
Selkoäly
palauttaa

luottamuksen

Viime aikoina koneoppimista hyödyntävät ratkaisut ovat alkaneet yleistyä 

suomalaisen yrityselämän valtavirtaan. Investoinnit kaksinkertaistuvat 

vuosittain. Olemme eCraft Business Insightilla päässeet tekemään hankkeita 

maan parhaimpien yritysten kanssa. Kiitollisina etuoikeutetusta asemastamme 

haluamme kertoa, mitä kaikkea olemme oppineet kulissien takaa.

TeksTi: Tommi Vilkamo
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Mustan laatikon kirous

Kulissien takaa löytyy nimittäin ongelma. Ei Nick 
Bostromin superäly-ongelma, ei Yuval Noah Hararin 
tekoälytyöttömyys, ei Max Tegmarkin ihmisyyden 
identiteettikriisi, ei Cathy O’Neilin tekoälysyrjintä 
eikä edes itseohjautuvien autojen eettinen törmäily-
dilemma. Mitkään näistä eivät ole todellisia ongelmia 
suomalaisessa yhteiskunnassa, ainakaan juuri nyt.

Ongelma on mustan laatikon kirous.
Muistan elävästi erään suuryrityksen myyntijoh-

tajan avautumisen projektin loppukatselmoinnissa 
kahden vuoden takaa esitellessämme heille kehitet-
tyä koneoppimisen klassikkoa:

”Onhan tämä ihan kiva, mutta kuvittele sitä mei-
dän myyntiedustajaa asiakkaan tuulikaapissa matkal-
la tapaamiseen. Mitä hänen pitäisi tehdä kuullessaan 
algoritmilta, että asiakkaalla on 68 % poistumariski? 
Eihän hän voi avata keskustelua asiakkaan kanssa 
toteamalla, että ”Skynet” juuri ilmoitti minulle näin, 
vaan hän tarvitsee jotain konkreettisempaa, johon 
tarttua.”

Avasin suuni, mutta en löytänyt sanoja. Ymmärsin 
tuolloin, että tarinastamme puuttui jotain.

Projektit kuitenkin seurasivat toisiaan. Koneop-
pimismallimme alkoivat ennustaa suomalaisten 

yritysten konkursseja, 
pörssikursseja ja työkyvyt-
tömyyksiä sekä optimoida 
tuotteiden hintoja ja kul-
jetuslogistiikkaa, lajitella 
hankintoja ja suositella 
paljunkansia. Ongelma 
ei kuitenkaan poistunut. 
Ilmassa leijui joka neu-
votteluhuoneessa sama 
kysymys: miten tuohon 
mustaan laatikkoon oikein 
voi oppia luottamaan ja 
millä perusteella se on teh-
nyt minkäkin päätelmän?

Perustelut näkyviin

Ongelmaan onneksi herättiin ajoissa. Tutkijat tutkivat 
ja yritysjohto vaati parempaa. PwC:n teettämän tut-
kimuksen mukaan nykyisin jopa 61 % yritysjohtajista 
haluaa koneoppimisratkaisuihinsa läpinäkyvyyttä ja 
selkokielisiä perusteluja. Onneksi tämä on nyt mah-
dollista. Lähes helppoa.

Millaisia ovat hyvät perustelut?

Moni koneoppimisen asiantuntija on kuitenkin 
harhapoluilla – pyrkien hyvään – mutta tarjo-
ten täysin vääränlaisia selityksiä. Psykologisten 

1 Miller, 2017, Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences  
 https://arxiv.org/abs/1706.07269.

Ilmassa leijui joka 
neuvottelu huoneessa 
sama kysymys: miten 
tuohon mustaan 
laatikkoon oikein voi 
oppia luottamaan ja millä 
perusteella se on tehnyt 
minkäkin päätelmän?

Varsinainen koneoppimismalli 
kehitetään tekemään mahdollisimman 

hyviä ennusteita ja sen rinnalle 
lisätään erillinen selkoäly-moduuli.

tutkimusten mukaan1 ihmiset tyypillisesti kokevat 
perustelut hyviksi ja hyödyllisiksi, jos ne ovat:

•	 tarkasti valikoituja eli korostavat vain 
olennaisimpia asioita

•	 riittävän kattavia eli tarjotut perustelut 
selittävät ilmiön enimmissä määrin

•	 suhteutettuja vertailutasoon eli antavat 
perustelun ”miksi A eikä B”

•	 selkeitä ja vastaanottajan ymmärrystasoon 
suhteutettuja

•	 sosiaalisia eli mahdollistavat tarkemman 
keskustelun aiheesta

•	 johdonmukaisia eli eivät ristiriidassa 
vastaanottajan uskomusten kanssa.

Esimerkiksi asuntojen hintoja arvioidessa hyvä 
koneoppimisratkaisu ei nykypäivänä enää tyydy pelk-
kään hintaennusteeseen, vaan se antaa asuntolainan 
neuvotteluun selkeät perustelut:

”Asunnon arvioitu markkinahinta on 320 000 
euroa ja sen ennustetaan kasvavan viisi prosenttia 
vuoteen 2021 mennessä. Asunnon hintaa nostavat 
hyvä kunto, ylin kerros ja merinäköala. Arvon ennus-
tetaan kasvavan, koska alueen työllisyys on hyvä ja 
vastaavien kohteiden myyntiajat ovat lyhentyneet. 
Arvon kehitystä kuitenkin hidastaa kansantalouden 
heikot talousnäkymät.”

Tyypilliset tiedon vastaanottajat eivät yleensä ole 
kiinnostuneita kuulemaan yksityiskohtaista selon-
tekoa päättelymekanismin toiminnasta. Lääkäriltä 
ei kysytä, miten hänen aivokuorensa neuroverkko 
päätteli influenssadiagnoosin eikä pörssikommentaat-
toreilta kysytä mekanismeista, joilla globaalit osake-
markkinat toimivat. Hyväksi perusteluksi pörssikurs-
sien nousulle joskus riittää vain karkea yksinkertais-
tus siitä, että Yhdysvaltain presidentti teki yllättävän 
diilin Kiinan kanssa.

Miten selkoäly toimii?

Selkoäly (Explainable AI) on aktiivisen tutkimuk-
sen kohde. Tällä hetkellä parhaana ratkaisumallina 
suosimme menetelmää, jossa varsinainen koneop-
pimismalli kehitetään tekemään mahdollisimman 
hyviä ennusteita ja sen rinnalle lisätään erillinen 
selkoäly-moduuli. Tämä ratkaisumalli on toiminut 
ällistyttävän hyvin, koska näin voidaan maksimoida 
sekä perustelujen hyödyllisyys vastaanottajalle, että 
ennusteiden tarkkuus ja luotettavuus. >>
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Rohkenen väittää ja toivoa, että 
näiden kiehtovien menetelmien 
tarjoamat selkokieliset perustelut 
nousevat vuoden tärkeimmäksi 
koneoppimisen trendiksi.

Kyseinen ratkaisumalli sai yllättäen inspiraation jo 
1970-luvulla tehdystä – ja myöhemmin Nobel-palki-
tusta – neuropsykologian tutkimuksesta, jossa pal-
jastui, että ihmisaivoistakin löytyy konseptuaalisesti 
erillinen left brain interpreter -selittäjämoduuli, joka 
perustelee ja rationalisoi aivoituksemme, isolla pens-
selillä ja hieman yksinkertaistaen, vaikka 
ei näitä päätöksiä itse teekään. Kukaan ei 
pysty oikeasti selittämään, millä meka-
nismilla aivoni tunnistaa tyttäreni kasvot 
tai miksi päädyin nykyiseen työpaikkaa-
ni. Mutta jos minulta näitä kysytään, 
vasemman aivolohkoni selittäjämoduuli 
kyllä astuu esiin ja antaa täysin uskotta-
vat perustelut.

Vuoden tärkein koneoppimisen trendi

Koska kyseiset explainable AI -menetelmät ovat reaa-
limaailmassa äärimmäisen tärkeitä ja käytännöllisiä, 
mutta tähän viittaava sana puuttui suomen kielestä, 
päätimme ristiä nämä menetelmät selkoälyksi, jotta 
niistä voitaisiin puhua ja jotta niitä osattaisiin parem-
min vaatia. 

En tiedä päätyykö termi koskaan kielitoimiston 
hyväksymäksi, mutta viime kuukausien asiakaskoh-
taamisten perusteella rohkenen väittää ja toivoa, että 

näiden kiehtovien menetelmien tarjoamat selkokieli-
set perustelut nousevat vuoden tärkeimmäksi koneop-
pimisen trendiksi. Kun näin käy, meillä kaikilla on 
vielä erinomainen mahdollisuus palauttaa luottamus 
ja läpinäkyvyys tälle koneoppimisen aikakaudelle.  
Ja sitä maailma tarvitsee nyt enemmän.

Yliopettaja Martin Stenberg (FT; VTM)
Lisäksi Datanomi sekä oikeusopin, laskentatoimen 
ja pedagogiikan erityistutkinnot. Toimin mm. 
Tietojohtaminen ry:n hallituksessa, Edistyksellisessä 
tiedeliitossa ja Suomen Yrittäjät ry:ssä.

Vaaliteemojani 
- Tieteen avoimuuden ja tutkimuksen kehittäminen sekä koulutuksen uudistaminen.
- Tietoyhteiskuntaministeriön perustaminen ja tiedolla johtamisen hyödyntäminen.
- Kestävän kiertotalouden ja kotimaisen tuotannon sekä yrittäjyyden tukeminen. 
- Maahanmuuttopolitiikan ja kehitysavun ennakoiva ja hallittu integrointi. 
- Lapsiystävällisen perhepolitiikan tuki ja vanhustenhoidon epäkohtien korjaaminen.     
- Kannustavan sosiaaliturvan sekä velkaantuneiden tukijärjestelmien kehittäminen.

LISÄTIETOA sekä ideat ja palaute: www.martinstenberg.fi 

Kristillinen arvoperusta on kestävä ja erinomainen lähtökohta oikeus- ja sivistysvaltion  
sekä hyvinvointi- ja tietoyhteiskunnan perustana.

Tehdään yhdessä tulevaisuus - Suomi, johon voit luottaa!

Uutta 
näkemystä 
ja osaamista
Eduskuntaan!

UUDENMAAN VAALIPIIRI KD on EPP:n täysjäsen      
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Kirjoittaja on eCraft Business Insight Oy Ab:n johtava datatieteilijä, joka 
haluaa tuoda koneälyn ja analytiikan läpimurrot suomalaisen yrityselämän 
valtavirtaan ja saavuttaa kouriintuntuvia tuloksia. Hän arvostaa ihmisiä, jotka 
katsovat tulevaisuuteen ja tekevät merkityksellisiä asioita.


