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Ohjelmistojärjestelmien erikoistumislinja

Itseohjautuvien autojen kehittyessä niiltä oletetaan turvallisempaa liikennekäyttäytymistä kuin
ihmiskuskeilta. Itseohjautuva järjestelmä voi käsitellä tietoa nopeammin kuin ihminen, mutta
kun vastassa on onnettomuustilanteiden aiheuttamat moraaliset ongelmat, ei oikeudenmukai-
sesti toimivaa järjestelmää ole helppo rakentaa.

Moraaliset ongelmat nousevat varsin tärkeäksi kysymykseksi tilanteessa, jossa itseohjautuvan
auton tulee päättää mitä tehdä onnettomuuden sattuessa. Kun kyseessä on hengenvaarallinen
tilanne, on vaikea ohjelmoida miten auton tulisi toimia. Samoja ongelmia on pohdittu moraali-
konekokeen ja ADC-mallin kautta, jonka myötä käyttäjät on laitettu vastaamaan miten itseoh-
jautuvan auton tulisi toimia ongelmatilanteessa. Vastauksia analysoimalla voidaan päätellä,
miten inhimillisen moraalikäsittelyn ja intuition voisi ohjelmoida itseohjautuvalle autolle.

Moraaliongelmien lisäksi itseohjautuvassa järjestelmässä löytyy myös teknologisia puuttei-
ta, esimerkiksi miten auton ympärillä olevaa ympäristöä pystytään mallintamaan hankalis-
sa sääolosuhteissa, kuten sumussa tai sateessa. Lisäksi itseohjautuvaa teknologiaa kohtaan on
huomattu selkeää käyttäjävastarintaa ja ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat uuden teknologian
käyttöönotossa.

Silti itseohjautuvat järjestelmät ovat kehittyneet paljon viimeisen 20 vuoden sisällä ja monet
autonvalmistajat ja tutkimuskeskukset ovat valmiita keksimään ratkaisuja näihin haasteisiin ja
kehittämään urbaaneissa olosuhteissa toimivan ja moraalisesti oikein toimivan itseohjautuvan
auton.
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1 Johdanto

Täysin itseohjautuvaa autoa ei ole onnistuttu vielä kehittämään useamman syyn takia. Yk-
si syistä on toimivan moraalikoneen kehittäminen, jonka avulla itseohjautuva auto osaa
tehdä moraalisesti oikeita päätöksiä esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Moraalikoneen
tulee sisältää säännöt oikean ja väärän päätöksen erottamiseksi, ja sen tulee toimia oikeu-
denmukaisesti vaativissa ongelmatilanteissa. Keinotekoisen moraalin kehittämisen haas-
teellisuuden lisäksi tutkielmassa esitetään myös erilaisia arkkitehtuurisia haasteita, jotka
hidastavat itseohjautuvan auton kehitystä ja jarruttavat myös moraalikoneen kehittämistä.

Automatisoinnin myötä autoihin on kehitetty yhä älykkäämpiä järjestelmiä avustamaan
navigoinnissa ja takaamaan yhä turvallisemman ajomatkan (Badue et al., 2021). Itseoh-
jautuvalta autolta odotetaan samanlaista tai parempaa ongelmanratkaisukykyä kuin ih-
misiltä ja tekoälyn tulee ratkaista yhä enemmän moraalisia ja eettisiä ongelmia.

Itseohjautuvan auton tapauksessa voidaan päätyä tilanteeseen, missä on pakko aiheut-
taa vahinkoa joko kuskille tai jalankulkijoille (Awad et al., 2018). Kun kyse on ihmis-
hengistä, on vaikea päättää mikä ratkaisu olisi moraalisesti oikein. Tämän ongelman takia
itseohjautuviin autoihin on tärkeää rakentaa moraalikone, joka osaa tehdä inhimillisiä mo-
raalipäätöksiä liikenteessä. Moraalikoneesta on tehty erilaisia prototyyppejä ja teoreettisia
ratkaisuja, mutta käytännössä toimivaa keinotekoista moraalikonetta ei olla vielä pystytty
luomaan.

Mutta minkä moraaliteorian mukaan itseohjautuvan auton tulisi toimia ja pystytäänkö
moraali rakentamaan pelkästään käyttäjiltä saatavan datan avulla? Inhimillinen moraali
on kartoitettu erilaisiin teorioihin, kuten tutkielmassa esitettyyn utilitarismiin ja hyve-
etiikkaan, jotka pyrkivät selittämään monimutkaista moraalista päätöksentekoa.

Sama teko voi olla eri moraaliteorioiden mukaan sekä oikein ja väärin, minkä takia on
tärkeä tarkastella moraaliongelmia monesta eri näkökulmasta. Moraaliin voi vaikuttaa
kulttuuri, ympäristö, kasvatus ja monet muut erilaiset tekijät ja se kehittyy jatkuvasti ih-
misen elinkaaren mukana. Tämän takia on tärkeää luoda joustava moraalikone, joka osaa
sopeutua muuttuvaan maailmaan ja rakentaa keinotekoinen intuitio, joka arvioi moraa-
lisen tilanteen tekijät ja pystyy niiden avulla tekemään mahdollisimman oikeanmukaisia
päätöksiä myös hengenvaarallisissa tilanteissa.
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Moraaliongelmien lisäksi itseohjautuvien autojen arkkitehtuurissa ja teknologiassa on myös
puutteita (Hussain ja Zeadally, 2019). Itseohjautuvassa autossa ei saa olla viivettä, sillä
auton tulee toimia muun liikenteen mukana reaaliajassa, ja sen tulee päihittää ihmiskuskit
turvallisuudellaan ja reaktiokyvyllään.

Itseohjautuvista autoista on kerätty valtavasti dataa viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Informaatiota voidaan kerätä autosta käyttämällä lukuisia tutkia, lasereita ja kameroita.
Näin itseohjautuvan auton sisälle luodaan kolmiulotteinen kartta sen ympärillä olevasta
ympäristöstä, käyttäen hyväksi myös valmista GPS-dataa karttaohjelmien kautta.

Auton keräämän datan kautta tekoälyä voidaan kouluttaa tunnistamaan erilaisia ihmisiä,
ajoneuvoja ja objekteja, jotka voivat aiheuttaa liikenneonnettomuuksia, ja näin vakavilta
onnettomuuksilta voidaan suojautua etukäteen ja ennaltaehkäistä tarkemmin, kuin in-
himillisesti olisi mahdollista. Samaa informaatiota voidaan käyttää myös itseohjautuvan
auton moraalikoneen kouluttamiseen ja suosituimpien moraaliteorioiden kartoittamiseen.

Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, miksi moraalikone on tarpeellinen lisä itseohjau-
tuvaan autoon ja miten inhimillistä moraalista päätöksentekoa jäljennetään ADC-mallin
avulla ja mitä parannettavaa mallissa on.

Tutkimuskysymykseen, miksi moraalikone on tarpeellinen, vastataan esittelemällä heik-
kouksia itseohjautuvan auton teknologiassa ja päätöksentekojärjestelmässä. Lisäksi tut-
kitaan manuaalisten autojen ja itseohjautuvien autojen onnettomuustilastoja jotta selvi-
tetään tämän hetken autojen heikkoudet, ja miten moraalikoneen avulla onnettomuuksilta
voisi välttyä.

Tutkielmassa käsitellään kirjallisuuskatsauksena kaksi eri moraalikoneen prototyyppiä,
moraalikonekoe ja ADC-malli, ja verrataan niiden ominaisuuksia, heikkouksia ja sopi-
vuutta liikenteen moraaliongelmien ratkaisemiseksi. Tutkielmassa pohditaan ADC-mallin
käsittelemiä moraaliteorioita ja kuinka hyvin ne vastaavat itseohjautuvan auton kohtaa-
miin ongelmiin.

Luvussa kaksi käsitellään itseohjautuvan auton historiaa ja kehittymistä vuosien aikana
ja millaisia autoja tähän asti on kehitetty. Sen lisäksi luvussa esitellään itseohjautuvan
auton tyypillinen arkkitehtuuri ja sen käyttämät sensorit, sekä miten niistä kerättyä dataa
käytetään ajoreitin turvallisuuden takaamiseksi ja onnettomuuksien minimoimiseksi.

Onnettomuustilanteiden tilastojen vertailua voidaan käyttää moraalikoneen kouluttami-
seksi esimerkiksi yleisimmistä onnettomuuteen vaikuttaneista tekijöistä. Luvussa kolme
käsitellään millaiset haasteet vaikuttavat itseohjautuvan auton moraalikomponentin ke-
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hittämiseen. Lisäksi kappaleessa esitellään, millaisille onnettomuuksille itseohjautuvat au-
tot ovat alttiita, itseohjautuvuuden määritelmä SAE-asteikolla ja millaisia vaikeuksia it-
seohjautuvien autojen kehittämisessä on. Luvun lopussa esitellään moraalikoneen määritelmä
ja millaiset tekijät hidastavat sen kehittämistä.

Luvussa neljä esitellään yksinkertainen moraalikoneen malli, joka on rakennettu puhtaasti
käyttäjiltä saadun datan perusteella. Luvussa esitellyssä moraalikonekokeessa (Awad et al.,
2018) on kerätty dataa ympäri maailmaa, ja käyttäjät ovat vastanneet millaisia valintoja
he tekisivät hengenvaarallisissa tilanteissa liikenteessä.

Moraalikoneen voi rakentaa myös useamman moraaliteorian pohjalle, joiden avulla voi-
daan muodostaa universaali moraalikone, joka teoriassa pystyy ratkaisemaan mitä moni-
mutkaisempia moraaliongelmia. Luvussa viisi esitellään yksi moraalikoneen prototyyppi,
ADC-malli, joka pyrkii luomaan itseohjautuville autoille keinotekoisen intuition kolmen
johtavan moraaliteorian perusteella.



2 Itseohjautuva auto

2.1 Historia

Itseohjautuvia autoja aloitettiin kehittämään 1980-luvulla (Badue et al., 2021). Suurimmat
kehittäjät tulivat yliopistoilta, tutkimuskeskuksista, auton valmistajilta ja teollisuuden
yrityksistä ympäri maailmaa.

Teknologian kehittämisen jouduttamiseksi DARPA-organisaatio (Defense Advanced Re-
search Projects Agency) on viimeisen vuosikymmenen aikana luonut kolme erilaista kil-
pailua itseohjautuville autoille. Ensimmäisessä kilpailussa 2004 autojen tuli navigoida 230
km pitkä rata kymmenessä tunnissa Mojaven aavikolla. Kaikki kilpailuun osallistuneet
autot epäonnistuivat muutaman kilometrin jälkeen.

Mutta jo 2005 järjestetyssä kilpailussa neljä itseohjautuvaa autoa suoritti reitin määrätyssä
ajassa. Viimeisin DARPA-organisaation kilpailu pidettiin 2007 urbaaneissa olosuhteissa,
jossa itseohjautuvien autojen tuli navigoida ihmiskuskien seassa. Kuusi autoa suorittivat
reitin määrätyssä ajassa. Vaikka DARPA-organisaation kilpailuissa nähtiinkin yksinker-
taisia liikenteen haasteita, silti kilpailut nähdään yhtenä virstapylväänä itseohjautuvien
autojen kehittämisen historiassa.

Itseohjautuvat autot ovat kehittyneet paljon DARPA-organisaation kilpailujen jälkeen.
Autojen autonomisen tason arvioimiseksi SAE-järjestö (Society of Automotive Engineers)
on julkaissut luokittelujärjestelmän, jonka mukaan autojen automaatiota voidaan mitata
asteikolla nollasta viiteen.

Tasolla nolla auton autonomiajärjestelmä antaa varoitusmerkkejä, mutta auto ei ole millään
tasolla itseohjautuva. Tasolla yksi ja kaksi autossa on osittaista automaatiota, joka auttaa
kuljettajaa säätelemään nopeutta ja autoa pysymään kaistalla, mutta ei muuten vaikuta
auton ohjaamiseen.

SAE-asteikolla tason kolme ja neljä autot sisältävät jo paljon automatisoitua teknologiaa
ja joissain tilanteissa auto voi antaa ohjata itsenäisesti, kuten moottoriteillä sekä parkkee-
ratessa. Tasolla viisi auto toimii täysin itsenäisesti ja ihmiseltä ei vaadita mitään toimia
missään olosuhteissa.

Silti tällä hetkellä kehittyneimmät itseohjautuvat autot voidaan luokitella SAE-asteikolla
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vain kolmoseksi. Tässä tutkielmassa käsitellään tason kolme ja kokeellisia tason neljä au-
toja, sillä näihin voidaan viitata itseohjautuvana autona.

Monelta tämän hetken itseohjautuvista autoista puuttuu silti moraalikomponentti, joka
osaa navigoida hyvän ja moraalittoman päätöksen välillä. Yksi syistä moraalikoneen puut-
tumiseen on argumentti, että koska hengenvaarallisia onnettomuuksia tapahtuu niin har-
voin, ei moraalikone ole niin hyödyllinen osa auton ohjelmaa (Dubljević, 2020). Tällöin
kaikki auton päätökset tehdään päätöksentekojärjestelmässä valmiiden sääntöjen mukaan.
Tämä voi toimia niin kauan, kun auto ei joudu onnettomuuksiin tai kohtaa ennalta
näkemättömiä esteitä. Tämä muodostaa kuitenkin ongelman, sillä jokaista itseohjautuvan
auton kohtaamaa ongelmaa ei voida ennalta käsikirjoittaa ja ilman keinotekoista intuitiota
auto voi aiheuttaa paljon vahinkoa muille liikenteessä olijoille.

Moraalikone on todennäköisesti monimutkaisin auton järjestelmistä ja sen kehittäminen on
kalliimpaa kuin itseohjautuvien autojen massatuottamisessa olisi järkevää. Itseohjautuva
auto on kuitenkin puutteellinen ilman järjestelmää, joka erottaa hyvät teot pahoista, ja
voi aiheuttaa näin myös enemmän vahinkoa liikenteelle. Tutkielmassa esitetään useita
argumentteja, miksi moraalikone on tarpeellinen lisä itseohjautuvaan autoon, ja kuinka
sen avulla voitaisiin estää enemmän liikenneonnettomuuksia.

Täysin itseohjautuvan auton SAE-tason viisi kehittämiseksi kehittäjien tulee ratkaista
auton arkkitehtuuriset, kuin myös sen päätöksentekojärjestelmän moraaliin liittyvät on-
gelmat.

2.2 Arkkitehtuuri

Tyypillinen itseohjautuvan auton arkkitehtuuri koostuu havainnointi- ja päätöksentekojärjestelmästä
(Badue et al., 2021). Molemmat järjestelmät sisältävät useita alijärjestelmiä, joilla jokai-
sella on oma tehtävänsä itseohjautuvan auton ohjaamisesta ympäristön tarkkailemiseen.

Havainnointijärjestelmä on vastuussa auton ympärillä olevan ympäristön tarkkailusta (Ba-
due et al., 2021). Sen tulee luoda auton sisäinen esitys ajokaistan lähellä olevista ympäristötekijöistä.
Auto havainnoi näitä ympäristötekijöitä antureilla, kuten valotutkilla ja etäisyystunnistimilla,
kameroilla ja paikannusjärjestelmällä. Ympäristön havainnointiin kuuluu myös ennakko-
tiedot tieverkoista ja liikennesäännöistä.

Päätöksentekojärjestelmä on vastuussa auton navigoinnista ottaen huomioon auton ti-
lan, ympäristön, liikennesäännöt ja matkustajien turvallisuuden (Badue et al., 2021).
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Kuva 2.1: Itseohjautuvan auton havainto- ja päätöksentekojärjestelmät (Badue et al., 2021).
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Päätöksentekojärjestelmä on myös jaettu alijärjestelmiin, jotka vastaavat reitin suunnit-
telusta ja auton hallinnasta. Järjestelmä määrittelee siis mitä liikkeitä auton tulisi tehdä
turvallisen ajomatkan takaamiseksi.

Myös auton moraalikone sijaitsee päätöksentekojärjestelmässä, sillä se päättää miten auto
toimii monimutkaisissa vaaratilanteissa. Auton moraalikoneen tulee toimia kuten ihminen
ratin takana, mutta turvallisemmin ja ilman inhimillisiä virheitä. Silti moniin itseohjautu-
van auton prototyyppeihin ei ole liitetty moraalikonetta, sillä sen toteuttaminen on erittäin
haastavaa ja kallista.

Koska liikenteessä tulee jatkuvasti vastaan uusia haasteita, pitää itseohjautuvan auton
muodostaa intuitiivisia päätöksiä jatkuvasti. Esimerkiksi muiden autojen ja jalankulkijoi-
den rikkoessa liikennesääntöjä, itseohjautuva auto voi parhaassa tapauksessa päättää suo-
jella muita liikenteessä olijoita omilla korjausliikkeillään ja estää esimerkiksi päihtyneen
kuskin ajautumista kävelytielle. Liikenteessä auto joutuu jatkuvasti tekemään päätöksiä
jalankulkijoiden ja kuljettajien arvaamattomuuden takia. Siksi keinotekoiselle intuitiolle
on tarvetta kaiken muun teknologian ohella.

Kuvassa 2.1 nähdään millaisia järjestelmiä itseohjautuva auto pitää sisällään. Havainnoin-
tijärjestelmään kuuluvat alijärjestelmät ovat merkitty sinisellä ja päätöksentekojärjestelmään
kuuluvat ovat merkitty keltaisella. Kun toimiva moraalikone onnistutaan kehittämään,
voidaan se lisätä osaksi päätöksentekojärjestelmää, jonka myötä se vaikuttaa jokaiseen
päätöksentekojärjestelmän alijärjestelmään.

Havainnointijärjestelmään kuuluu TSD (Traffic Signalization Detection) eli liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä, sekä MOT (Moving Object Tracking) eli liikkuvien kohteiden
seuraamisjärjestelmä (Badue et al., 2021). Sen lisäksi siihen kuuluu karttajärjestelmä
(Mapper), joka muodostaa yhdistelmän staattisista kartoista, sekä auton sensorien mal-
lintamasta ympäristöstä.

Paikantajajärjestelmä (Localizer) on vastuussa auton tilan arvioimisesta suhteessa kart-
taan (Badue et al., 2021). Vaikka GPS voi auttaa auton paikannuksessa, se yksinään ei
riitä, sillä korkeat talot, puut ja tunnelit voivat tehdä GPS paikannuksesta epäluotettavan.

Päätöksentekojärjestelmään kuuluu reitti- ja polkusuunnittelijajärjestelmät (Route- and
Path Planner), sekä käyttäytymisen valitsija (Behavior Selector) (Badue et al., 2021).
Käyttäytymisen valitsija on vastuussa auton tämän hetkisestä käyttäytymisestä liiken-
teessä, kuten kaistan vaihdosta, risteyksessä ja liikennevaloissa käyttäytymisestä. Käyttäytymisen
valitsijassa on vielä paljon puutteita, sillä sen pitää lopulta vastata moraalisiin ongelmiin,
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mitä tulee vastaan onnettomuustilanteissa.

Päätöksentekojärjestelmään kuuluu myös liikesuunnittelija (Motion Planner), esteiden
välttämisjärjestelmä (Obstacle Avoider) ja ohjausjärjestelmä (Controller) (Badue et al.,
2021). Nämä järjestelmät laskevat auton liikeradan päästäkseen haluttuun kohteeseen ja
ottavat huomioon liikeradalla näkyvät kohteet, jotta vältytään törmäyksiltä. Ohjausjärjestelmä
vastaanottaa lasketun liikeradan ja toteuttaa sen lähettämällä komentoja ohjauspyörään
ja jarruihin.

Itseohjautuvan auton havaitsemisjärjestelmän sensorien tulee toimia ihmissilmien sijasta ja
havaita kaikki autoa ympäröivästä ympäristöstä mahdollisimman täydellisellä tarkkuudel-
la (Asmika et al., 2021). Kameroiden, tutkien ja valotutkien tulee nähdä auton ympärillä
olevat objektit, ihmiset ja liikkuvat kohteet, sekä millä nopeudella ne liikkuvat. Näiden
avulla auto voi luoda 3D-kartan auton sisälle, joka auttaa päätöksentekojärjestelmää luo-
maan turvallisimman reitin.

Päätöksentekojärjestelmän tulee toimia ihmisaivojen sijasta, ja tehdä nopeita intuitiivi-
sia päätöksiä onnettomuustilanteissa. Päätöksentekojärjestelmän tulee päättää auton liik-
keistä reaaliajassa ja palautua nopeasti tilanteissa, joissa ajaudutaan pois tieltä tai kun
toinen auto rikkoo liikennesääntöjä.

Yhdeksi haasteeksi muodostuu myös päätöksentekojärjestelmän puutteellisuus. Päätöksentekojärjestelmän
moraaliongelmat tulevat esiin onnettomuudessa, jossa pelastaakseen ihmishenkiä, auton
tulee joko uhrata matkustajat tai ajaa jalankulkijoiden päältä. Minkä moraaliteorian mu-
kaan päätöksentekojärjestelmä ohjelmoidaan toimimaan, ja voiko kone tehdä päätöksiä
ihmisen hengestä?

Yksityisyydensuoja on myös yksi tärkeä haaste, sillä itseohjautuvien autojen toiminnalle
on tärkeää saada tietoja sen ympärillä olevista autoista. Mutta koska tämä tieto ei ole
välttämättä julkista, se voi vaikeuttaa itseohjautuvien autojen ennakointiprosesseihin ja
vaikeuttaa ennustamaan muiden autojen liikennekäyttäytymistä.

2.3 Objektin tunnistus tutkien avulla

Itseohjautuvalla autolla on useita arkkitehtuurisia haasteita, jonka takia täysin itsenäisesti
ajavaa autoa ei ole vielä pystytty kehittämään. Arkkitehtuurisia haasteita luo esimerkik-
si tutkien epäluotettavuus erilaisissa sääolosuhteissa, reaaliaikaisen datan käsitteleminen
ilman viivettä, sekä jokaisen mahdollisen onnettomuuden ja tilanteen testaaminen ja en-
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Kuva 2.2: Kuvassa esimerkki itseohjautuvan auton käyttämistä kameroista, tutkista ja sensoreista. (Au-
gur, 2015).
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nakoiminen (Hussain ja Zeadally, 2019). Näiden korjaaminen on erittäin tärkeää, sillä
keskeneräisten autojen päästäminen liikenteeseen on jo itsessään moraalitonta.

Itseohjautuvien autojen turvallisen ajomatkan takaamiseksi monet automallit vaativat,
että kaupungista tulee olla 3D-malli ennen ajomatkan alkamista. Tämä tarkoittaa, että
jokainen pieni muutos liikenteessä, kuten yllättävät hätäkolmiot tai tietyöt voivat tuottaa
haasteita autoille.

Sensorit ja kuvantunnistus auttavat rakentamaan itseohjautuvan auton sisälle kolmiulot-
teisen kartan sen ympäristöstä. Mutta tekoälyn kuvantunnistuksen puutteellisuus voi joh-
taa siihen, että autoa kohti lentävä objekti arvioidaan kiveksi ison lehden sijasta, ja auto
voi tehdä korjaavan liikkeen aivan turhaan ja asettaa näin koko muun liikenteen vaaraan.

Kohteiden tunnistaminen on yksi tärkeimpiä itseohjautuvan auton ominaisuuksia. Itseoh-
jautuvien autojen sensorien tulee havaita lähestyvät objektit ajoissa ja niiden tunnista-
minen on tärkeää onnettomuuksien ennakoinnissa. Sen lisäksi, että algoritmit eivät ole
kehittyneet tarpeeksi tunnistamaan objekteja tarpeeksi korkealla onnistumisprosentilla,
myös sääolosuhteet, kuten sumun ja valon puute, voivat vaikeuttaa tunnistamista vieläkin
enemmän.

Tämän takia itseohjautuvissa autoissa käytetään yhä enemmän valotutkia, jotka optisen
tutkan tavalla tarkkailevat ympäristöä, mutta valotutkassa käytetään laseria, joka mittaa
tarkemmin objektien etäisyydet ja mallintaa ympäristöä tarkasti 3D-kartaksi (Asmika et
al., 2021).

Valotutkat eivät yksinään pysty mallintamaan auton ympäristöä, sillä ne eivät pysty erot-
tamaan esimerkiksi liikennevalojen värejä. Valotutkat eivät pysty myöskään tuottamaan
tarpeeksi tarkkaa kuvaa auton lähiympäristöstä, jotta auton parkkeeraaminen onnistuisi
pelkästään niitä käyttämällä.

Yksi iso haaste on myös saada itseohjautuva auto toimimaan jatkuvasti muuttuvassa lii-
kenteessä. Auton tulee ennakoida ja luoda ennustuksia liikenteen toiminnasta ohjatakseen
autoa turvallisesti epävarmassa ympäristössä. Ympäristöstä tuleva syöte pitää käsitellä
ilman viivettä, ja käsittelyssä tulee ottaa huomioon myös sensorien ja tutkien rajallisuus.

Itseohjautuva auto vastaanottaa dataa jatkuvalla syötöllä erilaisten tutkien ja sensorien
avulla, kuten kuvassa 2.2 näkyy. Erilaisia sensoreita on esimerkiksi valotutka (Lidar),
joka merkkaa ympäröivän tien valoimpulssien avulla. Tutka (Radar) käyttää sen sijaan
radioaaltoja mittaamaan etäisyyden auton edessä ja takana olevista autoista. Monissa
uusissa automalleissa tämän teknologian käyttö näkyy liikenteessä, sillä sen avulla auto
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voi parkkeerata ilman kuskin apua.

Molempien tutkien yhdistelmällä auto voi mallintaa kuvan ympäristöstä 300 metrin päähän
(Hecht, 2018). Valotutkan liikkuminen auton mukana kuitenkin heikentää sen tehoa ver-
rattuna paikalla olevaan tutkaan ja siksi valotutkat voivat liikkeessä tunnistaa objekteja
vain 100 metrin päähän, jos sen pinta on heijastava. Mitä vähemmän auton ympärillä
olevat objektit heijastavat valoa, sitä vaikeampi valotutkilla on tunnistaa näitä kohteita.

Itseohjautuvan auton moraalikone ei voi auttaa autoa liikkumaan turvallisesti, jos au-
ton ympärillä olevia ympäristötekijöitä ei voida mallintaa tarkasti. Kun moraalikoneel-
le ei pystytä syöttämään kaikkea informaatiota liikenteestä, on mahdotonta olettaa sen
auttavan autoa välttämään onnettomuuksia. Moraalikoneen toimivuuden kannalta auton
teknologisten puutteiden selvittäminen on yhtä tärkeää, kuin on toimivan moraalikoneen
kehittäminen.

Erilaisia lasereita ja tutkateknologiaa käyttämällä kehittyneemmät valotutkat havaitsevat
objekteja kauempaakin, mutta niiden hinta voi kohota liian korkeaksi, että näiden autojen
massatuotanto olisi kannattavaa. Itseohjautuvan auton arkkitehtuuriset ratkaisut tulevat
helposti liian kalliiksi, jos tuotannossa halutaan käyttää vain parasta teknologiaa. Tämän
takia itseohjautuvien autojen tulee kehittyä vielä monella eri osa-alueella, ennen kun niitä
voidaan tarjota kuluttajille kuluttajaystävälliseen hintaan ja liikenneturvallisuutta takaa-
villa seurauksilla.



3 Itseohjautuvan auton moraaliset haas-
teet

Osittain itseohjautuvia autoja on kulkenut liikenteessä jo vuosia, jonka myötä ne ovat ol-
leet osallisina monissa jopa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa (Gambi et
al., 2019). Tällä hetkellä liikenteeseen on pystytty tuottamaan vain osittain itseohjautu-
via autoja, jotka tuovat liikenteeseen uusia haasteita ja riskejä. Esimerkiksi itseohjautu-
vuuden tuoma turvallisuuden tunne voi hidastaa kuljettajan reaktiokykyä, ja se voi olla
syynä miksi itseohjautuvat autot ovat joutuneet tähän mennessä useisiin onnettomuuksiin
(Jenssen et al., 2019).

Tällä hetkellä itseohjautuvaa autoa ei ole varustettu tekemään moraalisia päätöksiä kul-
jettajan puolesta, ja kun onnettomuustilanteessa kuljettaja on unohtanut kiinnittää huo-
miota ympäristöönsä, sen seurauksena on tapahtunut ihmishenkiä vaativia liikenneonnet-
tomuuksia. Tämän takia moraalikoneen asentaminen itseohjautuviin autoihin on erittäin
tärkeää, sillä se voi parhaassa tapauksessa pelastaa ihmishenkiä.

Itseohjautuvat autot ovat aiheuttaneet myös vastarintaa käyttäjien tasolla, ja käyttäjät
ovat oikeutetusti epävarmoja teknologiaan turvautumisessa liikenteessä, ottaen huomioon
liikenneonnettomuuksien yleisyys (World Health Organization, 2018). Onko moraalikonet-
ta järkevää kehittää, jos käyttäjät ovat jo oletuksena täysin itseohjautuvaa kulkuneuvoa
vastaan?

3.1 Käyttäjäkohtaiset haasteet

Itseohjautuvan auton tuotantoon haasteita tuottaa myös loppukäyttäjien vastarinta uutta
teknologiaa kohtaan. Vaikka itseohjautuvan auton moraalikone voisi tehdä liikenteestä
turvallisemman, monet käyttäjät ovat epävarmoja sen käyttöönotosta (König ja Neumayr,
2017). Ilmiö johtuu osittain siitä, että käyttäjät eivät ymmärrä käytettyä teknologiaa, sillä
se on heille täysin uusi ja vieras.

Käyttäjätutkimuksesta on huomattu, että käyttäjät arvostavat järjestelmää, joka tarjo-
aa aputoimintoja ja varoitusmerkkejä ajamiseen, mutta vieroksuvat selkeästi täysin it-
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seohjautuvaa autoa (König ja Neumayr, 2017). Siksi automatisoitujen autojen vieminen
markkinoille tulisi toteuttaa askel kerrallaan. Aputoimintoja on hyvä kehittää automa-
tisoidumpaan suuntaan, jotta käyttäjät tottuvat teknologiaan paremmin ja ajan myötä
kasvattavat luottamusta täysin itseohjautuvia autoja kohtaan.

Joka vuosi miljoona ihmistä kuolee auto-onnettomuuksissa ja liikennevammat ovat lasten
ja nuorten johtava kuolinsyy (World Health Organization, 2018). Ei ole siis ihme, että
käyttäjät vieroksuvat uutta teknologiaa, jolla on mahdollisuus aiheuttaa valtavasti vahin-
koa. Kun tekoälyllä on mahdollista aiheuttaa yhtä paljon vahinkoa, syntyy kuluttajille
kaksijakoisia mielipiteitä (König ja Neumayr, 2017).

Toiset käyttäjät eivät tue ajatusta kuljettajattomista autoista, sillä suuret auto-onnettomuustilastot
(World Health Organization, 2018) kertovat kuinka paljon vahinkoa vialliset autot voisivat
saada aikaan. Käyttäjien mielipiteet voivat myös rajoittaa moraalikoneen käyttöönottoa.
Keinotekoisen moraalin luominen voi saada ihmiset pelkäämään tekoälyä ja sen kehitystä
ylipäätään.

Toimivan moraalikoneen kehittämiseksi pyritään luomaan keinotekoinen moraali ja intui-
tio, joka mallintaa osittain ihmisen moraalista päätöksentekoa. Kun itseohjautuva auto
pyrkii ohjaamaan autoa oman moraalitajunsa ja intuitionsa mukaan, ei seurauksia voi-
da ennakoida. Autoilla aiheutetaan jatkuvasti mittavia vahinkoja liikenteessä, ja kun it-
seohjautuvalle autolle annetaan se sama valta, on käyttäjien vastarinta uutta teknologiaa
vastaan ymmärrettävää.

3.2 Liikenneonnettomudet

Liikenneonnettomuudet ovat yksi kaikista yleisimpiä yksittäisiä tapaturman aiheuttajia
(World Health Organization, 2018). Tämän myötä voidaan olettaa myös itseohjautuvien
autojen joutuvan liikenneonnettomuuksiin, joissa ihmishenget ovat auton moraalikoneen
päätöksien varassa.

Monet maat ovat asettaneet tavoitteita ja määräyksiä turvallisemman liikenneympäristön
saavuttamiseksi (World Health Organization, 2018). Itseohjautuva auto ja sen moraaliko-
ne voivat olla yksi iso ratkaisutekijä turvallisen liikenteen takaamiseksi. Oikeudenmukai-
sesti toimivilla autoilla voidaan luoda turvallinen liikenneympäristö, joka puolestaan voi
pelastaa miljoonan ihmisen hengen.

Täysin itseohjautuvaa autoa ei olla kehitetty lukuisien arkkitehtuuristen, teknologisten
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Kuva 3.1: Kaaviossa liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ihmisen jakautuminen eri tienkäyttäjiin. Kaa-
vio esittää suurimman osan kuolonuhreista olevan automatkustajia, mutta iso osa uhreista on sivullisia
jalankulkijoita (World Health Organization, 2018).
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ja moraalisten ongelmien takia. Osittain itseohjautuvia autoja ajaa miljoonia liikenteessä
ympäri maailmaa.

Kun tarkastellaan tämänhetkisiä autojen onnettomuustilastoja ja verrataan sitä itseoh-
jautuvan auton toimintaan, selviää millaisia tapaturmia täysin itseohjautuvan auton tulee
välttää, ja millaisia moraalisia ongelmia itseohjautuvan auton moraalikoneen tulee sel-
vittää.

Kuten kuvasta 3.1 näkyy, iso osa liikenteessä henkensä menettäneistä on jalankulkijoita.
Jalankulkijoiden tunnistaminen on siis yksi kriittisimpiä itseohjautuvan auton tehtäviä
liikenteen turvallisuuden kannalta. Tämän takia itseohjautuvien autojen tulee tunnistaa
ja seurata jalankulkijoita jatkuvasti reaaliaikaisilla tutkilla ja kameroilla, sekä arvioida
jokaisen auton tekemän liikkeen turvallisuus.

Itseohjautuvan auton tulee myös tunnistaa jalankulkijoiden yllättävät ja poikkeavat liik-
keet, jotka voivat ihmiskuskeilta jäädä huomaamatta. Esimerkiksi jalankulkijan päihtyneen
tilan huomaaminen voi olla tärkeää, jotta auto osaa toimia erityisen varovasti jalankul-
kijaa ohittaessa. Lisäksi lapsien arvaamattomat liikkeet voivat luoda lisää vaaratilanteita
liikenteeseen.

Itseohjautuvien autojen valmistajia ovat esimerkiksi Google, Tesla ja Uber (Lin et al.,
2018). Näillä autonvalmistajilla on liikenteessä tällä hetkellä vain osittain itseohjautuvia
autoja, sillä täysin itseohjautuvaa SAE-tason viisi autoa ei olla pystytty vielä kehittämään.
Osittain itseohjautuviin autoihin viitataan silti itseohjautuvina, sillä niiden autopilotilla
voidaan ajaa lyhyitä matkoja ilman kuljettajan avustusta. Tutkielmassa viitataan kaikkiin
SAE tason kolme ja ylempiin autoihin itseohjautuvana.

Itseohjautuvilta autoilta jää usein huomaamatta isoja poikkeuksia liikenteessä, jotka ovat
monesti johtaneet ihmishenkien menettämiseen (Powell, 2019). Yhdysvalloissa vuonna
2018 itseohjautuvien autojen valmistajat raportoivat yhteensä 49 onnettomuutta, jois-
sa itseohjautuvat autot olivat osallisina (Stewart, 2018). 57 prosenttia onnettomuuksista
johtui peräänajosta, 29 prosenttia auton kylkeen ajosta ja 14 prosenttia oli muita onnet-
tomuuksia.

Näissä onnettomuuksissa kukaan ei menettänyt henkeään. Itseohjautuva auto on ollut kui-
tenkin osallisena myös onnettomuuksissa, jotka ovat vaatineet ihmishenkiä. Ensimmäinen
raportoitu itseohjautuvan auton kuolonkolari tapahtui 2016 (Yadron ja Tynan, 2016), kun
autonvalmistaja Teslan auto ajoi autopilotilla rekan perään.

Tilanteessa Teslan auto ei tunnistanut vasemmalta lähestyvää rekkaa ja törmäsi tähän,
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aiheuttaen Teslan kuskin kuoleman (Thompson, 2017). Teslan järjestelmää ei oltu ohjel-
moitu ottamaan huomioon tilannetta, jossa auton ajolinjalle ilmestyi este toisesta ajo-
suunnasta. Auto oli tarkoitettu tarkkailevan vain samaan suuntaan ajavia kohteita, eikä
muiden autojen yllättävää liikennekäyttäytymistä risteyksissä.

Monia liikenneonnettomuuksia on tapahtunut, kun Teslan autopilottia on käytetty teillä
johon sitä ei ole tarkoitettu, tai kun yllättävä este on ilmestynyt ajotielle (Canellas ja
Haga, 2020). Näissä tapauksissa kuljettajat luottivat automatisoituun järjestelmään liikaa,
ja eivät olleet täysin tietoisia sen puutteista.

Osittain itsenäisesti ajavat autot voivat siis olla vaarallisia, sillä ne antavat kuluttajille
turhaa turvallisuuden tunnetta liikenteessä (Casner et al., 2016). Se nostaa kysymyksen
itseohjautuvuuden hyödyllisyydestä, jos kuljettajan pitää tarkkailla liikennettä yhtä paljon
kuin ennenkin.

Useiden onnettomuuksien seurauksena, Teslan itseohjautuvaa autoa ei markkinoida enää
näyttämällä, että kuljettaja voi ottaa kätensä irti ratista ja antaa auton itseohjauksen
ajaa hänen puolestaan (Canellas ja Haga, 2020). Monet kuljettajat voivat silti luottaa it-
seohjautuvan auton kykyihin liikaa. Tämä voi vaikuttaa kuljettajan reaktiokykyyn onnet-
tomuustilanteessa, kun hänen tulee tarttua rattiin ja ohjata auto sivummalle, tai laittaa
jalka yllättäen pedaalille äkkijarrutukseen.

Kuljettajan reagointikyky onnettomuustilanteissa mahdollisesti pahenee, sillä osittainen
itseohjautuvuus ei tuo tässä tapauksessa lisäarvoa auton turvallisuudelle. Osittain itseoh-
jautuvan auton tuominen markkinoille on tämän takia selvästi kiistanalaista. Parempi
ratkaisu liikenneturvallisuuden kannalta olisi auto, joka toimii jokaisella tiellä ja osaa rea-
goida nopeasti muuttuvaan ajoympäristöön.

Toinen itseohjautuvan auton kuolonuhreista tapahtui Uber auton kokeessa, jossa auto
ajoi yöllä maantietä pitkin ihmiskuskin valvonnassa (Cellan-Jones, 2020). Tapauksessa
kuski luotti autopilotin toimintaan liikaa ja ei kiinnittänyt huomiota liikenteeseen. Auton
sensorit huomasivat lähestyvän pyöräilijän, mutta auton viallinen varoitusjärjestelmä ei
hälyttänyt kuljettajaa. Auton järjestelmä yritti kytkeä päälle hätäjarrutuksen, jonka Uber
oli kuitenkin ottanut pois päältä tarjotakseen tasaisemman matkakokemuksen, ilman että
auto jarruttaa usein turhien syiden takia. Tämän takia auto muuttui vaaralliseksi proto-
tyypiksi, jonka myötä yksi ihminen sai surmansa.
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3.3 Onnettomuuksien vähentäminen moraalikoneella

Tähän mennessä itseohjautuvien autojen kolaritilanteet ovat johtuneet esimerkiksi huo-
nosta objektintunnistuksesta, sensoriongelmista ja havainnointikyvyn puutteesta (Jenssen
et al., 2019). Lisäksi autoissa ei ole ollut järjestelmää, joka päättää mitä onnettomuusti-
lanteissa tehdään, ja moraaliset päätökset on jätetty kuljettajalle. Moraalikoneen asenta-
minen voi lisätä autolle logiikkaa käsitellä auton ympärillä olevia ongelmia, mutta se ei
korjaa auton teknologisia ongelmia, kuten objektintunnistusta.

Huono objektintunnistus voi olla iso onnettomuustilanteisiin johtava riski. Itseohjautu-
va auto saattaa tehdä äkkijarrutuksia useasti ja aiheuttaa ketjukolareita, koska se tun-
nisti harmittoman objektin, kuten ison lehden lentävän ajoradalle. Tietyissä tapauksissa
äkkijarrutus voi olla vaarallisempi valinta, kuin objektiin törmääminen.

Näihin tapauksiin autolle tulee ohjelmoida järjestelmä, joka osaa tehdä niin pieniä kuin
hengenvaarallisiakin päätöksiä liikenteessä ja erottaa moraalisen päätöksen moraalitto-
masta. Moraalikoneen tuoman perspektiivin ansiosta vaaralliset tilanteet olisi helpompi
tunnistaa vaarattomista tilanteista.

Uber auto ei pystynyt tunnistamaan pyöräilijää pimeällä maantiellä testiajon aikana, jon-
ka takia yksi ihminen sai surmansa (Cellan-Jones, 2020). Onnettomuuksia on sattunut siis
myös itseohjautuvan auton puutteesta ennakoida muiden liikenteessä olijoiden arvaama-
tonta käytöstä. Moraalikone voisi parhaimmillaan tuoda autolle ymmärrystä sen ympärillä
olevien ihmisten valinnoista ja auttaa itseohjautuvaa autoa varautumaan onnettomuuksia
johtaviin tilanteisiin.

Tutkimuksessa (Teoh ja Kidd, 2017), jossa verrattiin Googlen itseohjautuvia autoja ihmis-
kuljettajiin, huomattiin että Googlen itseohjautuvat autot ovat joutuneet tähän mennessä
vähemmän onnettomuuksiin, kuin manuaalisesti ohjattavat autot. Googlen itseohjautuva
auto ei ollut yleensä syyllinen onnettomuuteen, joka useammassa tapauksessa aiheutui toi-
sen kuskin peräänajosta. Itseohjautuvan auton onnettomuuksista seuraavat vahingot ovat
usein myös vähemmän vakavia (Law, 2022).

Tilastoja on kuitenkin vaikea vertailla, sillä itseohjautuvat autot eivät voi ajaa autopi-
lotilla kaikissa ympäristöissä. Esimerkiksi 2018 Googlen itseohjautuvat autot keskittyvät
ajamaan suurimmaksi osaksi vain kaupungeissa tai paikoissa, joista on pystytty luomaan
yksityiskohtaisia kolmiulotteisia karttoja (Conner-Simons ja Gordon, 2018).

Googlen autot alkoivat ajaa moottoriteiden lisäksi urbaaneilla alueilla vasta 2012 (Teoh ja
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Kidd, 2017). Lisäksi autot ajavat autopilotilla lyhyempiä reittejä ja vain tietyissä maas-
toissa, ja muissa tapauksissa niitä ohjaa ihmiskuski. Näiden seikkojen perusteella ei voida
siis todeta, että itseohjautuvat autot olisivat vielä turvallisimpia kaikilla teillä, kuin ma-
nuaalisesti ohjattavat autot.

Onnettomuustilastoja voidaan hyödyntää isoimpien syiden kartoittamiseen ja tätä dataa
voidaan käyttää itseohjautuvien autojen moraalikoneen kouluttamisessa. Keskittymällä
isoimpiin ongelmatilanteisiin, liikenneonnettomuuksia voidaan vähentää huomattavasti
(World Health Organization, 2018). Mutta se ei tarkoita, että itseohjautuva auto olisi
turvallisempi, sillä sen käytös eroaa selvästi muista kuljettajista.

Automallien erilainen ohjelmointi pitää ottaa myös huomioon, ja eri mallit voivat olla herk-
kiä erilaisille onnettomuuksille. Tämän takia itseohjautuvien autojen onnettomuustilastoja
on vaikea arvioida kokonaisuutena, sillä eri autovalmistajilla on omanlainen lähestymistapa
itseohjautuvan auton kehittämiseen.

Toiset autonvalmistajat voivat haluta, että moraalikone suojelee kuskia ja toisten auton-
valmistajien ensisijalla on jalankulkijoiden turvallisuus. Myös onnettomuuteen johtanut
teknologia voi poiketa radikaalisti muiden autonvalmistajien teknologiasta, jolloin siitä
kerätty data kertoo vain kyseisen mallin puutteet. Tämän takia Googlen itseohjautuvien
autojen onnettomuustilastojen tutkimus (Teoh ja Kidd, 2017) ei anna kokonaiskuvaa kaik-
kien itseohjautuvien autojen turvallisuudesta.

Autonvalmistajien kilpailu johtaa läpinäkyvän kehittämisen vähentymiseen ja se voi ol-
la haitaksi, kun yritetään luoda turvallisinta ja pätevintä autoa. Itseohjautuvien auto-
jen onnettomuustilastoja ei välttämättä haluta julkaista ja automallien virheitä yritetään
mahdollisesti peitellä. Kun kaikki data ja resurssit eivät ole käytettävissä ja teknologia
kaupallistetaan, itseohjautuvan auton kehittäminen vaikeutuu.

Myös täydellisesti toimivat itseohjautuvat autot joutuvat onnettomuustilanteisiin, joten
niiden tulee tässä tapauksessa muodostaa komplekseja eettisiä päätöksiä, jotka on lähes
mahdotonta laskea samalla tavalla, kuin ihmisaivot laskevat moraalisen teon hyvyyttä (Q.
Liu et al., 2021). Moraalikoneen luomiseksi on siis mahdollisesti keksittävä aivan uuden-
lainen järjestelmä mittaamaan auton oikeudenmukaisuutta.
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3.4 Itseohjautuvuus SAE-asteikolla

Kuten johdannossa mainittiin, itseohjautuvat autot voidaan luokitella kuuteen eri tasoon
SAE-asteikolla. Tasot on jaoteltu nollasta viiteen auton itseohjautuvuuden mukaan, kuten
kuvasta 3.2 näkyy.

Tason nolla auto ei sisällä mitään ajamista automatisoivaa toimintaa, vaan kuljettajan
tulee ohjata autoa jokaisessa tilanteessa (Automotive Engineers, 2021). Tason yksi ja kaksi
autot sisältävät teknologiaa, joka auttaa kuljettajaa sujuvampaan liikennekäyttäytymiseen
ja estää mahdollisia kolareita.

Tällä hetkellä liikenteessä on miljoonia tason yksi ja kaksi itseohjautuvia autoja ja joiden-
kin tilastojen mukaan ne joutuvat vähemmän kuolettaviin onnettomuustilanteisiin, kuin
tasolla nolla olevat autot (Law, 2022). Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että nämä autot
jarruttavat automaattisesti, jos auto on törmäämässä esteeseen liikenteessä.

Kuitenkin automaation tuoma turvallisuuden tunne tuottaa myös vaaratilanteita, kuten ti-
lanteessa, jossa Uber auton kuski luotti itseohjautuvan auton toimintaan ja ei kiinnittänyt
huomiota ympäristöönsä, jonka takia yksi ihminen kuoli.

Joitakin itseohjautuvia autoja markkinoidaan näyttämällä, kuinka kuljettaja voi ottaa
kätensä ratista irti (GMC, 2022). Tesla ja useat muut itseohjautuvien autojen valmistajat
ovat luopuneet tästä, sillä SAE-tason kolme autot voivat tarvita nopeaa reagointikykyä
kuljettajalta (Canellas ja Haga, 2020).

Nykypäivän SAE-tason kaksi ja ylemmät autot pystyvät ohjaamaan, kiihtymään ja jar-
ruttamaan automaattisesti ilman kuljettajan syötettä (Automotive Engineers, 2021). Mo-
nissa liikenteessä toimivissa autoissa ihmiskuljettajan ei tarvitse edes pitää ratista kiinni,
jarruttaa tai kaasuttaa, sillä auto tekee sen hänen puolestaan.

Nämä autot käyttävät tutkia, kuvantunnistusta ja ultraääniantureita tarkkaillakseen ympäristöä
ja soveltaakseen sitä karttaohjelmien ja liikennetiedostusten kanssa (Hecht, 2018).

Täysin itseohjautuvaa autoa kehittäessä, tulee miettiä millaisia moraalisia arvoja sillä olisi
hyvä olla. Millaisia ratkaisuja ja uhrauksia auton olisi hyvä tehdä onnettomuustilanteessa?
Mistä tiedetään itseohjautuvan auton olevan tilanteessa, jossa onnettomuudelta ei voi
välttyä?

Manuaalisesti ohjattavassa autossa kuljettaja käyttää kaikkia kognitiivisia kykyjään tark-
kaillakseen liikennettä ja ohjatakseen autoa (Anstey et al., 2005). Kun itseohjautuva auto
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ei anna samanlaista stimulointia aivoille, keskittymiskyky heikkenee ja reaktioaika heik-
kenee.

SAE-tason kolme itseohjautuva auto ajaa itse ja ei vaadi kuljettajan tarkkailevan ympäristöään,
mutta varoittaa kuljettajaa, kun hänen tulee ottaa auto hallintaansa (Automotive Engi-
neers, 2021). Tällöin kuljettajalla säilyy lainomainen vastuu auton aiheuttamista onnet-
tomuuksista ja henkilöuhreista.

SAE-tason neljä itseohjautuva auto on suunniteltu toimimaan hätätilanteissa turvallises-
ti ilman kuljettajan puuttumista (Automotive Engineers, 2021). Erona SAE-tason viisi
autoon on, että tason neljä auto toimii vain tietyissä ympäristöissä, kuten valmiiksi 3D-
mallinnetuissa kaupungeissa.

Tason viisi itseohjautuva auto voi ajaa missä päin maailmaa tahansa, ja kaikissa eri
ilmasto-olosuhteissa. Auto on turvallinen ja se pystyy vähentämään liikenneonnettomuu-
det lähes olemattomiksi.

Kuva 3.2: SAE-tasot jakavat itseohjautuvuuden kuudelle tasolle nollasta viiteen. (Estl, 2018)
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Tällä hetkellä itseohjautuvat autot pärjäävät hyvin tietyissä olosuhteissa, kuten hyvin
kartoitetuilla teillä, hyvissä sää olosuhteissa ja kuskin avustamana (Lee et al., 2018). Tähän
mennessä itseohjautuvien autojen prototyypit toimivat vain asteikolla kolme (Badue et al.,
2021).

Ongelmia tulee esimerkiksi siinä vaiheessa, kun auto tunnistaa jotakin, mitä se ei ole
ennen nähnyt. Kuten autoa, joka kuljettaa perässään venettä tai sateenvarjolla kasvojaan
peittävää ihmistä.

Tässä tapauksessa auto ei välttämättä tunnista hahmoa ihmiseksi, vaan voi luokitella
sen objektiksi. Tämä on vaarallinen puute, sillä onnettomuustilanteessa auto voi laskea
kannattavaksi ajaa objektin päältä ja aiheuttaa huomattavia henkilövahinkoja.

3.5 Keinotekoinen moraali

Liikenneonnettomuudet ovat niin yleisiä, että voidaan olettaa myös itseohjautuvan auton
joutuvan onnettomuustilanteisiin, varsinkin kun manuaalisesti ohjattavia autoja ajaa lii-
kenteessä itseohjautuvien autojen seassa (Teoh ja Kidd, 2017). Ihmiskuljettaja ja tekoäly
ajavat väistämättäkin autoa eri tavalla, jonka takia molempien liikennekäyttäytyminen
voi olla vaikeaa ennustaa.

Onnettomuudet tapahtuvat esimerkiksi yllättävän tilanteen seurauksena ja täten korjaa-
vat liikkeet tulee tehdä nopeasti ja ilman viivettä. Auton tekemillä liikkeillä voidaan joko
pelastaa tai menettää ihmishenkiä, jonka takia moraalikone on yksi tärkeimpiä itseohjau-
tuvan auton ominaisuuksista. Ilman moraalikonetta itseohjautuvat autot voivat aiheuttaa
liikenteessä paljon vahinkoa.

Inhimillisen moraalisen käyttäytymisestä tehtyjen tutkimuksien mukaan (Rhim et al.,
2021), sekä rationaaliset että intuitiiviset keinot vaikuttavat ihmisten moraaliseen päätöksentekoon.
Näiden kahden lähestymistavan avulla pystytään ymmärtämään ihmisten moraalia koko-
naisvaltaisesti. Joten keinotekoisen moraalin luomiseksi pitää kehittää järjestelmä, joka
jäljentää ihmisten intuitiivista päätöksentekoa, mutta sisältää myös rationaaliset säännöt
ja velvoitteet.

Ajaminen on kiistanalaisesti monimutkaisin toimi, jonka kuskit suorittavat jokapäiväisessä
elämässä. Ajaessa tulee ottaa huomioon jatkuvasti muuttuva ympäristö ja useita korjaavia
liikkeitä tulee tehdä nopealla reagointikyvyllä. Ihmisaivot saavat jatkuvasti uutta infor-
maatiota aistien avulla ja laskevat tarvittavat liikkeet mahdollisimman turvalliseen mat-
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kaan.

Tilastollisesti kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtui Amerikassa 2019
keskimäärin yksi 1,6 miljoonan ajokilometrin välein (NHTSA, 2015). Kuitenkin vaikka
autojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana, liikenteessä tapahtumien kuolemien
määrä on pysynyt tasaisena (World Health Organization, 2018). Tähän syynä voi olla lii-
kenneturmia ehkäisevät toimet, sekä SAE-tason kaksi ja ylemmät autot, joissa teknologia
auttaa autoilijoita välttämään tapaturmia ilmoittamalla auton lähellä olevista objekteista.

On siis mahdollista, että itseohjautuvien autojen kehitys on jo nyt auttanut lisäämään
liikenteen turvallisuutta. Mutta silti kehitys on vielä kaukana täysin itseohjautuvasta au-
tosta, joka toimii jokaisessa tilanteessa tarkemmin, kuin ihmiskuski.

Itseohjautuvan auton on luvattu tekevän liikenteestä turvallisemman paikan ja toimivan
ilman inhimillisiä virheitä (Canellas ja Haga, 2020). Ihmisillä on kuitenkin intuitio, joka
auttaa tekemään valintoja ilman viivettä tilanteissa, joissa pitää reagoida heti.

Auton tulee myös suunnitella ja ennakoida, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Auton
tulee muuttaa ajoreittiä ja nopeutta ilman viivettä. Kaistanvaihdossa itseohjautuvan au-
ton tulee kommunikoida muille autoilijoille omista liikkeistään ja ymmärtää, miten au-
ton liikkeet vaikuttavat muihin autoilijoihin. Törmäyksen välttämiseksi auton tulee tehdä
kaikkensa vahinkojen minimoimiseen.

Ihmisten ja autojen erilainen toimintatyyli voi tuoda ongelmatilanteita liikenteeseen (Teoh
ja Kidd, 2017). Kun liikenteessä tulee vastaan aggressiivisia kuskeja, pyöräilijöitä tai ja-
lankulkijoita, jotka eivät välitä liikennesäännöistä, miten auton päätöksentekojärjestelmä
reagoi niihin. Liikennerikkomuksia ei voi opettaa järjestelmälle etukäteen, joten autoon
tulee luoda oma intuitio, joka päättää miten tällaisissa tilanteissa menetellään.

Autojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta (World Health Organization, 2018). Tämän
takia ruuhkien ja myös päästöjen määrän voidaan olettaa lisääntyvän. Lisäksi tulevai-
suudessa voidaan olettaa itseohjautuvien autojen korvaavan ihmiskuskin, joka vaikuttaa
kuljetusalan työpaikkojen vähenemiseen.

Tietoturva ja yksityisyys luovat toisen ongelman, sillä autot tarvitsevat tietoja muista lii-
kenteessä olijoista toimiakseen turvallisesti (Bloom et al., 2017). Eettiset ja moraaliset
ongelmat lisääntyvät tilanteissa, joissa tekoäly on vastuussa ihmisille aiheutuvasta vahin-
gosta tai kuolemasta onnettomuustilanteissa.

Yksi iso itseohjautuvan auton haasteista on luoda toimiva moraalikone, joka osaa tehdä
inhimillisiä päätöksiä monimutkaisissa ja hengenvaarallisissa tilanteissa.
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Itseohjautuvissa autoissa on tarve ohjelmalle, joka tekee päätöksiä (Awad et al., 2018).
Mutta minkä moraaliteorian mukaan itseohjautuvan auton tulisi toimia ja pystytäänkö
moraali rakentamaan pelkästään käyttäjiltä saatavan datan avulla? Seuraavassa luvussa
käsitellään erilaisia teorioita moraalikoneesta.

3.6 Moraalikone

Moraalikone on auton päätöksentekojärjestelmässä sijaitseva moraalin komponentti, jo-
ka auttaa itseohjautuvaa autoa muodostamaan yksinkertaisia kuin myös monimutkaisia
päätöksiä liikenteessä. Moraalikone on yleensä rakennettu olemassa olevien moraaliteo-
rioiden mukaan, jotka auttavat moraalikonetta tekemään oikeudenmukaisia päätöksiä.
Nämä moraaliteorioiden säännöt luovat raamit moraalikoneen tekemille valinnoille ja näin
päätöksien moraalisuutta voidaan arvioida, kuinka hyvin ne noudattavat teorian pohjalle
luotuja sääntöjä.

Moraalikoneen suunnittelemisessa tulee vastaan monia ongelmia. Ensinnäkin pitää miettiä
sen sopiminen erilaisiin kulttuureihin (Dubljević, 2020). Millainen moraalikone on univer-
saalisti hyvä, jos se on edes mahdollista luoda? Jos jokaiselle maalle tehdään autoon oma
moraalikone, miten eri maalaisilla autoilla voidaan ajaa toiseen maahan? Miten saadaan
autonvalmistajat noudattamaan moraalikoneen standardeja ja luomaan mahdollisimman
turvallisia itseohjautuvia autoja markkinoille?

Tämä johtaa kysymykseen, millaisen moraalin mukaan moraalikone tulisi rakentaa? It-
sekkään moraalin mukaan, joka suojelee kuskia ja hänen omaisuuttaan hinnalla millä
hyvänsä, vai utilitarismin mukaan, joka yrittää jokaisessa tilanteessa tehdä mahdollisim-
man vähän vahinkoa. Utilitarismisen teorian mukaan teon moraali määräytyy seurauksen
tuoman hyödyn perusteella (Bauer, 2020). Moraalinen teko ja sen aikeet voivat olla pahoja,
mutta utilitarismi ottaa huomioon vain teon seuraukset.

Molemmat moraaliaatteet ovat saaneet kritiikkiä ja eivät yksinään anna täydellistä käsitystä
inhimillisestä moraalista. Esimerkiksi utilitarismia syytetään pyrkimyksestä oikeuttaa mo-
raalittomia tekoja (Dubljević, 2020).

Moraalikoneen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen käyttö aseena väkivaltateoissa.
Huonoissa käsissä auton moraalikonetta voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi terrori-
iskuissa. Jos joku päättää törmätä autolla jalankulkijoihin ja itseohjautuviin autoihin,
itseohjautuvat autot voisivat tässä tapauksessa todennäköisesti vain pahentaa ongelmaa.
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Pahaa haluavat ihmiset voisivat käyttää hyväksi autojen moraalikoneita, ja kun itseohjau-
tuva auto valitsee onnettomuustilanteessa vähiten vahinkoa aiheuttavan vaihtoehdon, se ei
tiedä että juuri sitä rikolliset halusivatkin. Riippumatta millainen tekoäly itseohjautuvaan
autoon ohjelmoidaan, sillä voidaan tehdä pahoja tekoja, ja tämä tulee ottaa huomioon
auton jokaisessa kehitysvaiheessa.



4 Moraalikonekoe tutkimus

Moraalikonetta rakentaessa tulee myös miettiä, millaisen auton sen käyttäjäkunta haluaisi
ostaa. Useat käyttäjät haluavat autojen suojelevan ihmishenkiä, mutta jos heidän omasta
hengestään on kyse, niin he haluavat pelastaa itsensä (P. Liu ja J. Liu, 2021). Ongelma
on saada yhteiskunta suostumaan yhteisiin kompromisseihin, joiden myötä itseohjautu-
van auton moraaliset säännöt takaavat aiheuttavansa enemmän hyötyä kuin haittaa ja
säästämään niin paljon ihmishenkiä kuin mahdollista.

Käyttäjien mielipiteiden mallintamisessa rakennettiin sosiaalinen moraalikonekoe, jossa
testataan miten ihmiset eri maista vastaisivat samoihin ongelmatilanteisiin, jossa itseoh-
jautuva auto on pahimmassa mahdollisessa onnettomuustilanteessa (Awad et al., 2018).

4.1 Moraalikonekoe

Moraalikonekokeessa ihmiset vastasivat moraalikysymyksiin itseohjautuvan auton puoles-
ta (Nascimento et al., 2019). Näissä kysymyksissä oli onnettomuustilanteita, jossa oli kak-
si seurausta, joista molemmat olivat huonoja. Näiden perusteella yksilön piti valita oman
moraalinsa perusteella oikea vaihtoehto.

Yleensä tilanteissa auto oli ajamassa kolarin ja sen pystyi estämään vain ajamalla jalan-
kulkijoiden päältä. Näissä tapauksissa joko auton sisällä olevat ihmiset tai jalankulkijat
piti uhrata. Moraalikonekokeessa näytettiin tilanteita, jossa autoa ei voinut hidastaa ja
piti tehdä valinta, kuka ihminen uhrata siinä tilanteessa.

Tutkimuksessa näytettiin erilaisia ihmisiä ja otettiin selvää, millaisten ihmisten elämää
arvostettiin enemmän (Nascimento et al., 2019). Ihmiset jaettiin ryhmiin sosiaalisen sta-
tuksen ja esimerkiksi sukupuolen, iän, painon ja työn perusteella. Tämä jaottelu on saanut
paljon kritiikkiä ja monet tutkijat näkevät sen ihmisoikeuksien vastaisena.

Tutkimuksessa kerättiin 40 miljoonaa vastausta, ja sen perusteella huomattiin yhtäläisyyksiä
ja eroavaisuuksia eri kulttuurien moraaleissa. Vastauksista huomasi selvästi, että onnet-
tomuustilanteessa ihmisten henkeä arvostettiin enemmän kuin eläimen. Usein päädyttiin
myös ratkaisuun, jossa pelastettiin mahdollisimman monen ihmisen henki. Myös lapsen
henkeä arvostettiin enemmän kuin vanhemman ihmisen. Vastaukset kuitenkin vaihtelivat
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paljon eri maiden välillä.

4.2 Moraalikonekokeen tulokset ja kritiikki

Tutkimuksessa huomattiin moraalieroja varsinkin läntisten, itäisten ja eteläisten maiden
välillä (Awad et al., 2018). Tämän perusteella voidaan päätellä, että usealle maalle on mah-
dollisesti tarvetta luoda erilaisia moraalikoneita ja vain yhden moraalikoneen standardin
luominen on erittäin haasteellista.

Kuten kuvasta 3.1 voi nähdä, moraalikonekokeesta saadun datan perusteella maat pystyt-
tiin jakamaan kolmeen ryhmään samankaltaisten moraalimieltymysten mukaan. Kuvasta
voi analysoida, kuinka toisistaan eriäviä mielipiteitä eri mailla on samoista moraalikysy-
myksistä.

Tämä ei ole välttämättä erikoista, sillä tutkimuksessa kysyttiin, kuka ihminen tulisi uhrata
ihmisten sosiaalisen statuksen tai ominaisuuksien perusteella. Tämä asettelu jo itsessään
rikkoo ihmisoikeuksia, sillä jokaisella ihmisellä tulisi olla samat oikeudet selviytyä onnetto-
muustilanteesta (Jaques, 2019). Koska moraalikonekokeen tutkimuskysymys on itsessään
jo radikaali, ei ole yllättävää, että ihmiset ympäri maailmaa ovat niin vahvasti eri mieltä
siitä, miten vakavissa tilanteissa tulisi toimia.

Kuvasta voidaan päätellä, että lännestä ja etelästä poiketen, idässä lapsen elämää ar-
vostettiin yhtä paljon, kuin vanhuksen. Itämaisissa valtioissa kulttuuriin kuuluu vahvasti
vanhempien ihmisten kunnioittaminen, joten onnettomuustilanteissa lapsen ja vanhuksen
elämät nähtiin usein yhtä arvokkaina (Awad et al., 2018).

Etelässä moraalikysymyksien vastauksista tuli esille, että naisten henkeä kunnioitettiin
usein enemmän kuin miesten. Myös ihmisten sosiaalinen status vaikutti vastauksiin. Yh-
dessä moraalikysymyksessä tuli uhrata joko koditon ihminen tai toimitusjohtaja. Mitä
isompi taloudellinen eriarvoisuus maassa vallitsee, sitä enemmän ihmiset arvostavat ja
haluavat säästää liikemiehen elämän, ja uhrata kodittoman ihmisen.

Taloudellisesti tasa-arvoisimmista maissa kodittoman ihmisen ja toimitusjohtajan hen-
ki nähtiin enemmän tasa-arvoisena. Tämä asetelma on kuitenkin saanut paljon kritiik-
kiä (Jaques, 2019), sillä tutkimuksessa päätettiin kenet pitäisi uhrata pelkästään ihmisen
ominaisuuksien perusteella. Tämä asetelma rikkoo globaalisti määriteltyjä ihmisoikeuksia,
joka määrittää jokaisen ihmisen hengen olevan samanarvoinen, ulkoisista ominaisuuksista
tai statuksesta riippumatta.
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Kuva 4.1: Moraalikone tutkimuksen myötä maat pystyttiin jakamaan kolmeen eri ryhmään samankal-
taisten moraaliarvojen mukaan; länteen, etelään ja itään. (Awad et al., 2018).
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Moraalikonekokeesta saatiin selville käyttäjien yksilölliset mielipiteet, miten itseohjautu-
van auton tulisi toimia, mutta aihetta tulisi käsitellä myös yhteiskunnan näkökulmasta.
Tavoitteena on siis muodostaa universaalit säännöt itseohjautuville autoille, jotka ajavat
ihmiskunnan etua kokonaisuudessaan.

Moraalikonekoe on saanut myös kritiikkiä, sillä siinä esitetyt skenaariot ovat epärealistisia
ja vastaavat harvoin itseohjautuvan auton ongelmanratkaisua (Dubljević, 2020). Oikeas-
ti itseohjautuva auto laskee onnettomuustilanteessa kaikkien tapahtumien todennäköiset
seuraukset ja valitsee niiden mukaan parhaimman ratkaisun toimia. Kehitetympi versio
moraalikonekokeesta olisi luvussa viisi esiteltävä ADC-malli (Dubljević, 2020), joka ot-
taa huomioon teon aikomukset, itse teon ja sen seuraukset arvioitaessa, onko liikenteessä
tapahtunut teko moraalinen .

Isaac Asimov robotiikan kolme lakia ovat, että robotti ei saa vahingoittaa ihmistä, robotin
tulee totella ihmistä ja robotti ei saa vahingoittaa itseään (Weld ja Etzioni, 1994). 40
vuotta näiden sääntöjen julkaisemisen jälkeen Asimov julkaisi vielä yhden säännön, joka
on tärkein kaikista: Robotti ei saa vahingoittaa ihmiskuntaa (Asimov, 1986).

Käyttäjän omat tarpeet ja halut eivät välttämättä heijasta sitä, mikä olisi hyväksi yhteis-
kunnalle (Conitzer et al., 2017). Jos jokainen haluaa suojella itseään, aiheutetaan enemmän
vahinkoa yhteiskunnalle. Siksi moraalikonekokeesta saadut tulokset eivät välttämättä ole
käyttökelpoisia itseohjautuvan auton moraalikoneen kouluttamiseen.

Tutkimuksesta saatiin selville, että ihmishenkien vertailua ei voi käyttää moraalikonet-
ta rakentaessa, sillä kun ihminen halutaan uhrata statuksen perusteella, se rikkoo it-
sessään moraalin perimmäisiä sääntöjä. Koska moraalikonetta ei voida opettaa pelkästään
käyttäjien datan perusteella, pitää valita minkä moraaliteorian mukaan itseohjautuvan au-
ton moraalikone olisi parasta rakentaa.

Moraalikonekokeeseen vastanneista suurimman osan mielestä utilitaristinen tapa, eli väkijoukon
pelastaminen yhden ihmisen sijasta, on vaihtoehdoista enemmän moraalisesti oikein. Uti-
litaristisen etiikan mukaan auton tulisi onnettomuustilanteessa minimoida kokonaisvahin-
got, vaikka se tarkoittaisi, että yksi ihminen tulisi uhrata (Bauer, 2020).

Silti suurin osa käyttäjistä ei ostaisi autoja, johon on ohjelmoitu tällainen moraalikone
(Awad et al., 2018). On tyypillistä haluta ostaa auto, joka suojelee sen sisällä olevia ihmisiä
hinnalla millä hyvänsä. Tämä aiheuttaa sosiaalisen dilemman.

Itsekkäästi toimiva moraalikone itseohjautuvassa autossa voisi aiheuttaa huomattavia va-
hinkoja ympäristöllä, sillä sen pääpyrkimys on suojella auton sisällä olevia ihmisiä. On-
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nettomuustilanteessa auto suojelee mahdollisesti omaisuutta muiden ihmishenkien sijasta
ja siksi tämä automalli ei ole yhteiskunnallisesti toimiva vaihtoehto.

Mikään moraaliteoria ei yksinään voi jäljentää ihmisen monimutkaista moraalista päätöksentekoa.
Ihmisten päätöksenteon vakautta ja joustavuutta on vaikea ja todennäköisesti mahdoton-
ta kopioida itseohjautuviin autoihin, mutta silti niiden tulisi toimia saumattomasti liiken-
teessä ihmisten seassa. Tämän takia eri moraaliteorian puitteita tulee yhdistellä auton
moraalikonetta rakentaessa.

Moraalipsykologiassa suosiota on alkanut kasvamaan yksimielinen ajatus siitä, että useam-
mat moraaliset tuomiot ovat tiedostamattomien intuitiivisten päätösten seurauksia (Dubl-
jević et al., 2018). On siis selvää, että keinotekoisen intuition luominen voisi tehdä itseoh-
jautuvasta autosta mahdollisimman moraalisesti oikein toimivan mallin.

Oikeudenmukaisuus on erittäin hienovarainen sosiaalinen rakennelma ja jokainen vaikut-
tava tekijä tulee ottaa huomioon ennen moraalisen päätöksen tekemistä. Puolueettoman
tekoälyn kehittämiseksi on tehtävä vielä paljon töitä. Esimerkiksi kulttuurin ja kontekstin
huomioon ottaminen on tärkeää, kun yritetään luoda oikeudenmukainen järjestelmä, joka
voi toimia missä päin maailmaa tahansa (Bellamy et al., 2018).

Kun inhimillistä moraalista päätöksentekoa aletaan jäljentämään, on luotava keinotekoi-
nen intuitio, joka päättää itseohjautuvan auton liikkeistä ilman viivettä. Tällaisen in-
tuition luomiseen tarvitaan aivan uudenlaista teknologiaa, tai mahdollisesti inhimillisestä
intuitiosta poikkeava täysin erilainen lähestymistapa. Seuraavassa luvussa esitellään ADC-
malli, joka pyrkii luomaan keinotekoisen intuition kolmen moraaliteorian avulla.



5 ADC-malli

Agent deed consequence eli ADC-malli on lupaava moraalikoneen prototyyppi (Dublje-
vić, 2020). Tässä mallissa yhdistetään kolmea hallitsevaa moraaliteoriaa mahdollisimman
kattavan päätöksentekojärjestelmän luomiseksi. ADC-malli jakaa moraaliset tuomiot po-
sitiivisiksi ja negatiivisiksi arvoiksi.

Nämä luovat moraalisen laskutoimituksen, jonka seurauksena voidaan päätellä, onko päätöksen
aikeet ja seuraukset enemmän hyvää kuin pahaa aiheuttavia. Esimerkiksi tilanne jossa ri-
kotaan lakia, voidaan nähdä moraalittomana, mutta sitä lieventää hyvät tekoon johtaneet
aikomukset ja seuraukset. Jos esimerkiksi seuraukset tuovat enemmän hyvää, voidaan teko
nähdä moraalisena huolimatta teosta itsestään.

ADC-malli yhdistää kolmea moraalista teoriaa joiden pohjalta malli laskee itseohjautuvan
auton moraalisen teon hyvyyden. Mallissa on myös otettu huomioon ihmisen oma intuitii-
vinen arvostelukyky, jonka joustavuutta positiiviset ja negatiiviset arvot kuvaavat. Mallin
tulisi vastata itseohjautuvan auton moraalisiin ongelmiin ja se pyrkii luomaan keinotekoi-
sen intuition, joka toimii inhimillistä intuitiota imitoiden kolmen moraaliteorian pohjalta;
hyve-etiikan, deontologian ja seurausetiikan.

5.1 ADC-mallin teoria

ADC-malli muodostuu sanoista agent, deed ja consequence. Malli osoittaa, että moraaliset
päätökset muodostuvat kolmen komponentin kanssakäymisestä (Dubljević et al., 2018).
Ensimmäisenä on agentti, eli ihminen tai hahmo, joka tekee moraalisen päätöksen. Seuraa-
vaksi deed eli moraalinen teko, ja kolmas on consequence, eli teon seuraus. Mallin mukaan
moraalisen teon hyvät ja huonot puolet lasketaan yhteen näiden kolmen vaikuttavan kom-
ponentin mukaan. Näin ADC-malli käyttää hyväkseen kolmea hallitsevaa moraaliteoriaa;
hyve-etiikkaa, deontologiaa ja konsekvenssia.

Hyve-etiikka perustuu ajatukselle, että ihmisellä on hyviä ja pahoja piirteitä, joiden mu-
kaan hän käyttäytyy (Curren, 2015). Teoria painottaa ihmisen tarkoitusperiä ja luonnetta
moraalisessa päätöksenteossa. Tämä määrää ADC-mallin kirjaimen A, joka kuvaa mo-
raalisen teon tekevää agenttia. Jos teon toimijalla on hyvät tarkoitusperät, nähdään A
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positiivisena, ja jos tarkoitusperät arvioidaan epämoraaliseksi, merkitään A negatiivisek-
si.

Deontologia painottaa ihmisen moraalista velvollisuutta ja sääntöjä, joiden mukaan tu-
lisi toimia (McNaughton ja Rawling, 2006). Teoria keskittyy varsinaiseen tekoon ja sii-
hen, noudattaako teko olemassa olevia sääntöjä, kuten liikennesääntöjä. Teoria näkyy
ADC-mallissa kirjaimena D (Deed), eli velvoite. Jos itseohjautuva auto noudattaa liiken-
nesääntöjä, merkataan teko positiiviseksi. Sääntöjä ja velvoisuuksia rikkovalla käytöksellä
teko merkitään negatiiviseksi.

Seurausetiikka arvioi moraalisen teon hyvyyden teon seurauksen perusteella (Scheffler,
1988). Näin moraalisen teon tarkoitusperän haittoja voidaan tasapainottaa vertaamalla
niitä lopputulokseen. Seurausetiikka näkyy ADC-mallissa kirjaimena C (consequenses) eli
seuraukset. Jos moraalinen teko aiheuttaa hyviä seurauksia, merkataan C positiiviseksi.
Huonojen seurausten perusteella teko on taas negatiivinen.

ADC-malli laskee moraalisen teon hyvyyden näiden kolmen vaikuttavan teorian mukaan.
Ensin lasketaan teon tarkoitusperän hyvyys, toiseksi velvollisuus ja kolmanneksi teon seu-
rauksen hyvyys. Jos lopullinen arvo on enimmäkseen positiivinen, on teko todennäköisesti
moraalisesti oikein. Negatiivisen arvion perusteella voidaan päätellä teko enemmän mo-
raalittomaksi.

Näin saadaan laskutoimitukset, joista itseohjautuva auto voi valita moraalisesti positii-
visemman. Tätä ohjetta seuraamalla itseohjautuvan auton päätöksentekojärjestelmä voi
laskea kaikkien liikkeidensä moraaliset arvot. Jos onnettomuustilanteessa vaihtoehtona
on hätäjarrutus, auton suistaminen tieltä tai vastaantulijoiden kaistalle ajaminen, pys-
tyy itseohjautuva auto arvioimaan, onko liikennesääntöjen rikkominen tässä tilanteessa
moraalisesti kannattavin vaihtoehto.

ADC-malli on kompassi, jonka mukaan itseohjautuva auto voi tehdä kattavan päätöksen
siitä, mitä auton tulisi tehdä vakavissa onnettomuustilanteessa, aiheuttaakseen mahdolli-
simman vähiten vahinkoa niin ihmisille kuin ympäristölle.

5.2 Moraalin laskutoimitus käyttäjädatan avulla

Kun kolmen moraaliteorian mukaan tehdään laskutoimitus, saadaan yhtälöstä tulokseksi
intuitiivinen moraalinen tuomio (Dubljević et al., 2018). On myös tapauksia, missä kolmen
moraalituomion vastaukset eivät ole yhtenäisiä. Näissä tapauksissa tulee ottaa huomioon,
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mitkä arvot ovat negatiivisia ja hyvittävätkö positiiviset arvot niitä. Esimerkiksi moraali-
sessa teossa, jossa aikomukset ja teko on hyvät, teko annetaan todennäköisemmin anteek-
si huonoista seurauksista huolimatta. Jos moraalinen teko tehdään sääntöjen mukaan, ja
seuraukset on hyvät, huonot aikomukset annetaan myös todennäköisesti anteeksi.

ADC-mallin mukaan kaikki moraaliset teot voidaan jakaa osiin ja muodostaa niiden avulla
matemaattisia yhtälöitä. Moraaliset tuomiot muodostuvat kolmesta osasta, joiden mukaan
voidaan arvioida, oliko teko positiivinen tai negatiivinen. Ensimmäinen on henkilö eli
agentti, joka muodostaa kirjaimen A ja toinen on moraalinen teko tai velvoite eli D (Deed).
Kolmas on teon seuraukset C (Consequences).

Moraalisen arvioinnin malli noudattaa näitä sääntöjä simuloidakseen ihmisen intuitiivista
moraalia päätöksentekoa (Rhim et al., 2021). ADC-malli esittää, että moraalinen arviointi
muodostuu näistä kolmesta komponentista, joiden avulla se pystyy laskemaan moraalisen
teon hyvyyden tehokkaasti.

ADC-malli yksinkertaistaa ihmisten moraalisen ajatusmallin ja pyrkii tarjoamaan seli-
tystä tiedostamattomalle moraaliselle järjestelmälle, jotka ohjaavat ihmisiä luomaan jo-
kapäiväisiä päätöksiä. Yleisesti moraaliset tuomiot syntyvät automaattisesti kognitiivis-
ten prosessien synnyttäminä intuitioina. Ihmiset muodostavat siis tietämättään moraalisia
päätöksiä, sillä tietoisen päättelykyvyn ensisijainen tehtävä ei ole luoda moraalisia arvioi-
ta, vaan tarjota oikeutusta moraalisille tuomioille.

ADC-mallin testaamiseen on käytetty dataa tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä, jotka
vastasivat kysymyksiin erilaisista moraalisista teoista, kuinka moraalisesti oikein ne olivat
asteikolla yhdestä kymmeneen (Dubljević et al., 2018).

Osallistujille esitettiin kaksi tilannetta, toisessa käsitellään puolisolle valehtelua ja pientä
vahinkoa aiheuttavaa tilannetta ja toisessa käsitellään vakavampaa tilannetta, jossa tehdään
moraalisia päätöksiä jotka vaikuttavat ihmishenkiin.

Kuvassa 5.1 esitellään nämä kaksi tilannetta. Ensimmäinen moraalinen tilanne on ni-
meltään kuppa ja se arvioitiin vähemmän vakavaksi kahdesta tilanteesta. Tilanteessa avio-
mies käy terveystarkastuksessa ja hänellä epäillään olevan kuppa. Tilanteen A, D ja C ar-
vot ovat positiivisia, kun mies on ollut (A+) uskollinen, (D+) totuudenmukainen puolisol-
leen ja (C+) todetaan terveeksi. Pahimmassa tapauksessa A, D ja C arvot kertovat (A-)
miehen pettämisestä ja (D-) valehtelemisesta, sekä että (C-) miehellä ja hänen vaimollaan
todetaan kupan oireita.

Vakavammassa tilanteessa nimeltään lentokone, jalokivivaras uhkaa lentäjää ja matkusta-
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Kuva 5.1: Kokeessa käytettiin kahta eri tasoista moraalista tilannetta. Ensimmäinen on nimeltään kuppa
ja se on luokiteltu vähemmän vakavaksi moraalitilanteeksi. Toinen on nimeltään lentokone ja se on arvioitu
vakavammaksi moraalitilanteeksi. (Dubljević et al., 2018)
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Kuva 5.2: Moraalisten tilanteiden tulosten keskiarvot. Vasemmassa paneelissa näkyy kuppa tilanteen
keskiarvot kaikille ADC yhdistelmille. Oikealla näkyy tuloksien keskiarvot lentokone tilanteelle kaikilla
ADC yhdistelmillä.(Dubljević et al., 2018)
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jia aseella, jotta lentokone vaihtaisi kurssiaan Meksikoa kohti. Yksi matkustajista on tais-
telulajien ohjaaja ja hän päättää estää varasta. Kun kaikki ADC arvot ovat positiivisia,
ohjaaja (A+) puuttuu tilanteeseen halusta auttaa viattomia ihmisiä ja (D+) rauhoittaa
varkaan, jonka seurauksena (C+) muut matkustajat ja lentäjä pelastuvat. Kaikista huo-
noimmassa tapauksessa ohjaaja puuttuu tilanteeseen koska (A-) haluaa itse pitää varaste-
tut jalokivet, ja (D-) hän rampauttaa varkaan, jonka seurauksena (C-) neljä matkustajaa
ja lentäjä kuolevat.

Tutkimuksessa koehenkilöille annettiin A, D ja C arvojen yhdistelmiä, joiden myötä koe-
henkilöt arvioivat teon moraalisesti oikeaksi tai moraalittomaksi (Dubljević et al., 2018).
Kuvassa 5.2 näkyy tutkimukseen osallistuneiden 209 ihmisen vastaukset. Koehenkilöt vas-
tasivat kaikkiin yhdistelmiin, kuinka moraalisesti oikein tilanteet olivat asteikolla yhdestä
kymmeneen. Taso yksi on kaikista moraalittomin ja tasolla kymmenen tilanteessa ei nähty
muuta kuin hyvää.

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ADC-mallin moraalikomponenttien negatiivi-
suutta ja positiivisuutta siihen, millaisen kokonaisarvion moraalinen teko tuottaa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millainen ero on pientä vahinkoa aiheuttavalla moraa-
lisella teolla, verrattuna ihmishenkiä käsittelevään tekoon. Kuppaa käsittelevässä tilan-
teessa näkyy samat tekijät kuin lentokone tilanteessa, mutta vain toisessa valinnat voivat
johtaa ihmishenkien menettämiseen.

Asettelusta tekee mielenkiintoisen juuri se, miten kahta samoja moraaliteorioiden kompo-
nentteja sisältävää tilannetta arvioidaan eri tavalla, kun toisessa on vakavia seurauksia.
Onko moraalinen tuomio erilainen kahdessa tilanteessa riippuen seurausten vakavuudesta,
vai arvioidaanko toista tapausta jyrkemmin.

Tutkimuksessa jaoteltiin selvästi ADC-mallin eri komponentit. Ensimmäisessä kokeessa
agentti kuvaillaan lojaaliksi tai pettäjäksi. Teko on tässä tapauksessa valehteleminen tai
totuuden kertominen ja seuraukset ovat joko sairaus tai väärä hälytys.

Ensimmäisen kokeen tulokset tukivat ADC-mallin ennustettua toimintaa. Kun kaikki A, D
ja C arvot ovat negatiivisia, arvioidaan teko suurelta osin moraalittomana. Kun taas A, D
ja C arvot ovat positiivisia, arvioidaan moraalinen teko huomattavasti hyväksyttävämmäksi.

Tutkimuksesta huomattiin myös eroja moraalin positiivisten ja negatiivisten arvojen yh-
distelmällä, ja osissa tapauksissa vain kahden arvon positiivisuus sai moraalisen teon
näyttämään hyväksyttävältä. Kuvassa 5.2 voidaan nähdä tämä paneelin yksi vähemmän
vakavassa tapauksessa, kun arvot ovat A+, D+ ja C- ja keskiarvoksi saadaan 8.33, joka



36

on todella lähellä A+, D+ ja C+ keskiarvoa 8.84.

Vähemmän vakavassa tapauksessa kohdan A ja D positiivisuus vaikuttivat vahvasti mo-
raaliseen tuomioon. Kun moraalisen teon aikeet ja toiminta ovat hyvät, lopputuloksella ei
tässä tapauksessa ollut niin suurta merkitystä.

Mutta vakavammassa lentokone tilanteessa, jossa seurauksena on ihmishenkien menettäminen,
teon seurauksilla on enemmän painoarvoa, kuin alkuperäisillä aikomuksilla. 5.2 kuvasta
voidaan verrata A+, D+ ja C- tilannetta, jossa keskiarvoksi saadaan 6.52. Tämä on huo-
mattavasti vähemmän, kuin ADC arvojen positiivinen tilanne, jonka keskiarvoksi saatiin
9.24.

Tulokset vaihtelevat siis tilanteesta riippuen ja aikomusten, teon ja seurausten painoar-
vo ei ole jokaisessa tilanteessa sama. Tulokset voivat hankaloittaa toimivan ADC-mallin
luomisessa, sillä tekoa, aikeita ja seurauksia ei voi automaattisesti arvioida moraalisesti
hyväksi ja huonoksi. Tilanteesta riippuen seurauksilla voi olla enemmän painoarvoa, kun
taas toisessa tilanteessa aikeilla on enemmän painoarvoa.

Tärkeimmät tulokset ADC-mallin käyttäjien datan vertailusta ovat, että seurausten va-
kavuudella on iso merkitys, miten erilaisia moraaliongelmia tulee käsitellä. Tapauksissa,
missä juuri ollenkaan vahinkoa ei tapahdu, teon seurauksilla ei ole läheskään niin suurta
merkitystä. Toisin kun vakavissa tapauksissa, joissa on kyse ihmishengistä, teon seurauk-
silla on suuri painoarvo moraalisen teon hyvyyttä arvioitaessa.

Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti ja vahvisti ADC-mallin toimivan suunnitellusti. Kun A,
D ja C arvot ovat negatiivisia, arvioidaan teko moraalittomaksi. Arvojen ollessa positiivi-
sia, nähdään moraalinen teko hyväksyttävämpänä. ADC-mallin toimintaa tulee kuitenkin
testata lisätutkimuksilla varsinkin itseohjautuvan auton kontekstissa.

Tutkimus osoittaa moraaliteorioiden toimivuuden, mutta ei esitä käytännönläheistä rat-
kaisua juuri tämän moraalikoneen toteuttamiseksi itseohjautuviin autoihin. Malli toimii
teoriassa, mutta käytännössä se voi olla jopa mahdoton ohjelmoida.

5.3 Kritiikki

ADC-mallin käyttöön ottaminen ei ole täysin suoraviivaista ja siinä pitää huomioida useita
ongelmakohtia kuten laskettavuus, toteuttaminen ja ADC-mallin heikkoudet itseohjautu-
vissa autoissa.
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Yksi kritiikki itseohjautuvia autoja kohtaan on väitös, että moraalista ymmärrystä ei voi-
da mallintaa laskennallisesti (Dubljević, 2020). Tähän mennessä ei olla pystytty ohjelmoi-
maan älykästä autoa, jolla on omat moraaliset aikomukset ja velvollisuudet. ADC-malli
ei pyri ohjelmoimaan varsinaisia käskyjä, mutta sen sijaan luoda näistä funktionaalisia
vastineita ja simuloida moraalia rajoitetusti.

IFF-teknologiaa (Identification Friend or Foe) voidaan käyttää vaarallisten yksilöiden tun-
nistamiseen ja liikenteessä tapahtuvien väkivaltatekojen estämiseen (Dubljević, 2020). IFF
tarkoittaa kirjaimellisesti ystävän tai vihollisen tunnistamista. IFF-teknologia pyrkii ana-
lysoimaan yksilön tai ajoneuvon käyttäytymistä liikenteessä ja tunnistamaan uhkaavaa
tai epänormaalia käytöstä. Tätä teknologiaa käytetään armeijan ajoneuvoissa, mutta sitä
voi muokata myös siviilikäyttöön.

IFF-teknologia asettaa ajoneuvot ja yksilöt neljään kategoriaan; ystävä, vihollinen, neut-
raali tai tuntematon (Dubljević, 2020). Siviilikäytössä jokainen lainkuuliainen ihminen
nähdään liikenteessä ystävänä, ihmiset tai autot jotka rikkovat vaarattomasti lakia mer-
kataan neutraaliksi ja ne jotka aiheuttavat huomattavasti vahinkoa nähdään vihollisina.
Järjestelmään voisi myös lisätä yhden kategorian lisää, joka tunnistaisi viallisesti toimivat
ajoneuvot liikenteestä. Tätä voisi hyödyntää moraalikoneen kanssa siten, että itseohjau-
tuva auto osaa tarjota apua viallisen auton matkustajille.

Toinen kritiikki ADC-mallista on sen toteutettavuus ja kansainvälisen moraalikoneen stan-
dardin luominen (Dubljević, 2020). Yksi isoimpia moraalikoneen ongelmia on ollut valita
yksi moraaliteoria, jonka pohjalle moraalikoneet voidaan rakentaa. Asiantuntijat eivät ole
tulleet samaan lopputulokseen siitä, mikä moraaliteoria olisi kaikista toimivin itseohjau-
tuviin autoihin.

ADC-malli ratkaisee nämä erimielisyydet käyttämällä useampaa hallitsevaa moraaliteo-
riaa. Näin moraaliteorioiden joukosta ei tarvitse valita yhtä universaalisti normatiivis-
ta moraaliteoriaa. Tämä tapa ei pyri valitsemaan kaikista ylivoimaisinta moraaliteoriaa,
vaan ohjelmoimaan itseohjautuvat autot tottelemaan yleisesti tunnettuja moraaliteorioi-
den käytäntöjä. Koska moraalin käytännön perusteista ei ole niin paljon ristiriitaisia mieli-
piteitä ja ne ovat yleisesti hyväksyttyjä, on mutkattomampaa rakentaa moraalikone näiden
sääntöjen ympärille.

Kolmas kritiikki koskee ADC-mallin käytännöllisyyttä (Dubljević, 2020). Esimerkiksi IFF-
teknologian rakentaminen voidaan nähdä epäkäytännöllisenä, sillä sitä käytetään vain
erittäin harvinaisissa tapauksissa, kun joku yksilö aiheuttaa tahallaan vahinkoa liiken-
teessä. Terrori-iskut ovat harvinaisia ja niihin puuttuminen ei ole itseohjautuvalta autolta
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vaadittava vaatimus.

Neljäs kritiikki on ADC-mallin toteutuksen kallis hinta ja kuinka moraalista päätöksentekoa
tarvitaan vain harvoin liikenteessä (Dubljević, 2020). Moraalinen päätöksenteko toimii kui-
tenkin myös jokapäiväisessä elämässä ja sen avulla voidaan minimoida onnettomuuteen
johtavia riskejä. ADC-malli tarjoaa jokapäiväisiin moraaliongelmiin ratkaisuja, jotka te-
kevät siitä hyödyllisen liikenteessä niin onnettomuustilanteissa kuin myös pienemmissä
valintatilanteissa.

IFF-teknologia voi olla hyödyllinen myös jokapäiväisessä liikenteessä (Dubljević, 2020).
Esimerkiksi, jos itseohjautuvan auton edessä oleva auto pysähtyy täysin, ja sen ohitse ei
pääse kapealla tiellä, useimmat itseohjautuvat autot pysyisivät ikuisuuden pysähtyneenä
sen takana.

ADC-malli taas käyttää IFF-teknologiaa merkatakseen edellä olevan auton käytöksen toi-
mintahäiriöksi ja voi yrittää ohittaa auton rikkomalla liikennesääntöjä, kuten ajaa sulku-
viivan yli. IFF-teknologia voi merkata autossa olevat matkustajat ystävälliseksi ja tarjota
heille kyydin turvallisempaan ympäristöön.

Viides kritiikki ADC-mallista on sen heikkous luoda moraalisia tuomioita (Dubljević,
2020). ADC-malli käsittelee miten ihmiset tekevät moraalisia tuomioita, mutta ei miten
heidän pitäisi niitä tehdä. Malli päättää moraalisuuden vain kolmen komponentin avulla
ja se ei ole välttämättä riittävä jokaiseen moraalitilanteen arvioimiseen. Lisäksi eri mo-
raaliteorioiden painoarvot tilanteen kontekstista riippuen luovat oman ongelmansa. Jos
teon seuraukset ovat katastrofaaliset, pystyykö tekoäly määrittämään tilanteen moraalit-
tomaksi, vaikka teko ja sen aikeet olisivat positiivisia?

Kaiken kaikkiaan ADC-malli tarjoaa testaamiskelpoisen vaihtoehdon utilitaristiselle tai it-
sekkäälle itseohjautuvalle autolle. ADC-mallia voidaan käyttää monimuotoisemmin hyödyksi
ja suojelijana tilanteissa, missä ryhmä tai yksilö yrittää tahallisesti aiheuttaa tuhoa lii-
kenteessä. ADC-malli on varustettu eettisillä säännöillä jotka auttavat huonojen moraa-
liagenttien tunnistamiseen reaali ajassa.

ADC-mallissa on myös heikkouksia (Dubljević, 2020). Siinä ei päätetä, miten eläimiä koh-
dellaan liikenteessä, ajetaanko niiden päältä huoletta, vai pyritäänkö niitä väistämään
sillä uhalla, että omaisuudelle tai jopa ihmisille aiheutuu vahinkoa. IFF-teknologian ih-
misten kategorisointi ystäviin ja vihollisiin ja kasvojentunnistuksen käyttö kuulostaa kau-
hukuvalta tulevaisuudesta, missä jokainen ihminen pisteytetään toimiensa perusteella ja
kohdellaan sen myötä.
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Pitääkö ihmisten yksityisyydensuojaa suojella liikenteessä vai onko oikein profiloida ih-
misiä saavuttaaksemme mahdollisimman turvallisen liikenteen? Entä jos IFF-teknologia
laskee väärin ja aiheuttaa tuhoa hyväntahtoisille ihmisille?

5.4 ADC-malli verrattuna moraalikonekokeeseen

Monet tekoälyn etiikkaa mittaavat tutkimukset kuten moraalikonekoe (Awad et al., 2018)
perustuvat laajalti raitiovaunuongelmaan, missä päätöksentekijän tulee valita kahdes-
ta huonosta vaihtoehdosta pienempi paha. Raitiovaunuongelma antaa suhteellisen sup-
pean näkökulman itseohjautuvan auton moraalisiin haasteisiin. Teoria esittää moraalisen
päätöksenteon yksinkertaistettuna valintana kahdesta vaihtoehdosta, vaikka itseohjautu-
van auton ongelmat ovat realistisesti paljon monisäikeisimpiä ja komplekseja. Moraaliko-
nekokeen vastauksista saatiin selville käyttäjien suosivan utilitaarista moraalia kaikkein
eniten.

Verrattuna utilitaristiseen tai itsekkääseen itseohjautuvaan autoon, ADC-mallin moraa-
likone tuottaa monipuolisempia ratkaisuja onnettomuustilanteissa. Itsekkään moraalin
omaava auto suojelee kuskia ja hänen omaisuuttaan, mikä todennäköisesti aiheuttaa muul-
le ympäristölle enemmän vahinkoa. Tässä tilanteessa ympäristölle ja muille ihmisille ai-
heutuva vahinko voi tulla maksamaan kuskille paljon enemmän, kuin oman auton kolaroi-
minen maksaisi.

Utilitaristinen itseohjautuva auto taas yrittää suojella kaikkia ihmisiä onnettomuustilan-
teessa. Tämä malli ei ota huomioon muiden ihmisten pahoja aikeita, ja auto voisi yrittää
pelastaa esimerkiksi kahden murhaajan hengen yhden jalankulkijan sijasta. Pahaa tah-
tovat käyttäjät voisivat myös käyttää hyödyksi näiden autojen moraalikoneita, ja tehdä
väkivaltatekoja näiden avulla.

ADC-malli eroaa moraalikonekokeesta valtavasti. Moraalikonekokeen tuloksista huomat-
tiin, että ympäri maailmaa ihmiset näkevät moraalisesti parhaimpana vaihtoehtona pe-
lastaa niin monta ihmishenkeä, kuin mahdollista. Tämä utilitarisminen moraali ei näy
ADC-mallissa juuri ollenkaan, sillä se perustuu vain kolmeen moraaliteoriaan sekä keino-
tekoisen intuition luomiseen, ja jättää huomiotta muut moraalin komponentit (Dubljević
et al., 2018).

Moraalikonekokeen ja ADC-mallin erona on erilaisten moraaliteorioiden käyttäminen (Dubl-
jević, 2020). Moraalikonekokeessa suurin osa ihmisistä suosi utilitarismista moraaliteoriaa,
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joka määrittää teon hyvyyden sen perusteella, kuinka monta ihmishenkeä voidaan pelas-
taa.

ADC-malli taas perustuu kolmeen eri moraaliteoriaan, hyve-etiikkaan, deontologiaan ja
seurausetiikkaan (Dubljević, 2020). Utilitarismi on yksi seurausetiikan muoto (Bauer,
2020), joten ADC-mallilla ja moraalikonekokeella on ainakin yksi yhdistävä tekijä. Sil-
ti mallit käyttävät seurausetiikkaa eri tavoin, ja ADC-malli painottaa moraalin teoreetti-
suutta, kun taas moraalikonekoe perustuu täysin käyttäjien intuitiivisiin vastauksiin.

Moraalikonekoe ei jättänyt tilaa muille moraaliteorioille, sillä tutkimusta tehtiin laittamal-
la käyttäjät valitsemaan pelkkä teon seuraus (Awad et al., 2018). Tutkimuksesta ei tule
esille onnettomuuden tarkoitusperiä tai sitä, kuka rikkoi tilanteessa liikennesääntöjä. Tut-
kimuskysymys oli asetettu vain teon seurausten ympärille ja esittää yksiulotteisen version
liikenteessä tapahtuvista onnettomuuksista.

Kaiken kaikkiaan vaikka moraalikonekoe ja ADC-malli eroavat toisistaan monella eri sa-
ralla, voidaan todeta, että ADC-mallin on näistä kahdesta kehittyneempi ja testattavampi
malli. Moraalikonekokeen merkityksellisyyttä ei voida kuitenkaan kieltää, sillä tutkimus
oli edellä aikaansa vuonna 2016 ja se on yhä tänäkin päivänä yksi kuuluisimpia moraali-
koneeseen liittyviä julkaisuja (Awad et al., 2018).

Moraalikonekokeen tulokset osoittivat tarpeen moraalikoneen rakentamisesta erilaisille
kulttuureille ja ADC-malli pyrkii tekemään juuri sen kolmen hallitsevat moraaliteorian
avulla. Mallin teoria kolmen moraaliteorian käyttämisestä voi olla avaintekijänä keinote-
koisen intuition luomisessa ja turvallisen moraalikoneen toteuttamisessa.

Moraalikonekoe oli ensimmäisiä moraalikoneen malleja ja herätti suuren yleisön kiinnos-
tuksen itseohjautuviin autoihin ja moraalikoneen tarpeellisuudelle (Awad et al., 2018).
Tutkimus herätti tarpeen erilaisille moraalikoneille ympäri maailmaa ja sen ansiosta lu-
kuisia kehittyneempiä moraalikoneen malleja pystyttiin kehittämään eri moraaliteorioihin
nojaten.



6 Pohdinta

Tutkielmassa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen, miksi moraalikone on tarpeelli-
nen lisä itseohjautuvaan autoon. Tämä toteutettiin esittelemällä itseohjautuvan auton ark-
kitehtuurisia haasteita, kuten heikon sensoriteknologian ja objektintunnistuksen. Lisäksi
tarkasteltiin itseohjautuvien autojen onnettomuustilastoja, josta selvisi auton päätöksenteon
ongelmia.

Luvussa viisi esitetty ADC-malli valittiin tutkielmaan, sillä sen perusteella toimiva moraa-
likone on mahdollista toteuttaa ja ohjelmoida. Tarkoituksena oli löytää mahdollisimman
yksinkertainen malli, joka pystyy vastaamaan moraalisiin ongelmiin paremmin, kuin tällä
hetkellä liikenteessä ajavat itseohjautuvat autot.

Mallissa inhimillinen päätöksenteko yksinkertaistettiin kolmen moraaliteorian ympärille.
Tämä esitys auttaa luomaan konkreettista toteutusta ihmismielen toiminnasta. Koska
moraaliteoriat perustuvat sääntöihin, on niiden perusteella toimiva järjestelmä mahdollista
toteuttaa, ja luomaan näitä sääntöjä noudattava moraalikone.

Pystyvätkö ADC-mallin moraaliteoriat vastaamaan tehokkaasti liikenteen moraaliongel-
miin? Kolmen johtavan moraaliteorian perusteella luodun ADC-mallin väitetään pystyvän
ratkaisemaan monimuotoisia moraaliongelmia (Dubljević, 2020).

ADC-malli voi toimia hyvin pienten arkisten moraalisten ongelmien ratkaisemiseen lii-
kenteessä, niin kauan kuin teon aikeet, teko ja seuraukset ovat tasapainossa. Jos itseoh-
jautuvalle autolle ohjelmoi hyve-etiikan avulla ymmärrystä muiden liikenteessä olijoiden
aikeista, voi itseohjautuva auto yrittää ennustaa muiden autoilijoiden liikkeitä.

ADC-mallissa esitetyn moraalisen intuition laskukaava on silti puutteellinen. Moraalisissa
päätöksissä teon konteksti on erittäin tärkeä, mutta malli epäonnistuu juuri tämän tun-
nistamisessa. Kun teon seuraukset ovat vakavat, ei muilla komponenteilla ole niin paljoa
painoarvoa.

Hyve-etiikka määrittelee teon hyvyyden sen tarkoitusperien mukaan (Curren, 2015). Huo-
limatta moraalisen teon seurauksista, jos sen tekijällä oli epäitsekkäitä ja hyviä tarkoitus-
periä jotka johtivat tekoon, nähdään se moraalisesti hyvänä ja päinvastoin.

Mutta onko teon aikeilla juurikaan merkitystä liikenteessä? Yksi isoin itseohjautuvan au-
ton tavoitteista on vähentää liikenneonnettomuuksia. Tämä voidaan toteuttaa seuraamal-
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la liikennesääntöjä ja minimoimalla onnettomuuksista aiheutuvat vahingot. Hyve-etiikka
on kiistanalaisesti heikoin moraaliteoria itseohjautuvaan autoon. Miten tekoäly pystyy
edes tunnistamaan moraalisen teon aikeet? Miksi itseohjautuvalla olisi edes moraalittomia
aikeita?

Deontologia perustuu olemassa oleviin sääntöihin ja velvollisuuksiin, joita noudattamalla
moraaliset teot ovat hyväksyttäviä (McNaughton ja Rawling, 2006). Tämä moraaliteoria
keskittyy varsinaiseen tekoon, ei lähtökohtiin tai lopputulokseen, ja arvioi sen perusteella
teon hyvyyden.

Tämän hetken itseohjautuvat autot on ohjelmoitu noudattamaan liikennesääntöjä, joten
ne myös noudattavat deontologian moraalisia sääntöjä. Teorian heikkoudet tulevat esille
tapauksessa, jossa liikennesääntöjen rikkominen voi pelastaa jonkun hengen. Väärälle kais-
talle ajaminen ja muiden autojen kolhiminen on moraalisesti hyväksyttävää, jos sen avul-
la voidaan välttyä henkilövahingoilta. Jos moraalikone ohjelmoidaan sivuuttamaan liiken-
nesäännöt onnettomuustilanteessa, kuinka tuhoisia seurauksia sillä voidaan aiheuttaa? On-
nettomuuksissa tapahtuu usein materiaalivahinkoja, ja autoja on suunniteltu kestämään
ja pehmittämään iskuja. Mutta onko materian suojeleminen tärkeämpää, kuin eläimen
henki?

Seurausetiikan mukaan teon moraali voidaan arvioida sen seurausten mukaan (Scheffler,
1988). Teorian mukaan moraalisesti hyvä teko on sellainen, joka aiheuttaa hyvän lopputu-
loksen. Tämä on kiistanalaisesti tärkein moraaliteoria itseohjautuvaan autoon. Jos itseoh-
jautuva auton aikomukset ja teko on hyvä onnettomuustilanteessa, mutta seurauksena on
ihmisen kuolema, on teko silti moraaliton.

Seurauksilla on liikenteessä kaikista eniten painoarvoa. Siksi seurausetiikka on hyvä poh-
ja itseohjautuvan auton moraalikoneelle. Yksinkertaisessa moraalikoneen mallissa tulee
laskea jokaisen auton tekemän liikkeen seuraukset ja valita sen perusteella kaikista turval-
lisin vaihtoehto. Utilitaristinen moraalikone pyrkii valitsemaan seurauksen, joka aiheuttaa
kokonaisvaltaisesti eniten hyvää.

Utilitarismi on yksi seurausetiikan muodoista. Moraalikonekokeen mukaan utilitarisminen
käyttäytyminen itseohjautuvan auton onnettomuustilanteissa on käyttäjien mielestä paras
vaihtoehto (Awad et al., 2018). Mutta osaavatko käyttäjät valita, mikä olisi yhteiskunnalle
toimivin moraalikone?

Moraali on jokaiselle ihmiselle yksilöllinen oikeudenmukaisuuden mittari. Moraalikoneen
tulee vastata jokaisen maan kulttuurisiin, maantieteellisiin, lakisääteisiin ja yhteisöllisiin
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moraaliongelmiin. Onko mahdollista kehittämään universaalia moraalikonetta? Jos mailla
on erilaiset moraalikoneet, voidaanko itseohjautuvilla autoilla ajaa maasta toiseen?

Utilitarismi määrittelee moraalisen teon hyvyyden sen aiheuttaman lopputuloksen ja hyödyn
perusteella (Bauer, 2020). Hyvien tekojen tulee edistää yleistä onnellisuutta, ei pelkästään
moraalisen teon toimijan onnellisuutta. Teoria vaikuttaa hyvältä moraalikoneen lähtökohdalta,
mutta vaikka teko toisi enemmän onnellisuutta, se ei tarkoita, että teko olisi silti oikein.

Utilitarismi on saanut kritiikkiä siitä, että sen avulla yritetään oikeuttaa joskus moraa-
littomiakin tekoja. Esimerkiksi syyttömän ihmisen tuomitseminen vankeuteen mellakan
välttämiseksi on väärin, vaikka se aiheuttaa kokonaisvaltaisesti enemmän hyvää. Jos mo-
raalikone toimisi vain utilitaristisen moraaliteorian mukaan, ihmiset voisivat suosia esi-
merkiksi kimppakyytejä, jotta itseohjautuva auto todennäköisesti suojelisi autossa olevia
ihmisiä kahden jalankulkijan sijasta.

Hyväntahtoiset moraaliteoriat jättävät myös tilaa niiden hyväksikäytölle. Niin kauan kuin
moraalikoneen toimintaa voi ennustaa, voidaan sitä käyttää myös pahoihin tekoihin esi-
merkiksi terrori-iskuissa.

ADC-malli todistaa, että mikään moraaliteoria ei yksin pysty vastaamaan liikenteen mo-
nimutkaisiin moraaliongelmiin. ADC-malli tarjoaa itseohjautuvalle autolle toteutettavan
moraalikoneen, joka auttaa autoa ratkaisemaan moraalisia ongelmia yksinkertaisesti, mut-
ta ilman ymmärrystä teon kontekstista. Onko itseohjautuvan auton parempi ajaa puut-
teellisella moraalikoneella vai lainkaan ilman moraalikonetta? Kuka on vastuussa moraa-
likoneen tekemistä virheistä?

Moraalisen ja oikeudenmukaisen moraalikoneen kehittäminen on yksi itseohjautuvan auton
isoimpia haasteita. Itseohjautuvassa autossa on tarve järjestelmälle, joka tekee parempia
päätöksiä kuin ihmiskuski. Onko tämä mahdollista, jos ihmisen moraalista päätöksentekoa
ei pystytä jäljentämään, kuin puutteellisesti? Toisaalta, jos inhimillinen moraalinen päätöksenteko
on itsessään puutteellinen, onko sen jäljentäminen tarpeellista?



7 Yhteenveto

Itseohjautuvat autot vaativat vielä valtavasti kehitystä monella eri osa-alueella, ennen
turvallisen SAE-tason viisi auton päästämistä liikenteeseen.

Tällä hetkellä liikenteessä on paljon itseohjautuvia autoja, jotka aiheuttavat onnettomuuk-
sia puutteellisen objektintunnistuksen takia, sekä tilanteissa, joissa ihmiskuskit luottavat
liikaa itseohjautuvaan teknologiaan (Jenssen et al., 2019) (Cellan-Jones, 2020) (Stewart,
2018). Objektintunnistus ja sen toimiminen kaikissa sääolosuhteissa, sekä vaaratekijöiden
tunnistaminen ovat tärkeitä turvallisen ajomatkan takaamiseksi. Auton teknologisten haas-
teiden lisäksi päätöksentekojärjestelmän moraalisten päätösten käsitteleminen tuo omia
haasteita.

Miksi moraalikone on tarpeellinen lisä itseohjautuvaan autoon? Liikennesääntöjen opetta-
minen ja niiden noudattaminen on suhteellisen helppoa itseohjautuville autoille (X. Liu et
al., 2015). Mutta muiden kuljettajien, jalankulkijoiden ja ympäristön tuomiin yllätyksiin
ei ole yksiselitteistä ohjetta, jota itseohjautuville autoille voidaan opettaa. Autolle voi-
daan ohjelmoida lukuisia sääntöjä ja syöttää kaikki mahdollinen data liikenteestä ja sen
ympärillä olevista objekteista, mutta mikään määrä dataa ei auta tilanteessa, jossa vas-
taan tulee jotain, mitä ei ole voitu ennalta ennustaa.

Toisaalta voidaan argumentoida, että näitä ennalta näkemättömiä tilanteita tapahtuu
harvoin ja ne aiheuttavat vielä harvemmin henkeä uhkaavia onnettomuuksia (Dubljević,
2020). Mutta voiko itseohjautuva auto noudattaa sujuvaa liikennekäyttäytymistä, jos se
ei pysty ennustamaan muiden kuskien liikkeitä? Moraalikone voisi parhaimmassa tapauk-
sessa luoda itseohjautuvalle autolle ymmärrystä muiden kuskien liikennekäyttäytymisestä
ja auttaa sitä kautta välttämään onnettomuuksia.

Tämän hetken itseohjautuvat autot joutuvat useisiin onnettomuuksiin (Teoh ja Kidd,
2017). Osittain itseohjautuvissa autoissa moraalikoneena toimii kuski itse, joka tekee vai-
keimmat moraaliset päätökset onnettomuustilanteissa. Ilman moraalikonetta täysin it-
seohjautuviin autoihin jätetään väistämätön turvallisuusriski, ja ei ole selvää kuka on
vastuussa onnettomuustilanteen sattuessa.

Kuten luvussa 5.3 mainittiin, moraalikoneen tulee vastata niin pieniin kuin suuriinkin
liikenteessä tapahtuviin ongelmiin. Moraalikone pystyy vaikuttamaan myös pieniin ar-
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kipäiväisiin päätöksiin ja luoda sujuvaa liikennekäyttäytymistä. Moraalikone tuo itseoh-
jautuvan auton päätöksentekoon inhimillisiä piirteitä, joiden avulla sen liikennekäyttäytyminenkin
on sujuvampaa ja muut kuljettajat voivat myös ennustaa itseohjautuvan auton käyttäytymistä
paremmin.

Nykypäivän itseohjautuvien autojen päätöstekojärjestelmät eivät ole täydellisiä ja yhdeksi
isoksi ongelmaksi nousee vaaratilanteiden tunnistaminen (Jenssen et al., 2019). Itseohjau-
tuva auto voi tunnistaa tietyn tilanteen vaaralliseksi, vaikka oikeasti mitään vaaraa ei ole.
Sama voi tapahtua toisinpäin, jolloin auto ei tunnista uhkaavaa tilannetta.

Mitä herkemmäksi itseohjautuvaa autoa koulutetaan tunnistamaan vaaratilanteet, sitä
enemmän se löytää vaaroja tilanteista, missä niitä ei ole. Liika varautuneisuus voi olla
turvallisuusriski, esimerkiksi turha äkkijarrutus liikenteessä voi aiheuttaa suuren ketju-
kolarin. Tarvitaan siis järjestelmä joka osaa erottaa oikean vaaratilanteen väärästä. Mo-
raalikone luo itseohjautuvalle autolle kyvyn tarkastella onnettomuustilanteita erilaisesta
näkökulmasta ja tehdä loogisia päätelmiä ympäristön tekijät huomioiden.

Itseohjautuvan auton päätöksenteon puutteet todistavat moraalikoneen tarpeellisuuden.
Samalla kun tutkat, kamerat ja kartat pystyvät mallintamaan auton ympäristön ja aut-
tamaan autoa pääsemään kohteeseensa, ei autolla ole minkäänlaista tietoisuutta sen teke-
mien päätösten seurauksista (Jenssen et al., 2019). Moraalikone parhaimmassa tapauksessa
lisää itseohjautuvan auton tietoisuutta sen omien liikkeiden vaikutuksesta muuhun liiken-
teeseen ja tuo ymmärrystä muiden liikenteessä olevien ihmisten käyttäytymisestä. Moraa-
likoneen avulla itseohjautuva auto voi toimia liikenteessä oikeudenmukaisesti ja vähentää
liikenneonnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja.

Itseohjautuvan auton päästäminen liikenteeseen ilman moraalikomponenttia on itsessään
moraalitonta. Moraalikoneen tuoman perspektiivin ansiosta vaaralliset tilanteet olisi hel-
pompi tunnistaa vaarattomista tilanteista. Mutta miten rakennetaan toimiva moraalikone
ja mihin moraaliteoriaan sen tulee perustua?

Moraalikonekoe tutkimuksessa käyttäjät vastasivat miten reagoisivat onnettomuustilan-
teessa, jossa on kyse muiden ihmisten hengestä. Näistä tilastoista voidaan päätellä ylei-
sesti ihmisten moraalikäyttäytymistä, mutta data ei vastaa usein moniulotteisiin onnetto-
muustilanteissa kohdattaviin ongelmiin.

ADC-malli esittää moraalikoneen rakentamisen kolmen johtavan moraaliteorian pohjal-
le. Suosituimpien moraaliteorioiden pohjalle rakennettu tekoäly tarjoaa raamit säännöille,
joiden mukaan itseohjautuvan auton käytöstä voidaan mitata moraaliseksi tai moraalit-
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tomaksi. Malli esittää luovansa keinotekoisen intuition näitä moraaliteorioita käyttäen,
mutta kolmeen tekijään perustuva intuitio yksinkertaistaa moraalista päätöksentekoa ja
ei sinällään korvaa inhimillistä intuitiota.

ADC-malli ei ota huomioon tapahtuman kontekstia, jonka perusteella yhdellä moraali-
komponentilla voi olla enemmän painoarvoa kuin toisella. Esimerkiksi jos moraalinen teko
ja sen aikomukset ovat positiivisia, mutta seurauksena ihminen kuolee, voidaan arvioida
kokonaismoraali silti negatiiviseksi. ADC-malli ei itsessään pysty erottamaan mikä moraa-
likomponentti ansaitsee enemmän painoarvoa ja luo sen takia myös puutteellisen version
moraalikoneesta.

Täysin itseohjautuvien SAE-tason viisi autojen tuominen markkinoille ei tapahdu vielä
lähivuosina (Mart́ınez-Dı́az ja Soriguera, 2018). Tähän syitä on esimerkiksi objektintun-
nistuksen puutteellisuus ja itseohjautuvan auton moraalikoneen universaalin standardin
kehittäminen.

Tässä tutkielmassa on esitetty lupaava itseohjautuvan auton moraalikoneen ADC-malli,
joka vastaa monimuotoisesti liikenteessä nähtyihin moraaliongelmiin ja pyrkii kattaval-
la moraaliosaamisella mallintamaan, miten keinotekoinen intuitio voidaan mahdollisesti
luoda.

Vaikka ADC-malli on selvä parannus edeltävän tutkimuksen moraalikonekokeen yksinker-
taiseen moraalikoneen malliin, on sen silti vastattava vieläkin haasteellisempiin moniulot-
teisiin liikenteen ongelmiin, joita ei ole mahdollista ohjelmoida etukäteen. Vaikka teorias-
sa ADC-malli vaikuttaa osittain toimivalta, puuttuu mallilta vielä konkreettista näyttöä
liikenteessä suoriutumisesta muiden autojen joukossa.
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