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KONEOPPIMINEN JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN  
VAATIMUS LAINMUKAISESTA, KOHTUULLISESTA JA  

LÄPINÄKYVÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ

1 Koneoppimista henkilötiedoilla

Koneoppiminen on tämän hetken trendisana. Se on 
tekoälyn tutkituin osatekijä.1 Koneoppimisessa luo-
tu algoritmi opetetaan harjoitusdatan avulla. Jat-
kossa algoritmi taas oppii ja kehittyy itse, eli se 
saadaan toimimaan ilman, että se nimenomaisesti 
ohjelmoidaan.2 Koneoppimisen itseoppivasta luon-
teesta johtuukin, että koneoppimisalgoritmeja kuva-
taan usein käsitteellä ”black box”. Se viittaa sys-
teemeihin, joiden toimintatapa on piilossa ihmisil-
tä. Systeemiin menevää ja systeemistä ulos tulevaa 
dataa voidaan tarkastella, samoin kuin esimerkiksi 

algoritmin lähdekoodia, mutta sitä, miten algoritmi 
yksittäisessä tapauksessa päätyy lopputulokseen, 
ei täysin tiedetä.3

Koneoppimisen soveltamismahdollisuudet ovat 
laajat. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi sairauksien 
diagnosoimisessa, petosten havaitsemisessa sekä 
luottopäätösten tekemisessä.4 Tietosuojalainsää-
dännön kannalta tarkasteltuna koneoppimisessa 
keskeistä on sen datavetoisuus. Koneoppimisalgo-
ritmi tarvitsee dataa sekä algoritmin opettamisvai-
heessa että myöhemmin sovellettaessa algoritmia 
sille osoitettuun tehtävään. 

1 Artificial Intelligence, Robotics, Privacy and Data Protection: Room document for the 38th International Conference of 
Data Protection and Privacy Commissioners. Marrakech, October 2016, saatavilla: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/pub-
lication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf, s. 19 ja The UK’s Information Commissioner’s Office (ICO): Big data, artifi-
cial intelligence, machine learning and data protection. Version 2.0. 1.3.2017, saatavilla: https://ico.org.uk/media/fororgani-
sations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf, s. 7.

2 Jason Bell: Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals, Wiley 2015, s. 2, Dimitra Kamarinou 
– Christopher Millard – Jatinder Singh: Machine Learning with Personal Data: Profiling, Decisions and the EU General Data 
Protection Regulation. Research Paper, NIPS Symposium: Machine Learning and the Law 8.12.2016, s. 3 ja Lee Bell: Machine 
learning versus AI: what’s the difference? Wired, 1.12.2016, saatavilla: http://www.wired.co.uk/article/machine-learning-ai-
explained. Arthur Samuel määritteli koneoppimisen tällä tavalla jo vuonna 1959 (Artificial Intelligence, Robotics, Privacy 
and Data Protection 2016, s. 19).

3 Frank Pasquale: The Black Box Society: The secret algorithms that control money and information, Harvard University 
Press 2015, s. 3 ja Artificial Intelligence, Robotics, Privacy and Data Protection 2016, s. 19.

4 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 5 ja Christopher Kuner – Dan Jerker B. Svantesson – Fred H. Cate – Orla Lynskey 
– Christopher Millard: Machine learning with personal data: is data protection law smart enough to meet the challenge? 
International Data Privacy Law, Vol 7, Issue 1. 2017, s. 1.
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus5 annettiin 24. 
huhtikuuta 2016. Asetuksen keskeisin käsite on 
henkilötieto, jolla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, 
joka liittyy joko tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan luonnolliseen henkilöön. Käytännössä 
käsitteen laajuus johtaa siihen, että hyvin monet 
koneoppimissovellukset käyttävät henkilötietoja 
niin koneen opettamisvaiheessa kuin myöhemmin 
koneoppimisalgoritmia sovellettaessa. Mikäli 
koneoppimisessa hyödynnettävään dataan sisältyy 
henkilötietoja, tulee koko tietosuoja-asetus sovel-
lettavaksi. Ainoastaan anonymisoidut6 tiedot jäävät 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Sen sijaan 
esimerkiksi pseudonymisoidut tiedot ovat asetuk-
sen tarkoittamia henkilötietoja. 

Tietosuoja-asetus on yleisesti ottaen haastava 
sovittaa yhteen koneoppimisen kanssa. Ongelma-
kohtia syntyy esimerkiksi harjoitusdatan ja käyt-
tötarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin 
ja säilytyksen rajoittamisen periaatteiden välillä. 
Myös koneoppimiselle tyypillisen käyttökohteen, 
automaattisen päätöksenteon, yhteensovittaminen 
asetuksen vaatimuksiin aiheuttaa jossain määrin 
epäselviä tilanteita käytännössä.7 Automaattisella 
päätöksenteolla tarkoitetaan yleisesti prosessia, 

jossa algoritmeja käytetään käsittelemään dataa, 
jotta voidaan vastata asetettuihin kysymyksiin ilman 
ihmisten puuttumista asiaan.8 Tällöin yksilöä ei 
enää arvioida pelkästään menneiden tapahtumien 
perusteella, vaan arviointi tapahtuu korrelaatioiden 
ja päätelmien kautta.9

Tässä artikkelissa perehdytään kuitenkin syvem-
min koneoppimisen ja asetuksen 5(1)(a) artiklan 
periaatteiden väliseen suhteeseen, etenkin ottaen 
huomioon koneoppimisen käyttäminen automaat-
tisessa päätöksenteossa. 5 artiklassa on määritelty 
henkilötietojen käsittelyä koskevat perusperiaatteet. 
Näistä ensimmäisenä mainitaan koko asetuksen 
läpäisevät lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja 
läpinäkyvyyden periaatteet. Kyseiset periaatteet 
ovat läsnä myös koko koneoppimisprosessissa niin 
koneen opettamisvaiheessa kuin myöhemmin 
konetta sovellettaessa. 

2 Lainmukaisuus

2.1 Lainmukainen käsittely

Asetuksen 5(1)(a) artiklan mukaan henkilötietoja 
on käsiteltävä lainmukaisesti. Tämä muotoilu ei 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä myös ”tietosuoja-asetus”. 

6 Anonymisointiin liittyy asetuksen kontekstissa kuitenkin myös riskejä, eikä se ole täysin yksinkertainen ratkaisu koneoppimisen 
tietosuojaongelmiin. Viranomaisten lausunnot antavat ymmärtää, että vain täysin peruuttamaton ja riskitön anonymisointi olisi 
asetuksen mukainen. Käytännössä etenkin big datan aikakaudella täysin peruuttamatonta anonymisointia ei ole mahdollista 
kuitenkaan toteuttaa. Itse asetuksen teksti kuitenkin tuntuu viittaavan riskiperusteiseen lähestymistapaan, eli kunhan tunnistaminen 
ei kohtuullisen todennäköisesti ole mahdollista, on anonymisointi riittävää. Näiden eriävien kantojen vuoksi jää vielä nähtäväksi, 
miten anonymisointiin tullaan tuomioistuimissa suhtautumaan. Katso tästä keskustelusta lisää esimerkiksi: Khaled El Emam 
– Cecilia Álvarez: A critical appraisal of the Article 29 Working Party Opinion 05/2014 on data anonymization techniques, 
International Data Privacy Law, Vol 5, Issue 1, 2015 ja Samson Yoseph Esayas: The role of anonymisation and pseudonymisation 
under the EU data privacy rules: beyond the ‘all or nothing’ approach, European Journal of Law andTechnology, Vol 6, No 2, 
2015 sekä Sophie Stalla-Bourdillon – Alison Knight: Anonymous data v. personal data – A false debate: An EU perspective 
on anonymization, pseudonymization and personal data, Wisconsin International Law Journal, Vol 34, No 2, 2017.

7 Katso tästä esim. Kamarinou – Millard – Singh 2016 ja Isak Mendoza – Lee A. Bygrave: The Right not to be Subject to 
Automated Decisions based on Profiling, University of Oslo, Faculty of Law, Legal Studies Research Paper Series, No. 2017-
20, 2017.  Automaattista päätöksentekoa koskee asetuksessa erityisesti 22 artikla. 

8 Argyro P. Karanasiou – Dimitris A. Pinotsis: A study into the layers of automated decision-making: emergent normative 
and legal aspects of deep learning, International Review of Law, Computers & Technology, Vol 31, Issue 2, 2017, s. 171 ja 
173 sekä David C. Vladeck: Consumer Protection in the Era of Big Data Analytics, Ohio Northern University Law Review, 
Vol 42, Issue 2, s. 495.

9 Vladeck 2016, s. 494 ja Anton Vedder – Laurens Naudts: Accountability for the use of algorithms in a big data environment, 
International Review of Law, Computers & Technology, Vol 34, Issue 2, 2017, s. 209–210.
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vielä itsessään selvennä lainmukaisuuden sisältöä. 
Jotta käsittelyä voidaan pitää lainmukaisena, tulee 
sen täyttää kaikki 5 artiklan periaatteet, minkä lisäk-
si sen tulee perustua johonkin 6 artiklassa listattuun 
käsittelyperusteeseen.10 Lainmukaisuus edellyttää 
lisäksi, että henkilötietoja käytetään myös muun 
lainsäädännön kuin tietosuojalainsäädännön mukai-
sesti. Siten huomioon tulee ottaa esimerkiksi perus-
oikeudet.11 

Asetuksen johdanto-osan 40 kohdan mukaan 
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus edellyttää, 
että käsittely perustuu asianomaisen rekisteröidyn 
suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perustee-
seen. Muita perusteita ovat 6 artiklan mukaan esi-
merkiksi rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 
oikeutetut edut sekä rekisterinpitäjän lakisääteiset 
velvoitteet. Käytännössä rekisterinpitäjän oikeute-
tut edut -peruste johtaa helposti tilanteeseen, jossa 
käsittely on mahdollista melkein millä tahansa syyl-
lä. Tämän vuoksi suuri osa käsittelytoimista tulee-
kin todennäköisesti pohjautumaan tähän perustee-
seen.12 Tällä perusteella ei voi kuitenkaan käsitellä 
henkilötietoja 22 artiklan mukaisessa automaatti-
sessa päätöksenteossa. Siten koneoppimisen yhte-
ydessä perusteen käyttömahdollisuudet eivät vält-
tämättä osoittaudu kovin laajoiksi. 

Koneoppimisen kontekstissa esimerkiksi 6(1)
(d) artikla saattaa tietyissä tilanteissa tarjota perus-
teen lainmukaiselle käsittelylle. Kyseinen kohta 
viittaa sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka 
on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorit-
tamiseksi. WP29-tietosuojatyöryhmä on katsonut, 
että tämä peruste saattaisi täyttyä esimerkiksi, mikä-
li profilointi olisi välttämätöntä sellaisten mallien 

kehittämiseksi, jotka ennustaisivat hengenvaaral-
listen tautien leviämistä.13 Näin ollen, myös mikä-
li koneoppimisalgoritmia kehitettäisiin tällaiseen 
tehtävään, voisi 6(1)(d) artiklan olettaa soveltuvan 
ja henkilötietoja saisi käyttää harjoitusdatassa täl-
lä perusteella.

Koneoppimisen näkökulmasta mielenkiintoisia 
kysymyksiä nousee esiin etenkin suostumuksen 
suhteen, tarkemmin sanottuna suostumuksen 
peruuttamisen kannalta. Käytännössä on melko 
epätodennäköistä, että esimerkiksi henkilötietojen 
käyttö koneoppimiseen harjoitusdatana olisi vält-
tämätöntä sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön 
panemiseksi rekisteröidyn kanssa. Siten muiden 
käsittelyperusteiden, kuin suostumuksen, käytännön 
merkitys saattaa koneoppimisessa jäädä marginaa-
liseksi, etenkin koneen opetusvaiheessa.

2.2 Oikeus peruuttaa suostumus ja tulla 
unohdetuksi

Asetuksen yhtenä lähtökohtana on antaa rekiste-
röidylle vahvempi asema suhteessa omiin henkilö-
tietoihinsa.14 Tämä on toteutettu muun muassa sen 
kautta, että suostumus on voitava peruuttaa.15 Suos-
tumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruut-
tamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, mutta 
siihen liittyy 17 artiklassa rekisteröidylle myönnet-
ty oikeus tulla unohdetuksi, eli rekisteröidyn oikeus 
saada henkilötietonsa poistettua tiettyjen edellytys-
ten täyttyessä. Yksi 17 artiklassa listattu edellytys 
on juuri suostumuksen peruuttaminen. 

Rekisteröidyllä olisi siten suostumuksen peruut-
tamisen jälkeen oikeus vaatia, että hänen henkilö-

10 Paul de Hert – Vagelis Papakonstantinou: The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the 
protection of individuals? Computer Law & Security Review, Vol 32, Issue 2, 2016, s. 187.

11 WP29 Opinion 03/2013 on purpose limitation, 00569/13/EN, WP 203, 2.4.2013, s. 20.
12 Maria Eduarda Gonçalves: The EU data protection reform and the challenges of big data: remaining uncertainties and 

ways forward, Information & Communications Technology Law, Vol 26, Issue 2, 2017, s. 95 ja 96.
13 WP29 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 17/

EN, WP 251rev.01, 6.2.2018, s. 14.
14 Katso esim. Komission tiedote EU:n tietosuojauudistuksen hyväksyminen vauhdittaa digitaalisten sisämarkkinoiden 

toteuttamista, 15.12.2015, jossa Andrus Ansip toteaa: ”Kun tietosuoja on turvattu vankoin yhteisin normein, ihmiset voivat 
luottaa siihen, että he hallitsevat henkilötietojaan itse.”

15 Tietosuoja-asetus 7(3) artikla. 
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tietonsa, jotka on sisällytetty koneoppimismalliin, 
poistetaan. Yksittäisen tiedon poistaminen algorit-
mista on kuitenkin hankalaa, eikä välttämättä aina 
edes mahdollista.16 Tämä taas johtaa siihen, ettei 
rekisterinpitäjällä ole välttämättä oikeutta enää 
käyttää mallia tai vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjän 
tulisi luoda se uudelleen ilman tätä henkilötietoa.17 
Algoritmien uudelleen luominen aiheuttaa luon-
nollisesti taloudellisia kustannuksia rekisterinpitä-
jälle. Mahdollista myös on, että mallista tulee hen-
kilötietojen poiston vuoksi vähemmän edustava ja 
tarkka, jolloin taas voi syntyä ongelmia esimerkik-
si syrjimättömyyden varmistamisessa.18 

Käytännössä vain harvat koneoppimisalgoritmit 
säilövät dataa. Toisin sanoen tyypillinen algoritmi 
luo harjoitusdatasta sääntöjä ja säilöö vain nämä 
säännöt, joiden perusteella se jatkossa toimii. Mikä-
li rekisteröity tässä tilanteessa peruisi suostumuk-
sensa ja vaatisi henkilötietojensa poistamista, ei 
algoritmissa ole mitään konkreettista poistettavaa. 
Tällöin poistamisvaatimus voi koskea lähinnä vain 
rekisterinpitäjällä muuten olevia tietoja, esimerkik-
si mikäli rekisterinpitäjä on säästänyt käytetyn har-
joitusdatan algoritmin ulkopuolella. Sen sijaan niin 
laajaa tulkintaa tuskin voidaan pitää mielekkäänä, 
että poistamisoikeus johtaisi myös opetetun algo-
ritmin, joka ei säilö dataa, muokkaamiseen. Tällöin 
henkilötietojen poistaminen tarkoittaisi jo opetetun 
algoritmin nollaamista ja opettamista alusta alkaen 
uudelleen, niin ettei kyseisen rekisteröidyn henki-
lötietoja enää käytettäisi. 

Nähdäkseni algoritmin luomaa sääntöä ei voida 
pitää henkilötietona, vaan se on yksittäisistä tie-
doista koottu yleistys. Tällöin sääntö ei ole enää 
myöskään henkilötieto, jonka poistoa rekisteröity 
voisi vaatia. Asetus ei kuitenkaan anna tähän sel-
keää vastausta. WP29-tietosuojatyöryhmä on kui-
tenkin todennut, että poistamisoikeus koskee sekä 
malliin rakentamisessa käytettyä dataa (eng. input), 
että mallin tuottamaa dataa (eng. output). Koska 
työryhmä ei kuitenkaan avaa kantaansa tämän 
enempää, jää epäselväksi, viittaako se vain tilan-
teisiin, joissa ”input data” jää säilöön vai myös 
tilanteisiin, joissa esimerkiksi algoritmi ei tätä dataa 
tallenna.19

3 Kohtuullisuus

3.1 Kohtuullisuuden merkitys

Kohtuullisuus on toinen 5(1)(a) artiklan asettamis-
ta vaatimuksista henkilötietojen käsittelylle. Eng-
lanninkielisessä asetusversiossa käytetään termiä 
”fairness”, joka on monimerkityksellisempi kuin 
suomenkieliseen versioon valittu ”kohtuullisuus”. 
Nähdäkseni asetuksen kontekstissa ”kohtuullisuus” 
tuleekin ymmärtää laajemmin, sisältäen myös 
oikeudenmukaisuuden ja reiluuden ajatuksen. Käy-
tän tässä termiä kohtuullisuus edellä selitetyssä 
laajennetussa merkityksessä. Kohtuullisuus linkit-
tyykin siten kiinteästi lainmukaisuuteen, joka aiem-
min käsitellysti edellyttää myös muun lainsäädän-

16 Tässä yhteydessä haluan kiittää koneoppimisen asiantuntijaa, jota olen haastatellut koneoppimisen käytännön sovelta-
mista koskeviin kysymyksiin liittyen.  

17 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 21. Samankaltainen ongelma syntyy myös rekisteröidyn oikeudesta vaatia tietojen 
oikaisua, josta säädetään 16 artiklassa. 

18 Syrjimättömyyttä tarkastellaan tarkemmin kohtuullisuuden yhteydessä. Tällöin yhden rekisteröidyn oikeus voi siis 
vaikuttaa negatiivisesti muiden rekisteröityjen oikeuksiin, mikäli algoritmista tulee huonommin toimiva datan poistamisen 
johdosta. Kuitenkin vain yksittäisen tiedon poistaminen harvoin vaikuttaa merkittävästi malliin, vaikka tämäkin on mahdollista. 
Ongelmia kuitenkin varmasti esiintyisi, mikäli useampi rekisteröity pyytäisi omien tietojensa poistamista. 

19 WP29 Guidelines on automated individual decision-making, s. 18. WP29-tietosuojatyöryhmä ei ota asiaan kantaa tai 
määrittele tarkemmin oikeuden laajuutta myöskään ohjeistuksissaan suostumuksen suhteen (Guidelines on Consent under 
Regulation 2016/679, 17/EN, WP259, 28.11.2017). Huomioon tulee ottaa, että tietyissä tilanteissa 5(1)(b) artiklan tilastolliset 
tarkoitukset -poikkeus saattaa soveltua myös koneoppimisen yhteydessä, milloin taas 17(3)(d) artiklan mukaan oikeutta 
unohdetuksi tulemisesta ei ole, jos käsittely on tarpeen tilastollisia tarkoituksia varten ja tämä oikeus todennäköisesti estäisi 
kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaisi sitä suuresti. Katso tästä tarkemmin Ida Koskinen: Koneoppiminen EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen valossa – Etenkin automaattisen päätöksenteon näkökulmasta, pro gradu -työ 2017, Helsingin yliopisto.
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nön kuin tietosuojalainsäädännön huomioimista ja 
noudattamista.

Kohtuullisuuden on katsottu olevan tietosuoja-
lainsäädäntöjen perimmäinen tavoite. Tietosuoja-
lainsäädäntöjen tulisi varmistaa kohtuullisuus hen-
kilötietojen käsittelyssä ja jossain määrin myös sen 
käsittelyn lopputulosten suhteen.20 Koneoppimisen 
yhteydessä kohtuullisuutta käsitellään usein syr-
jinnän kautta, ja syrjintä onkin yksi keskeinen huo-
lenaihe etenkin automaattiseen päätöksentekoon 
liittyen.

3.2 Syrjintä

Kohtuullisuus edellyttää syrjimättömyyttä. Auto-
maattista päätöksentekoa käsittelevää 22 artiklaa 
täsmennetään johdanto-osan 71 kohdassa, jossa 
todetaan, että: 

”Rekisteröityä koskevan asianmukaisen ja läpinä-
kyvän käsittelyn varmistamiseksi, [...] rekisterinpi-
täjän olisi […] turvattava henkilötiedot siten, että 
[…] estetään muun muassa luonnollisten henkilöiden 
syrjintä rodun tai etnisen alkuperän, poliittisten mie-
lipiteiden, uskonnon tai vakaumuksen, ammattiliit-
toon kuulumisen, geneettisen tilan, terveydentilan 
tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella taikka 
vaikutukset, joiden johdosta toteutetaan toimenpi-
teitä, joilla on tällaisia seurauksia.”

Koneoppimisen yhteydessä syrjintä voi tilan-
teista riippuen ilmetä hyvinkin eri tavoilla.21 Kos-
ka algoritmien syrjintä on usein tahatonta, on epä-
suora syrjintä nähdäkseni koneoppimisessa keskei-
sempi ongelma kuin suora syrjintä.22 

3.2.1 Algoritminen syrjintä

Big data -analytiikan suhteen käydään paljon kes-
kustelua sen mahdollisista syrjivistä vaikutuksista.23 
Algoritmit ovat lähtökohtaisesti ihmisten luomia 
rakennelmia ja niiden käyttämä data kerätään 
yhteiskunnasta, minkä vuoksi ne eivät koskaan ole 
kokonaan ihmisten vaikutuksista vapaita ja ne hel-
posti imevät itseensä yhteiskunnassa esiintyvät 
ennakkoluulot.24 Ne voivat korostaa jo olemassa 
olevia, usein tiedostamattomia, ennakkoluuloja ja 
stereotypioita ja siten vahvistaa sosiaalista poissul-
kemista.25 Lisäksi algoritmit soveltavat mahdolli-
sesti syrjiviä sääntöjään jokaiseen tapaukseen ja 
siten syrjintä voi olla systemaattisempaa ja laajem-
paa, kuin jos ihmiset tekisivät päätökset.26 Näistä 
syistä koneiden tekemiä päätöksiä ei tule pitää täy-
sin vaikutteista vapaina ja algoritmeja puolueetto-
mina toimijoina, vaikka usein näin ajatellaankin.27 

Koneoppiminen asettaa siten haasteita lainsää-
täjille yhdenvertaisuuden suhteen: miten voidaan 

20 Maria Tzanou: Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a not so new right, International 
Data Privacy Law, Vol 3, Issue 2, 2013, s. 89.

21 Syrjinnän käsitettä voidaan jäsennellä hyvin eri tavoin ja hahmottaa ainakin neljä syrjinnän traditiota. Koneoppimisessa 
on mahdollista havaita näitä kaikkia. Katso tarkemmin Bryce Goodman: Discrimination, Data Sanitisation and Auditing in 
the European Union’s General Data Protection Regulation, European Data Protection Law Review, Vol 2, Issue 4, 2016 ja 
Koskinen 2017.

22 Indre Žliobaitė: Measuring discrimination in algorithmic decision making, Data Mining and Knowledge Discovery, Vol 
31, Issue 4, 2017, s. 1061 ja Tal Zarsky: Understanding discrimination in the scored society, Washington Law Review, Vol 89, 
Issue 4 2014, s. 1391, joka toteaa, että algoritmien luojien tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat algoritmien toimintaan 
ja johtaa epäsuoraan syrjintään. Myös Euroopan parlamentti mainitsee nimenomaan epäsuoran syrjinnän algoritmisten järjestelmien 
yhteydessä (Euroopan parlamentti: Report on fundamental rights implication of big data: Privacy, data protection, non-
discrimination, security and law-enforcement (2016/2225(INI)), 20.2.2017, s. 10).

23 Euroopan parlamentti: Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) 
27.1.2017, s. 5.

24 Datatilsynet: The Great Data Race: How commercial utilization of personal data challenges privacy, November 2015, 
s. 41, Danielle Keats Citron – Frank Pasquale: The Scored Society: Due process for automated predictions, Washington Law 
Review, Vol 89, Issue 1, 2014, s. 4 ja Vedder – Naudts 2017, s. 208.

25 Bjørn Erik Thon – Catharina Nes: Foreword by the Norwegian Data Protection Authority – Controlling the Algorithms, 
European Data Protection Law Review, Vol 3, Issue 1, 2017, s. 17, WP29 Opinion 03/2013, s. 45 ja Zarsky 2014, s. 1390.

26 Žliobaitė 2017, s. 1063.
27 Euroopan parlamentti: Report on fundamental right implications of big data 2017, s. 7.
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hyödyntää koneoppimisalgoritmien mahdollisuudet 
parempiin päätöksiin ja samalla varmistaa, etteivät 
algoritmien tekemät korrelaatiot ole mielivaltaisia 
ja syrjiviä?28 Koneoppimisen yhteydessä syrjinnän 
syyt voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: 
syrjintä, joka johtuu datasta ja syrjintä, joka johtuu 
algoritmille annetuista kriteereistä. Näiden kahden 
syrjinnän syyn tarkastelu auttaa hahmottamaan 
myös ratkaisuja syrjivyysongelmaan. 

Datasta johtuva syrjintä. Ensiksi mainitussa 
kategoriassa kyse on datan laadusta ja määrästä.29 
Ennakkoasetelmat voivat siirtyvä koneoppimisal-
goritmiin, mikäli niille syötetty data on syrjivää.30 
Tällöin kone myös tuottaa syrjiviä malleja. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa kahta asiaa: jos algoritmin 
harjoitusdatassa on käytetyissä esimerkeissä ollut 
ennakkoluuloisia elementtejä, algoritmi voi toistaa 
aiempien tapausten ennakkoluuloja aina uusissa 
tapauksissa. Toinen vaihtoehto on, että algoritmil-
le syötetty data ei edusta koko haluttua ryhmää 
kunnolla, jolloin jokainen päätös voi systemaatti-
sesti asettaa huonompaan asemaan ne, jotka ovat 
olleet joko yli- tai aliedustettuina harjoitusdatassa.31 
Ensimmäisessä tapauksessa on siis kyse harjoitus-
datan huonosta nimiöinnistä ja toisessa tapaukses-
sa taas huonosta datan keräämisestä.32 Molemmis-
sa tapauksissa syrjivä vaikutus voi syntyä vahin-
gossa. 

Koneoppimista voidaan käyttää esimerkiksi 
työnhaun apuna, jolloin mikäli naisia on aikaisem-

min palkattu vähemmän, voi naistyöntekijöistä 
saatu data olla vähemmän luotettavaa, kuin vastaa-
va data miestyöntekijöistä.33 Kuitenkaan pelkkä 
datan määrän lisääminenkään ei aina ratkaise ongel-
maa ja poista syrjiviä elementtejä.34 Se, että käyte-
tään pohjana jo olemassa olevista työntekijöistä 
kerättyä dataa määrittelemään hyvä työnhakija, voi 
johtaa syrjintään, mikäli aiemmin on käytetty (tie-
dostamattomia) syrjiviä kriteerejä työhönotossa. 
Nämä vain siirtyvät algoritmin mukana uusiin työn-
tekijäpäätöksiin, vaikka dataa sinällään olisikin 
käytettävissä paljon.35 

Datan määrään vaikuttaa olennaisesti sen kerää-
minen. Keräämiseen liittyvä syrjintä kohdistuu 
helposti etenkin jo valmiiksi huonommassa ase-
massa oleviin ihmisryhmiin. Niiden henkilöiden, 
jotka ovat big datan näkökulmasta marginaalissa 
esimerkiksi köyhyyden vuoksi, elämää on vähem-
män muutettu dataksi. Toisin sanoen, koska dataa 
ei kerätä tai luoda tasapuolisesti, on big datassa 
aina varjoalueita, joissa tiettyjä henkilöryhmiä ei 
huomioida lainkaan tai he ovat aliedustettuina. Näil-
lä henkilöillä ei välttämättä ole varaa tarvittaviin 
laitteisiin, jotta he olisivat yhtä paljon verkossa tai 
he voivat olla vähemmän tuottavia asiakkaita, jol-
loin heitä ei edes pyritä tarkkailemaan.36 Tämä taas 
edesauttaa sosiaalista poissulkemista. Aliedustus 
voi syntyä myös, mikäli joidenkin henkilötietojen 
käyttö kielletään kokonaan. Myös tällöin algoritmin 
tuottamien mallien tarkkuus voi vähentyä.37 Esi-

28 Vladeck 2016, s. 512. 
29 Solon Barocas – Andrew D. Selbst: Big Data’s Disparate Impact, California Law Review, Vol 104, Issue 3, 2016, s. 674 

ja Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 16.
30 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 16 ja Lilian Edwards – Michael Veale: Slave to the algorithm? Why a ‘right to an 

explanation’ is probably not the remedy you are looking for, 2017, saatavilla: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=29728552017, s. 8.

31 Barocas – Selbst 2016, s. 680–681. 
32 Mantelero 2016, s. 247 ja Barocas – Selbst 2016, s. 680–681.
33 Joshua A. Kroll – Joanna Huey – Solon Barocas – Edward F. Felten – Joel Reidenberg – David G. Robinson – Harlan 

Yu: Accountable Algorithms, University of Pennsylvania Law Review, Vol 165, Issue 3, 2017, s. 681.
34 Federal Trade Commission: Big Data – A Tool for Inclusion or Exclusion? Understanding the Issues 2016, s. 25.
35 Ibid., s. 28. 
36 Barocas – Selbst 2016, s. 684–685. 
37 Barocas – Selbst 2016, s. 728 ja Michael L. Rich: Machine Learning, Automated Suspicion Algorithms, and the Fourth 

Amendment, University of Pennsylvania Law Review, Vol 164, Issue 4, 2016, s, 884.  
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merkiksi asetuksen 9 artikla lähtökohtaisesti estää 
tiettyjen, arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn. 

Ongelmaksi voi muodostua myös yliedustus.38 
Esimerkiksi jos vähemmistöryhmiä tarkkaillaan 
työpaikalla enemmän virheiden varalta, on heidän 
joukossaan havaittujen virheiden määrä systemaat-
tisesti korkeampi kuin muiden työntekijöiden, vaik-
ka tosiasiassa virheitä ei tapahtuisikaan suhteessa 
enemmän.39 Tämän havainnon käyttäminen taas 
harjoitusdatassa johtaa helposti syrjivään algorit-
miin, kun algoritmi yleistää liiaksi yksipuolisen 
datan perusteella.40

Kriteereistä aiheutuva syrjintä. Ennakkoluulo-
ja voidaan siirtää koneoppimiseen myös niiden 
kriteerien tai teknisten menetelmien kautta, joita 
suunnittelija ohjeistaa algoritmin seuraamaan vas-
tatessaan tiettyyn kysymykseen tai pyrkiessään 
asetettuun tavoitteeseen.41 Tällöin algoritmi ohjel-
moidaan huomioimaan piirteitä, jotka tosiasiassa 
johtavatkin syrjintään.42 Suorin syrjinnän muoto 
olisi näissä tapauksissa ohjeistaa algoritmi sulke-
maan pois esimerkiksi tiettyä uskontokuntaa edus-
tavat henkilöt.43 Syrjivyys voi syntyä kuitenkin 
myös hyvin vähäpätöisiltä vaikuttavista seikoista. 
Postinumero voi tosiasiassa toimia sekä varakkuu-
den että etnisen taustan indikaattorina.44 Jos algo-
ritmi ohjataan ottamaan huomioon postinumero, 
on syrjintä mahdollista siten esimerkiksi etnisen 
taustan perusteella.45 Toisin sanoen vaikka näitä 
tekijöitä ei suoraan otetakaan analyysiin ja siten 
syrjintää ei tapahdu de jure, tosiasiassa jäljelle jää 
kuitenkin riski syrjinnästä, sillä nämä tekijät voivat 

epäsuorasti vaikuttaa päätöksentekoon vastoin lain-
säädännön vaatimuksia.46 

Jos koneoppimista käytetään esimerkiksi uuden 
työntekijän valitsemisessa, on yleensä lähtökohta-
na hyvän työntekijän löytäminen hakijoiden jou-
kosta. ”Hyvä työntekijä” ei kuitenkaan ole yksise-
litteinen termi. Sen sijaan algoritmille annetaan 
joitakin ohjeita siitä, mitä pidetään hyvänä ja mitä 
seikkoja sen arvioinnissa otetaan huomioon. Sama 
pätee esimerkiksi luottokelpoisuuden määrittele-
misessä. Barocas ja Selbst kysyvätkin, että monen-
ko maksuerän maksamatta jättäminen tarkoittaa, 
ettei henkilö ole enää luottokelpoinen. Nämä har-
joitusdatan nimiöintiin liittyvät valinnat voivat hel-
posti johtaa syrjivyyteen.47 Kyse on viime kädessä 
aina ihmisten tekemästä arvottamisesta.

Riippumatta siitä, aiheutuuko syrjintä datasta 
vai kriteereistä, syrjivyyden riskiin liittyy myös se, 
että aiemmin väärin perustein tehty luokittelu voi 
jatkossakin vaikuttaa rekisteröidyn etuihin. Esi-
merkkinä voi toimia tilanne, jossa henkilö hakee 
lainaa. Hänet luokitellaan kuitenkin väärin ja kat-
sotaan luottoriskiksi perustuen siihen, että hänellä 
on joitakin ominaispiirteitä, joiden katsotaan ennus-
tavan huonoa takaisinmaksukykyä. Lainan epää-
minen ei tällöin ole johtunut hänen omasta luotto-
historiastaan lainkaan. Henkilöltä siis evätään 
ensinnäkin laina (tai edullisempi laina), mutta lisäk-
si hän ei välttämättä koskaan tule tietoiseksi siitä, 
että hänet on luokiteltu väärin.48 Virhettä ei tällöin 
korjata ja on mahdollista, että aikaisempi päätös 
vaikuttaa taas jatkossa tulevien päätösten pohjalla 

38 Zarsky 2014, s. 1392-1393.
39 Barocas – Selbst 2016, s. 687. 
40 Harry Surden: Machine Learning and Law, Washington Law Review, Vol. 89, Issue 1, 2014, s. 106.
41 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 16.
42 Briefing 2016, s. 4.
43 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 16.
44 Kroll – Huey – Barocas – Felten – Reidenberg – Robinson – Yu 2017, s. 681.
45 Kuner – Svantesson – Cate – Lynskey – Millard 2017, s. 2 ja Žliobaitė 2017, s. 1066.
46 K. Krasnow Waterman – Paula J. Bruening; Big Data analytics: risks and responsibilities, International Data Privacy 

Law, Vol 4, Issue 22014, s. 94.
47 Barocas – Selbst 2016, s. 679–681.
48 Vladeck 2016, s. 512.
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epäsuotuisasti yksilön kannalta.49 Asetuksen alla 
rekisterinpitäjän informointivelvoite muun muassa 
automaattisen päätöksenteon olemassaolosta, johon 
palataan jäljempänä, saattaa kuitenkin jossain mää-
rin vähentää tätä riskiä. 

Jäljempänä esitettävästi koneoppiminen on luon-
teeltaan läpinäkymätöntä ja vaikeaselkoista. Syr-
jivät elementit hukkuvat helposti algoritmiin ja 
jäävät huomaamatta.50 Mikäli edes rekisterinpitäjä 
ei tarkalleen tiedä, millä perustein ja mihin verraten 
algoritmi on tehnyt päätöksensä, ei syrjivyyttä osa-
ta välttämättä epäillä. Etenkin mikäli algoritmin 
syrjintä on tahatonta, voi vääryyksien tunnistaminen 
ja niihin puuttuminen olla vaikeaa.51 Toisaalta 
koneoppimisalgoritmit tarjoavat myös erinomaisen 
keinon toteuttaa tahallaan syrjiviä toimenpiteitä, 
sillä koneoppimisen läpinäkymättömyys peittää 
helposti ne ihmisten tekemät valinnat, joita koneen 
kehittämis- ja opettamisvaiheessa on tehty.52 

Syrjivyyden ehkäisyssä avainasemassa on sen 
datan laatu ja määrä, josta koneoppimisalgoritmi 
pyrkii tekemään johtopäätöksiä.53 Syrjivyys linkit-
tyy tämän vuoksi kiinteästi asetuksen 5 artiklan 
muista alakohdista löytyviin käyttötarkoitussidon-
naisuuden ja datan minimoimisen periaatteisiin. 
Mikäli näiden periaatteiden soveltaminen vähentää 
käytettävissä olevaa dataa, on syrjivyyden riski 
suurempi. Toisaalta taas samaisessa 5 artiklassa 
määritelty täsmällisyyden periaate osaltaan tukee 

syrjimätöntä koneoppimista: kyseisen periaatteen 
mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla täs-
mällisiä ja päivitettyjä sekä käsittelyn tarkoituksiin 
nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tulee 
poistaa tai oikaista välittömästi. Täysin virheetön-
kään henkilötieto ei kuitenkaan takaa syrjimättö-
myyttä yksinään, sillä tästä huolimatta dataa voi 
olla käytössä liian vähän tai harjoitusdatan esimerk-
kien luominen on ennakkoluuloista. Kuitenkin 
datan oikeellisuuden vaatimus on syrjivyyden estä-
misessä hyvä lähtökohta. Eri asia on, kuinka help-
poa oikeellisuuden varmistaminen käytännössä on. 

Koneoppimisen tuomat syrjivyysongelmat on 
otettava vakavasti, mutta yhtä tärkeää on huomata, 
etteivät myöskään ihmisten tekemät päätökset ole 
koskaan täysin vapaita ennakkoluuloista ja myös 
niissä saattavat vaikuttaa joko tiedostetut tai tie-
dostamattomat puolueellisuudet ja jopa ympäristöön 
liittyvät seikat.54 Suurin osahan koneoppimisalgo-
ritmien syrjivyydestä on lähtöisin nimenomaan 
niiden kehittäjien omista ennakkoluuloista. Lähin-
nä vain datan riittämätön määrä tai sen huono edus-
tavuus voi johtaa syrjintään ilman, että syrjintä 
olisi istutettu algoritmiin ihmisten toimesta suoraan. 

Käytännössä myös ihmisen tekemän päätöksen 
arviointi voi olla yhtä vaikeaa kuin koneen tekemän, 
sillä tiedostamattomat ennakkoluulot ovat ihmisis-
sä yhtä hyvin piilossa kuin algoritmeissakin. Algo-
ritmi saattaa olla jopa tehokkaampi ja oikeuden-

49 Vedder – Naudts 2017, s. 209. Väärä päätös voi vaikuttaa myös sosiaalisesti: jos henkilöä esimerkiksi epäillään perus-
teettomasti rahanpesusta algoritmin tekemän analyysin vuoksi (Chris Reed – Elizabeth Kennedy – Sara Nogueira Silva: Res-
ponsibility, Autonomy and Accountability: legal liability for machine learning, Queen Mary University of London, School of 
Law, Legal Studies Research Paper No. 243/2016, s. 3).

50 Vladeck 2016, s. 513 ja Thon – Nes 2017, s. 17 sekä Brent Daniel Mittelstadt – Patrick Allo – Mariarosaria Taddeo – 
Sandra Wachter – Luciano Floridi: The ethics of algorithms: Mapping the debate, Big Data & Society, Vol 3, Issue 2, 2016, 
s. 2, jotka toteavat, että juuri läpinäkymättömyyden vuoksi koneoppimisalgoritmeista on vaikeaa erottaa, onko syrjivyys vain 
yksittäinen vikatila tietyssä päätöksessä vai todiste algoritmin systemaattisesta virheellisyydestä. 

51 Barocas – Selbst 2016, s. 674 ja Mittelstadt – Allo – Taddeo – Wachter – Floridi 2016, s. 2.
52 Thon – Nes 2017, s. 17 ja Barocas – Selbst 2016, s. 692.
53 Barocas – Selbst 2016, s. 687. 
54 Kuner – Svantesson – Cate – Lynskey – Millard 2017, s. 2. Yksi tunnettu esimerkki ihmisten päätösten irrationaalisuudesta 

on tutkimus, jossa todettiin, että tuomarit antoivat syytetylle huomattavasti enemmän lievempiä tuomioita lounastauon jälkeen, 
kuin juuri ennen lounastaukoa (Shai Danziger – Jonathan Levav – Liora Avnaim-Pesso: Extraneous factors in judicial decisions, 
Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States, Vol 108, Issue 17, 2011, s. 6890). Koneoppimisalgoritmiin 
taas tällaiset inhimilliset tekijät eivät voi siirtyä, eivätkä ne vaikuta algoritmin päätöksentekoon.
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mukaisempi keino päätösten uudelleenarviointiin.55 
Joka tapauksessa koneoppimisen potentiaali saa-
vuttaa yhä oikeudenmukaisempia päätöksiä verrat-
tuna ihmisten tekemiin ratkaisuihin on merkittävä. 
Syrjivyyttä on pyrittävä estämään tehokkaasti, mut-
ta sen liiallinen pelko ei saa johtaa koneoppimisen 
tuomien mahdollisuuksien estämiseen. 

3.2.2 Erityiset henkilötietoryhmät ja yhteys 
syrjintäkieltoon

Sekä EU:n perusoikeuskirjassa (POK) että Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksessa (EIS) on artiklat 
koskien syrjintäkieltoa, joissa on lueteltuna esimer-
kinomaisesti kiellettyjä syrjintäperusteita, kuten 
poliittinen mielipide tai seksuaalinen suuntautumi-
nen.56 Syrjintäkiellot on alun perin tarkoitettu suo-
jaamaan valtiota vastaan, mutta nykyään kiellolla 
on suuri merkitys myös suhteessa yksityisiin toi-
mijoihin.57 Kielletyt syrjintäperusteet on tietyssä 
määrin huomioitu myös tietosuoja-asetuksessa. 
Asetuksessa näistä tiedoista käytetään termiä eri-
tyiset henkilötietoryhmät58. Lisäksi edellä esitetys-
sä asetuksen johdanto-osan 71 kohdassa on luetel-
tu EIS:n ja POK:n kiellettyjä syrjintäperusteita 
vastaavasti ominaisuuksia, joiden perusteella luon-
nollisia henkilöitä ei saa syrjiä. 

Goodman on esittänyt, että algoritmisen läpinä-
kyvyyden lisäksi asetuksen keskeinen periaate algo-
ritmisen syrjintään puuttumiseksi on ”datan puh-
distaminen”, eli erityisten henkilötietoryhmien 
poistaminen siitä datasta, jota käytetään automaat-

tisessa päätöksenteossa.59 Asetuksen 9 artikla kiel-
tääkin erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsit-
telyn, ellei siihen ole oikeutusta jollakin artiklassa 
listatun poikkeusperusteen nojalla. 

Erityisten henkilötietoryhmien käsittelykielto 
voidaan ymmärtää sekä suppeana että laajana. Sup-
peasti ymmärrettynä kielto koskisi vain tapauksia, 
joissa algoritmi käyttää dataa, joka on luontaisesti 
erityisiä henkilötietoja, eli esimerkiksi dataa, joka 
kertoo suoraan henkilön seksuaalisen suuntautu-
misen. Big data -analytiikka saattaa kuitenkin pal-
jastaa tietoja yhdistelemällä yllättäviäkin asioita 
yksilöistä hyvin vähäpätöisiltä vaikuttavien tietojen 
pohjalta. Laajasti ymmärrettynä kielto koskisikin 
myös sellaista dataa, joka vain välillisesti ilmaisee 
jonkin erityisen henkilötiedon, eli tiedot, joista kor-
relaatioiden kautta käy ilmi erityinen henkilötieto.60 
Euroopan parlamentti onkin tunnustanut, että arka-
luonteisen ja ei-arkaluonteisen henkilötiedon väli-
nen raja on häilyvä.61 Käytännössä laaja tulkinta 
on erittäin hankala, sillä isoissa tiedostoissa korre-
laatiot ovat niin monimutkaisia, että välillisesti 
erityisiä henkilötietoryhmiä ilmaisevia tietoja on 
vaikea havaita. Syrjintäkiellon osalta tämä aiheut-
taa ongelman, sillä suppeasti ymmärrettynä suoja 
syrjintää vastaan ei ole aina tehokas ja toisaalta 
laajasti ymmärrettynä kieltoa on käytännössä mah-
dotonta toteuttaa.62 

Mielestäni asetuksen sanamuodon perusteella 
kielto olisi ymmärrettävä suppeana. Asetuksen 9 
artikla kieltää sellaisten tietojen käsittelyn, joista 
ilmenee rotu, etninen alkuperä, poliittisia mielipi-

55 Katso tästä esim. Jatinder Singh – Ian Walden – Jon Crowcroft – Jean Bacon: Responsibility & Machine Learning: Part 
of a process, 2016, saatavilla: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2860048, s. 19 ja Kamarinou – Millard 
– Singh 2016, s. 15.

56 EIS 14 artikla ja POK 21 artikla.
57 EDPS Opinion 8/2016 on Coherent Enforcement of Fundamental Right in the Age of Big Data, s. 5. 
58 Asetuksessa ei ole nimenomaisesti mainittu kaikkia EIS:n ja POK:n kieltämiä syrjintäperusteita, kuten esimerkiksi 

sukupuolta tai kieltä. Siten ”erityiset henkilötiedot” on ymmärrettävä jossain määrin kapeampana kuin EIS:n ja POK:n kielletyt 
syrjintäperusteet. Tästä huolimatta erityisillä henkilötiedoilla on vahva liityntä perus- ja ihmisoikeuksiin.

59 Goodman 2016, s. 495.
60 Bryce Goodman – Seth Flaxman: European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”, 

Presented at 2016 ICML Workshop on Human Interpretability in Machine Learning (WHI 2016), 2016, s. 3.
61 Euroopan parlamentti: Report on fundamental rights implication of big data, 2017, s. 7.
62 Goodman – Flaxman 2016, s. 3.
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teitä ja niin edelleen. Tulkintani mukaan tämä edel-
lyttää, että nimenomaan juuri siitä tiedosta yksinään 
on mahdollista saada selville joku artiklassa tar-
koitettu erityinen henkilötieto. Sen sijaan laajassa 
tulkinnassahan on kyse siitä, että tietty tieto yhdis-
tettynä muuhun dataan saa aikaan erityiseen hen-
kilötietoryhmään kuuluvan tiedon. Käytännössä 
laaja tulkinta myös estäisi, tai ainakin merkittäväs-
ti haittaisi, kaikkea henkilötietojen käsittelyä, sillä 
kuten todettu, nykyään melkein mistä tahansa yksit-
täisestä tiedosta on mahdollista saada hyvin pitkäl-
le menevää tietoa yksilöistä, kun se yhdistetään 
muuhun dataan. Etukäteen on mahdotonta sulkea 
pois sitä mahdollisuutta, että yksittäinen tieto osa-
tekijänä paljastaisi myös erityisiä henkilötietoja. 
Vaikka asetuksen tavoitteena onkin parantaa yksi-
löiden tietosuojaa, en usko tarkoituksena kuitenkaan 
olevan rampauttaa kaikenlainen käsittely vain var-
muuden vuoksi.63 Asetus kylläkin epäonnistuu otta-
maan huomioon laajan tulkinnan taustalla olevat 
tosielämän olosuhteet, ja siten asetuksen tarjoama 
suoja erityisten henkilötietoryhmien suhteen on 
auttamatta heikko.

Automaattisen päätöksenteon datan tulisi siis 
lähtökohtaisesti olla ”puhdasta” kielletyistä syrjin-
täperusteista. Tätä lähtökohtaa tukee myös 22 artik-
lan 4 kohta, jonka mukaan kyseisen artiklan tar-
koittamat automaattiset päätökset eivät saa perus-
tua 9 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötie-
toryhmiin, ellei rekisteröity ole antanut nimen-
omaista suostumustaan tai jos käsittely olisi tarpeen 
yleistä etua koskevasta syystä ja kaikki asianmu-

kaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamisek-
si on toteutettu.

Žliobaitė ja Custers ovat katsoneet, että algorit-
mien epäsuoran syrjinnän ehkäiseminen edellyttää 
erityisten henkilötietojen käyttämistä. Jos näitä 
tietoja ei ole tarjolla algoritmin opettamisvaihees-
sa, ei koneoppimisalgoritmi tiedosta syrjivyyttä. 
Tällöin algoritmi voi olla joko syrjivä tai hyvällä 
tuurilla ei-syrjivä, mutta kyse on sattumasta, eikä 
niinkään algoritmin ominaisuudesta havaita ja tor-
jua syrjivyyttä.64 Ongelma korostuu, kun erityisiin 
henkilötietoihin liitetään hyväksyttävää dataa. Esi-
merkiksi, kun rotu liitetään koulutuksen asteeseen: 
mikäli rotu on osa harjoitusdataa, on mahdollista 
erottaa rodun ja koulutuksen suhde esimerkiksi 
palkkaan, ja poistaa rodun vaikutus mallista. Sen 
sijaan, mikäli rotua ei saada käyttää, sisältäisi kou-
lutus edelleen rotuun liittyviä vääristymiä.65 Toisin 
sanoen syrjinnän ehkäisemisen kannalta on olen-
naista, että harjoitusdata sisältäisi myös erityisiä 
henkilötietoryhmiä.66 Lisäksi tällaisen datan käyt-
tökielto vaikeuttaa myös jälkikäteen päätöksen 
syrjinnän arviointia.67 Tästä johtuen onkin havait-
tavissa tietynlainen ristiriita toisaalta asetuksen 
periaatteiden, kuten tietojen minimoinnin ja nimen-
omaisten käsittelykieltojen, sekä muualta lainsää-
dännöstä löytyvien syrjinnänkieltojen välillä. Yksi 
ratkaisu on käyttää anonymisoitua dataa, johon 
asetus ei sovellu.68

Automaattisen päätöksenteon yhteydessä olen-
naista on, katsooko asetus automaattisen päätöksen 

63 Katso esim. asetuksen johdanto-osan 2 kohta, jossa yhtenä tavoitteena todetaan myös taloudellinen ja sosiaalinen edis-
tys sekä talouksien lujittaminen ja lähentäminen sisämarkkinoilla.

64 Žliobaitė 2017, s. 1068 ja Indre Žliobaitė – Bart Custers: Using sensitive personal data may be necessary for avoiding 
discrimination in data-driven decision models, Artificial Intelligence and Law, Vol 24, Issue 2, 2016, esimerkiksi s. 185.

65 Žliobaitė – Custers 2016, s. 185, jotka jatkavat, ettei erityistä henkilötietoa saisi tietenkään käyttää enää, kun malli on 
saatu valmiiksi. Yksityiskohtaisemmin tämä on esitetty useamman kaavan kautta sivuilla 190–191.

66 Žliobaitėn ja Custersin näkemys vaatii vielä jatkotutkimusta, sillä he ovat pystyneet esittämään varmoja tuloksia vasta 
lineaarisille malleille. Heidän näkemyksensä kuitenkin on vahvasti se, että sama pätee jossakin määrin myös ei-lineaarisille 
malleille. (Žliobaitė – Custers 2016, s. 193) Tästä syystä nähdäkseni nämä tulokset tulisi ottaa asetuksen tulkinnassa huomioon, 
sillä automaattisen päätöksenteon suurimpia vasta-argumentteja on nimenomaan pelko syrjivyydestä. 

67 Bart W. Schermer: The limits of privacy in automated profiling and data mining, Computer Law & Security Review Vol 
27, Issue 1, 2011, s. 49.

68 Žliobaitė – Custers 2016, s. 198. Katso alaviite 6. Anonymisointi ei siten ole välttämättä tässäkään yhteydessä varma ja 
tehokas ratkaisu.
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perustuneen näihin tietoihin, mikäli koneoppimisal-
goritmin harjoitusdata on niitä sisältänyt tai vastaa-
vasti olisiko niiden sisältyminen harjoitusdataan 
yleistä etua koskevasta syystä kuitenkin hyväksyt-
tävää. Asetus ei täsmennä mitä ”perustuminen” käy-
tännössä tarkoittaa, eikä myöskään kovin tarkasti 
määrittele mitä pidetään ”yleisenä etuna”. Nähdäk-
seni mikäli yksittäisessä tapauksessa koneoppimisal-
goritmiin ei syötetä päätöksen kohteena olevan yksi-
lön erityisiä henkilötietoja, kuten rotua tai uskontoa, 
ei päätöksen voida katsoa perustuneen erityisiin 
henkilötietoihin vain sillä perusteella, että algoritmin 
harjoitusdata on niitä sisältänyt.69 Toisenlainen tul-
kinta käytännössä estäisi, tai ainakin merkittävästi 
vaikeuttaisi, syrjimättömyyden tehokasta toteutta-
mista ja olisi siten ristiriidassa unionin perustavien 
arvojen kanssa.70 Tämä kuitenkin jää vielä toistai-
seksi epäselväksi. Yleisen edun käsite taas on kat-
sottu esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian tilaamas-
sa selvityksessä erityisen hankalaksi tulkittavaksi.71 
Siten on epäselvää, voisiko esimerkiksi syrjinnän 
estäminen olla sellainen yleistä etua koskeva syy, 
joka oikeuttaisi käyttämään erityisiin henkilötieto-
ryhmiin kuuluvia tietoja. 

Žliobaitė ja Custers ovatkin esittäneet, että tule-
vaisuudessa tietosuojalainsäädännön tulisi sisältää 
nimenomainen poikkeus koskien erityisten henki-
lötietoryhmien käyttöä mallien luomisessa, kun 

tavoitteena on vähentää syrjintää. Tämä näkemys 
on mielestäni perusteltavissa, kun tarkastelee eri-
tyisten henkilötietoryhmien käsittelykiellon tarkoi-
tusta. Käsittelykiellon taustalla vaikuttaa ensinnä-
kin tarve varmistaa, ettei niiden perusteella päästä 
syrjimään. Toisin sanoen kyse on esimerkiksi 
POK:n ja EIS:n syrjintäkiellon toteuttamisesta. 
Toisaalta taustalla voi mielestäni katsoa vaikuttavan 
myös tarve estää näiden tietojen päätyminen vääriin 
käsiin ja sitä kautta laajemmin henkilön yksityisyy-
den suojaaminen.72 Oikeus yksityisyyteen ja oikeus 
tietosuojaan eivät ole identtisiä oikeuksia, vaikka-
kin liittyvät toisiinsa.73 Yksityisyys ei tarkoita vain 
henkilötietoja, vaan se on laajempi konsepti, joka 
kattaa monia eri oikeuksia ja arvoja, kuten oikeuden 
olla rauhassa ja henkilön persoonan.74 Edellä esi-
tetysti käsittelykielto ei välttämättä estä syrjintää, 
jolloin ensimmäinen näistä kiellon tarkoituksista 
ei toteudu. Nähdäkseni taas laajemmin yksityisyy-
den suojaaminen, etenkin siinä merkityksessä, ett-
eivät tällaiset arkaluonteisiksi koettavat tiedot pää-
dy ulkopuolisten tietoon, on varmistettavissa kiel-
lon sijaan myös tietoturvan75 kautta. Näistä syistä 
asetuksen lähestymistapa erityisiin henkilötieto-
ryhmiin ei ole kovin onnistunut tai tehokas. Sen 
sijaan Žliobaitėn ja Custersin näkemys tosiasiassa 
voisi toteuttaa kiellon taustalla olevat tarkoitukset 
paremmin. Moerel ja Prins ovat todenneetkin, että 

69 Kokonaan oma kysymyksensä on ylipäätään millä perusteella näitä erityisiä henkilötietoja on saanut käsitellä harjoitus-
datan yhteydessä. Tässä olennaista on 9 artiklan poikkeusperusteet sekä esimerkiksi käyttötarkoitussidonnaisuus. 

70 Esimerkiksi POK:n syrjintäkiellon kanssa. Lisäksi esimerkiksi jo SEU:ssa on todettu, että unioni torjuu syrjintää (SEU 
3 artikla). 

71 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Tietosuojalainsäädännön muutostarve, toim. Olli Pitkänen. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 41/2017, s. 11. 

72 Olli Pitkänen – Päivi Tiilikka – Eija Warma: Henkilötietojen suoja, Talentum 2013, s. 113 jotka toteavat, että ”[…] kielto 
tehostaa perusoikeuksien suojaa ja erityisesti yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa oikeutta pitää erityisen henkilökohtaisiksi 
koetut tiedot ulkopuolisten ulottumattomissa.”

73 Tzanou 2013, s. 90 ja Gabriela Zanfir: Forgetting About Consent. Why The Focus Should Be On “Suitable Safeguards” 
in Data Protection Law, kirjassa: Reloading Data Protection – Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges, 
Springer 2014, s. 244.

74 Tzanou 2013, s. 90. 
75 Mäenpää määrittelee tietoturvan tarkoittavan ”keinoja ja menetelmiä, joilla säilytetään ja turvataan tiedon eheyttä, 

saatavuutta ja käytettävyyttä […]. Tietoturva liittyy siten sekä julkisuuden että tietosuojan edellytysten ylläpitoon ja varmistamiseen. 
Sitä toteutetaan ensisijaisesti hallinnollisilla ja teknisillä toimenpiteillä […]”. (Olli Mäenpää: Julkisuusperiaate, Talentum 
2016, s. 51)



251Koneoppiminen ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta...

huomio tulisi siirtää siitä onko jokin henkilötieto 
arkaluontoista vai ei, siihen onko henkilötiedon 
käsittely katsottava arkaluonteiseksi.76

Oikeus tietosuojaan on kirjattu EU:n perusoi-
keuskirjaan, joka on oikeudellisesti sitova perus-
sopimuksiin rinnastuvalla tavalla ja siten primää-
rioikeutta.77 Raitio on todennut, että esimerkiksi 
direktiivien yhteydessä EU-tuomioistuin saattaa 
joutua myös tulkitsemaan perusoikeuskirjaa, mikä-
li direktiivien tulkinnan yhteydessä tulee esiin yksi-
tyistä suojaavia oikeuksia, joilla on perusoikeus-
liityntä.78 Koko tietosuoja-asetus on vahvasti perus-
oikeusliitännäistä, sillä jo oikeus tietosuojaan on 
erikseen suojattu perusoikeuskirjan 8 artiklassa. 
Siten on hyvinkin todennäköistä, että oikeuskäy-
täntö asetuksen ympäriltä kietoutuu vahvasti myös 
perusoikeuskirjan tulkintatraditioon. Mahdollista 
on, että myös erityisten henkilötietoryhmien käsit-
telyä tulkitaan POK:n (ja mahdollisesti EIS:n) kaut-
ta, jolloin syrjintäkielto voi saada asetuksen yhte-
ydessä laajempaa merkitystä ja vaikuttaa artikloiden 
tulkintaan koneoppimisen yhteydessä.

4 Läpinäkyvyys

4.1 Läpinäkyvyys ja algoritmien 
läpinäkymättömyys

Asetuksen 5(1)(a) artiklassa todetaan lopulta, että 
henkilötietoja on käsiteltävä rekisteröidyn kannal-

ta läpinäkyvästi. Läpinäkyvyyden vaatimus on ase-
tuksen myötä tullut uudistus, jota ei löydy direk-
tiivin vastaavasta artiklasta, jossa käsittelyltä edel-
lytetään vain asianmukaisuutta ja laillisuutta.79 
Lisäksi läpinäkyvyyttä koskee esimerkiksi 12(1) 
artikla, joka edellyttää, että rekisteröidylle annetaan 
käsittelyä koskevat tiedot ”helposti ymmärrettä-
vässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä”.80 Läpinäkyvyyden lisää-
minen asetukseen on katsottu tervetulleeksi paran-
nukseksi, jota tietosuojan tutkijoiden keskuudessa 
on jo pidempään peräänkuulutettu. Sen odotetaan 
tuovan merkittävän lisäyksen yksilön suojaan.81 
Läpinäkyvyyden periaatteen on katsottu parantavan 
luottamusta henkilötietojen käsittely-ympäristöön 
ja samalla mahdollistavan sen, että henkilöt voivat 
tehokkaasti valvoa oikeuksiaan, sillä yleensä hen-
kilötietojen käsittely tapahtuu suljettujen ovien 
takana.82 

Algoritmien suhteen läpinäkyvyyden on katsot-
tu olevan perusta tilivelvollisuudelle ja sitä kautta 
luottamukselle, erityisesti kun ottaa huomioon edel-
lä esitetyt big datan mahdolliset syrjivät vaikutuk-
set.83 Algoritmien suhteen läpinäkyvyys liittyy sii-
hen, kuinka hyvin algoritmin sisältö voidaan näh-
dä ja ymmärtää. Tällöin kyse on esimerkiksi siitä, 
millaisia piirteitä sillä datalla on, jonka algoritmi 
ottaa huomioon, millaisia sääntöjä ja yhteyksiä 
algoritmi havaitsee ja kuinka paljon algoritmi luot-
taa näihin.84 Lähtökohta koneoppimisalgoritmeissa 

76 Lokke Moerel – Corien Prins: Privacy for the Homo Digitalis: Proposal for a New Regulatory Framework for Data 
Protection in the Light of Big Data and the Internet of Things, 25.5.2016, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society 
2016, saatavilla: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2784123, s. 56.

77 Tzanou 2013, s. 90 ja Juha Raitio: Euroopan unionin oikeus, Talentum 2016, s. 325.
78 Raitio 2016, s. 326.
79 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 6(1)(a) artikla.
80 Koneoppimisesta voi käytännössä olla vaikeaa antaa helposti ymmärrettävää tietoa yksinkertaisella kielellä. 
81 de Hert – Papakonstantinou 2016, s. 186.
82 Paul de Hert – Vagelis Papakonstantinou: The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the 

protection of individuals? Computer Law & Security Review, Vol 32, Issue 2, 2012, s. 134 ja WP29 Guidelines on transparency 
under Regulation 2016/679, 17/EN, WP260, s.6.

83 European Parliament: Artificial Intelligence: Potential Benefits and Ethical Considerations, Briefing, 2016, s. 4 ja Jane 
Marriot – Gavin Robinson: To score and to protect? Big data (and privacy) meet SME credit risk in the UK, International Data 
Privacy Law, Vol 7, Issue 1, 2017, s. 67.

84 Singh – Walden – Crowcroft – Bacon 2016, s. 4.
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kuitenkin on, ettei niiden toiminta edellytä ihmisten 
ymmärtävän sitä tai puuttuvan siihen.85 Tämä vai-
keuttaa läpinäkyvyyden toteutumista. Osa koneop-
pimisalgoritmeista mahdollistaa sen, että ihmiset 
pystyvät seuraamaan niiden toimintaa. Osa kuiten-
kin toimii black box -algoritmeina.86 Yleensä mitä 
monimutkaisempia tilanteita ja asioita algoritmilla 
halutaan käsitellä, sitä enemmän kyse on black box 
-tyyppisestä algoritmista. Tulkittavissa oleva mal-
li on välttämättä aina yksinkertaisempi ja siten usein 
myös vähemmän tarkka.87 Algoritmien läpinäky-
mättömyys lisääntyy myös kun ne ovat toistensa 
kanssa vuorovaikutuksessa ja hyödyntävät tätä 
päätöksenteossaan.88 

Algoritmit saattavat olla vaikeaselkoisia niiden 
suunnittelun lisäksi myös niiden jatkuvan oppimis-
prosessin takia. Koneoppimisalgoritmit pystyvät 
päivittämään omaa ennustusmalliaan jokaisen pää-
töksen jälkeen, siten että ne sisällyttävät aina uudet 
huomiot osaksi harjoitusdataansa. Tällöin vaikka 
ihmiset tietäisivätkin alkuperäisen koodin ja alku-
peräisen harjoitusdatan, se ei riitä algoritmin toi-
minnan ennustamiseen ja ymmärtämiseen.89 Algo-
ritmi oppii kaavoja ja suhteita datasta itsenäisesti 
ja rakentaa niiden perusteella mallin, jota se sovel-
taa päätöksessä.90 Mikäli algoritmi implementoi 
toimintaansa päätöspuun, on yleensä mahdollista 
tarkastella sitä prosessia, joka johti päätökseen. 
Tämä kuitenkin edellyttää, että algoritmi säästää 
riittävästi dataa toiminnastaan, jotta päättelyketju 
voidaan ikään kuin toistaa simulaationa. Jatkuvan 
oppimisen tilanteissa päätöspuukin voi kuitenkin 

olla liian monimutkainen, että ihminen pystyisi sen 
ymmärtämään. Jos päätöksenteossa käytetään neu-
roverkkoja, on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta 
selittää sitä, miten algoritmi on päätynyt sen esit-
tämään lopputulokseen.91 Tiivistäen läpinäkymät-
tömyys koneoppimisessa johtuu siis pääasiassa 
monimutkaisesta koodista, käytetyn datan moni-
ulotteisuudesta sekä vaihtelevasta päätöksenteko-
logiikasta.92 Tämä läpinäkymättömyys aiheuttaa 
ongelmia rekisteröityjen oikeuksien lisäksi myös 
rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden toteuttami-
selle.93

Koneoppimisympäristössä läpinäkyvyyden 
toteutumista vaikeuttaa myös se, että läheskään 
aina rekisterinpitäjä ei ole itse suunnitellut koko 
koneoppimisprosessia. Sen sijaan eri tahot ovat 
voineet luoda algoritmin, kerätä harjoitusdatan ja 
luoda oppimismallit. Esimerkiksi nykyään koneop-
pimista on tarjolla pilvipalveluna, jolloin rekiste-
rinpitäjillä ei välttämättä tarvitse olla lainkaan osaa-
mista koneoppimisesta. Läpinäkyvyys kuitenkin 
edellyttää, että rekisterinpitäjät tietävät miten algo-
ritmit ja mallit on suunniteltu, ja onko niiden har-
joitusdata henkilötietoihin vai anonymisoituihin 
tietoihin perustuvaa. Lisäksi johdanto-osan 71 koh-
dan mukaan profiloinnin yhteydessä rekisterinpi-
täjän tulee käyttää sopivia matemaattisia tai tilas-
tollisia menetelmiä asianmukaisen ja läpinäkyvän 
käsittelyn varmistamiseksi. Tämä edellyttää, että 
myös rekisterinpitäjä ymmärtää algoritmin toimin-
taa ainakin jossain määrin.94 Tosiasiassa pelkän 
algoritmin suunnitteluvaiheen läpinäkyvyys ei yhä 

85 Mittelstadt – Allo – Taddeo – Wachter – Floridi 2016, s. 3.
86 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 19.
87 Rich 2016, s. 886 ja Edwards – Veale 2017, s. 29.
88 Mittelstadt – Allo – Taddeo – Wachter – Floridi 2016, s. 2.
89 Kroll – Huey – Barocas – Felten – Reidenberg – Robinson – Yu 2017, s. 660 ja Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 

19.
90 Reed – Kennedy – Nogueira Silva 2016, s. 3.
91 Reed – Kennedy – Nogueira Silva 2016, s. 13 ja Jenna Burrell: How the machine “thinks”: Understanding opacity in 

machine learning algorithms, Big Data & Society, Vol 3, Issue 1, 2016, s. 2 ja 5–7.
92 Mittelstadt – Allo – Taddeo – Wachter – Floridi 2016, s. 6, jotka huomauttavat, että teknisten seikkojen lisäksi 

läpinäkymättömyys voi aiheutua myös käytännön syistä, esimerkiksi asiantuntevuuden tai resurssien puutteesta.
93 Osoitusvelvollisuuden mukaan rekisterinpitäjän tulee pystyä näyttää noudattaneensa koko 5(1) artiklaa. Läpinäkymättömyyden 

takia rekisterinpitäjän voi olla haastava osoittaa esimerkiksi, että tietoja on käsitelty kohtuullisesti.
94 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 21. 
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monimutkaisemmissa koneoppimisen systeemeis-
sä riitä läpinäkyvyyden saavuttamiseen koko 
koneoppimisprosessin osalta. Koneoppimisalgo-
ritmin toiminta suunnittelun jälkeen on yhtä olen-
nainen osa läpinäkyvyyden toteutumista, kuin toi-
minnan pohjana oleva algoritmi.95 Yleisesti ottaen 
tehokkaan läpinäkyvyyden tulisi kattaa koko algo-
ritmin konteksti.96

Osa algoritmeista on yritysten liikesalaisuuksia. 
Myös tällä on vaikutusta läpinäkyvyyteen. Algo-
ritmin toiminnan analysoiminen on vielä vaikeam-
paa, kun esimerkiksi harjoitusdata tai koodi, tai 
molemmat, ovat suojattuja liikesalaisuuksia.97 Toi-
saalta on katsottu, että tosiasiassa koneoppimisal-
goritmien toiminnassa on useita elementtejä, jois-
ta voidaan jakaa tietoa ilman, että rikotaan esimer-
kiksi immateriaalioikeuksia tai liikesalaisuuksia. 
Tällaisia seikkoja ovat Diakopouloksen mukaan 
muun muassa ihmisten osallistuminen (kuten tieto 
siitä, kuka vastaa tai kuka kontrolloi algoritmia), 
datan laatu (esimerkiksi kuinka data on kerätty, 
muokattu, kuinka tarkkaa se on yms.), algoritmin 
malli (mitä muuttujia algoritmissa käytetään ja mitä 
vasten niitä arvioidaan), päätelmät (mukaan lukien 
myös niiden virhemarginaali) sekä ylipäätään algo-
ritmin käyttö.98 Se, että osa koneoppimisen systee-
mistä on salaista, ei tarkoita, ettei siitä voida antaa 
mitään tietoa.99 Näin myös turvataan perusoikeuk-
sien toteutumista, sillä liikesalaisuudet eivät voi 
lähtökohtaisesti kumota yksilöiden oikeutta tieto-
suojaan ja yksityisyyteen, vaan liikesalaisuuksien 
suojan ja perusoikeuksien välillä tulee pyrkiä tasa-
painotteluun.100

4.2 Informointivelvoite automaattisen 
päätöksenteon yhteydessä

4.2.1 Merkityksellisten tietojen antaminen 
käsittelyn logiikasta

Asetus asettaa rekisterinpitäjälle informointivel-
voitteen automaattisen päätöksenteon yhteydessä 
sekä silloin, kun henkilötietoja kerätään rekiste-
röidyltä itseltään, että kun tiedot saadaan muualta 
kuin rekisteröidyltä. Asetuksen mukaan rekisterin-
pitäjän pitää ilmoittaa rekisteröidylle ”automaatti-
sen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 
4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, 
sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset 
tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin 
kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seu-
raukset rekisteröidylle”.101 Tämän on katsottu ole-
van selvä parannus direktiiviin verrattuna, sillä 
rekisteröidyn on erittäin haastavaa käyttää oikeuk-
siaan liittyen automatisoituihin yksittäispäätöksiin, 
ellei hän ole lainkaan tietoinen niiden olemassa-
olosta.102 WP29-tietosuojatyöryhmä on lisäksi 
todennut, että näiden tietojen antaminen olisi suo-
tavaa myös niissä tilanteissa, joihin 22(1) artikla 
ei sovellu.103 Siten rekisterinpitäjän on todennäköi-
sesti kannattavaa antaa nämä tiedot myös, kun 
käsittely on 22(1) artiklan määrittämän automaat-
tisen päätöksenteon kaltaista, sillä tällä voi olla 
merkitystä yleisesti sen arvioinnissa, onko käsitte-
ly 5(1)(a) artiklan mukaisesti läpinäkyvää.

Algoritmien suhteen mielenkiintoista on se, mitä 
pidetään merkityksellisinä tietoina.104 Rekisteröidyn 

95 Karanasiou – Pinotsis 2017, s. 183.
96 Vedder – Naudts 2017, s. 215.
97 Gonçalves 2017, s. 98, Burrell 2016, s. 3–4, Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 19, ja Vedder – Naudts 2017, s. 210.
98 Diakopoulos 2016, s. 60.
99 Kroll – Huey – Barocas – Felten – Reidenberg – Robinson – Yu 2017, s. 662.
100 EDPS Opinion 7/2015 Meeting the challenges of big data – A call for transparency, user control, data protection by 

design and accountability, s. 10.
101 Tietosuoja-asetus 13(2)(f) ja 14(2)(g) artikla.  
102 Mireille Hildebrandt: The Dawn of a Critical Transparency Right for the Profiling Era, kirjassa: Digital Enlightenment 

Yearbook 2012, IOS Press 2012, s. 51.
103 WP29 Guidelines on automated individual decision-making, s. 25.
104 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 20 ja Kuner – Svantesson – Cate – Lynskey – Millard 2017, s. 2.
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kannalta merkityksellistä tietoa algoritmin toimin-
nasta voi olla vaikea tarjota.105 Jotta rekisterinpitä-
jän antama informaatio olisi merkityksellistä, tulee 
sen oletettavasti olla suhteellisen yksinkertaistettua 
ja riisuttua hankalasti ymmärrettävistä teknisistä 
käsitteistä. Johdanto-osan 58 kohta tukee tätä ole-
tusta: ”[l]äpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti 
yleisölle tai rekisteröidylle tarkoitettujen tietojen 
on oltava tiiviisti esitettyjä sekä helposti saatavil-
la ja ymmärrettäviä, ne on ilmaistava selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä ja lisäksi tarvittaessa ne 
on havainnollistettava.” Merkityksellisyyttä tulee 
siis oletettavasti arvioida rekisteröidyn perspektii-
vistä.106 Merkityksellisyyden toteutumista tulee 
myös arvioida säännöllisesti, sillä tietojen kohde-
ryhmä saattaa ajan kuluessa muuttua.107 Toisaalta, 
mikäli rekisterinpitäjä ei itsekään enää tiedä miten 
algoritmi tosiasiassa toimii (edellä selostettu black 
box -tilanne), on ylipäätään minkäänlaisen tiedon 
antaminen haastavaa. 

Asetus ei myöskään täsmennä, että mitä tarkoi-
tetaan ”logiikalla” ja kuinka paljon tästä tulee antaa 
informaatiota, jotta asetusta on noudatettu.108 
Logiikka voi algoritmien suhteen viitata esimer-
kiksi siihen harjoitusdataan, jolla algoritmi opete-
taan tai siihen tapaan, jolla algoritmi itse toimii: 
kuten ne matemaattiset teoriat, joihin algoritmi 
perustuu. Logiikka voi tarkoittaa myös sitä tapaa, 
jolla koneoppimisalgoritmi on tietyssä yksittäista-
pauksessa toiminut käsitellessään rekisteröidyn 
henkilötietoja.109 Euroopan parlamentti on alku-
vuodesta 2017 antamassaan raportissaan todennut, 

että päätöksenteon logiikasta annettavien merki-
tyksellisten tietojen tulisi sisältää tietoa käytetystä 
harjoitusdatasta. Ottaen huomioon parlamentin 
rooliin asetuksen säätämisessä, on nähdäkseni logii-
kan ymmärrettävä siten tarkoittavan etenkin juuri 
harjoitusdataa. Kuitenkin samassa yhteydessä par-
lamentti toteaa, että ”[…] allow individuals to 
understand and monitor the decisions affecting 
them”, mikä taas voisi viitata logiikan ymmärtämi-
seen sinä tapana, jona koneoppimisalgoritmi on 
yksittäistapauksessa toiminut.110 WP29-tietosuoja-
työryhmän tuore ohjeistus ei valitettavasti selven-
nä tilannetta. Ohjeistuksen mukaan rekisterinpitä-
jän tulee kertoa ”the rationale behind, or the cri-
teria relied on in reaching the decision”.111 Ilmaisu 
jättää paljon tulkinnanvaraa, mutta nähdäkseni 
tämän voi ymmärtää tarkoittavan ainakin harjoi-
tusdataa ja sitä matemaattista kaavaa, johon algo-
ritmi perustuu. Ohjeistuksessa käytetty esimerkki 
taas antaa ymmärtää, että olennaista olisi antaa 
tietoa nimenomaan harjoitusdatasta.112 Koska tilan-
ne on vielä edellä mainitun ohjeistuksenkin jälkeen 
epäselvä, on mahdollista, että asetusta säädettäes-
sä logiikka on ymmärretty hyvinkin laajana, jolloin 
edellä mainitut logiikan määritelmät sisältyisivät 
kaikki asetuksen logiikan käsitteeseen. Tähän kyt-
keytyy myös ”right to explanation” -oikeus, eli 
oikeus saada selitys yksittäisestä päätöksestä, jon-
ka olemassaolosta on käyty paljon keskustelua.113

Rekisterinpitäjän tulee siis antaa rekisteröidyl-
le merkitykselliset tiedot automaattisen päätöksen-
teon logiikasta. Tämä velvollisuus käy ilmi 13 

105 WP29-tietosuojaryhmä kuitenkin nimenomaisesti toteaa, ettei monimutkaisuus ole hyväksyttävä syy jättää tarjoamatta 
informaatiota rekisteröidylle (WP29 Guidelines on automated individual decision-making, s. 25).

106 Kuner – Svantesson – Cate – Lynskey – Millard 2017, s. 2.
107 WP29 Guidelines on transparency 2018, s. 8.
108 Vedder – Naudts 2017, s. 215 ja Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 20.
109 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 20. Esimerkiksi Euroopan tietosuojaviranomainenkin toteaa logiikan osalta vain, 

että rekisteröidyn tulisi saada tietoa ”logiikasta, jota käytetään algoritmeissa määrittämään oletuksia ja ennustuksia yksilöstä” 
(EDPS Opinion 7/2015, s. 4). Tämäkään ei selvennä mihin tarkalleen logiikalla viitataan. 

110 Euroopan parlamentti: Report on fundamental rights implication of big data 2017, s. 6.
111 WP29 Guidelines on automated individual decision-making, s. 25.
112 Ibid., s. 14.
113 Katso tästä esim. Andrew D. Selbst – Julia Powels: Meaningful information and the right to explanation, International 

Data Privacy Law, Vol 7, Issue 4, 2017, Wachter – Mittelstadt – Floridi 2017 ja Goodman – Flaxman 2016 sekä Edwards – 
Veale 2017.



255Koneoppiminen ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta...

artiklasta, joka on otsikoitu ”toimitettavat tiedot, 
kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä”. Käsit-
telyn logiikasta tulee antaa siis tieto jo henkilötie-
toja kerätessä.114 Myös 14 artiklan tapauksessa on 
katsottu, että artiklan 2 kohdan alakohta g koskee 
nimenomaan ennen päätöksentekoa annettavaa tie-
toa.115 Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 
14(3)(a) artiklassa todetaan, että tiedot tulee antaa 
kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuu-
kauden kuluessa henkilötietojen saamisesta ottaen 
huomioon tietojen käsittelyyn liittyvät erityiset 
olosuhteet. Siten periaatteessa on mahdollista, ettei 
näitä tietoja tarvitsisi antaa ennen päätöksentekoa. 
Olen kuitenkin taipuvainen uskomaan, että auto-
maattisen päätöksenteon käyttäminen olisi sellainen 
erityinen olosuhde, jonka johdosta kohtuullisen 
ajan katsottaisiin viittaavan tietojen antamiseen 
ennen päätöksentekoa. Myös WP29-tietosuojatyö-
ryhmä on tässä yhteydessä todennut, että myös 
kohtuullisuuden vaatimukset soveltuvat ja siten 
huomioon tulee ottaa myös käsittelyn vaikutukset 
ja rekisteröityjen mahdollisuudet vaikuttaa käsit-
telyyn, kun tietojen antamisajankohdasta 14 artik-
lan perusteella päätetään.116

Yleensä, kun oikeustieteen yhteydessä puhutaan 
automaattisen käsittelyn läpinäkyvyydestä, lähtö-
kohtana on systeemin lähdekoodin paljastaminen. 
Tietokonesysteemien lähdekoodit ovat kuitenkin 
usein vaikeita ymmärtää jopa alan ammattilaisille, 
sillä lähdekoodista on vaikea ennustaa sitä, miten 
tietokoneohjelma tulee käyttäytymään. Tämä pätee 
etenkin koneoppimiseen, koska siinä yleensä pää-

tössääntö (eng. decisional rule) syntyy automaat-
tisesti analyysin kohteena olevasta datasta ilman, 
että ihmiset pystyvät sitä sen tarkemmin selittä-
mään. Lähdekoodi vain paljastaa käytetyn koneop-
pimisen metodin, mutta ei itse datavetoista päätös-
sääntöä.117 Siten henkilötietoja kerätessään rekis-
terinpitäjä ei välttämättä edes pysty ennustamaan 
ja selittämään, minkä logiikan perusteella algoritmi 
tulee päätöksensä tekemään.118

Läpinäkyvyyden vaatimus voikin hidastaa tai 
estää koneoppimisen tekniikoiden käyttöä.119 
Edwards ja Veale lisäksi huomauttavat, että tosi-
asiassa rekisteröidyt eivät ole vielä koskaan vaati-
neet selitystä algoritmien toiminnasta hakiessaan 
jonkinlaista hyvitystä tai toimenpidettä tuomiois-
tuimesta. Siten käytännössä läpinäkyvyydellä on 
lähinnä merkitystä algoritmien kehittäjien kannal-
ta, jotta virheistä on mahdollista oppia.120 Koneop-
pimisen kontekstissa läpinäkyvyyden toteuttaminen 
olisikin ainakin jossain määrin helpompaa, mikäli 
algoritmin toiminnasta tulisi antaa tietoa vain alan 
asiantuntijoille eikä rekisteröidyille. Tällöin seli-
tystä ei tarvitsisi samalla tavalla yrittää yksinker-
taistaa. Onkin argumentoitu, ettei läpinäkyvyys ole 
toimivin tapa varmistaa käsittelyn asianmukaisuut-
ta.121 Vaikka tietoa pystyttäisiinkin tarjoamaan rekis-
teröidyille, ei ole takeita siitä, että he tosiasiassa 
perehtyisivät saamaansa tietoon tai toimisivat sen 
pohjalta.122 Yksi vaihtoehto olisi varmistaa tieto-
suojasäännösten noudattaminen läpinäkyvyyden 
rinnalla erilaisilla teknisillä välineillä.123

114 Kroll – Huey – Barocas – Felten – Reidenberg – Robinson – Yu 2017, s. 638.
115 Wachter – Mittelstadt – Floridi 2017, s. 82, joiden mukaan asiaa ei muuta se, että data kerätään rekisteröidyn sijaan 

kolmannelta taholta.
116 WP29 Guidelines on transparency, s. 15.
117 Kroll – Huey – Barocas – Felten – Reidenberg – Robinson – Yu 2017, s. 638. 
118 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 21–22. 
119 Ibid., 2016, s. 20.
120 Edwards – Veale 2017, s. 18, jotka käyttävät esimerkkinä EUT:n Google Spain tuomiota: siinäkään kantaja ei ollut 

lainkaan kiinnostunut siitä, minkä takia Googlen algoritmit yhä esittivät vanhentuneita tietoja ensimmäisten tulosten joukossa.
121 Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 22.
122 Edwards – Veale 2017, s. 34.
123 Kroll – Huey – Barocas – Felten – Reidenberg – Robinson – Yu 2017, s. 662. Tällainen on esimerkiksi asetuksen vaatima 

sisäänrakennettu tietosuoja (eng. privacy by design), jota on pidetty yleisesti keskeisenä ratkaisuna big data -teknologioiden 
asettamiin haasteisiin (Stalla-Bourdillon – Knight 2017, s. 306).
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5 Lopuksi

Tietosuoja-asetuksen 5(1)(a) artiklan perusperiaat-
teet läpäisevät koko asetuksen ja vaikuttavat moni-
en konkreettisempien velvoitteiden taustalla. Lain-
mukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden 
periaatteiden muotoilut 5 artiklassa ovat hyvin 
yleisluonteisia ja niiden varsinainen sisältö selviää 
vasta asetuksen muiden artikloiden kautta. Nämä 
täydentävät artiklat käytännössä aiheuttavat 
koneoppimisen vaikeudet noudattaa 5(1)(a) artiklan 
periaatteita. Kootusti tietosuoja-asetuksen ja 
koneoppimisen välisestä suhteesta voidaan nostaa 
esille erityisesti kaksi seikkaa, kun tarkastellaan 
5(1)(a) artiklan noudattamista. 

Ensinnäkin koneoppimisen kannalta on valitet-
tavaa, että asetus jättää monia merkittäviä seikkoja 
epäselviksi. Artikloiden sanamuodot ovat monitul-
kinnallisia ja oikeuskäytännön ja viranomaisten 
ohjeistuksen varaan on jätetty monia avainkysy-
myksiä, joihin ratkaisuja ei välttämättä saada kovin 
pian. Etenkin oikeuskäytännön syntyminen tulee 
kestämään. Epäselviä kysymyksiä liittyy niin tie-
donantovelvoitteiden täsmälliseen sisältöön kuin 
rekisteröidyn oikeuksien laajuuksiin. Ottaen huo-
mioon asetuksen sanktiomekanismi korkeine sak-
koineen124, ei ole lainkaan mahdotonta, että tämä 
yleinen epäselvyys vaikuttaa negatiivisesti haluk-
kuuteen kehittää koneoppimiseen nojaavia ratkai-
suja. Tämä on harmillista, sillä koneoppimisen 
potentiaali ei jää vain tehokkaisiin luottopäätöksiin 
tai työntekijöiden rekrytointeihin, vaan sillä on mah-
dollista saavuttaa merkittäviä tuloksia myös enem-
män yleisen hyvän alaan luettavilla alueilla, kuten 
terveydenhuollossa tai koulutuksessa. Lisäksi 
koneoppiminen voi oikein hyödynnettynä merkit-
tävästi vähentää yksilöihin kohdistuvaa syrjintää. 
Siten on kaikkien etu, mikäli koneoppimisen kehit-
täminen on mahdollista ja siihen myös kannustetaan.

Toisekseen asetus myös jatkaa hyvin perintei-
sellä linjalla ja nojaa vahvasti henkilötietojen käyt-
tämisen rajoittamiseen. Se pyrkii rajoittamaan hen-
kilötietojen käyttöä sekä määrällisesti että laadul-
lisesti. Määrällisesti rajoittaminen ilmenee esimer-
kiksi jo tietosuojadirektiivin aikaisista tietojen 
minimoinnin ja käyttötarkoitussidonnaisuuden 
periaatteista. Laadullisesti henkilötietojen käyttöä 
taas rajoitetaan erityisesti asetuksen 9 artiklan eri-
tyisiä henkilötietoryhmiä koskevalla käsittelykiel-
lolla. Näiden kaikkien rajoitusten funktiona voidaan 
ymmärtää olevan ensisijaisesti rekisteröidyn suo-
jaaminen. Monessa tapauksessa henkilötietojen 
käytön rajoittaminen on tehokas tapa suojata esi-
merkiksi yksityisyyttä. Koneoppiminen on kuiten-
kin luonteeltaan hyvin erityinen prosessi, jonka 
toimivuus riippuu merkittävästi saatavilla olevasta 
datasta. Koska koneoppimisen yksi keskeinen käyt-
tökohde on automaattinen päätöksenteko, korostuu 
käytettävissä olevan datan mahdollinen puutteelli-
suus. Tällöin kyse ei ole enää vain siitä, että esi-
merkiksi markkina-analyysi on epätarkka, vaan kyse 
on yksilön elämään vaikuttavista päätöksistä ja nii-
den virheistä. Kuten syrjivyyden yhteydessä osoitin, 
asetuksen tavoite suojella yksilöitä saattaa koneop-
pimisen ympäristössä kääntyä päinvastaiseksi: hen-
kilötietojen käyttöä rajoittavien artikloiden sovel-
taminen voikin johtaa muiden perusoikeuksien ja 
asetuksen 5(1)(a) artiklan rikkomiseen. Yleisesti 
voidaankin todeta, että koneoppiminen asettaa 
yhden suuren haasteen tietosuoja-asetuksen toimi-
vuudelle: asetuksen artikloiden sanatarkka sovelta-
minen koneoppimisen kontekstissa saattaakin koko-
naisuutta tarkastellessa tosiasiassa johtaa päinvas-
taiseen lopputulokseen, kuin mihin on pyritty.

Ida Koskinen

124 Asetuksen 87 artiklan 5 kohdan mukaan kaikista korkeimman hallinnollisen sakon voi saada, mikäli rikkoo 5 artiklan 
periaatteita. 


