansainvälinen politiikka olleen lähes olemattomia ennen 2010-

luvun puoliväliä. Myöskään taloudesta käytyä keskustelua ei ole esiintynyt juurikaan, 

ennen kuin viime vuosina. Tästä voidaan päätellä varsinaisen tekoälyyn liittyvistä 

suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä käydyn keskustelun alkaneen varsinaisesti 

vasta noin vuonna 2014.  

 

Kuvaajia tulkittaessa on huomioitava aineiston vaillinaisuus siltä osin, että eri lehtien 

aineistot ovat keskenään eri ajoilta. Suurin osa aineistosta loppuu vuoteen 2017, mikä 

selittää artikkelien absoluuttisen määrän supistumista aikajanan lopussa kuvassa 5. 

Aineistosta suurin osa myös alkaa vasta vuodesta 2006. Artikkelien tarkat 

ilmestymisvälit löytyvät taulukosta 2. Tämän vuoksi kuvaajat eivät ole tulkittavissa 

täysin varauksettomasti.  

 

Aineiston puutteista huolimatta voidaan kuvaajien pohjalta tehtyjen havaintojen myötä 

todeta, että vuodesta 2014 lähtien keskustelu tekoälystä on kasvanut valtavasti. 

Yhteiskunnallista keskustelua on tämän aineiston mukaan käyty lähes yksinomaan 

vuosina 2014-2019, ei juuri ennen sitä. Yhteiskunnallisen keskustelun keskeisimmät 

aiheet ovat liittyneet talouteen ja työhön. Tätä aiempi tekoälyä koskenut keskustelu on 

painottunut lähinnä pelien ympärille. Jonkin verran mainintoja on myös elokuvien, 

kirjallisuuden ja teknologisen kehityksen yhteydessä.  

 

Seuraavaksi jaan aiheet yläkategorioihin, joita kutsun teemoiksi. Structural topic models 

-paketin kehittäjät suosittelevat aiheisiin tutustumista kahdessa eri vaiheessa, ensin 

aiheiden sanalistojen pohjalta ja seuraavaksi kuhunkin aiheeseen keskeisimmin 
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liitettyjen dokumenttien avulla (Roberts et al. 2015). Näin toimitaan myös tässä 

tutkielmassa.  

 

Aiheet voidaan jakaa viiteen yläkategoriaan, joita ovat viihde (aiheet 4, 8 ja 14), 

kulttuuri (aiheet 5 ja 7), yhteiskunta (aiheet 1, 6, 13 ja 15), teknologia (aiheet 2, 10, 11 

ja 12) ja sekalaiset (aiheet 3 ja 9). Näistä neljää kategoriaa ovat teemoja, joita käyn alla 

läpi yksityiskohtaisemmin. Viimeiseen kategoriaan kuuluvat aiheet, jotka eivät 

varsinaisesti ole kiinnostavia kokonaiskuvan kannalta. Aihe 9 ei muodosta yhtenäistä 

kokonaisuutta, vaan vaikuttaa olevan niin sanottu jämäaihe, joita aihemallinnuksessa 

välillä syntyy (Nelimarkka 2019).  

 

Aihe 3:n hylkääminen on monimutkaisempi päätös. Aihe muodostuu siihen 

keskeisimmin liittyvien artikkelien perusteella enimmäkseen listoista apurahoja 

saaneista tutkijoista, joita oli tapana julkaista aiemmin lehdissä. Näiden poistaminen 

esikäsittelyvaiheessa olisi voinut olla mielekästä, mutta olisi vaatinut liikaa manuaalista 

työtä ja vähentänyt koko automatisoidun menetelmän käyttämisen mielekkyyttä. 

Toisaalta aiheen 3 muodostumiseen ovat luultavasti vaikuttaneet myös ihan relevantit 

artikkelit tekoälytutkimuksesta. Aihe kuitenkin päädyttiin hylkäämään, joten 

tarkasteltavia teemoja jää neljä ja niihin jakautuvia aiheita kolmetoista.  

 

Taulukko 4. Relevantit aiheet luokiteltuna neljään teemaan.  

Yhteiskunta Teknologia Kulttuuri Viihde 

1. Talous 

6. Tulevaisuuden 

työ 

13. Työ ja koulutus 

15. Kansainvälinen 

politiikka 

2. Koneoppiminen 

10. Robotit 

11. Teknologinen 

kehitys 

12. Sosiaalinen 

media 

5. Kulttuuri 

7. Kirjallisuus 

4. Pelit 

8. Elokuvat ja TV 

14. Elokuvat 

 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti neljää teemaa ja niihin kuuluvia aiheita. Aiheiden 

jakautuminen teemoihin on tulkinnanvaraista, sillä useat niistä voisivat sopia myös 

toiseen teemaan kuin mihin ne olen sijoittanut, esimerkiksi pelit ovat myös teknologiaa 

ja sosiaalisen median teema liittyy myös yhteiskuntaan. Myöskään kulttuuria ja 
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viihdettä ei olisi ollut välttämätöntä erottaa omiksi alueikseen, mutta niiden yhdessä 

muodostamasta teema olisi ollut erotteluvoimaltaan heikompi ja turhan suuri analyysin 

kohteeksi. Olen tehnyt valinnat tarkastelemalla aiheille relevantteja sanalistoja 

kahdenkymmenen yleisimmän sanan osalta käyttämällä hyväksi aihemallia 

visualisoivaa LDAvis-työkalua (Sievert & Shirley 2014). 

 

Yhteiskunta-teemaan kuuluvat aiheet talous, työelämä, koulu ja kansainvälinen 

politiikka. Aiheet ovat keskeisimpiä kaikessa julkisessa keskustelussa käsiteltyjä 

politiikan sektoreita, joten niiden esiintyminen tekoälyn yhteydessä ei ole yllättävää. 

Aiheista suurin on talous. Siinä korostuvat rahaan, yritystoimintaan, osaamiseen ja 

kasvuun liittyvät termit. Tekoälystä odotetaan talouskasvun tehostajaa (Aghion, Jones & 

Jones 2017). Työelämä-aiheessa näkyvät erityisesti työhön, muutokseen, teknologiaan 

ja korvaamiseen liittyvät sanat, mikä vahvistaa ennakko-oletusta siitä, että julkista 

keskustelua käydään runsaasti tekoälyn tuottamasta automaatiosta. Siihen sisältyy myös 

liikenteeseen ja autoihin liittyviä sanoja.  

 

Koulu-aiheeseen kuuluu lapsiin, oppimiseen, tietoon ja tulevaisuuteen liittyviä sanoja. 

Aiheen piirissä käydään oletettavasti keskustelua tekoälyn ja digitalisaation 

synnyttämästä muutoksesta kouluissa. Kansainvälinen politiikka -aiheessa korostuvat 

poliitikot, politiikan termit ja valta-alueet, erityisesti Yhdysvallat ja Eurooppa. Aihe on 

yksi pienimmistä aineistossa.  

 

Teknologia-teemaan kuuluvat aiheet koneoppiminen, robotit, teknologinen kehitys ja 

sosiaalinen media. Koneoppiminen-aihe olisi mahdollista tulkita myös terveydenhuolto-

aiheeksi, sillä siinä näkyy vahvasti keskustelu tekoälyn kehityksestä terveydenhuollon 

tarpeisiin. Toisaalta samaan aiheeseen ovat ryhmittyneet neuroverkkoihin, tekoälyn 

tutkimukseen ja aivojen mallintamiseen liittyvät keskustelut. Robotit-aiheessa 

käsitellään ihmistä ulkoisesti muistuttavaa tekoälyä. Sanoissa nousevat esiin 

seksirobotit, Japani ja robottien kehittämiseen liittyvät termit.  

 

Teknologinen kehitys -aiheessa esiintyy erityisesti sotaan, avaruuteen, tutkijoihin ja 

aivoihin liittyviä termejä. Artikkelien voisi tämän pohjalta olettaa käsittelevän tekoälyn 

tulevaisuudessa luomia mahdollisuuksia tehokkaampien aseiden, avaruusteknologian ja 

ihmisen kognition muuntelun suhteen. Tämä aihe näyttää painottuvan erityisen vahvasti 
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tekoälyn luomiin odotuksiin. Sosiaalinen media -aihe käsittelee selvästi suurimpia 

yhdysvaltalaisia teknologiayrityksiä: Applea, Facebookia, Amazonia ja Googlea. 

Sanoissa näkyy kiinnostus yritysten käyttämiin algoritmeihin, käyttäjien dataan ja 

liiketoimintaan.  

 

Kulttuuri-teema on pienin teemoista, siihen sisältyvät aiheet kulttuuri ja kirjallisuus. 

Aihe 5 eli kulttuuri-aihe on yksi pienimmistä aineistossa. Siinä esiin nousevat sanat 

liittyvät musiikkiin, kirjoittamiseen, teatteriin ja eri taiteilijoihin. Kirjallisuus-aiheessa 

esiin nousevat esimerkiksi sanat scifi, tulevaisuus ja ihmiskunta kirjoihin suoraan 

liittyvien sanojen ohella. Aihe käsittelee siis todennäköisesti scifi-kirjallisuutta ja sen 

esiin nostamia teemoja.  

 

Viihde-teemaan sisältyvät pelejä, elokuvia ja TV-ohjelmia käsittelevät aiheet. Pelejä 

käsittelevä aihe on aineiston suurin ja hyvin yhtenäinen. Se kertoo luultavasti siitä, että 

hyvin keskeinen paikka tekoäly-termien esiintymiselle on peliarvostelut ja -uutiset. 

Kuvien 5 ja 6 pohjalta voidaan nähdä, että suurin osa tekoälyä koskevista maininnoista 

on liittynyt pelit-aiheeseen koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Pelit-

aiheessa näkyvät eri pelialustoihin, grafiikkaan ja pelityyppeihin liittyvät sanat.  

 

Kaksi elokuvia käsittelevää aihetta ovat puolestaan kovin samanlaisia, mutta 

jakautuneet jostain syystä kahdeksi aiheeksi. Aihe 8 eli Elokuvat ja TV -aihe sisältää 

mainintoja TV-sarjoista, aiheessa 14 puolestaan esiintyy usein sana komedia ja Kubrick. 

Molemmissa aiheissa näkyvät esimerkiksi Yhdysvaltoihin liittyvät sanat, Terminator-

elokuva ja Steven Spielberg, jälkimmäinen luultavasti vuonna 2001 julkaistun “A.I. - 

Tekoäly” -elokuvan vuoksi. Näiden kahden aiheen sisällöllinen eroavaisuus on niin 

pientä, että ne voidaan hyvin nähdä osana samaa kehystä.  

 

Tiivistettynä vastaus ensimmäiseen esittämääni tutkimuskysymykseen, että millaista 

keskustelua tekoälystä on käyty vuosina 1994-2019, onkin löydetty näiden tulosten 

myötä. Keskustelun teemoja ovat yhteiskunta, teknologia, kulttuuri ja viihde. Näistä 

yhteiskunnallisen keskustelun piirissä tekoäly yhdistetään talouteen, työelämään, 

julkisen sektorin toimintaan ja kansainväliseen politiikkaan. Teknologiakehyksessä 

puhutaan koneoppimisesta, roboteista, teknologisesta kehityksestä ja sosiaalisesta 

mediasta. Kulttuurin piirissä erottuu kirjallisuus omaksi aiheekseen muun kulttuurin 
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ohessa. Viihdekehyksessä näkyy pelien eriytyminen selkeästi omaksi 

kokonaisuudekseen ja elokuvien rooli tekoälyn esittäjinä.  

 

4.3 Millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa keskustelussa? 

 

Tässä kappaleessa lähiluen artikkeleita teemoittain. Olen aiemmin teemoitellut 

kolmetoista aihemallinnuksen avulla löytämääni aihetta neljään teemaan. Seuraavaksi 

valitsen kuhunkin aiheeseen läheisimmin liittyvästä viidestä artikkelista sellaisen, joka 

vaikuttaa hedelmälliseltä analysoitavaksi esimerkiksi juttutyypin ja tekstin pituuden 

perusteella. Aiheisiin eniten liittyvät artikkelit tunnistettiin STM-paketin findThoughts-

funktiolla, joka perustuu sanojen esiintymiseen artikkeleissa (Roberts et al 2015). 

Käytän myös subjektiivista arviointia artikkelin valinnassa, sillä sanafrekvensseihin 

perustuva laskennallinen arviointi ei tunnista tekstin semanttista koherenssia, joka on 

tekstiä lukevalle ihmiselle merkittävä tekstin ymmärrettävyyden kannalta (Chang et al. 

2009).  

 

Yhteensä neljään teemaan jakautuvia kehysanalysoitavia artikkeleita on kolmetoista. 

Teen jokaiselle artikkelille kehysanalyysin Entmanin (1993) luvussa 3.4. esitettyjen 

periaatteiden mukaan. Entmanin kehysanalyysimallissa korostuvat tekstissä 

määriteltyjen ongelmien ja ratkaisujen sekä moraalisten arvioiden tunnistaminen. 

Käsittelen vain yhtä artikkelia jokaista aihetta kohti ajankäytöllisistä syistä: huolellinen 

lähiluku on työlästä ja aikaavievää. Tunnistan teksteistä analyysin avulla tekoälyyn 

kohdistuvia odotuksia. Teeman tarkastelemisen lopuksi vedän yhteen eri artikkeleissa 

esiintyneitä tekoälyyn liittyviä kehyksiä ja ajatuksia. Kokoan kaikki löydetyt odotukset 

taulukkoon, josta eriteltyjä odotuksia löytyy yhteensä 96. Varsinainen odotustaulukko 

löytyy tutkielman liitteistä (Liite 2). Liitteistä löytyy myös lista analysoiduista 

artikkeleista julkaisupäivämäärien, -alustojen ja otsikoiden kera (Liite 1).  

 

Neljä teemaa jakaantuvat selvästi kahdeksi kokonaisuudeksi, joista ensimmäinen on 

kahden yhteiskunnalliseen keskusteluun kiinnittyvän teeman, yhteiskunta ja teknologia -

teemojen yhdistelmä. Toinen kokonaisuus muodostuu kulttuuri ja viihde -teemoista, 

joiden odotukset nousevat usein fiktiosta ja ovat siksi eriluonteisia kuin ensimmäisen 

kokonaisuuden. Analyysin odotukset 1-67 ovat siis “realistisempia” kuin usein 

fiktiomaailmaan kuuluvat odotukset 68-96. Tämä ei tarkoita, että ensimmäiseen 



 
 

58 

kategoriaan kuuluvat odotukset olisivat loppujen lopuksi realistisia tai että 

jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvat odotukset olisivat mahdottomia.  

 

Kulttuuri- ja viihdeteemojen artikkeleissa törmätään ongelmaan, joka syntyy, kun 

aineisto on automatisoidusti koottua, eikä tutkijan käsin valitsemaa. Aiheet 5, 8 ja 14 

koostuvat lähes täysin radio-ohjelmien ja kaksi jälkimmäistä TV-elokuvien esittelyistä. 

Näistä tekstityypeistä saa irti jotain tietoa, mutta niiden analyysi jää väistämättä 

ohueksi. Sama ongelma toistui kaikissa viidessä eniten aiheisiin liittyvässä artikkelissa, 

joten on vain pääteltävä näiden aiheiden koostuvan tällaisesta sisällöstä johtuen 

aineiston valikoitumistavasta. Odotukset ovat myös luonnollisesti täysin erilaisessa 

roolissa kuin kahdessa ensimmäisessä teemassa, sillä kulttuurin ja viihteen teksteissä 

esitetyt “odotukset” eivät ole yleensä varsinaisia ennustuksia, vaan fiktion tuottajien 

kuvitelmia siitä mitä voisi olla. Joskus ne osuvat kuitenkin hämmästyttävän hyvin 

oikeaan.  

 

4.3.1 Yhteiskunta-teema 

 

Yhteiskunta-teeman alle kuuluu neljä aihetta, jotka olen nimennyt otsikoilla talous, 

tulevaisuuden työ, työ ja koulutus ja kansainvälinen politiikka. Nimet perustuvat 

aihemallinnuksen tuottamiin sanalistoihin, eivät itse artikkelien lukemiseen. Talous ja 

tulevaisuuden työ -aiheet olivat aineiston toiseksi ja kolmanneksi suurimmat, ja ovat 

suuressa roolissa aineistossa. Kaksi muuta aihetta olivat seitsemänneksi ja 

kolmanneksitoista suurimmat, eli eivät kovin suuria. 

 

Aihe 1. Talous 

 

Talous-aiheen artikkelissa tekoäly ei ole artikkelin keskiössä. Teksti käsittelee 

pääasiassa maailmanmarkkinoiden poikkeustilaa negatiivisten korkojen aikana, 

erityisesti Nordea-pankin näkökulmasta. Digitalisaatio ja keinoäly esiintyvät artikkelissa 

sekä ongelman synnyttäjinä että ratkaisuina, sillä paine luoda uusia palvelumalleja 

syntyy sen mukaan niistä. Konsernijohtaja korostaa erikseen ettei “tavallisia konttoreita 

suoraan suljeta nettikonttoreiden takia”, mutta ei käsittele sen enempää ilmeisesti edessä 

olevaa fyysisten konttorien vähentämistä ja korvaamista nettikonttoreilla. Nettikonttorit 

esitellään jutussa ratkaisuna esittelemättä varsinaisesti mitään ongelmaa niiden taustalla. 
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Implisiittisenä ongelmana voidaan nähdä pankin pyrkimys vähentää kuluja sulkemalla 

fyysisiä konttoreita.  

 

Artikkelista puuttuu täysin asiakkaiden näkökulma ja mahdollinen tyytymättömyys 

siihen, että fyysiset pankkipalvelut korvataan digitaalisilla ja että nettikonttorit voidaan 

nähdä myös palvelutason heikentymisenä. Von Koskull asettaa jutussa korkeita 

odotuksia Nordean digitalisaatiolle ja erityisesti nettikonttoreiden avaamiselle, pyrkien 

esittämään palveluiden siirtymisen verkkoon positiivisena kehityksenä. Tekoäly on 

hänen mukaansa siis “nettikonttoreiden” myötä kehitystä edistävä positiivinen voima. 

Täysin artikkelin ulkopuolelle jää se, että yrityksen suurin hyöty nettikonttoreista syntyy 

säästöistä, joita saadaan fyysisiä konttoreita suljettaessa. 

 

Tekoäly löytyy tekstissä Nordean konsernijohtajaa Casper von Koskullia esittelevästä 

faktalaatikosta, jossa von Koskull esittää pankin palvelujen siirtymistä verkkoon 

“nettikonttoreihin” ratkaisuksi yhteyden saamiseksi asiakkaisiin ja henkilökohtaisen 

palvelun takaamiseksi. Von Koskullin toinen ratkaisu on palkata digitaalisia palveluita 

kehittävä uusi digijohtaja pankille. Digitalisaatio luo uusia palvelumalleja, joita ei ole 

edes vielä keksitty.  

Palvelujen siirtäminen verkkoon “ei heikennä yhteyttä asiakkaseen”, vaikka tekoäly ja 

digitalisaatio muuttavat pankkitoimintaa pysyvästi. Kuten edellisessä luvussa todettiin, 

tekoälystä odotetaan taloudellisen kasvun tehostajaa, mikä näkyy tässä artikkelissa 

rivien välissä.  

 

Aihe 6. Tulevaisuuden työ 

 

Tulevaisuuden työ -aiheeseen liittyvä artikkeli on haastattelu Sitran neuvonantajana 

toimivasta virolaistaustaisesta lääkäristä nimeltä Madis Tiik. Artikkeli esittelee runsaasti 

suomalaiseen terveydenhuoltoon liittyviä ongelmia, joista useimmat voidaan ratkaista 

tekoälyn avulla. Artikkeli ei siis käsittele tulevaisuuden työtä vaan terveydenhuoltoa. 

Kaiken kaikkiaan artikkelista on tunnistettavissa hyvä esimerkki kehyksestä, jossa 

tekoäly esiintyy kaiken parantavana, taianomaisena voimana. Koko tekstin erikseen 

nimeämättömänä taustana on pyrkimys tehokkuuteen ja halvemmin tuotettuun 

terveydenhuoltoon. Tiikin ilmaisu Suomesta “hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden 
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pauloissa” paljastaa myös tämän asenteen, jonka mukaan nykyisenkaltainen julkinen 

terveydenhuolto on “liikaa”, eikä siihen tule olemaan enää varaa.  

 

Juttua määrittävänä taustaongelmana on se, että ihmiset sairastuvat ja heidän 

hoitamisensa tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Perinteinen sairaanhoito vaatii kalliita 

laitteita ja korkeasti palkattuja lääkäreitä. Odotettu ratkaisu on tekoäly ja älypuhelinten 

kautta annettu etähoito. Suomen terveydenhuollon vaikea ottaa “tulevaisuusloikkia”, 

eikä terveydenhuollon dataa tai uutta teknologiaa hyödynnetä niin paljon kuin olisi 

mahdollista. Esimerkiksi henkilökohtaista terveystiliä ei ole vielä toteutettu missään 

maassa. Suomen ongelma on eri aikoina toteutetut monimutkaiset tietotekniset 

järjestelmät, jotka eivät sovi hyvin yhteen ja joita ei ole helppoa uudistaa kerralla. 

Artikkeli tekee vahvoja moraalisia arvioita, siitä, mistä nämä ongelmat johtuvat: 

suomalainen yhteiskunta on laiska, jämähtänyt Nokia-huuman aikaan ja 

“hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden pauloihin”, sekä kykenemätön tekemään 

päätöksiä. Parempana esimerkkinä pidetään Viroa ja erityisesti virolaisia teknologia-

startuppeja, joista löytyy “ketteryyttä, rohkeutta ja päättäväisyyttä” ja jotka “pitävät 

epäonnistumista oppituntina”. Odotettuna ratkaisuna Suomen ongelmiin olisi kehittää 

terveydenhuoltojärjestelmä puhtaalta pöydältä ja unohtaa kaikki vanha.  

 

Henkilökohtaisen, digitaalisen terveystilin perustaminen kaikille kansalaisille olisi 

ratkaisu terveydenhuollon ongelmiin. Sote-uudistus tulee ratkaisemaan suomalaisen 

terveydenhoitojärjestelmän teknologisia ongelmia. Väestö kasvaa tulevaisuudessa 

valtavasti, mutta samaan aikaan erityisesti kehitysmaissa ei ole toimivia sairaanhoidon 

organisaatioita. Artikkelin mukaan väestönkasvun vaatimaa terveydenhuollon 

uudistusta “ei voida edes ajatella tyydytettävän ilman tekoälyä”. Ratkaisu kasvavalle 

väestölle kehitysmaissa on älypuhelinten ja tekoälyn avulla annettu hoito. Artikkeli 

esittelee täysin kritiikittömästi yhdysvaltalaisten suuryritysten kuten Apple, Googlen ja 

IBM:n olevan kehittämässä kilpaa ratkaisuja. Teksti ylistää IBM:n Watsonia 

“kysymyksiin vastaavaksi tekoälyksi”, jonka “aivoihin on ladattu huikea määrä oikeaa 

ja luotettavaa terveystietoa”.  

 

Tämä teksti on hyvä esimerkki julkisesta keskustelusta, jossa tekoäly nousee 

teknologiamyytin asemaan (Elish & boyd 2018). Madis Tiikin teknologiahypen 

läpäisemä viesti pääsee täysin kritiikittömästi toimittajan kautta kertomaan, että 



 
 

61 

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja ihmiskontaktissa tapahtuvan terveydenhuollon 

aika on ohi. Näiden sijaan ongelmat ratkaisee täysin tyhjältä pöydältä kehitetty uusi 

tekoälyteknologia, vieläpä kansainvälisten suuryritysten toteuttamana. Teksti ei käsittele 

suurten julkisten teknologiaprojektien tai teknologian nopean vanhenemisen 

ongelmallisuutta. Positiivisten odotusten esittäminen julkisessa keskustelussa on keino, 

jolla pyritään houkuttelemaan alalle investointeja ja on hyvin mahdollista, että se juuri 

on haastateltavan tavoite tässäkin jutussa (Elish & boyd 2018). Tiik saa tässä tekstissä 

oman kehyksensä erittäin onnistuneesti läpi mediaan. 

 

Aihe 13. Työ ja koulutus 

 

Työ ja koulutus -aiheeseen liittyvä artikkeli ei käsittele lainkaan työtä ja koulutusta, 

joihin aiheeseen liitetyn sanalistan sanat viittaavat, vaan älynavettaa eli “navettojen 

teknologiavallankumousta”. Valitsin kuitenkin artikkelin analysoitavaksi, sillä se on 

kiinnostava esimerkki tekoälyn läsnäolosta sellaisella työmaailman osa-alueella, mistä 

sitä ei heti keksisi etsiä. Osa artikkelissa esitetyistä uusista teknologisista ratkaisuista oli 

jo sen julkaisuhetkellä 2008 käytössä navetoissa, osa oli odotuksissa. Samalla tavalla 

kuin edellisessä, terveydenhuoltoa käsitelleessä artikkelissa, oli tässä artikkelissa 

tekoälysovellusten kehittämisen olevan jopa elinehto navettojen toiminnan 

jatkuvuudelle. Molemmissa tapauksissa tarve perustuu yksikkökokojen kasvattamisen 

vaatimukseen. 

 

Keskeisin ongelma artikkelissa on “tehokkuusajattelun ankarat paineet”, joiden vuoksi 

tulevaisuudessa lehmätilojen tulee olla yhä suurempia toimiakseen 

“kustannustehokkaasti”. Tilan tuottavuuden takaamiseksi pitää eläinten hyvinvoinnista 

ja terveydestä pitää huolta samalla kun lehmiä on enemmän hoitajaa kohden. Lehmien 

hyvinvointi ei ole artikkelissa itseisarvo, vaan siitä ollaan kiinnostuneita vain 

tuottavuuden takaamiseksi. Tehokkuusajattelu puolestaan otetaan tekstissä 

väistämättömänä pakkona, jota ei kyseenalaisteta. Ratkaisu isännän ja emännän työn 

tehostamiseen on tekoäly, jonka avulla voidaan toteuttaa teknologiaratkaisuja 

ruokintaan, lypsämiseen, siementämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Ilman 

tekoälyratkaisuja navettoja ei voida tulevaisuudessa pyörittää, koska 

kustannustehokkuus vaatii tilakokojen suurentamista. 

 



 
 

62 

Toinen ratkaistava asia on navettoja aina vaivanneet käytännön ongelmat, kuten 

lehmien sairaudet ja turhat keinosiemennykset. Uusi ratkaisu näihin ongelmiin tulee 

lehmiä koskevan reaaliaikaisen datan keräämisestä ja analysoinnista. Lehmien GPS-

anturien avulla kerätään tietoa niiden liikkeistä. Artikkelissa haastateltu lehtori uskoo 

“datan voimaan” ja “numerotiedon olevan raakaa faktaa”, joka auttaa tekemään “oikeita 

johtopäätöksiä”.  Edellisen ongelman ratkaisusta on syntynyt kolmas ongelma, joka 

liittyy teknologisiin vaikeuksiin, kuten suurten datamäärien käsittelyn vaikeuteen ja 

GPS-laitteiden epätarkkuuteen. Tämänkin ongelman ratkaisu on tekoäly, eli teknologian 

kehittäminen edelleen, data-analyysin automatisointi ja dataa keräävien antureiden 

lisäys.  

 

Artikkelissa näkyy hyvin erityisesti big datan myyttinen asema, jota käsittelin luvussa 

2.2. (boyd & Crawford 2012). Teknologian kehittäminen on tässä tekstissä ratkaisu 

täysin kyseenalaistamattomaan taloudellisen tehokkuuden edistämiseen. Toisin kuin 

kahdessa aiemmassa, tässä artikkelissa tehokkuuspaineet tuodaan myös suoraan esiin 

tekstissä. Uusi teknologia ratkaisee myös teknologian itsensä luomat ongelmat, samalla 

tavalla kuin edellisessä artikkelissa hajanaiset terveydenhuoltojärjestelmät korjaantuvat, 

kun kehitetään uusi järjestelmä. Nämä ovat hyviä esimerkkejä teknologiaan liittyvästä 

odotuspuheesta, jossa aina tulevaisuudessa oleva uusi teknologia korjaa nykyiset 

ongelmat. Nykyiseen teknologiaan kohdistuneita petettyjä odotuksia ei enää muisteta, 

eikä historiallisia kehityskulkuja seurata, sillä aina tulevaisuudessa häämöttävä uusi 

järjestelmä ratkaisee ongelmat. Kuten luvussa 2.2. todettiin, kuuluu juuri tällainen 

historiattomuus ja teknologinen determinismi hypesyklin kasvuvaiheeseen. (Borup et al. 

2006.) 

 

Aihe 15. Kansainvälinen politiikka 

 

Kansainvälinen politiikka -aiheen artikkeli oli Ylen liveseuranta vuoden 2018 YK:n 

yleiskokouksesta. Artikkeli ei ole tyypillinen, vaan edustaa uuden teknologian 

mahdollistamaa juttutyyppiä, jossa toimittajat seuraavat reaaliaikaisesti kokousta ja 

nostavat verkkosivuilla päivittyvään juttutekstiin olennaisimpia paloja tapahtumasta. 

Tekoälyä koskee vain lyhyt pätkä, jossa referoidaan YK:n pääsihteeri Antonio 

Guterresin avauspuheenvuoroa. Teknologian suuresta merkityksestä kertoo se, että 

pääsihteeri kiinnittää osallistujien huomion kahteen merkittävimpään teemaan ehkä 
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maailman vaikutusvaltaisimmalla puhepaikalla: ilmastonmuutokseen ja uuteen 

teknologiaan. Teksti on kiinnostava, sillä tiiviin puheen vaikutusvaltaisuudesta ja 

pääsihteerin aseman merkittävyydestä johtuen tässä nostettujen odotusten voidaan 

tulkita olevan globaalin yhteisön keskeisiä huolia.  

 

Puheessa mainittuja uuteen teknologiaan kohdistuvia odotuksia olivat ainakin tappavien 

tautien kitkeminen, perinteisten työpaikkojen murros, työttömyyden kasvu, terroristien 

hyödyntämä uusi teknologia, cyberrikollisuuden kasvu, digitaalisuuden eriarvoistavuus, 

uusi asevarustelukierre tekoälyaseiden myötä, liikkumisen mullistus ja erikielisten 

ihmisten yhdistyminen. Merkittävän puheen tarkoituksena oli tiivistää suurimpia 

globaaleja ihmiskuntaan hyvässä ja pahassa vaikuttavia asioita, joten kertoo paljon 

tekoälyn merkityksestä, että se nousee ilmastonmuutoksen ohella toiseksi 

merkittävimmistä teemoista. Guterresin esiin nostamat huolenaiheet noudattelevat 

pitkälti samoja teemoja kuin julkisesta keskustelusta löydetyt aiheet sekä tässä 

tutkielmassa että Franz & Horvitzin (2017) tutkimuksessa.  

 

Koko yhteiskunta-teemasta oli voimakkaasti tunnistettavissa tekoälyä koskevia 

odotuksia määrittävä tehokkuusajattelu ja pyrkimys säästöihin. Säästöjä haetaan sekä 

pankkien ja terveydenhuollon asiakkaiden siirtämisestä verkkoon, että lehmien hoidon 

automatisoinnista. Kaikissa näissä tapauksissa on kyse hoidettavien (asiakkaiden tai 

lehmien) ihmiskontaktin vähentämisestä ja asioiden hoitamisen siirtymisestä tekoälylle. 

Kaikissa artikkeleissa tämä esitettiin positiivisena, upeana asiana ja parannuksena 

nykyiseen tilanteeseen. Tavoitetta kulujen vähentämiseen ei nimetty haastatteluissa 

eksplisiittisesti, mutta se oli selkeänä motivaationa kaikissa tilanteissa. Voisikin ajatella, 

että toimittajan tehtävänä olisi ollut kysyä haastateltavalta siitä, kuinka suuressa roolissa 

näissä uudistuksissa on rahan säästäminen? Toimittajat esittävät kaikissa kolmessa 

jutussa tekoälyprojektit kritiikittömästi hyvänä asiana, eivätkä varsinaisesti pohdi sitä, 

ovatko ihmiskontaktia vähentävät uudistukset hyviä asiakkaille (tai lehmille).  

 

Kolmessa ensimmäisessä artikkelissa tekoälyä tunnuttiin käyttävän jonkinlaisena 

oikeutuksena sille, että palveluita heikennetään kustannustehokkuuden nimissä. 

Tekoälysovellukset ovat mahdollistaneet taloudelliset säästöt ja sitä käytetään itsessään 

oikeuttamaan henkilökohtaisen palvelun vähenemistä. Implisiittisenä ajatuksena on 

tunnistettavissa, että tekoälyn käyttö ja teknologinen kehitys ovat itsessään hyviä 
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asioita, joiden edistäminen ei tarvitse muita perusteluja, päinvastoin: ne toimivat 

perusteluina muille heikennyksille. Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa, miten suuressa 

roolissa talous-aihe on ollut 2010-luvun tekoälyhypen aikana julkisessa keskustelussa.  

 

Kuvasta 6 nähdään talous-aiheen dominointi aiheiden esiintyvyydessä etenkin 

vuosikymmenen loppua kohti edettäessä. Vaikka talouteen liittyvät sanat ovatkin 

ryhmittyneet erityisesti talous-aiheen ympärille, käsittelevät myös muut aiheet 

pohjimmiltaan taloutta ja taloudellista tehokkuutta. Lähiluvun avulla voidaan siis 

huomata, että talous-kehyksen merkitys on itseasiassa vieläkin suurempi kuin mitä 

aiemman luvun kuvaajista olisi voinut päätellä. Uskossa teknologisen kehityksen 

sisäsyntyiseen hyvyyteen voidaan tunnistaa teknologista determinismiä. Borup et al. 

(2006) kuvasivat uuteen teknologiaan kohdistuvia yltiöpositiivisia ennakko-odotuksia 

niiden sisältämän teknologisen determinismin kautta. Hypevaiheessa aiempien 

pettymysten historia unohdetaan. 

 

Yhteiskunta-teeman viimeinen kansainvälistä politiikkaa käsittelevä aihe käsittelee 

laajasta, globaalista yhteiskunnallisesta näkökulmasta tekoälyyn kohdistuvia odotuksia. 

Tekoälyn odotetaan ratkaisevan tai helpottavan joitakin pysyviä globaaleja ongelmia, 

kuten sairauksia, liikkumista ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toisaalta sen myös 

pelätään pahentavan toisia pysyviä ongelmia, kuten sotaa, eriarvoisuutta, työttömyyttä 

ja rikollisuutta. Odotukset kohdistuvat pitkälti niihin kysymyksiin, jotka ovat olleet jo 

pitkään globaalin yhteisön huolena, mutta tekoälyn uskotaan tuovan ongelmiin ja 

ratkaisuihin uusi taso. 

 

4.3.2 Teknologia-teema 

 

Teknologia-teeman alle lukeutuu neljä aihetta, jotka on nimetty otsikoilla 

koneoppiminen, robotit, teknologinen kehitys ja sosiaalinen media. Teemaan liittyvät 

aiheet risteävät monelta osin edellisen teeman kanssa ja osa aiheista olisi voinut olla 

kumman tahansa teeman alla. Pieni osa sanomalehdissä käytyä julkista keskustelua 

käsittelee varsinaisesti teknologiaa yksityiskohtaisella tasolla, joten teknologia-teeman 

alla esiintyvät artikkelit käsittelevät lähinnä yhteiskunnallisia asioita. 
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Aihe 2. Koneoppiminen  

 

Koneoppiminen-aiheeseen liittyvä artikkeli käsitteli otsikon mukaisesti koneoppimista 

ja tarkemmin aivojen toimintalogiikan ja tekoälyn yhteyksiä. Artikkeli pohjautuu 

koneoppimisesta väitelleen, pitkän tutkijanuran tehneen Harri Valpolan haastatteluun ja 

liikkuu melko haastavalla tasolla maakuntalehden artikkeliksi. Artikkelissa ei ollut 

mitään keskustelua vahvasta ja heikosta tekoälystä tai siitä, kumpaan näistä haastatellun 

tutkijan projektit lopulta tähtäävät. Voi olla, että toimittaja ja haastateltava puhuvat 

aiheesta lopulta melko eri tasolla, vaikka toimittaja onkin pyrkinyt taustoittamaan 

aihetta kertomalla aivojen ja algoritmien toimintalogiikasta.  

 

Koneet eivät ole ihmisen tasolla abstraktissa ajattelussa ja valikoivassa 

tarkkaavaisuudessa. Artikkeli kuitenkin ennustaa tämän korjaantuvan varmasti. Teksti 

esittää eri kohdissa kolme mahdollista aikarajaa sille, että koneet saavuttavat ihmiset 

abstraktissa ajattelussa: Ray Kurzweilin ennustama 2029, Valpolan ennustama 

“muutaman kymmenen vuoden” päästä ja toimittajan ingressiin tiivistämä “tällä 

vuosisadalla”. Tietokoneiden laskentateho ei ole vielä samalla tasolla kuin ihmisellä. 

Artikkelin mukaan laskentateho kasvaa kuitenkin huimaa vauhtia ja “luvassa on 

hämmästyttäviä laskentatehoja jopa ihmisaivoihin verrattuna”. 

 

Tietokoneelle ei voida ohjelmoida kaikkea älyä valmiiksi, aivan kuin ei 

ihmisaivoihinkaan. Ratkaisu on koneoppiminen, johon sopivia oppimisalgoritmeja on 

etsitty aivojen toiminnasta, esimerkiksi pikkuaivojen ja aivokuoren toiminnasta. 

Tekoälylle annetaan hermosoluja ja synapseja vastaava rakenne, mutta kytkösten 

välisten yhteyksien voimakkuutta ei päätetä ennalta. Synapseja vastaavat parametrit, 

jotka muuttuvat sen mukaan, kun kone oppii. Tutkijoiden odotuksena on siis, että 

ihmisaivoja imitoimalla voidaan kehittää tehokkaampi tekoäly.  

 

Koneiden hallinnasta ryöstäytymistä suurempi riski on se, että ihmiset käyttävät niitä 

tarkoituksellisesti väärin. Aivojen ja tekoälyn suhde tulee olemaan kuin lintujen ja 

lentokoneiden lentokyvyn suhde: “kaikkia sulkia ei tarvitse kopioida, riittää, kun otetaan 

mallia siivistä”. Kun tekoälyyn ohjelmoidaan aivojen toimintaperiaatteet ja sille 

annetaan esimerkkejä, se pystyy itse arvioimaan toimintaansa ja oppimaan itse, miten 

asetettuja tavoitteita saavutetaan. 
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Kuten todettua, artikkeli on maakuntalehden jutuksi kunnianhimoinen ja noudattelee 

ymmärrettävästi pitkälti juuri sitä, mitä toimittaja on saanut irti tutkijan haastattelusta. 

Tutkijan rooli tiedeviestijänä korostuu artikkelissa, mutta sitä on vaikea arvioida vain 

tekstin perusteella. Käsiteltävä aihe on niin monimutkainen, että tutkijan vastuulla on 

yksinkertaistaa sitä tarpeeksi, muttei liikaa, jotta toimittaja kykenee kirjoittamaan jutun. 

Mediassa esiintyvä tutkija joutuu tasapainoilemaan sensaatiohakuisuuden ja älyllisen 

rehellisyyden välillä (Rödder 2012). Toimittaja taas on pitkälti tämän yksittäisen 

tutkijan näkemyksen varassa, vaikka tiedeyhteisössä ei varsinaisesti ole yksimielisyyttä 

edes siitä voidaanko vahvaa tekoälyä toteuttaa, saati milloin se voisi olla valmis 

(Pennachin & Goertzel 2007).  

 

Aihe 10. Robotit 

 

Robotti-aihetta edustava artikkeli vuodelta 2013 käsitteli robotti-imureita. Robotti-

imurit ovat yksi melko harvoista tekoälysovelluksista, joita käytetään jo kotitalouksien 

työn automatisointiin. Artikkeli oli tuotevertailu, jossa arvioitiin erilaisten markkinoilla 

olevien robotti-imureiden toimintaa. Siinä käsiteltiin jo olemassa olevien imureiden 

tehoa, eikä tulevaisuuteen suuntautuneita odotuksia esitetty juurikaan. Teksti oli 

kuitenkin kiinnostava esimerkki siitä, millaisia hyvin käytännöllisiä ongelmia työn 

tehostamiseen tarkoitettujen robottien toimintaan liittyy. Mainittuja ongelmia eri 

robottityyppien toiminnassa olivat esimerkiksi holtiton liikkuminen, heikko imutehon, 

jumiutuminen mattoihin, pikkuesineisiin ja huonekaluihin, tyhjentämisen vaikeus, lyhyt 

akkukesto, huono siivousjälki, todella kova ääni, vääriin paikkoihin karkaus ja 

pölypallojen keräys. Tuotteet olivat artikkelin julkaisuhetkellä selvästi kalliimpia kuin 

perinteiset imurit, mutta kohtasivat melko paljon ongelmia testissä, eivätkä siksi ehkä 

olleet vielä kodinhoidon automatisointiin ideaaleja.  

 

Teksti ei käsittele laitteiden tulevaa kehitystä, mutta voidaan ajatella, että siinä esiintyy 

kuitenkin odotus siitä, että tulevaisuudessa nämä ongelmat korjaantuvat. 

Tulevaisuudessa odottaa robotti-imureiden liikkumisen, imutehon, akunkeston, 

äänenvoimakkuuden ja tarkkuuden kehitys. Tekoälyä ja laitteiden sensoreita 

kehittämällä nämä odotukset voivat tulevaisuudessa täyttyä. Implisiittinen robotti-

imureihin kohdistuva odotus on, että ne ratkaisevat ihmisten ajankäytöllisiä ongelmia, 
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eli vähentävät tarvetta kotitöihin korvaamalla ihmisen tekemän imuroinnin. Ongelmana 

on, että laitteiden laadulle ei ole luotettavia mittareita, eikä hintaero ole aina merkki 

tehosta. Kuluttajat tekevät valintansa tällöin internetistä löytyvien keskustelujen ja 

lehtien vertailujen perusteella. Ilman virallisia standardeja kuluttajat ovat alttiimpia 

uskomaan laitteeseen liittyvään mainontaan. Tekstissä toivotaan virallisia mittareita 

kuluttajien avuksi.  

 

Artikkeli nostaa esiin mikrotasolla näkyvän julkisen sääntelyn hitauden oireen. Siinä 

esitetään toive virallisista standardeista robotti-imureille, joita ei kuitenkaan ole ehditty 

kehittää. Kuten luvussa 2.1.4. esitettiin, ovat yksityiset yritykset jatkuvasti julkista 

sektoria edellä tekoälyn kehityksessä ja sen ympärille muodostuvien sääntöjen 

määrittelyssä. Uusien teknologioiden julkisen sääntelyn hitaus näkyy useissa 

huomattavasti vakavammissakin tapauksissa, kuten seuraavaksi käsiteltävässä 

sotarobotiikassa.  

 

Aihe 11. Teknologinen kehitys 

 

Teknologinen kehitys -aiheen artikkeli käsitteli tekoälyä ja robotteja sodankäynnissä. Se 

kävi läpi sekä nykytilannetta että eri puolilla maailmaa kehityksen alla tai 

suunnitelmissa olevia autonomisesti toimivia asejärjestelmiä ja niiden tulevaisuutta. 

Osittain autonomisia laitteita on ollut käytössä monessa maassa jo pitkään, mutta 

kehitteillä on myös täysin autonomisia hyökkäysaseita. Artikkeli kuitenkin ennustaa 

ihmisten roolin pysyvän merkittävänä sodassa ja ettei täyttä päätösvaltaa aseiden 

käytöstä tulla luovuttamaan roboteille. Historiallisesti teknologisen kehityksen suuret 

askeleet on otettu usein sotateknologian avustuksella, eikä robottien kehittäminen 

sotilaskäyttöön tule todennäköisesti olemaan poikkeus. 

 

Autonomiset, ilman ihmistä toimivat robotit tulevat yleistymään kovaa vauhtia 

lähitulevaisuuden sodissa. Eri tahoilla on erisuuntaisia odotuksia niiden suhteen. Human 

Rights Watch ja maailmanlaajuinen kieltokampanja haluaisivat kieltää itsenäisesti 

toimivat aseet kokonaan, jotta koneet eivät päättäisi ihmisten surmaamisesta. Aseiden 

kehityksen pelätään johtavan varustelukierteeseen, vastuukysymysten olevan 

ongelmallisia robottien tekemien virheiden kohdalla ja aseiden päätyvän vääriin käsiin. 

Yhdysvallat ja Venäjä vastustavat kieltoa, Kiina taas haluaisi kiellon sijaan sitovat 
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säännöt. Kieltoa vastustavien odotuksissa on, että robottiaseet voidaan jopa “ohjelmoida 

noudattamaan sodan kansainvälisoikeudellisia sääntöjä” ja robottien tekevän ihmisiä 

vähemmän virheitä, koska ne eivät ammu ketään väsymyksestä, pelosta tai varmuuden 

vuoksi. Robottiaseen odotetaan siis ratkaisevan monta ihmisiin liittyvää ongelmaa 

sodankäynnissä. Päätösvalta tulen avaamisesta robottiaseella on ihmisellä, eikä tämä 

muutu tulevaisuudessa, ennustaa ruotsalainen rauhantutkimuslaitos SIPRI. Samaa 

mieltä on esimerkiksi Yhdysvallat ja moni muu valtio.  

 

Robotti hoitaa ihmisten puolesta ensimmäisenä tylsimpiä ja vaarallisimpia tehtäviä, 

kuten leirin vartioinnin ja miinojen raivaamisen. Tulevaisuuden sodassa eturintamassa 

kulkevat robotit, sitten vasta sotilaat ja panssarivaunut. Robottien tarkoituksena on 

vähentää tappioita omalta puolelta. Miinojen ja räjähteiden raivaamiseen käytetyt 

robotit ovat jo säästäneet satoja sotilaita. Ongelmana robottien käytössä tällä hetkellä on 

niiden komentoyhteyksien epäluotettavuus. Yhteys voi katketa vahingossa tai 

vastustajan häirinnän vuoksi. Robotti voidaan jopa kaapata vastapuolen käyttöön. 

Sotilaat luottavat enemmän lentäjän ohjaamiin koneisiin kuin toiselta puolelta maailmaa 

ohjattuihin lennokkeihin. Ratkaisuna ollaan kehittämässä laitteita, jotka voivat suorittaa 

tehtävänsä, vaikka yhteys niihin katkeaisi.  

 

Venäjä uudistaa armeijaansa robotiikka yhtenä kärkihankkeistaan. Sen tavoitteena on, 

että “30 prosenttia kaikesta armeijan varustuksesta olisi robotisoituja järjestelmiä 

vuoteen 2025 mennessä”. Tulivoimaa kasvatetaan tuntuvasti ja sotilaiden tarve vähenee 

20-25 prosentilla. Venäjä kehittää taistelurobotteja, joiden tulivoima on länsimaisia 

vastaavia kovempi. Artikkelissa ei uskota tavoitteen toteutuvan näin pian. “Yhdysvallat 

on asettanut robotiikan ja autonomian kehittämisen strategiseksi tavoitteekseen, jolla se 

pyrkii säilyttämään aseteknisen etumatkan muuhun maailmaan.” Yhdysvaltojen 

esimerkki pakottaa muut maat vastaamaan haasteeseen.  

 

Miehittämättömiä lennokkeja on käytetty koko 2000-luvun ajan ja niiden kysyntä 

kasvaa. “Pieniä lennokkeja on vaikea havaita ja torjua”. Kiina valmistaa ja myy 

lennokkeja myös maihin, joihin länsimaat eivät myy. Lennokit tulevat odotettavasti 

yleistymään tulevaisuudessa. Yhdysvallat arvioi, että ensi vuosikymmenellä on käytössä 

lentokoneet, jotka kykenevät monimutkaisiin suorituksiin, kuten laskeutumiseen ilman 

ohjaajaa. Sotilasrobottien kehitys vaatii enemmän kuin siviililaitteiden, kuten itseajavien 
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autojen. Sotilaskäytössä robotit kulkevat vaikeassa maastossa, kohtaavat häirintää, likaa 

ja vaurioita herkemmin.  

 

Artikkelissa ei ennusteta autonomian nopeaa leviämistä hyökkäysaseisiin. Robotit eivät 

tunnista siviilejä, niihin voi tulla vikoja, vastapuoli voi häiritä niitä eivätkä ne olisi 

välttämättä turvallisia edes käyttäjilleen. Artikkeli asettaa mahdolliseksi odotukseksi, 

että Suomen uusien Hornet-hävittäjien jälkeiset hävittäjät tulevat olemaan 

miehittämättömiä. Suomi voisi ottaa käyttöön “pitkiä maarajojaan” valvovan 

autonomisen järjestelmän. Sotilasprofessori odottaa Suomeen autonomisia järjestelmiä 

parinkymmenen vuoden päästä sotilaiden rinnalle.  

 

YK:n pääsihteeri esitti aiemmin käsitellyssä artikkelissa huolensa asevarustelun 

kiihtymiseen tekoälyä hyödyntävien aseiden kehittämisen myötä. Yhdysvaltain armeija 

on läpi historian ollut merkittävässä roolissa uuden teknologian kehityksen 

mahdollistajana. Yhdysvaltain puolustusministeriö rahoitti merkittävissä määrin myös 

ensimmäisen tekoälyn “kultakauden” aikaista tutkimusta (Elish & boyd 2018). Kylmän 

sodan aikana kehittyi erityisesti koneellinen kääntäminen, koska Yhdysvallat halusi 

panostaa alaan saadakseen tehokkaasti käännöksiä venäjästä englanniksi (Hutchins 

2006). Suurvaltojen, lähinnä Yhdysvaltojen ja Kiinan, välistä tekoälyaseiden varustelua 

on alettu jo vertaamaan kylmän sodan aikaiseen avaruuskilpaan kutsumalla sitä 

tekoälykilvaksi (Cave et al. 2018). Venäjää ei oteta yhtä varteenotettavana kilpailijana 

tekoälyn saralla sen suurista puheista huolimatta, kuten tuli esiin tässäkin artikkelissa.  

 

Aihe 12. Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen media -aiheen teksti käsitteli palveluiden kuluttajista keräämää dataa ja sen 

hyödyntämistä mainonnassa. Artikkeli oli pitkä ja kirjoitettu osittain yksittäisen 

kuluttajan näkökulmasta yksikön toisessa persoonassa. Tekstin mukaan datasta 

puhutaan aivan liian vähän. Kansalaisten datalukutaidon pitäisi parantua 

tulevaisuudessa. “Uhkina pidetään vaarattomiakin asioita ja todelliset uhat jäävät 

huomaamatta”. Nettiselailuun perustuvaa kohdennetun mainonnan odotetaan olevan 

vaaratonta. “Todellinen uhka on Suomen ulkopuolella”. Tarkemmin sanottuna uhan 

odotetaan tulevan Facebookin ja Googlen kaltaisille toimijoille annetun datan vaihtaessa 

omistajaa.  
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Donald Trumpin kampanjan kohdensi mainontaa Facebookin testeistä saadun datan 

perusteella, mikä on hyvä esimerkki siitä, mikä merkitys datan systemaattisella käytöllä 

voi olla myös tulevaisuudessa. Mainosten kohdentaminen on nykyään useimmiten “epä-

älyllistä”, mutta koko ajan tarkempaa. Tekoälyjärjestelmät kehittyvät yhä paremmiksi 

tarkentamaan mainontaa ja hinnoittelua esimerkiksi yritysten asiakasrekistereitä ja IP-

osoitteita hyödyntämällä. EU-maiden uuden tietosuoja-asetuksen odotetaan “parantavan 

kuluttajan oikeuksia omiin henkilötietoihinsa huomattavasti”.  

 

Mainonta on jo pitkään kohdennettu useammin naisille kuin miehille, ja näin on 

odotettavasti jatkossakin. Mainostajille arvokkainta on tieto siitä, mitä ihminen aikoo 

tehdä. Tietoa ihmisten tavoitteista ja odotuksista siis kerätään suurella vaivalla 

esimerkiksi evästeiden avulla. Käyttäjätietoa sisältäviä datapaketteja voi ostaa kuka 

tahansa. Datan myyjät yhdistelevät GPS-sijaintitietoja, selaushistoriaa, some-

aktiivisuutta ja kyselytutkimusten vastauksia myytäviksi paketeiksi. Datarekisterien 

lisääntyessä lisääntyvät myös yhä tarkemmat mahdollisuudet yksilöidä kuluttajia. 

 

Älypuhelinten laite-id:n odotetaan olevan yhä tärkeämpi seurannan kannalta, koska 

puhelimet ovat useammin yhden henkilön käyttämiä, niistä kertyy sijaintidataa ja ne 

sisältävät monenlaista tietoa yhteystiedoista valokuviin. “Suurin osa sovelluksista kysyy 

aivan liian laajat oikeudet käyttötarkoitukseen nähden, myös varmuuden vuoksi”. 

Yritysten odotetaan toimivan näin hyödyntääkseen laajoja oikeuksia tulevaisuudessa. 

Sijaintia pidetään yhtenä tärkeimmistä kohdennuskriteereistä. Jos sovellus pyytää 

kohdennuslupaa, sen odotetaan myös myyvän sijaintidataa eteenpäin. Datan ostaminen 

on helppoa kelle vain, joten sitä odotetaan käytettävän myös rikollisiin tarkoituksiin. 

 

Ulkomainonnastakin tulee tulevaisuudessa personoitua, kun digitaaliset mainostaulut 

alkavat reagoida ohikulkijan puhelimeen tai autoon. Aller on siirtynyt ensimmäisenä 

suomalaisena yrityksenä lehtikustantajasta datamyyjäksi, ja näin odotetaan myös 

muiden mediatalojen tekevän tulevaisuudessa. Asiakasymmärrys muuttuu jatkuvasti 

arvokkaammaksi kuin itse media. “K-ryhmä on valinnut henkilökohtaisuuden 

tärkeimmäksi seikaksi” ja vie siksi hinnoitteluaan ja tarjouksiaan yhä personoidumpaan 

suuntaan.  

 



 
 

71 

S-ryhmä puolestaan aikoo avata ostodatan asiakkaille itselleen ja haluaa “auttaa 

asiakkaita ymmärtämään kulutustaan paremmin”. S-ryhmän asiakasrekisteriin 

tallentuvien ostosten ei pitäisi yrityksen edustajan mukaan päätyä vakuutusyhtiöiden 

tietoon, ellei asiakas itse anna siihen valtuutusta. Kuluttajan odotetaan voivan 

tulevaisuudessa hallinnoida dataansa paremmin ja luovuttavan sitä ehkä 

vakuutusyhtiölle alennusta vastaan. Omaa dataa tullaan käyttämään yhä useammin 

maksuvälineenä tulevaisuudessa.  Analytiikka asiakkaiden tarpeista on Suomessa yhä 

kehitteillä. Siihen odotetaan hyödynnettävän esimerkiksi hakukonetuloksia. 

Suomalaisten kauppajättien odotetaan olevan vastuullisia datankäsittelijöitä, toisin kuin 

kansainvälisten verkkojättien kuten Amazonin ja Alibaban.  

 

Artikkelissa haastatellut mainostoimiston ja suurten kauppaketjujen edustajat saivat 

hyvin edustamiensa tahojen kehyksen läpi tekstiin. Artikkeli otti hyvin kritiikittömästi 

vastaan näiden näkemykset, joiden mukaan heidän omassa toiminnassaan ei ole mitään 

epäilyttävää. Näin ollen piirtyi kuva vastuullisista suomalaisista suurista kaupoista ja 

vastuullisesti mainoksia kohdentavista markkinointiyrityksistä. Kaikki uhat tekstissä 

tulevat ulkomailta, suurilta kansainvälisiltä datankerääjiltä, mainittuina Google, 

Facebook, Amazon ja Alibaba. 

 

Tulevaisuuden sodissa tulee todennäköisesti olemaan robotisoitujen aseiden lisäksi 

keskeisessä roolissa eri maiden kansalaisista koottu data, jonka kukin valtio omistaa. 

Yhdysvalloilla on selkeä etulyöntiasema suhteessa kahteen muuhun suurvaltaan. Tästä 

näkökulmasta on kiinnostavaa, että terveydenhuoltoa käsittelevässä artikkelissa nähtiin 

täysin ongelmattomana ratkaisuna kehitysmaiden terveydenhuolto-organisaatioiden 

puutteeseen se, että yhdysvaltalaiset suuryritykset kehittävät sovelluksia globaaliin 

käyttöön. Terveysdatan keskittymisellä globaalisti tiettyjen yritysten käsiin tulee 

olemaan suuri vaikutus. Näistä syistä sosiaalinen media -aiheeseen lukeutuneen 

artikkelin tapaiset avaukset ovat merkittäviä julkisessa keskustelussa: kansalaisilla on 

liian vähän tietoa heistä kootun datan käytöstä.  
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4.3.3 Kulttuuri-teema 

 

Kulttuuri-teeman alle lukeutuu kaksi aihetta, jotka ovat aineiston pienimmästä päästä. 

Ensimmäinen aiheista on yleinen kulttuuritekstien kaatoluokka, toinen taas keskittyy 

kirjallisuuteen.  

 

Aihe 5. Kulttuuri 

 

Kulttuuri-teeman teksti koostuu Yleisradion dokumenttien ja feature-ohjelmien 

esittelyistä. Teksti on hyvin pitkä, mutta tekoäly tai uusi teknologia tulevat siinä esiin 

vain muutamassa lyhyessä tekstipätkässä. Tekstiä on näin ollen vaikea analysoida 

samalla tavalla kuin aiempien teemojen artikkeleita. Ylen dokumentti- ja 

featureohjelmat kuvaavat kuitenkin kohtuullisen hyvin kulttuuri-aiheen sisältöjä. Osa 

niistä on tarinallisia ja fiktiivisiä, osa dokumentaarisia haastatteluja.  

 

Tekstistä löytyi useita odotuksia. Geneettisen perimän muokkaus ja digitaalinen 

vallankumous voivat mullistaa sairauksien hoidon ja johtaa eliittiin kuuluvien ihmisten 

jalostamiseen. Töiden digitalisaation myötä ihmiskunnan enemmistön asema on 

vaakalaudalla. Ihmisten mielen muokkaaminen on tulevaisuudessa 

ennennäkemättömällä tavalla mahdollista digitaalisen tekniikan avulla. Demokratia 

saattaa muuttua datakratiaksi ja Homo Sapiensin loppu koittaa, kun ihmisessä on 

enemmän konetta kuin ihmistä. 

 

Automatisaatio ja ekologinen murros muokkaavat ajatuksiamme lisääntymisestä ja 

ihmiskäsityksestä. Teknologia voisi toimia jonkin meille tuntemattoman välikappaleena, 

kuten tuonpuoleisesta tulevien haamuäänien. Teknologia menee ihon alle sirun, anturin 

tai lähettimen avulla. “Ihmiskunnalle kehitetään jopa uusia aisteja kuten 

ultraviolettisäteiden näkeminen ja magneettisen pohjoisen tunteminen kehossa.” 

Tekoälyn avulla voimme muuttaa jopa ajatukset kuviksi. 

 

Tekstin odotukset ovat hyviä esimerkkejä tekoälyyn liittyvistä mielikuvituksellisesta 

spekulaatiosta, joita todellisen teknologian kehitysvaihe ei kahlitse. Radio-ohjelmissa 

esitettyjen odotusten voidaan nähdä olevan heijastumia siitä, millaisia ajatuksia 
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tieteisfiktio on herättänyt yleisössä. Nämä spekulaatiot ovat melko kaukana siitä, mitä 

tekoälyn kehittäminen tänä päivänä on (Russell & Norvig 2010).  

 

Aihe 7. Kirjallisuus 

 

Kirjallisuus-aiheen artikkeli on vuonna 1996 Aamulehdessä julkaistu Johanna Sinisalon 

tekemä arvio Mary Rosenblumin kirjasta Harhainvalta. Alkuperäisteos on julkaistu 

vuonna 1993 ja se noudattaa artikkelin mukaan hyvin samoja teemoja kuin 80-luvun 

science fiction -ilmiö nimeltä cyberpunk. Odotuksissa näkyvät siis hyvin cyberpunk-

teoksissa esitetyt visiot tulevaisuuden internet-maailmasta. Osa 80-luvulla ja 90-luvun 

alussa kuvitelluista tulevaisuuden verkkomaailman yksityiskohdista osuvat 

hätkähdyttävän hyvin todellisuuteen jo vuonna 2019, kuten tietopakettien kaupittelijan 

ammatti ja verkkomaailman kehittyminen hierarkkiseksi.  

 

Cyberpunk-maailmaan liittyy runsaasti tekoälyyn liittyviä odotuksia. Ihmisen ja koneen 

välinen raja tulee sumentumaan. Verkkomaailma on “kolmiulotteinen, vivahteikas 

maailma, jossa käyttäjät liikkuvat kuvitteellisessa tietoavaruudessa kuin konsanaan 

konkreettisen, sähköisen maailmankylän kaduilla ja kapakoissa.” Tietoverkoista tulee 

oma, eksoottinen maailmansa, niin kutsuttu matriisi (matrix). “Nykyään [1996] erittäin 

demokraattiselta vaikuttava verkkomaailma vääjäämättä kehittyy hierarkkiseksi 

viimeistään silloin, kun siellä alkavat pesiä isot rahat.” Vaikka netissä liikkuminen on 

avointa kaikille, jotka maksavat käyttäjälaskunsa, ei siellä menestyminen ole lainkaan 

yksinkertaista.  

 

Tulevaisuuden virtuaalimaailman ammatteja ovat esimerkiksi virtuaalitaiteilija ja 

tietopakettien myyjä. Fyysinen kontakti on harvinaista verkossa eläjien ihmissuhteissa. 

Verkossa liikutaan hahmoina, jotka voivat olla paranneltuja versioita henkilöstä tai 

jotain aivan muuta, kuten eläimiä. Verkossa tavataan henkilöiden “toimistoissa”, jotka 

ovat eräänlaisia “kolmiulotteisia kotisivuja” ja joiden arkkitehtuuri heijastaa käyttäjän 

statusta ja luonnetta. Käyttäjät yhdistyvät verkkoon fyysisesti kytkemällä elektrodeja 

ohimoihinsa, istuttamalla aivoihinsa “piisiruilla ryyditettyä biomassaa” tai ihoon 

istutetun metallikudoksen kautta ilman apuvälineitä ja käyttämällä täsmähuumetta 

säätämään aivojen sähkötaajuuden nettiyhteyteen sopivaksi.  
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Ihmismielen voi säilöä verkkoon. Yhteiskunnallinen valta tulee keskittymään 

megakorporaatioille (ja japanilaisille), joita vastaan “verkkocowboyt” tai hakkerit 

käyttävät “tiedostosurffailutaitoaan hyvän tai pahan puolesta”. Tekoäly on muutakin 

kuin teknologiaa, se on “personoitunut, itsestään tietoinen datasikermä”. “Liharuumista” 

eli ihmisen fyysistä olemusta tullaan pitämään rasitteena, josta täytyy pitää huolta 

esimerkiksi syömällä ja lepäämällä.  

 

Vuonna 1993 ilmestyneeseen cyberpunk-kirjaan perustuvan artikkelin odotuksista 

hämmentävän moni on todellisuutta jo tänä päivänä. Tuohon aikaan hyvin 

epäkaupallinen internet on nykyään megakorporaatioiden pyörittämä, hierarkkinen oma 

todellisuutensa. Sosiaalisen median henkilökohtaiset sivut ovat juuri tekstin kuvaamia 

“toimistoja”, joiden avulla luodaan verkkoon paranneltu versio itsestä ja joilla 

heijastetaan omaa statusta ja luonnetta. Kuka tahansa voi sellaisen perustaa, mutta 

menestyminen ei ole helppoa. Ihmiset työskentelevät virtuaalitaiteilijoina ja datan 

myyjinä ja yksittäiset “whistleblowerit” taistelevat suuryritysten väärinkäytöksiä 

vastaan. Ihmiset elävät jatkuvasti voimakkaammassa symbioosissa älylaitteidensa 

kanssa, ja fyysinen keho voi todella olla vain rasite, josta täytyy välillä pitää huolta 

vaikkei huvittaisi. 

 

On kohtuullisen helppo nähdä myös artikkelista löytyvien vielä toteutumattomien 

odotusten toteutuminen. Ehkä verkkoon kytkeydytään tulevaisuudessa suoraan 

aivoyhteydellä ilman apuvälineitä, ihminen saa uusia aisteja koneen avulla ja muuttaa 

ajatuksiaan kuviksi. Loput tämän artikkelin ja viihde-teeman odotuksista liittyvät 

itsestään tietoiseksi tulleeseen tekoälyyn. Niiden toteutuminen on huomattavasti 

epävarmempaa. Kaikkiaan tämän aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kulttuurin 

piirissä käyty keskustelu tekoälystä on hyvin lennokasta ja pohjautuu pitkälti 

tieteisfiktioon.  

 

4.3.4 Viihde-teema 

 

Viihde-teeman alle lukeutuu kolme aihetta, pelit-aihe ja kaksi elokuviin liittyvää aihetta. 

Peleistä käyty keskustelu näytti aiemman analyysin perusteella aineiston 

merkittävimmältä, mutta lähilukeminen paljasti, ettei pelit-aiheelle kannata laskea niin 
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paljon painoarvoa. Elokuva-aiheet näyttävät muodostuvan lähinnä TV-elokuvien 

esittelyistä, joten niiden analysointi jää väkisinkin hataraksi.  

 

Aihe 4. Pelit 

 

Pelit-aiheen artikkeli on vuonna 2002 julkaistu peliarvostelu Microsoftin pelikonsoli 

Xbox:n uusista peleistä. Aihe on selvästi aihemallinnuksen suurin kokonaisuus ja siksi 

kiinnostava tarkasteltava. Tekoäly on terminä ennen 2010-lukua esiintynyt 

enimmäkseen juuri pelit-aiheen yhteydessä. Tekstiä lukiessa on helppo nähdä syy tähän, 

eikä kyse ole pelien sisällöstä. Tekoälystä puhutaan artikkelissa peliyrityksen 

suunnitteleman “vihollisten erinomaisen tekoälyn” yhteydessä. Tekstistä ei löydy 

tekoälyyn tai uuteen teknologiaan liittyviä odotuksia, mutta siinä käydään läpi uusien 

pelien teknisiä ominaisuuksia, kuten 3d-moottorin, grafiikan ja pelihahmojen “tekoälyn” 

toimivuutta.  

 

Todennäköisesti tekoälyyn liittyvien termien esiintyminen pelit-aiheen yhteydessä 

liittyy lähinnä arvioissa esiteltyihin pelien teknisiin ominaisuuksiin. Niissä ei ole 

varsinaisesti kyse tekoälyä koskevasta julkisesta keskustelusta, joten ne eivät ole tämän 

tutkielman kannalta kiinnostavia. Tämän ja muutaman muun pelit-aiheeseen liittyvän 

artikkelin silmäilyn jälkeen voidaan todeta, että vaikka luvussa 4.2 esiteltyjen 

aihemallinnuksen tuottamien kuvaajien perusteella pelit-aihe on isossa roolissa osana 

tekoälykeskustelua, ei sen merkitys todellisuudessa ole niin suuri.  

 

Aihe 8. Elokuvat ja TV  

 

Elokuvat ja TV -aiheen artikkeli vuodelta 2012 oli Iltalehdessä julkaistu TV-elokuvien 

esittelylista. Suurin osa elokuvista ei liittynyt tekoälyyn, mutta se miksi artikkeli 

valikoitui aineistoon, oli Terminator 3: Koneiden kapina -elokuvan esittely. Terminator-

sarjaa voidaan pitää ikonisena tieteiselokuvien sarjana ja siksi lyhyestäkin esittelystä 

löytyy kaksi elokuvan tarinassa esiintyvää tekoälyyn liittyvä värikästä odotusta. 

Odotusten mukaa tulevaisuudessa maailmaa hallitsee tekoäly nimeltä Skynet, joka 

lähettää millaiseksi tahansa muuntautuvan tappajarobotin menneisyyteen tappamaan 

vastarintajohtajan. Terminator-sarja on valtavan tunnettu esimerkki tekoälyn ja 
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robottien tulevaisuutta kuvaavasta tieteisfiktiosta ja on vaikuttanut varmasti globaalilla 

tasolla ihmisten mielikuviin tekoälystä.  

 

Aihe 14. Elokuvat 

 

Elokuvat-aiheen teksti koostuu hyvin pitkälti samanlaisesta sisällöstä kuin edellinenkin 

aihe. Aamulehden artikkeli vuodelta 2012 esittelee TV-elokuvia ja on päätynyt 

aineistoon siinä esiintyvän Steven Spielbergin A. I. - Tekoäly -elokuvan myötä. Elokuva 

julkaistiin vuonna 2001 ja pienellä vilkaisulla aineistoon voi huomata sen esiintyvän 

melko useasti eri dokumenteissa. Kyseinen elokuva siis selittää osan 

ilmestystymisajankohtansa tekoäly-termin esiintymisistä. Lyhyestä esittelystä voidaan 

löytää kaksi odotusta, joiden mukaan tekoälyllä tulee olemaan tunteet, mutta ihmiset 

eivät ota vastuuta niistä kuten heidän pitäisi. Tekoälyn ihmismäisyys ja kysymys siitä, 

voisiko koneella olla tunteet, ovat klassikkokysymyksiä tekoälyn kehittäjien 

keskuudessa ja tieteisfiktiossa (Russell & Norvig 2010).  

 

Viihteen piirissä tekoäly näkyy siis teknisenä ominaisuutena uusissa peleissä ja 

hahmona Yhdysvaltalaisissa suurissa elokuvatuotannoissa. Sekä Terminator että A.I. 

Tekoäly -elokuvissa käsitellään viihteen ohella uuteen teknologiaan liittyviä filosofisia 

kysymyksiä. Viihde-elokuvat vievät äärimmäisyyksiin pelot ja toiveet siitä, mitä tekoäly 

voisi joskus olla. Fiktio on todistetusti vaikuttanut teknologiseen kehitykseen, sillä se 

luo yleisölle odotuksia, joihin teknologian kehittäjät pyrkivät vastaamaan (Borup et al. 

2006). Julkisessa keskustelussa ei ainakaan tässä aineistossa näkynyt kuitenkaan 

syvällisempää keskustelua teosten merkityksistä, aineisto oli vain kuvauksia elokuvista. 

Keskustelut elokuvien merkityksistä käydään todennäköisesti jossain muualla kuin 

lehtien sivuilla.  

 

4.4 Analyysin yhteenveto 

 

Edellisessä alaluvussa analyysin kohteena olleessa kolmessatoista artikkelissa käsiteltiin 

tekoälyyn liittyviä odotuksia ainakin pankkitoiminnan, terveydenhuollon, lehmätilojen, 

globaalien uhkien, koneiden ja aivojen suhteen, robotti-imurien, sotateknologian, 

kuluttajadatan keräämisen, radiodokumenttien, cyberpunkin, videopelien ja TV-

elokuvien kannalta. Aiheita on siis valtava määrä, minkä vuoksi niiden käsittely kaiken 
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kattavasti tässä analyysiosiossa on mahdotonta. Pyrin kuitenkin tunnistamaan 

aineistosta sen merkittävimpiä ylätasoja, joissa eri artikkelit risteävät keskenään. 

 

Kuten totesin alaluvussa 2.2., ovat tekoälyyn kohdistuvat odotukset merkittävässä 

roolissa siinä, mitä teknologiasta tulevaisuudessa tulee. Julkisessa keskustelussa esitetyt 

odotukset muodostavat yhteistä tilannekuvaa ja tavoitteita tekoälyn rahoittajille, 

tutkijoille, koodareilla ja suurelle yleisölle. (Borup et al. 2006; Michael 2017.) 

Odotusten tutkiminen on tavallaan tulevaisuuden tutkimista. Toisaalta oman haasteensa 

tekoälyn tulevaisuuden tulkinnasta antaa se, että kuten alaluvussa 4.2. huomattiin, 

olemme parhaillaan hypesyklin huipulla, joten tekoäly kohtaa runsaasti myös ylisuuriksi 

paisuneita odotuksia (Fenn & LeHong 2011). Odotukset muokkaavat todellisuutta ja 

sitä, millaisia tulevaisuuksia osaamme edes kuvitella (Pentzold & Fischer 2017). 

 

On kiinnostavaa tarkastella, ketkä haastateltavat saavat äänensä kuuluviin näissä 

artikkeleissa. Oman kehyksensä pääsivät teksteissä määrittelemään ainakin 

pankinjohtaja, lääkäri, kotieläintuotannon lehtori, professori, YK:n pääsihteeri, 

koneoppimis-tutkija, Milrem robotics toimitusjohtaja, robottiaseiden kieltokampanjan 

koordinaattori, everstiluutnantti, datayhtiö Relevantin toimitusjohtaja, 

markkinointiviestintäkonsernin toimitusjohtaja, datamarkkinointiyrityksen 

toimitusjohtaja, Keskon datalähtöisen markkinoinnin vastaava ja S-ryhmän 

asiakkuusjohtaja. Suurin osa yhteensä neljästätoista henkilöstä esiintyi haastateltuina 

asiantuntijoina tai yrityksensä edustajina.  

 

Nimien perusteella oletettuna näistä puhujista oli binäärisen sukupuolijaottelun mukaan 

naisia kolme ja miehiä yksitoista. Haastatelluista seitsemän edusti yritysmaailmaa, 

kolme oli tutkijoita, kaksi järjestöjen edustajia, yksi sotilas ja yksi lääkäri. Hyvin 

todennäköisesti kaikilla näistä puhujista on taustallaan korkeakoulututkinto ja suuri osa 

heistä työskentelee johtotehtävissä. Haastatellut olivat enimmäkseen miehiä, usein 

yritysmaailman edustajia ja poikkeuksetta korkeassa sosioekonomisessa asemassa. 

Toimittajien kritiikittömyys haastateltavia kohtaan oli silmiinpistävä piirre kaikissa 

jutuissa. Kaikki tämä kertoo siitä, että tekoälyä koskevan julkista keskustelua ovat 

määrittelemässä korkeaan yhteiskunnalliseen asemaan kuuluvat henkilöt. Jutuissa ei 

kuulunut “tavallisen kansalaisen” ääntä. Sen sijaan ääneen päässeet puhuivat hyvin 
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etuoikeutetusta näkökulmasta. Habermasilainen julkisuusihanne ei siis missään nimessä 

toteudu tämän aineiston artikkeleissa (Habermas [2004]1962).  

 

Joskus samoja asioita kuvailevat tulevaisuusvisiot voivat olla samaan aikaan sekä 

utopioita että dystopioita, riippuen tarkastelijan näkökulmasta ja asemasta. Esimerkiksi 

kirjallisuus-aiheen cyberpunk-artikkelissa vuodelta 1996 kuvattu tulevaisuus vastaa 

monelta osalta sitä, mitä Madis Tiik esitti terveydenhuollon tulevaisuudeksi työn 

tulevaisuus-aiheen artikkelissa. Megakorporaatiot hallitsevat dataa ja hoitavat meitä, 

kun ihminen voidaan kytkeä älypuhelimien avulla verkkoon lääkärin etäarvioitavaksi. 

Myös robottiaseet ja kansalaisista kerätyn datan valtava määrä ovat jotain mitä on 

totuttu näkemään vain tieteisfiktiossa.  

 

Varsinaista teknologiamyyttiä tekoälyn ympärille rakennettiin roolittamalla se ainakin 

terveydenhuollon pelastajaksi, sotarikosten lopettajaksi ja taloudellisen tehokkuuden 

moottoriksi. Fiktiosta löytyneet odotukset olivat toki näitäkin villimpiä. Fiktiivisissä 

kuvauksissa tekoäly on noussut hallitsemaan koko maailmaa, jopa korvannut fyysisen 

maailman keinotekoisella matriisilla. Kuten alaluvussa 2.2.4 todettiin, on julkisuudessa 

näkyvällä fiktiolla vaikutusta teknologian tulevaisuuden suuntaan. Se ei tarkoita, että 

eläisimme jo pian osana matriisia toimimatta lainkaan fyysisissä kehoissamme, mutta 

tieteisfiktiivinen kuvasto inspiroi tekoälyn kehittäjiä tavoittelemaan siinä esitettyjä 

tulevaisuuksia. 

 

Tämän luvun alussa esittelin tutkimuskysymysten ohella muutaman ennakko-oletuksen 

siitä, mitä aineistosta löytyisi. Analyysin pohjalta voisi sanoa kaikkien ennakko-

oletusten täyttyneen ainakin jossain mielessä. Keskustelun määrä on kasvanut 2010-

luvun aikana, tarkemmin sanottuna 2014-2019. Keskustelussa käsiteltiin oletuksen 

mukaan työllisyyttä, liikennettä, koulutusta, terveydenhuoltoa, viihdettä ja teknologista 

kehitystä. Erityisen paljon keskustelu käsitteli taloutta taloudellisen tehokkuuden 

näkökulmasta, mitä en osannut olettaa ennalta. Oletusten mukaisesti olemme 

parhaillaan 2019 keskustelussa hypesyklin huipulla, mutta aineisto ei anna vastausta 

siihen kauanko hype tulee jatkumaan. Oletusten mukaisesti jotkin artikkeleista nostivat 

tekoälyn myyttiseen asemaan. Suurimman eron ennakko-oletuksen ja analyysissä 

havaittujen odotusten välillä oli oletuksessa, että “tekoälyyn kohdistuvat odotukset 

etenkin viime vuosina ovat olleet ylilyöviä ja osittain epärealistisia.” Jotkin löydetyistä 
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odotuksista olivat ylilyöviä ja epärealistisia, mutta suurin osa aineiston artikkeleista 

pysyi tutkijan arvion mukaan hyvin realistisella tasolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 

5 Keskustelu ja johtopäätökset 

 

5.1 Tehokkuushype syklin huipulla 

 

Vaikka aineistossa oli paljon puhetta tekoälyn tuottamasta tehokkuudesta, ei tästä 

aineistosta löytynyt puheenvuoroja, joissa työstä käyty keskustelu olisi käsitellyt 

automatisaation aiheuttamaa työttömyyttä. Aiempien tutkimusten perusteella pelko 

massatyöttömyydestä on ollut usein osa keskustelua (Natale & Ballatore 2017). Osittain 

tämä voi johtua siitä, että lähiluettavaksi valikoituneiden artikkelien haastateltavat 

toimivat korkeissa yhteiskunnallisissa asemissa ja hyötyvät itse automatisaatiosta. 

Esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärien työtä automatisoimaan pyrkivä 

konsulttilääkäri ja fyysisten pankkikonttorien siirtämisestä nettiin iloitseva 

pankinjohtaja ovat täysin eri asemassa, kuin työnsä menettävä yleislääkäri tai 

pankkivirkailija.  

 

Yhteiskunnallinen asema vaikuttaa niin voimakkaasti näkökulmaan, että toimittajien 

tulisi valita haastateltaviksi muitakin kuin automatisaatiosta hyötyviä. Myös 

brittilehdistössä käytyä tekoälykeskustelua arvioinut raportti havaitsi keskustelussa 

yritysten edustajien suuren määrän (Brennen et al. 2018.) Jutuissa ei kuulunut myöskään 

asiakkaiden ääntä, vaikka näille terveydenhuollon ja pankkitoiminnan palveluiden 

siirtyminen verkkoon voi olla ongelmallista. Toimittajien kritiikitön asenne haastateltuja 

kohtaan mahdollistaa näiden määrittelevän sen, millaiseksi tekoälyä koskeva julkinen 

keskustelu muodostuu.  

 

Tekoälyn tuoman taloudellisen tehokkuuden kääntöpuoli on työn väheneminen. Tämän 

tutkimuksen aineistossa tuo kääntöpuoli jäi lähes näkymättömäksi, vaikka tekoälyn 

tuomasta tehokkuudesta iloittiin monessa artikkelissa. Tekoälyn mahdollistama 

automatisaatio ja sen mahdollisesti tuottama työttömyys ovat kuitenkin yksi suurimpia 

yhteiskunnallisia kysymyksiä tulevaisuudessa. Miten yhteiskunta voidaan järjestää niin, 

että automatisaatio ei pahenna eriarvoisuutta? Yksi mahdollisuus on varallisuuden 

uudelleenjako verotuksen ja perustulon kautta. Jos työnteon tarve yhteiskunnan tasolla 

laskee pysyvästi tekoälyn kehityksen myötä, olisi järjetöntä keksiä ihmisille väkisin 
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hyödytöntä työtä. Toisaalta on mahdollista, ettei työ vähene vaan muuttaa vain 

muotoaan.  

 

Suurten kansainvälisten teknologiayritysten, kuten Facebookin, Googlen ja Alibaban, 

rooli näyttäytyi aineistossa kaksijakoisena. Ne ovat väistämättä läsnä keskustelussa, 

sillä ne ovat eturintamassa kehittämässä ja soveltamassa tekoälyä keräämiensä valtavien 

data-aineistojen avulla. Toisaalla aineistossa nähtiin ongelmattomana antaa kansalaisten 

terveysdata yritysten käyttöön, toisaalla taas suuret toimijat nähtiin suurimpana 

ongelmana yksityisen datan käyttäjinä. Yhdysvaltalaiset sosiaalisen median yritykset 

hallinnoivat jo nyt valtavaa määrää suomalaisten henkilökohtaista dataa ja käyttävät sitä 

hyväkseen tekoälyn kehittämisessä. Keskustelussa tunnuttiin tiedostavan tämä, mutta 

sitä ei varsinaisesti käsitelty kovin paljon.  

 

Aineiston asettaminen aikajanalle näytti selvästi keskustelun räjähtäneen nousuun 

vuodesta 2014 eteenpäin ja jatkuneen siihen mihin aineisto päättyy, eli helmikuuhun 

2019. Erityisesti yhteiskunnallisia aiheita, kuten taloutta, koskenut keskustelu käytiin 

lähinnä näiden vuosien välissä. Taloudellisesta tehokkuudesta intoileminen sopii hyvin 

kuvaan hypesyklin huipulla (Fenn & LeHong 2011). Elish ja boyd (2018) totesivat 

paisuneiden teknologiamyyttien syntyvän helposti uuden teknologian ympärille, koska 

sen parissa toimivat yrittävät suurten odotusten avulla houkutella alalle investointeja ja 

parhaita työntekijöitä. Tällaista käytöstä voi tunnistaa aineistossa esiintyneiden 

haastateltavien puheesta.  

 

Vain yksi lähiluetuista artikkeleista käsitteli varsinaisesti tekoälyn kehittämistä 

teknisellä tasolla, eikä siinäkään menty kovin syvälle teknisiin seikkoihin. Siinä 

suhteessa julkinen keskustelu näyttää todella olevan kaukana teknologia-alan tai 

tutkimuksen piirissä käydystä tekoälykeskustelusta. Suomalainen julkinen keskustelu 

näyttää olevan kiinnostunut lähinnä liiketaloudellisista sovelluksista, joilla tehostaa 

yritysten tuottavuutta. Tämä heijastaa luonnollisesti keskusteluun osallistuneiden 

näkemyksiä.  

 

Teoria-luvussa esitettyyn kysymykseen siitä, kuka oikeastaan määrittelee tekoälyn, 

näyttää löytyvän vastaukseksi, että tekoälyn määrittelevät yritysmaailmassa ja korkeassa 

yhteiskunnallisessa asemassa toimivat miehet. Tekoälyn suotuisan kehityksen näyttävät 
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useimmiten määrittelevän suomalaisessa julkisessa keskustelussa ne, jotka hyötyvät sen 

mahdollistamasta taloudellisen tehokkuuden maksimoimisesta. Julkisen keskustelun 

ihanteiden mukaan asian ei pitäisi olla näin. Keskustelun portinvartijoina toimivien 

toimittajien pitäisikin mahdollistaa erilaisista asemista tulevien kansalaisten julkiseen 

keskusteluun osallistuminen.  

 

Lähi- ja etälukemisen yhdistävän analyysin kautta voitiin havaita, että talouteen liittyvät 

keskustelut olivat valtavan yleisiä aineistossa, sillä työllisyydestäkin käydyssä 

keskustelussa vaikutti loppujen lopuksi olevan kyse taloudellisen tehokkuuden 

edistämisestä. Ne, joilla on vähiten tietoa ilmiöstä ovat voimakkaimmin median esiin 

tuomien odotusten varassa muodostaessaan käsitystä tekoälyn kaltaisesta uudesta 

ilmiöstä (Borup et al. 2006). Samat henkilöt uskovat myös vähiten mahdollisuuksiinsa 

vaikuttaa teknologiaan ja suhtautuvat siihen deterministisesti. Näyttää siis siltä, että 

julkisen keskustelun kehykset määrittävät taloudellista valtaa käyttävät ja tekoälystä 

hyötyvät tahot samalla, kun kehityksen seurauksista potentiaalisesti kärsivät kansalaiset 

kokevat itsensä voimattomiksi määrittämään kehityksen suuntaa.  

 

5.2 Odotukset määrittävät tulevaisuutta 

 

Kuten luvussa 2.1. esittelin, tähtäävät tekoälyn kehittäjät luomaan rationaaliseen 

käytökseen kykenevää tekoälyä. Kehittäjät eivät siis ole kiinnostuneita tekoälyn 

“ajattelusta” tai siitä, että sen käytös muistuttaisi ihmistä. Sen sijaan tavoitetila on 

tekoäly, joka toimii rationaalisesti, asetettuja tavoitteita saavuttaen. Suurimpana 

haasteena on ympäristön monimutkaisuus ja laskentatehon rajat. (Russell & Norvig 

2010.) Suurin osa aineistosta löytyneistä odotuksista noudattaa tätä samaa rationaalisen 

toimijan tavoitetta. Tekoälyltä odotetaan julkisessa keskustelussa yleisesti hyvin 

välineellisiä suorituksia, tehokkuuden parantamista ja ihmisten työn helpottamista. 

Vahvan, ihmismäisen tai tietoisen tekoälyn odotus näkyi lähinnä vain fiktiosta 

löytyvissä odotuksissa. On siis todettava, että tämän tutkimuksen perusteella julkinen 

keskustelu noudatteli läheisemmin tekoälyn kehittäjien käsitystä kuin mitä oletin ennen 

tutkimuksen tekoa.  

 

Analysoidut artikkelit eivät siis sisältäneet myöskään niin paljon teknologiamyyttejä 

kuin ennalta oletin. Niitä oli silti tunnistettavissa. Elish ja boyd (2018) puhuivat IBM:n 
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Watsoniksi nimetystä tekoälystä hyvänä esimerkkinä teknologiasta, joka on saatu 

näyttämään siltä kuin se “toimisi kuin taika”, vaikka kyse on todellisuudessa erilaisista 

kapean sovellusalueen ohjelmistoista. Tässäkin aineistossa Watsonista puhuttiin 

“aivoina” joihin on “ladattu huikea määrä oikeaa ja luotettavaa tietoa”. Myytin piirteitä 

voi nähdä monissa odotuksissa. Tekoälyn odotetaan kykenevän ihmismäiseen 

abstraktiin ajatteluun vähintäänkin tämän vuosisadan aikana, ratkaisevan suuret 

ongelmat terveydenhuollossa vähentävän sodan aiheuttamia tappioita. Odotukset ovat 

enimmäkseen positiivisia. Negatiiviset odotukset esiintyivät lähinnä YK:n 

puheenvuorossa tai silloin kun suomalaiset toimijat puhuivat kansainvälisistä 

datayrityksistä huolestuneesti. Ongelmia aiheuttivat “jotkut toiset”, kuten ulkomaalaiset 

toimijat, rikolliset tai ne, joiden käsiin teknologia päätyy päätyessään “vääriin käsiin”. 

 

Suuri osa artikkeleista perustui tekoälyä hyödyntävällä alalla toimivan yrityksen 

edustajan haastatteluun, mikä selittää juttujen positiivisuutta. Toimittajat ovat päästäneet 

haastateltavansa helpolla, sillä teksteissä ei näy juurikaan kriittisiä kommentteja 

haastateltavien edustamista näkemyksistä. Elish ja boyd (2018) nostivat esiin 

varsinaisen teknologian ja siihen liittyvän arkipäiväisen työn näkymättömyyden 

julkisessa keskustelussa. Myös tämän tutkimuksen aineistossa jokapäiväinen 

ohjelmistojen korjaaminen ja palvelinten kaatuminen loistavat poissaolollaan. 

Keskustelu tekoälystä käydään ylätasolla, suurten odotusten kautta. 

 

Beer (2016) totesi big datan olevan mahdollisesti merkittävämpi asia käsitteenä ja 

konseptina kuin todellisena teknologiana, koska sen ympärille muodostunut 

diskursiivinen kehys muokkaa laajempaa sosiaalista järjestystä. Tekoälyn voisi ajatella 

olevan myös tällä hetkellä merkityksellisempi odotuksena tulevaisuudesta, kuin 

valmiina teknologiana. Tässä tutkielmassa löydetyissä odotuksissa tekoäly on suuri 

lupaus tulevaisuudesta, jossa asiat ovat (yleensä) paremmin. Big dataa kriittisesti 

tutkineiden (boyd & Crawford 2012, Couldry & Yu 2018) huomio datan kuvaamisesta 

“raakana tietona” oli selvästi läsnä myös tämän tutkimuksen aineistossa. Data oli 

esimerkiksi “oikeaa ja luotettavaa tietoa” ja “raakaa faktaa” josta tehdään “oikeita 

johtopäätöksiä”. 

 

Kun odotukset ovat korkealla, on pettymys niiden toteutumattomuudesta suurta. 

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että tekoälyyn on 2010-luvun aikana kohdistunut 
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korkeita odotuksia monella suunnalla. Erityisesti tekoälystä on odotettu taloudellisen 

tehokkuuden edistäjää ja talouskasvun turvaajaa. Tipahdus hypesyklin korkeimmalta 

huipulta voi olla kova, jopa niin kova, että edessä voisi olla kolmas tekoälyn talvi (Fenn 

& LeHong 2011). Kun tekoälystä on odotuksissa muovattu taloudellisen tehokkuuden 

moottori, odotetaan tekoälytutkimukseen sijoitetuista rahoista suoraa taloudellista 

hyötyä. 

 

Miksi tekoäly on kohdannut jo kaksi talvea ja voi olla matkalla kolmanteen? Yksi 

selitys voi olla julkisen keskustelun riittämätön jaottelu vahvan ja heikon tekoälyn 

välillä (Searle 1980). Kuten Natale & Ballatore (2017) totesivat, odottavat yleisö ja 

journalistit useimmiten vahvaa tekoälyä, kun tarjolla todellisuudessa on vain kapean 

sovellusalueen heikkoa tekoälyä. Tekoälyn talvet ovat toistuneet muutaman 

vuosikymmenen välein, eli hype on alkanut kasvaa aina kun edellinen pettymys on 

sopivasti ehditty unohtaa. Tekoälyn houkutus ja hypen ydin on pohjimmiltaan jo 

varhaisissa tieteisfiktiivisissä teoksissa esiintynyt unelma ihmisen kaltaisesta, 

tietoisuuden omaavasta koneesta. Vaikka tekniikka on kehittynyt vuosikymmenten 

aikana huimasti, ollaan kuitenkin yhä kaukana todellisesta vahvasta tekoälystä. Tämän 

yleinen tajuaminen on se, joka on aiemminkin synnyttänyt tekoälyn talveen johtavan 

pettymyksen aallon. 

 

Esimerkiksi Suomen edellinen hallitus Juha Sipilän johdolla leikkasi reilusti 

yliopistojen yleistä rahoitusta, mutta aloitti tutkimuksen lippulaivahankkeen tekoälystä 

ja rahoitti Suomen akatemian kautta tekoälytutkimusta 8,3 miljoonalla eurolla (Suomen 

akatemia 2019). Crevier (1993) korosti tekoälyn talvien syntymekanismina erityisesti 

sitä, miten pettyneitä tutkimuksen rahoittajat olivat siihen, mitä tutkimuksista lopulta 

saatiin irti liian suuriksi paisuneiden odotusten jälkeen. Nähtäväksi jää, aiheuttaako 

suomalainen tekoälytutkimus pettymyksen rahoittajilleen näiden odottaessa tutkimuksen 

tuottamaa taloudellisen tehokkuuden kasvua.  

 

Borup ym. (2006) ja Gartnerin hypesyklin kehittäjien (Fenn & LeHong 2011) mukaan 

uuden teknologian kehityssykliin on suorastaan sisäänrakennettuna pettymys, joka 

syntyy, kun alkuvaiheen suuret odotukset eivät toteudukaan. Voidaankin kysyä, että jos 

tämä tiedetään jo ennalta, pitäisikö kehitykseen puuttua jollain tavalla turhien 

investointien ja odotusten paisumisen ehkäisemiseksi. Vai onko odotusten 
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paisuttaminen ainoa tapa, jolla alat onnistuvat houkuttelemaan tarpeeksi sijoituksia ja 

osaajia työskentelemään alan parissa?  

 

5.3 Analyysin ja tutkimuksen arviointi 

 

Tämän tutkielman tekemisen todellisena haasteena oli kunnianhimoisen, kahta erilaista 

menetelmää yhdistelevän metodologian valinta. Aihemallinnus ja kehysanalyysi tulevat 

epistemologisesti eri maailmoista, mikä toi haasteita tulosten yhteen sovittamiseen. 

Aiheet eivät todellisuudessa olleet niin helposti tulkittavissa kehyksiksi, kuin alun perin 

arvelin, sillä laskennallinen analyysi ei huomioinut ihmislukijalle tärkeää semanttista 

koherenssia muodostaessaan aiheita. Tästä syystä kehysanalyysin kohteeksi 

valikoituneiden artikkelien aiheet eivät välttämättä vastanneet otsikkoa, jolla aihe oli 

nimetty.  

 

Aineiston analyysiä tehdessäni huomasin, että monesta käsittelykierroksesta huolimatta 

aineistoon oli jäänyt joitain artikkeleita kahteen kertaan. En nähnyt ongelmaa 

kuitenkaan niin suureksi, että se olisi merkittävästi vääristänyt tutkimuksen 

lopputulosta. Tutkimuksen aineisto oli myös osittain puutteellista esimerkiksi ajallisen 

epätasaisuuden vuoksi, mikä on voinut muokata tuloksia jossain määrin. Tekstien 

lähiluku ja aihemallinnuksen tuottamien aiheiden sisällön lähempi tarkastelu osoitti, 

etteivät aiheet ja niille tekemäni teemoittelut olleet ihan niin osuvia kuin pelkän 

etäluvun avulla vaikutti. Etä- ja lähiluennan yhdistäminen mahdollisti siis sekä 

kiinnostavampia tuloksia että aineiston sellaisten ongelmien tunnistamista, joita ei 

muuten olisi huomannut. Menetelmien voikin siis ajatella täydentävän toisiaan, 

toimivan eri tasoilla tekstiä ja tunnistavan siksi eri asioita.  

 

 Lähilukemisen merkitys aineiston paremman ymmärtämisen kannalta näkyy hyvin 

esimerkiksi pelit-aiheen roolia tulkitessa. Jos tarkasteltaisiin vain algoritmisesti 

tuotettuja kuvaajia, jäisi tutkijalle sellainen käsitys, että peleihin liittyvä keskustelu 

kattaisi hyvin merkittävän osan tekoälyä koskevasta keskustelusta ja että pelit olisivat 

erityisen merkittävä tekijä tekoälyyn liittyen. Artikkeleita lukiessa huomasi kuitenkin 

sen, että tekoäly esiintyy peliarvosteluissa hyvin eri merkityksessä kuin 

yhteiskunnallisessa keskustelussa, eikä ole julkisen keskustelun arvioinnin kannalta 

kiinnostava. Lähilukeminen paljasti myös talouskasvun ensiksi luultuakin suuremman 
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merkityksen osana useampia aiheita. Haasteista huolimatta näen siis menetelmien 

yhdistämisen olleen järkevää ja tuottaneen sellaisia tutkimustuloksia, joita ei olisi voinut 

löytää vain toista menetelmää käyttäen. Kehysmallinnuksen kehittäminen menetelmänä 

olisi kiinnostava jatkotutkimuskohde.  

 

Tutkimuseettisestä näkökulmasta olen pyrkinyt tutkimuksessa noudattamaan hyvää 

tieteellisestä käytäntöä ja arvioni mukaan onnistunut siinä. Olen saanut aineiston sen 

kustantajilta hyväksytysti tutkimuskäyttöön ja viitannut asiaankuuluvasti puhuessani 

muiden tutkijoiden työstä ja ajatuksista. Olen pyrkinyt läpi koko tutkimusprosessin 

avoimuuteen menetelmistä ja erityisesti kiinnittänyt huomiota, että myös aineiston 

ongelmat ovat lukijalle läpinäkyviä. Olen pyrkinyt myös huolellisuuteen ja tarkkuuteen 

työn tekemisessä esimerkiksi käsitellessäni suurta aineistoa ohjelmoimalla, jotteivat 

tulokset vääristyisi ohjelmointivirheistä. 

 

Validiteetin kannalta tutkimuksessa tehdyt menetelmälliset ja teoreettiset valinnat 

onnistuivat mielestäni kohtuullisen hyvin. Kehysmallinnus sopii hyvin julkisen 

keskustelun tutkimiseen, sillä kehysanalyysi on perinteinen valinta siihen tarkoitukseen. 

Aihemallinnus puolestaan tuo analyysiin uuden tason. Myös tutkimustulosten ulkoinen 

validiteetti vaikuttaa olevan kunnossa, sillä tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiempien 

vastaavien tutkimusten tulokset. Tulosten validiteetin mahdolliset ongelmat voivat 

syntyä edellä mainituista ongelmista aineiston kanssa, mutta ne eivät arvioni mukaan 

ole niin vakavia, että tutkimuksen tulokset vääristyisivät merkittävästi. Tulosten 

yleistettävyyttä on haastavaa arvioida, mutta erityisesti aihemallinnuksen kohteena 

olleen aineiston koko oli niin merkittävä, että tulokset voidaan hyvin yleistää 

koskemaan koko suomalaista julkista keskustelua tarkasteluajankohtana. 

Kehysanalyysin kohteena puolestaan oli vain pieni määrä artikkeleita, joten tunnistettuja 

odotuksia ei voida yleistää samalla tavalla.  

 

Menetelmän reliabiliteetin arviointiin aihemallinnus ei tarjoa samanlaista 

mahdollisuutta mittausvirheen ilmoittamiseen kuin perinteiset kvantitatiiviset 

menetelmät. Sekä aihemallinnus että kehysanalyysin tapaiset laadulliset menetelmät 

sisältävät runsaasti tutkijan subjektiivista arviointia, joten tutkimuksen toistettavuus ei 

ole koskaan saman tasoista kuin kvantitatiivisissa menetelmissä. Tutkimuksessa tehdyt 

väitteet ja havainnot on kuitenkin perusteltu huolellisesti teoriakirjallisuuden avulla, 
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joten lukija voi käydä läpi saman päättelyketjun kuin tutkija ja sitä kautta “toistaa” 

tutkimuksen. Tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin pitäisi siis olla arvioni mukaan 

kunnossa.  

 

5.4 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella Seaverin (2015) alaluvussa 2.1. esitelty ajatus 

algoritmeista moneuksina on kiinnostava myös tekoälyn kannalta. Kuten löydetyistä 

odotuksista ja käsitellyistä aihesta huomaa, tekoäly on nykypäivänä läsnä lähes kaikilla 

inhimillisen toiminnan aloilla. On hämäävää käyttää vain yhtä termiä niin laajasta 

asiasta, johon kohdistuu niin runsaasti erisuuntaisia odotuksia. Termin voi sen sijaan 

nähdä siihen kohdistuvien odotusten ja toiminnan risteyskohtana, jonka eri alojen 

toimijat näkevät eri tavoin. Ongelmana tekoälyn käsittämisessä moneuksina on se, että 

termien määrittelyyn liittyy aina valtaa. Se joka saa määritellä tekoälyyn kohdistuvat 

positiiviset odotukset mediassa käyttää valtaa toisten näkemysten yli, eivätkä kaikki 

määritelmät ole tuolloin tasa-arvoisia.  

 

Edellisissä luvuissa tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että tekoälyä 

koskeva keskustelu jää yksipuoliseksi ja keskittyy talouteen. Kuten aiemmin todettu, 

vaikuttavat tekoälyn kaltaiset teknologistieteelliset merkittävät kehitysaskeleet koko 

ihmiskunnan elämään. Atomipommin keksimisestä ei äänestetty, eikä tulla äänestämään 

vahvan tekoälyn toteuttamisestakaan. Ei ole olemassa kansainvälisiä elimiä, joissa 

tämän tason kysymyksiä voitaisiin ratkaista, eikä sääntely pysy teknologisen kehityksen 

perässä. Tekoäly on moneus (Seaver 2015) eli merkitsee eri asioita eri ihmisille, mutta 

merkittävintä on, kuka pääsee määrittelemään yleisimmin tunnustetun merkityksen ja 

tavoitteet. Tällä hetkellä määrittelyvalta näyttää suomalaisessa julkisessa keskustelussa 

lankeavan niille, jotka hyötyvät taloudellisesti tekoälyn kehityksestä. 

 

Tutkimustulosten herättämiä mahdollisia jatkotutkimuksen suuntia voisi olla se, miten 

uudesta teknologiasta käyty julkinen keskustelu saataisiin inklusiivisemmaksi. Miten 

tekoälyn tulevaisuuden määrittelyyn voitaisiin osallistaa mahdollisimman moninainen 

kansanjoukko? Mikä on tekoälyn tuottaman taloudellisen tehokkuuden kääntöpuoli? 

Ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että ne, 

jotka kärsivät ilmiöstä eniten ovat voineet vaikuttaa sen syntyyn vähiten. Onko sama 
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totta myös tekoälyn kohdalla? Tämän tutkielman havaintojen perusteella näin saattaa 

olla. Kuka kärsii tai hyötyy tekoälyn kehityksestä? Miten teknologisen kehityksen 

marginaaliin ajamat saisivat äänensä kuuluviin alan kehityksessä? 
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7 Liitteet 

 

LIITE 1 Taulukko lähiluetuista ja analysoiduista artikkeleista kappaleessa 4.3.  

 

Yhteiskunta 

Aihe Artikkelin otsikko Julkaisupäi

vä 

Julkaisualu

sta 

1. Talous

  

Von Koskull pitäisi talletukset maksuttomina 14.02.2016 Lännen 

media 

6. 

Tulevaisuude

n työ 

Kutsukaa kännykkä! 20.11.2016  Lännen 

media 

13. Työ ja 

koulutus 

Älykäs lehmä lypsää itse itsensä ja kertoo, jos on 

kipeä tai kiimassa 

07.05.2008 Aamulehti 

15. 

Kansainväline

n politiikka 

Useat valtionjohtajat puhuivat YK:n 

yleiskokouksessa 

25.09.2018  Yle Uutiset 

 

Teknologia 

Aihe Artikkelin otsikko Julkaisupäiv

ä 

Julkaisualust

a 

2. 

Koneoppimi

nen 

Kone ei tee, se oppii 09.12.2012 Satakunnan 

kansa 

10. Robotit Robotti-imurit jättivät villakoiria 18.11.2013 Aamulehti 

11. 

Teknologin

en kehitys 

Tulevaisuuden Rokka voi olla robotti – Kauko-

ohjattavat aseet ovat jo sotakentillä ja älyaseet 

ovat tulossa 

21.01.2018 

 

Yle Uutiset 



 
 

101 

12. 

Sosiaalinen 

media 

Sinun tietosi eivät ole sinun – Näin mainostajat 

keräävät ja hyödyntävät dataasi, kun muutat, 

ostat kilon pekonia tai haaveilet lomareissusta 

29.10.2017 Yle Uutiset 

 

Kulttuuri 

Kehys Artikkelin otsikko Julkaisupäiv

ä 

Julkaisualu

sta 

5. Kulttuuri Radiodokumentit ja featuret 2018 21.12.2017 Yle 

7. 

Kirjallisuus 

Cyperpunkin perilliset 03.02.1996 Aamulehti 

 

Viihde 

Kehys Artikkelin otsikko Julkaisupäi

vä 

Julkaisualu

sta 

4. Pelit Xboxin hyvät, pahat ja kauniit 16.03.2002 Aamulehti 

8. Elokuvat 

ja TV 

TV Elokuvat Lauantai 18.2. 18.02.2012 Iltalehti 

14. Elokuvat Uuden aallon kuohu ja Saimaan aallot 16.06.2012 Aamulehti 

 

 

LIITE 2 Artikkeleista löytyneet odotukset eriteltyinä kappaleesta 4.3. 

 

Yhteiskunta-teema: Millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa 

keskustelussa? 

Odotus 1 Tekoäly korvaa fyysiset pankkikonttorit nettikonttoreilla 

Odotus 2 Uusia digitalisaation vaatimia palvelumalleja ei ole vielä keksitty 

Odotus 3 Pankkipalvelujen siirtyminen verkkoon ei heikennä yhteyttä asiakkaisiin 
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Odotus 4 Tekoäly ja digitalisaatio muuttavan pankkitoimintaa pysyvästi 

Odotus 5 Tekoäly ja älypuhelimet tekevät terveydenhuollosta halvempaa ja 

korvaavat fyysisiä vastaanottoja 

Odotus 6 Henkilökohtainen terveystili ratkaisisi terveydenhuollon ongelmia 

Odotus 7 Sote-uudistus ratkaisee teknologiset ongelmat terveydenhuollossa 

Odotus 8 Uusi, kaiken kattava ja puhtaalta pöydältä luotu tietotekninen järjestelmä 

uudistaa Suomen terveydenhuollon 

Odotus 9 Suuryritysten tekoälysovellukset ratkaisevat kehitysmaiden 

terveydenhuolto-organisaatioiden puutteen 

Odotus 10 Tekoäly helpottaa tilanhoitajan ajankäyttöä merkittävästi ruokinnan, 

lypsämisen, siementämisen ja sairauksien parantamisen sovelluksilla 

Odotus 11 Tulevaisuudessa navettoja ei voida pyörittää ilman tekoälysovelluksia, 

koska tehokkuus vaatii niin suuria tiloja 

Odotus 12 Suurten data-aineistojen kerääminen ja analysointi tekoälyn avulla 

mahdollistaa lehmien hyvinvoinnin parantamisen 

Odotus 13 Ratkaisu huonosti toimivaan teknologiaan on kehittää lisää teknologiaa, 

esimerkiksi tekoälysovelluksia 

Odotus 14 Tappavia tauteja kitketään tekoälyn avulla 

Odotus 15 Perinteiset työpaikat muuttuvat 

Odotus 16 Työttömyys kasvaa 

Odotus 17 Terroristit hyödyntävät uutta teknologiaa 

Odotus 18 Cyberrikollisuus kasvaa 

Odotus 19 Digitaalisuus eriarvoistaa ihmisiä 

Odotus 20 Tekoälyllä varustellut aseet voivat johtaa uuteen asevarusteluun 
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Odotus 21 Liikkuminen tulee mullistumaan 

Odotus 22 Tekoäly yhdistää erikieliset ihmiset 

 

Teknologia-teema: Millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa keskustelussa? 

Odotus 23 Tekoäly saavuttaa ihmisen abstraktin ajattelun tason 2029/2100 

mennessä 

Odotus 24 Tietokoneiden laskentateho kasvaa huimaa vauhtia ja tulee ohittamaan 

ihmisaivojen laskentatehon 

Odotus 25 Aivojen toimintalogiikkaa imitoimalla voidaan kehittää tehokkaampi 

tekoäly 

Odotus 26 Koneiden itsevaltiutta suurempi riski on niitä tahallaan väärinkäyttävien 

ihmisten toiminta 

Odotus 27 Aivojen ja tekoälyn suhde tulee olemaan kuin lintujen ja lentokoneiden 

lentokyvyn suhde 

Odotus 28 Tekoäly oppii arvioimaan toimintaansa ja keksimään itse, miten asetetut 

tavoitteet saavutetaan 

Odotus 29 Robotti-imurit ovat hyödyllisempiä tulevaisuudessa niiden tekoälyn ja 

koneiston kehityksen myötä 

Odotus 30 Robotti-imurit vähentävät kotitöihin käytettyä aikaa   

Odotus 31 Robotti-imurit kaipaavat virallisia laatumittareita kuluttajien avuksi 

Odotus 32 Autonomiset robotit yleistyvät nopeasti sodissa 

Odotus 33 Robottiaseiden kehitys johtaa maiden väliseen varustelukierteeseen ja 

aseet päätyvät vääriin käsiin 

Odotus 34 Robottiaseet säästävät ihmishenkiä koska ne eivät tee niin paljon 

virheitä kuin ihmiset ja noudattavat sodan kansainvälisoikeudellisia 

sääntöjä 
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Odotus 35 Robottiase kuulee, näkee, tähtää, jaksaa ja säilyy paremmin kuin 

sotilaat 

Odotus 36 Päätösvalta tulen avaamisesta ei tule siirtymään ihmisiltä roboteille 

Odotus 37 Robotti hoitaa sodassa tylsimmät ja vaarallisimmat tehtävät ja kulkee 

eturintamassa 

Odotus 38 Robotit vähentävät tappioita käyttäjänsä puolelta 

Odotus 39 Tulevat robottiaseet suorittavat tehtävänsä loppuun, vaikka yhteys 

niihin katkeaisi 

Odotus 40 Venäjä tavoittelee korvaavansa 30 prosenttia asejärjestelmästä 

robotiikalla ja kehittää länsimaita tulivoimaisempia taistelurobotteja 

Odotus 41 Yhdysvaltojen keskeinen tavoite on robotiikan kehittäminen 

sotilaallisen etumatkan säilyttämiseksi 

Odotus 42 Ensi vuosikymmenellä tulevat käyttöön itsenäisesti laskeutumiseen 

kykenevät sotilaslentokoneet 

Odotus 43 Sotilasrobottien kehitys on haastavampaa kuin siviililaitteiden ja tulee 

siksi jäljessä 

Odotus 44 Hyökkäysaseista ei tulla tekemään autonomisia, koska niihin sisältyy 

liikaa riskejä 

Odotus 45 Suomen seuraavaksi ostamien hävittäjien jälkeiset koneet tulevat 

olemaan miehittämättömiä 

Odotus 46 Suomi tulee käyttämään autonomisia järjestelmiä sotilastoiminnassa 

parinkymmenen vuoden sisällä, esimerkiksi rajojen valvontaan 

Odotus 47 Kansalaisten datalukutaidon pitää parantua tulevaisuudessa 

Odotus 48 Nettiselailuun perustuva kohdennettu mainonta on vaaratonta 

Odotus 49 Dataan liittyvä uhka tulee sitä kauppaavilta kansainvälisiltä toimijoilta 
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Odotus 50 Datan systemaattisen käytön merkitys on suuri, kuten Donald Trumpin 

vaalikampanjan mainoskohdennuksista voidaan nähdä 

Odotus 51 Tekoäly kehittyy yhä tarkemmaksi kohdentamaan mainoksia erilaisia 

datalähteitä yhdistelemällä 

Odotus 52 EU-maiden tietosuoja-asetus parantaa huomattavasti ihmisten oikeuksia 

omiin henkilötietoihinsa 

Odotus 53 Mainonta kohdennetaan myös jatkossa enemmän naisille kuin miehille 

Odotus 54 Mainostajat keräävät tietoa ihmisten aikomuksista evästeiden avulla 

Odotus 55 Datarekisterien yleistyessä yleistyvät myös tarkemmat mahdollisuudet 

yksilöidä kuluttajia 

Odotus 56 Älypuhelinten laite-id:n merkitys datankerääjille kasvaa entisestään 

Odotus 57 Sovellukset pyytävät liian laajoja käyttöoikeuksia hyödyntääkseen niitä 

tulevaisuudessa yrityksen tarpeisiin 

Odotus 58 Jos sovellus pyytää kohdennuslupaa käyttäjältä, se myös myy 

sijaintitietoa eteenpäin 

Odotus 59 Datan ostaminen on helppoa, joten sitä voidaan käyttää myös rikollisiin 

tarkoituksiin 

Odotus 60 Ulkomainonnastakin tulee personoitua, kun mainostaulut alkavat 

reagoida ohikulkijan puhelimeen tai autoon 

Odotus 61 Useampi mediatalo tulee siirtymään kustantajasta datamyyjäksi 

tulevaisuudessa 

Odotus 62 K-ryhmä personoi hinnoitteluaan yhä enemmän datan pohjalta  

Odotus 63 S-ryhmä avaa asiakkaiden oman datan heidän itsensä tarkasteltavaksi 

Odotus 64 S-ryhmä ei luovuta asiakkaiden ostosdataa vakuutusyhtiölle, mutta 

asiakas voi itse luovuttaa sen vakuutusalennuksen saadakseen 
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Odotus 65 Oma data tulee toimimaan yhä useammin maksuvälineenä 

Odotus 66 Analytiikkaa ruokakauppojen asiakkaiden tarpeista kehitetään 

esimerkiksi hakukonetulosten avulla 

Odotus 67 Suomalaiset kauppajätit ovat vastuullisia datankäsittelijöitä, toisin kuin 

kansainväliset kuten Amazon ja Alibaba 

 

 

Kulttuuri-teema: Millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa keskustelussa? 

Odotus 68 Sairauksia parannetaan ja eliittiin kuuluvia ihmisiä jalostetaan uuden 

teknologian avulla 

Odotus 69 Ihmiskunnan enemmistön asema on vaakalaudalla töiden 

digitalisoituessa 

Odotus 70 Ihmisten mieliä voidaan muokata uuden teknologian avulla 

Odotus 71 Demokratia muuttaa datakratiaksi 

Odotus 72 Homo Sapiensin loppu koittaa, kun ihmisessä on enemmän konetta kuin 

ihmistä 

Odotus 73 Ajatukset lisääntymisestä ja ihmiskäsitys muuttuvat automatisaation ja 

ekologisen murroksen myötä 

Odotus 74 Teknologia voi yhdistää johonkin meille tuntemattomaan, kuten 

tuonpuoleisen haamuääniin 

Odotus 75  Teknologia menee ihon alle sirun, anturin tai lähettimen avulla 

Odotus 76 Ihmisille kehitetään uusia aisteja, kuten ultraviolettisäteiden näkeminen 

ja magneettisen pohjoisen tunteminen kehossa 

Odotus 77 Tekoälyn avulla voimme muuttaa ajatuksen kuviksi 

Odotus 78 Ihmisen ja koneen välinen raja sumentuu 
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Odotus 79 Ihmiset toimivat tietoavaruuden matriisissa, joka toimii kuin oma 

fyysisestä maailmasta irrallinen todellisuutensa 

Odotus 80 90-luvulla demokraattisesti toiminut internet muuttuu hierarkkiseksi 

viimeistään, kun siellä alkavat pyöriä isot rahat 

Odotus 81 Netin käyttö on avointa käyttäjämaksun hinnalla, mutta siellä on vaikeaa 

menestyä  

Odotus 82 Virtuaalimaailman tulevia ammatteja ovat esimerkiksi virtuaalitaiteilija 

ja tietopakettien myyjä 

Odotus 83 Fyysinen kontakti ihmissuhteissa on harvinaista, kohtaamiset tapahtuvat 

netissä 

Odotus 84 Verkossa toimitaan hahmoina, jotka voivat olla paranneltu versio itsestä 

tai vaikka eläimiä 

Odotus 85 Verkon käyttäjillä on omaa statusta ja luonnetta heijastavia “toimistoja 

tai “kolmiulotteisia kotisivuja”, joissa kohdataan muita käyttäjiä 

Odotus 86 Verkkoon yhdistytään fyysisesti esimerkiksi kiinnittämällä elektrodeja 

ohimoihin tai istuttamalla aivoihin siruja 

Odotus 87 Verkkoon kytkeydytään ilman apuvälineitä ihoon istutetun kudoksen 

avulla ja säädetään aivojen sähkötaajuus nettiyhteyteen sopivaksi 

täsmähuumeella 

Odotus 88 Ihmismielen voi säilöä verkkoon 

Odotus 89 Valta on keskittynyt megakorporaatioille (ja japanilaisille) 

Odotus 90 Yksittäiset hakkerit taistelevat verkossa hyvän tai pahan puolesta 

surffailutaidoillaan  

Odotus 91 Tekoäly on itsestään tietoinen, personoitunut “datasikermä” 

Odotus 92 Fyysinen ruumis on ihmiselle rasite, josta täytyy pitää huolta syömällä ja 

lepäämällä 
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Viihde-teema: Millaisia odotuksia tekoälyyn on yhdistetty julkisessa keskustelussa? 

Odotus 93 Tekoäly nimeltä Skynet hallitsee maailmaa tulevaisuudessa 

Odotus 94 Tekoäly lähettää menneisyyteen tappajarobotin kukistamaan vastarinnan 

itseään kohtaan 

Odotus 95 Tekoälyllä tulee olemaan tunteet 

Odotus 96 Ihmiset eivät ota vastuuta tekoälyn tunteista kuten heidän pitäisi 
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