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Vinoumia, valvontakapitalismia ja valeuutisia – algoritmien usein kyseenalaiset seu-
raukset ovat herättäneet tutkijoiden kiinnostuksen 2010-luvulla. Tietojenkäsitte-
lytieteessä on tutkittu algoritmien toimintaa sekä ihmisten suhtautumista niihin.
Yhteiskuntatieteilijät ovat tutkineet kriittisesti algoritmien yhteiskunnallisia seurauk-
sia, mutta havaintoja ei ole juurikaan kytketty perinteiseen yhteiskuntatieteelliseen
teoriaan.

Tämän työn tavoitteena on tuoda tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden
näkökulmia yhteen. Tarkastelen algoritmisia järjestelmiä vallankäytön näkökulmasta.
Hyödynnän politiikan tutkimuksen klassista teoriaa vallan kolmesta ulottuvuudesta.
Siihen pohjautuen toteutin toiminnallisen prototyypin, joka havainnollistaa erilaisia
valta-asetelmia. Tutkimuksessani 12 osallistujaa testasivat prototyyppiä ja kuvasivat
haastatteluissa kokemuksiaan vallankäytöstä.

Lähestymistapa osoittautui lupaavaksi. Työssä toteutettu prototyyppi kuvastaa luon-
tevasti algoritmisen vallan monimuotoisuutta. Se sisältää vallankäytön elementtejä,
jotka osallistujat havaitsivat. Toisaalta taustalla tapahtuva vallankäyttö jää ainakin
osittain piiloon, kuten sille on tyypillistä.

Käyttäjien kokemusta vallankäytöstä leimasi neljä teemaa: Algoritmin keskeisimmän
motiivin ajatellaan olevan käyttäjien palveleminen, eikä muita motiiveja epäillä. Suh-
tautuminen vallankäytöön on kaksisuuntaista. Järjestelmältä halutaan apua, mutta
toisaalta kontrolli halutaan säilyttää itsellä. Osa käyttäjistä arvioi vallankäyttöä
yksinomaan lopputulosten näkökulmasta. Lisäksi korostetaan tarvetta läpinäkyvyy-
delle.

Valta-asetelmien havainnollistaminen tällä tavalla auttaa tuomaan konseptitason
keskustelua konkreettisemmalle tasolle. Siten se auttaa kaventamaan eri tieteenalojen
välistä kuilua. Lisäksi lähestymistavan selkeä etu on mahdollisuus tehdä tutkimusta,
joka ei ole riippuvaista teknologiajäteistä tai heidän palveluistaan.
Avainsanat algoritmi, algoritminen järjestelmä, valta, vallan kolme ulottuvuutta,
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Abstract
Biases, surveillance capitalism, and false news – the diverse but often questionable
consequences of the algorithms have attracted the interest of researchers in the 2010s.
In computer science, operation of the algorithms and people’s attitudes towards it
have been studied. Also, social consequences of the algorithms have been critically
studied by social scientists, but the link to traditional social science theories is thin.

The aim of this work is to bring the perspectives of computer science and the social
sciences together. I look at algorithmic systems from the perspective of power. I
utilize the classical political research theory of the three faces of power. Based on
that, I implemented a functional prototype that illustrates different power positions.
In my study, 12 participants tested the prototype and described their experience of
power in an interview.

The approach proved promising. The implemented prototype naturally reflects the
diversity of algorithmic power. It contains elements of power that the participants
observed. On the other hand, the indirect use of power is at least partially hidden,
as is typical.

The users’ experience of power was described by four themes: The main motive of
the algorithm is thought to be to serve users, and no other motives are suspected.
The attitude towards the use of power is two-way. People want help from the system,
but on the other hand they want to have control themselves. Some users evaluate the
use of power solely in terms of the outcome. In addition, participants emphasized
the need for transparency.

Illustrating power positions in this way helps to bring the concept-level debate to a
more concrete level. Thus, it helps to bridge the gap between different disciplines.
In addition, a clear advantage of the approach is the ability to conduct research that
is not dependent on big tech companies or their services.
Keywords algorithm, algorithmic system, power, three faces of power, prototype,

constructive research
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1 Johdanto

Datajournalismiin keskittyvä The Markup -toimitus (2020) nosti vuosiraportissaan
Algorithms Behaving Badly: 2020 Edition esille artikkeleita algoritmeista ja niiden
epäeettisistä seurauksista. Tässä muutamia otsikoita vuoden varrelta (käännökset
omiani):

The Markup, 28.5.2020: Pääsy estetty: Virheelliset automaattitarkistukset
sulkevat vuokralaiset ulos (Kirchner ja Goldstein 2020)
New York Times, 24.6.2020: Syytteessä virheellisesti algoritmin takia (Hill
2020)
The Markup, 23.7.2020: Googlen mainosjärjestelmä rinnastaa ”mustat
tytöt” pornoon (Yin ja Sankin 2020)
Consumer Reports, 18.9.2020: Lääketieteellisillä algoritmeillä on rotuon-
gelma (Waddell 2020)
MIT Technology Review, 4.12.2020: Sota salaisia, köyhyysloukkuja luovia
algoritmeja vastaan (Hao 2020)

Edellä olevat otsikot ovat yksittäisiä esimerkkejä algoritmien ongelmakohdista yhden
vuoden ajalta. Ne maalaavat kuvaa algoritmisissa järjestelmissä olevista laajemmista
ongelmista, jotka lisäävät esimerkiksi epätasa-arvoa. Myös tutkimuskirjallisuudessa
on lukuisia havaintoja algoritmisiin järjestelmiin sisältyvistä eettisistä ongelmista,
kuten syrjinnästä (esim. Bozdag 2013; O’Neil 2020), rasismista (esim. Chander 2017;
Noble 2018) sekä teknologia-alan suuryrityksille kerääntyvästä piilevästä vallasta
(esim. Burrell ja Fourcade 2021; Grimmelmann 2008).

Kuinka tilanteeseen on päädytty? Seaver (2019) esittää artikkelissaan kärjistyksen:
”insinöörit tuntevat järjestelmän toiminnan ja yhteiskuntatieteilijät toiminnan seu-
raukset”. Hänen mukaansa toimintaa ja seurauksia tulisi tutkia enemmän yhdessä.
Siksi tämän työn motivaationa on edesauttaa ohjelmistojen kehittäjien sekä yhteis-
kuntatieteilijöiden välistä keskustelua. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla hyvin
konkreettinen työkalu algoritmisten valta-asetelmien tutkimiseen, mikä voisi auttaa
tekemään yhteistyötä eri tieteenalojen välillä.

Valta on termi, jolla yhteiskuntatieteessä ja politiikan tutkimuksessa viitataan jonkun
tahon mahdollisuuteen hallita ja vaikuttaa toisen osapuolen toimintaan, arvoihin
ja uskomuksiin (Bachrach ja Baratz 1962). Vallan käsitteelle ei ole yhtä yleistä tai
yksiselitteistä määritelmää (Hay 1997). Siitä huolimatta vuodelta 2020 nostettujen
otsikoiden perusteella on käytännön tasolla ilmiselvää, että algoritmit käyttävät valtaa.
Ihmisryhmän yhdistäminen ensisijaisesti pornografiaan ihonvärin ja sukupuolen
perusteella on vallankäyttöä määrittäessään, miten keskustelemme asioista ja miten
suhtaudumme toisiimme. Syytteiden asettaminen ja vuokrahakemusten käsittely
taas on päätöksentekoa, eli suoraa vallankäyttöä (Dahl 1957).



9

Algoritmien käyttämää valtaa on tutkittu aiemmin. Osaltaan tutkimus keskittyy
yksittäisten algoritmien tuloksiin ja niiden seurauksiin (esim. DeVito, Gergle ja Birn-
holtz 2017; Fletcher ja Nielsen 2019; O’Neil 2020), hieman kuten otsikot edellä. Piste-
mäisillä tutkimuksilla on siis osoitettu, että algoritmit käyttävät yhteiskunnassamme
monenlaista valtaa.

Ilmiötä on myös tarkasteltu kokonaisuutena. Esimerkiksi Beer (2017) käsittelee,
kuinka algoritmiset järjestelmät ilmiönä vaikuttavat käsitykseemme maailmasta.
O’Neil (2020) taas piirtää yksittäisistä seurauksista laajempaa kuvaa siitä, miten big
data1 lisää eriarvoisuutta.

Tässä työssä yksi keskeinen pyrkimys on yhdistää nämä kaksi näkökulmaa. Lähestyn
ongelmaa ensin hyvin yleiseltä tasolta – vallan teoreettisesta käsitteestä. Selvitän,
kuinka vallan teoriat voisivat auttaa ymmärtämään algoritmisen vallan monimuo-
toisuutta. Sen jälkeen sovellan tätä ylätason ajattelua konkreettisesti toteuttamalla
toiminnallisen prototyypin ja selvittämällä tutkimuksen osallistujien kokemuksia
siitä.

Hyödynnän politiikan tutkimuksessa käytettyä Steven Lukesin (Lukes 1974) teoriaa
vallan kolmesta ulottuvuudesta ja jäsennän algoritmien käyttämää valtaa teorian
asettamaan viitekehykseen. Yksi politiikan tutkimuksen lähtökohta on, että valta on
monimutkainen ilmiö, ja se ilmenee myös epäsuorasti taustalla (Bachrach ja Baratz
1962; Lukes 1974). Samaa kuvailua voisi käyttää algoritmisesta vallasta. Teoria auttaa
jäsentämään havaittuja käytännön seurauksia paremmin ja siten tarkastelemaan
ilmiötä kokonaisuutena.

Käsittelen tässä työssä algoritmisten järjestelmien vallankäyttöä näkökulmasta, jossa
valtaa käytetään niiden ”läpi” tai niiden avulla. Vallankäyttäjiä ovat siis algorit-
misten järjestelmien kehittäjät tai omistajat eikä algoritmit itsessään. Beer (2017)
tarkastelee ilmiötä samalla tavalla, ja tekee huomion, että termi ”algoritminen valta”
voi antaa kuvan jonkinlaisesta scifi-dystopiasta. Kuitenkin olennaisinta on, millä
tavalla järjestelmiä kehitetään, ja siksi painotan ihmisten roolia. Lukesin (1974)
valtakäsitys tukee tätä siten, että hänen mukaansa vallankäyttö voi olla myös taha-
tonta tai jopa tiedostamatonta. Vaikka algoritmien luojat eivät tarkoituksellisesti ole
luoneet valta-asetelmia, ne ovat silti olemassa.

Valtaa ei voi tutkia huomioimatta vallankäyttäjän lisäksi vallankäytön kohteen
näkökulmaa. Tämä sisältyy myös Lukesin (ibid.) valtakäsitykseen: vallankäyttö
määritellään toimintana, joka on ristiriidassa vallankäytön kohteen intressien kans-
sa. Algoritmisten järjestelmien kontekstissa tämä tarkoittaa, että valta-asetelmia
tarkastellessa järjestelmän käyttäjien näkökulma sekä käyttäjän, järjestelmän ja
järjestelmän kehittäjien välinen suhde on otettava huomioon (Ytre-Arne ja Moe
2021). Keskittyminen pelkästään algoritmeihin tai niiden seurauksiin muodostaa

1Big datalla viitataan valtaviin data-aineistoihin, joiden tarkasteluun ja hyödyntämiseen ei voida
soveltaa perinteisiä datanhallintatyökaluja. Suomeksi voisi puhua suuraineistosta (esim. Kimmo
Pietiläisen käännös Cathy O’Neilin (2020) teoksesta).
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yksipuolisen kuvan (Livingstone 2019; Siles et al. 2020).

Aikaisempi käyttäjäkeskeinen algoritmitutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta
siihen, millainen on käyttäjien kokemus algoritmisten järjestelmien vallankäytöstä.
Ihmisten kokemukset järjestelmistä vaihtelevat (esim. Siles et al. 2020). Osa aikaisem-
masta tutkimuksesta on keskittynyt olemassa olevien järjestelmien, kuten Facebookin
tai Spotifyn, algoritmien tutkimukseen (esim. Bucher 2017; Burrell ja Fourcade 2021;
Rader ja Gray 2015). Silloin haasteena on tutkijan asema suhteessa tutkittavaan
järjestelmään. Tulkintoja valta-asetelmista voidaan tehdä ainoastaan algoritmin seu-
rausten perusteella. Systemaattinen tutkimus on hankalaa, koska tutkittava alusta
voi muuttua milloin vain. Esimerkiksi Seaverin (2019) mukaan Google ja Facebook
ajavat satoja A/B-testejä2 koko ajan: järjestelmät voivat samalla hetkellä toimia eri
käyttäjillä eri tavoilla.

Läpinäkyvyyden puute järjestelmien algoritmeihin on osaltaan ohjannut tutkimus-
ta keskittymään nimenomaan käyttäjien tulkintoihin järjestelmästä. Aiemmin on
esimerkiksi selvitetty käyttäjien ”maalaisjärjellä” tekemiä tulkintoja algoritmisista
järjestelmistä (esim. Siles et al. 2020; Ytre-Arne ja Moe 2021). Tällöin ei ole tarvetta
tietää algoritmin tarkkaa toimintaa, koska tutkimuksen keskiössä on käyttäjän tulkin-
ta siitä. Kuitenkin myös tämä tutkimusnäkökulma on keskittynyt pitkälti olemassa
olevien järjestelmien tutkimiseen, mikä herättää kysymyksen, mikä kaikki perustuu
käyttäjien omiin havaintoihin ja minkä he ovat oppineet esimerkiksi mediasta.

Algoritmitutkimuksen tekeminen oman – nykyisistä kaupallisista palveluista riippu-
mattoman – järjestelmän avulla voisi tarjota tutkimukselle keinon selvittää, kuinka
käyttäjät suhtautuvat algoritmisten järjestelmien toiminnallisuuksiin yleisemmin,
eivätkä vain yhden tunnetun sovelluksen parissa. Se on tämän diplomityön ensim-
mäinen tavoite: Selvitän konstruktiivisen lähestymistavan käyttömahdollisuuksia.
Käytännössä toteutan oman prototyypin, joka havainnollistaa erilaisia valta-asetelmia
eri käyttöliittymävaihtoehdoilla. Vaihtoehtojen rakentamisen runkona toimii Lukesin
(1974) teoria vallan kolmesta ulottuvuudesta.

Toinen tavoite on selvittää, miten tutkimuksen osallistujat kokevat eri valta-asetelmat
tietoteknisissä, algoritmeja hyödyntävissä järjestelmissä. Politiikan teorian mukaisten
valta-asetelmien sisällyttäminen rakennettavaan järjestelmään tietyllä tavalla osoittaa
algoritmisen vallan olemassaolon, mutta käyttäjien kokemusta selvittämällä voi
tarkastella, miten käyttäjät havaitsevat valta-asetelmat tai mitä he ajattelevat niistä
– eli mitä merkitystä teoreettisilla valta-asetelmilla on.

2A/B-testi viittaa tyypilliseen koeasetelmaan, jossa muutosta ohjelmistoon testataan osalla
käyttäjistä ja heidän toimintaansa verrataan verrokkiryhmään. Modernissa ohjelmistokehityksessä
tällaisia testejä voidaan julkaista helposti ja niiden tuloksia käsitellä automatisoidusti. (Young
2014)
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Tavoitteiden perusteella muotoillut tutkimuskysymykset (TK) ovat:

TK1: Millä tavalla algoritmisten järjestelmien valta-asetelmia voi havain-
nollistaa toiminnallisilla prototyypeillä?
TK2: Miten käyttäjät kuvailevat kokemustaan algoritmisten järjestelmien
käyttämästä vallasta?

Onnistuessaan konstruktiiviset ja teoreettiseen valtakäsitykseen kytkeytyneet proto-
tyypit voivat toimia työkaluina, jonka avulla voi aiempaa systemaattisemmin lähestyä
algoritmista valtaa koskevaa empiiristä tutkimusta.

Tutkimusotteeni on siis konstruktiivinen. Työn ongelmanasettelu, eli kuinka algo-
ritmisen vallan ilmiötä lähestytään oman prototyypin avulla, hyödyntää tietojen-
käsittelytieteen konstruktiivista ongelmanasettelua (Oulasvirta ja Hornbæk 2016).
Tutkimusprosessi rakentuu yhteiskuntatieteessä käytetyn konstruktiivisen tutkimusot-
teen ympärille (Lukka 2006). Algoritmisten järjestelmien kontekstissa se tarkoittaa
käytännössä oman toiminnallisen prototyypin toteutusta ja sen tutkimista käyttäjä-
kokeissa.

Lisäksi tutkimuksen taustalla vaikuttaa jossain määrin kriittinen näkökulma: pyrin
tekemään näkyväksi algoritmisiin järjestelmiin sisältyviä näkymättömiä tai kyseena-
laisia valta-asetelmia.

Rakenteeltaan diplomityöni seuraa vakiintunutta muotoa. Johdannon jälkeen tarkas-
telen aiheesta aikaisemmin tehtyä tutkimusta, paneutuen erityisesti vallan kolmeen
ulottuvuuteen, algoritmisten järjestelmien erityispiirteisiin sekä aiheesta aikaisem-
min tehtyyn käyttäjäkeskeiseen tutkimukseen. Kolmannessa osassa esittelen tämän
diplomityön tieteellisen lähestymistavan sekä tutkimusaineiston keräämisen ja ana-
lysoinnin metodit. Neljännessä osassa esittelen tutkimuksen tuloksia. Sen jälkeen
käyn läpi tutkimuksen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä. Viimeiseksi tarkastelen
työn luotettavuutta ja sen rajoitteita. Lisäksi pohdin, mitä annettavaa tuloksilla on
tulevalle tutkimukselle. Lopusta löytyvät lähdeviitteet sekä liitteenä tutkimuksessa
käytetty haastattelurunko.



12

2 Aikaisempi tutkimus

Diplomityössäni on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy siihen,
millä tavalla algoritmisia valta-asetelmia voi havainnollistaa. Tähän vastaamiseksi
aloitan esittelemällä Lukesin (1974) teorian vallan kolmesta ulottuvuudesta. Sen
jälkeen käyn läpi, mitä ovat algoritmiset järjestelmät ja kuinka niiden vallankäyttöä
voi tarkastella Lukesin teorian avulla.

Toinen työni tutkimuskysymys liittyy siihen, miten käyttäjät kuvailevat kokemus-
taan algoritmisten järjestelmien käyttämästä vallasta. Sen osalta käyn läpi, miten
käyttäjien kokemus ja suhtautuminen algoritmisiin järjestelmiin on ollut aiemmassa
tutkimuksessa läsnä. Lisäksi kerron, kuinka tämän työn konstruktiivinen lähestymista-
pa voisi täydentää aiempaa tutkimusta. Tarkemmin kuvaan tutkimukseni toteutusta
työn osassa kolme.

2.1 Vallan kolme ulottuvuutta: suora, epäsuora ja
piilevä valta

Käytän tässä työssä vallan teoreettiseen jäsentämiseen politiikan tutkimuksen viite-
kehystä vallan kolmesta ulottuvuudesta. Esittelen sen aluksi ulottuvuus kerrallaan.
Lopuksi käyn vielä läpi vallan kolmannen ulottuvuuden, piilevän vallan, erityispiir-
teitä. Vallan kolmen ulottuvuuden teoria toimii runkona valta-asetelmien havainnol-
listamiselle, joka on toinen tutkimukseni tavoitteista.

Yhdysvaltalainen tutkija Robert A. Dahl (1957) määritteli vallan henkilön A kyvyk-
kyydeksi saada henkilö B tekemään jotain, mitä B ei muuten tekisi. Hänen mukaansa
valtaa voi havaita esille tulevien ristiriitatilanteiden (konfliktien) kautta, ja val-
lankäyttöä tutkitaan ensisijaisesti valtaan liittyvien toimijoiden (vallankäyttäjä ja
vallankäytön kohde) kautta. Määritelmän avulla hän esittää myös konseptin vallan
vertailtavuudesta, jonka avulla voi vertailla kahden tai useamman henkilön hallussa
olevan vallan määrää numeerisesti.

Dahlin tavoitteena oli luoda määritelmä, jota voi konkreettisesti soveltaa empiirisessä
tutkimuksessa. Hän siis keskittyi määrittelemään ne vallankäytön muodot, jotka
ovat konkreettisesti havaittavissa – niin sanotun suoran vallan. Tähän pureutuivat
valtatutkijat Peter Bachrach ja Morton Baratz (1962) omassa artikkelissaan The
Two Faces of Power. Heidän mukaansa Dahlin näkemys on puutteellinen, koska
ei voida olettaa, että konkreettisesti havaittavissa oleva päätöksenteko ilmentäisi
kaikkea tilanteessa olevaa vallankäyttöä.

Suoran päätöksenteon lisäksi vallankäyttöä on esimerkiksi se, kun määritellään,
minkä vaihtoehtojen välillä päätös tehdään. Toisin sanoen valtaa käyttävät tahot
voivat rajoittaa varsinaisen päätöksenteon ainoastaan heille sopiviin asioihin. Tämän
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kaltainen vallankäyttö ei ole havaittavissa, jos tutkitaan Dahlin (1957) määritelmän
mukaisia suoria konfliktitilanteita.

Bachrachin ja Baratzin (1962) keskeinen kysymys on, mitä jos tämä vaikeammin
havaittava epäsuora valta onkin ratkaisevaa konkreettisen lopputuloksen kannalta –
eikö se olisi silloin syytä ottaa huomioon vallan käsitteen määrittelyssä? Heidän mu-
kaansa valtaa analysoidessa on siis huomioitava päätöksentekotilanteen ympäristö, eli
esimerkiksi olemassa olevat vinoumat (engl. bias), status quo ja siitä hyötyvät tahot
sekä päätöksenteon agenda. Vallan määrittelyä ei voi rajata pelkkään päätöksente-
koon, koska silloin jätetään huomioitta mahdollisesti merkittävä osa vallankäytöstä.
Suoran päätöksentekotilanteen lisäksi Bachrach ja Baratz (ibid.) kehottavat tarkas-
telemaan myös päätöksentekoympäristön taustalla piilevien uskomusten, intressien
ja ennakkoluulojen vaikutusta. Epäsuoraa valtaa voidaan kutsua vallan toiseksi
ulottuvuudeksi.

Steven Lukes (1974) jatkoi Bachrachin ja Baratzin ajatusta epäsuorasta vallasta. Hän
esittelee vallan kolmannen ulottuvuuden: taustalla tapahtuvan, näkymättömän tai
piilevän vallankäytön. Lukesin mukaan vallankäyttöä analysoitaessa päätöksenteko-
ympäristöä ja sen taustatekijöitä ei ole pelkästään otettava huomioon, vaan niihin on
suhtauduttava vallankäytön yhtenä ilmentymänä. Vallankäytön kolmas ulottuvuus
voi olla ikään kuin välillistä: se voi tapahtua vaikuttamalla jonkun tahon intresseihin
tai käsitykseen siten, että vaikutuksen kohde alkaa tiedostamattaan edistää samoja
tavoitteita vallankäyttäjän kanssa.

Toinen merkittävä ero vallan kolmannessa ulottuvuudessa on ristiriitatilanteiden
merkitys. Sekä Dahlin (1957) että Bachrachin ja Baratzin (1962) ajattelun lähtö-
kohtana toimi oletus, että vallankäyttö on havaittavissa ensisijaisesti esiin tulevien
ristiriitatilanteiden kautta. Dahlin määritelmä keskittyi avoimiin ristiriitoihin, kun
taas Bachrach ja Baratz perustelivat, kuinka myös taustalle jäävät ristiriitatilanteet
sisältävät vallankäyttöä ja ne tulisi siten sisällyttää vallan määritelmään.

Lukesin määritelmän mukaan on kuitenkin mahdollista, että ristiriitatilanteet jäävät
kokonaan havaitsematta, eivätkä ne siksi voi olla vallankäytön määrittelyn edellytys
(Hay 1997). Jos vallankäyttäjä muovaa vallankäytön kohteen intressejä itselleen sopi-
vaan suuntaan, ei ristiriitatilannetta pääse syntymään, mutta siitä huolimatta valtaa
on käytetty. Lukesin määritelmän mukaan voi olla mahdollista, ettei vallankäytön
kohde havaitse, että tilanteessa käytetään valtaa (ibid.).

Lukes tiivisti määritelmänsä yksinkertaistukseen, jonka mukaan vallankäyttöä on,
kun A vaikuttaa B:hen tavalla, joka on ristiriidassa B:n todellisten intressien kanssa
(Lukes 1974). Määritelmästä voi huomata, että se nojaa todella vahvasti vallankäytön
kohteen intresseihin. Lukes käyttää termiä ”todellinen intressi” (engl. real interest),
jolla hän viittaa siihen, että yksilön perimmäinen tarve voi erota siitä, minkä yksilö
kokee olevan oma tavoitteensa. Piilevä, taustalla tapahtuva vallankäyttö voi ilmetä
juurikin suhteessa todellisiin intresseihin: jos ihmiseen vaikutetaan ja sen myötä hän
alkaa tavoitella asioita, jotka eivät ole hänen todellisten tarpeidensa mukaisia, vaikut-
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taminen itsessään tulisi nähdä vallankäyttönä. Tämänkaltainen taustalla tapahtuva
vallankäyttö oli Lukesin kiinnostuksen kohteena (Hay 1997).

Lukesin määritelmään piilevästä vallasta sisältyy ajatus, että vallankäytön kohde
saattaa myöntyä asemaansa (Dowding 2006). On mahdollista, että myöntyminen
tapahtuu tiedostamatta, ja Lukes haluaa nimenomaan analysoida näitä tilanteita
(Dowding 2011): Minkälainen vallankäyttö johtaa tilanteeseen, jossa vallankäytön
kohde alistuu ja on jopa tyytyväinen tilanteeseen, joka on hänen omien intressiensä
vastainen? Lukes (2005) on selittänyt tätä myöhemmin siten, että vallan kolmas
ulottuvuus ilmenee usein rakenteiden ja ideologioiden kautta.

Lukes täydentää määritelmäänsä tarkentaen, että vallan kolmas ulottuvuus ilmenee
vain ”dominointina” (ibid.). Dominoinnilla Lukes viittaa tilanteeseen, jossa vallan-
käyttöön liittyy kaksi tahoa, jotka eivät ole tasavertaisessa asemassa (dominoija ja
dominoitava, tässä työssä myös vallankäyttäjä ja vallankäytön kohde). Tällä Lukes
tekee eron vallan muihin määritelmiin, kuten kollektiiviseen valtaan, jossa vallan
saaminen edellyttää eri tahojen liittoutumista tai yhteistyötä (Dowding 2011). On
huomionarvoista, että dominointi ei ota kantaa arvoihin tai syihin vallankäytön
taustalla, vaan kyse on juurikin suhteen asymmetriasta ja kahdenvälisyydestä. Domi-
nointi voi esimerkiksi tapahtua tiedostamatta ja tällöin se ei yleensä ole moraalisesti
niin tuomittavaa kuin tarkoituksellinen dominointi (Dowding 2006).

Toisaalta käsitteen ”todellinen intressi” käyttäminen asettaa määritelmän myös
alttiiksi kritiikille. Kuka voi määritellä, mikä on itse kunkin tahon ”todellinen”
intressi? Esimerkiksi Ted Bentonin (1981) kritiikki kohdistuu juuri tähän: ei ole
mahdollista objektiivisesti määrittää, mitkä ovat ihmisten todellisia intressejä, ja
analyysit ovat aina latautuneita arvoista ja ideologioista. Lukes (2005) ei näe tätä
ongelmana, koska hänen tavoitteenaan on nimenomaan tutkia vallan arvolatauksia ja
niiden ilmenemistä käytännössä. Toinen selkeä ero vallan määrittelyssä on, tuleeko
keskittyä siihen, että jollakulla on valtaa (esim. Benton 1981) vai siihen, että joku
käyttää valtaa (esim. Lukes 1974).

Tutkijat tuskin koskaan saavuttavat yksimielisyyttä vallan määritelmästä (Hay 1997).
Tämän diplomityön kannalta on tärkeää pystyä erittelemään vallan eri ilmenemis-
muotoja, ja siinä kolmen ulottuvuuden erittely on hyödyksi. Lukesin käsitys piilevästä
vallasta on hedelmällinen myös algoritmisten järjestelmien kontekstissa, koska vain
osa algoritmien vaikutuksista on suoraa vallankäyttöä. Niiden toiminta tapahtuu
usein taustalla ja teknisesti tavoilla, joita useat käyttäjät eivät ymmärrä.

Olen edellä esitellyt vallan kolmen ulottuvuuden määritelmän teoreettisesta näkökul-
masta. Osassa 2.3 käsittelen vallan ilmenemismuotoja eri ulottuvuuksissa nimeno-
maan algoritmisten järjestelmien kontekstissa, mutta ennen sitä määrittelen, mitä
algoritmit ovat ja mitä algoritmisilla järjestelmillä tarkoitetaan.
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2.2 Algoritmi ja algoritminen järjestelmä

Algoritmi on laskennallinen menetelmä, joka tuottaa jonkin ratkaisun annettujen
lähtöarvojen perusteella. Tarkastelen tässä työssä algoritmia erityisesti tietojen-
käsittelytieteen näkökulmasta. Tietojenkäsittelyssä algoritmiksi kutsutaan ketjua
koneellisia toimenpiteitä, jotka algoritmille annetun datan perusteella tuottavat tietyn
lopputuloksen (Cormen et al. 2009). Algoritmit tekevät usein päätöksiä esimerkiksi
yksinkertaisilla ehtolausekkeilla (esim. ”jos ehto X on tosi, tee toiminto A, muuten
siirry toimintoon B”). Monimutkaisemmat algoritmit hyödyntävät kehittyneempiä
teknologioita, kuten data-analyysiä tai koneoppimista (Ananny 2016; Seaver 2019).

Algoritmi-termi on alunperin matemaattinen käsite, ja kenties sen takia algoritmeja
pidetään joskus objektiivisina. Algoritmi toteuttaa aina säännöntarkasti samat
toimenpiteet. Objektiivisuuden voidaan ajatella pitävän paikkansa, jos kyseessä on
puhtaasti mekaaninen toimenpide, kuten esimerkiksi jakokulmalla jakaminen. Myös
tietojenkäsittelytieteessä algoritmi käsittelee loppujen lopuksi aina numeroita, ja
samoilla numeerisilla lähtöarvoilla se tuottaa aina saman numeerisen lopputuloksen.
Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita, että algoritmit olisivat objektiivisia.

Objektiivisuuden asettaa kyseenalaiseksi se, miten kokemamme reaalimaailma muu-
tetaan tietojenkäsittelyssä numeroiksi (Seaver 2019). Todellisen maailman muutta-
minen luvuiksi pitää nimittäin sisällään aina kehittäjien valintoja (Gillespie 2014;
Kraemer, Van Overveld ja Peterson 2011; Seaver 2019). Esimerkiksi sosiaalisen me-
dian julkaisun kiinnostavuutta voidaan arvioida sen perusteella, paljonko se on saanut
”tykkäyksiä” muilta käyttäjiltä. Kehittäjät ovat tällöin valinneet numeeriseksi mitta-
riksi juuri tykkäysten lukumäärän. On kuitenkin ilmeistä, että esimerkiksi surullisten
uutisten yhteydessä julkaisusta ”tykkääminen” ei välttämättä tunnu käyttäjistä luon-
tevalta. Myöskään ihmisen tahatonta erehtyväisyyttä ei voi sivuuttaa: algoritmit ovat
ihmisten luomia, joten objektiivisuutta vääristää ohjelmiston luojan inhimillisyys
(Gillespie 2014).

Algoritmi on usein vain yksittäinen osa isompaa ohjelmistoa. Algoritmin vallankäyt-
töä tarkasteltaessa on mielekkäämpää tarkastella algoritmisia järjestelmiä. Termillä
viitataan kokonaisuuteen, jossa yksittäiset algoritmit operoivat (Ananny 2016; Beer
2017; Gillespie 2017; Seaver 2019; Willson 2017). Kokonaisuus käsittää (1) ohjel-
miston, jossa algoritmi toimii, (2) datan, jota se hyödyntää, sekä (3) ympäristön,
jossa ohjelmisto on rakennettu ja jossa se operoi (Ananny 2016). Käsite on tarpeelli-
nen, koska toimintaympäristö ja data ovat algoritmille usein välttämättömiä sekä
oleellinen osa algoritmien käyttämää valtaa (kts. osa 2.3).

Algoritmiset järjestelmät voivat olla huomattavan monimutkaisia. Sitä havainnol-
listavat tilanteet, jolloin algoritmi on toiminut kyseenalaisesti tai eri tavalla kuin
sen kehittäjät tarkoittivat. Esimerkiksi Seaverin (2019) mukaan Google ei osannut
selittää, mistä syystä sen Android-puhelinten sovelluskaupassa homoseksuaaleille
suunnatun sovelluksen yhteydessä suositeltiin toista, seksuaalirikollisille suunnattua
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sovellusta (Ananny 2011; Seaver 2019). Syy algoritmisen järjestelmän puutteisiin
voi olla sen missä tahansa osassa, kuten lähtödatassa, infrastruktuurissa tai algorit-
meissa. On myös mahdollista, että algoritmi toimii tismalleen kuten on suunniteltu
eikä datassa ole vikaa: kehittäjät eivät vain välttämättä ole osanneet ennakoida sitä
sosiaalista ympäristöä, jossa järjestelmää käytetään.

Myös monimutkaisuus aiheuttaa osaltaan sen, että algoritmisia järjestelmiä ei voi
pitää objektiivisina. Taustalla vaikuttavat ohjelmistojen luojien omat arvot (Beer
2017; Mager 2012), joita kehittäjät eivät välttämättä edes huomaa ja jotka päätyvät
vaikuttamaan järjestelmän toimintaan.

2.3 Algoritmisten järjestelmien käyttämä valta

Tämän diplomityön tavoite on selvittää, millä tavoilla algoritmisia valta-asetelmia
voi havainnollistaa ja miten käyttäjät ne kokevat. Sitä varten on ymmärrettävä,
mitä erilaiset valta-asetelmat – esimerkiksi vallan kolme ulottuvuutta – ylipäätään
tarkoittavat algoritmien kontekstissa. Tässä osassa käyn läpi algoritmisen vallan
monimuotoisuutta ja pyrin esittämään kokonaiskuvan, joka aiemman tutkimuskirjal-
lisuuden valta-havainnoista muodostuu.

Tutkimuskirjallisuudessa on selkeästi havaittu, että algoritmiset järjestelmät käyttävät
valtaa. Ne määrittävät, mitä tietoa ihmiset löytävät internetistä (Grimmelmann 2008;
Mager 2012), sanelevat ketkä saavat huomiota sosiaalisessa mediassa (Bucher 2012),
tarjoavat alustan ja samalla määrittävät säännöt lukuisille elinkeinoille (Willson
2017), antavat lääketieteellisiä näkemyksiä (Kraemer, Van Overveld ja Peterson
2011) ja päättävät ketkä saavat lainaa tai kutsun työhaastatteluun (Chander 2017).
Edellä esitetyt tutkimukset osoittavat, että algoritmit käyttävät monenlaista valtaa,
mutta kuitenkin ne ovat pistemäisiä havaintoja algoritmien vaikutuksista. Laajaa
yhteenvetoa algoritmisen vallan ilmentymistä ei sen sijaan kirjallisuudesta löydy.

Algoritmisten järjestelmien vallan monimuotoisuuden hahmottamiseksi voidaan tar-
kastella, millä eri tavoilla valta käytännössä ilmenee. Jamie Susskind esittää teokses-
saan Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech (2018), että
tulevaisuudessa teknologian käyttämä valta ilmenee erityisesti kolmella tavalla, joita
käyn läpi tämän seuraavissa alaosioissa: päätöksentekona ja rajoittamisena (2.3.1),
valvontana ja tarkkailuna (2.3.2) sekä käsitysten hallintana (2.3.3).

Susskindin jaottelua ei ole käytetty tutkimuskirjallisuudessa sellaisenaan, vaikka
hänen lähestymistapansa ammentaakin yhteiskuntatieteellisestä teoriasta. Käytän
jaottelua kuvaamaan ylätasolla, millä tavoilla algoritmisten järjestelmien vallankäyttö
ilmenee todellisuudessa. Vallankäytön konkreettisten ilmentymien erittely on tärkeää,
koska tämän diplomityön tutkimus pyrkii valta-asetelmien havainnollistamiseen
käytännössä.
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Vallankäytön ilmentymät eivät ole sama asia kuin vallan ulottuvuudet. Vallan ulot-
tuvuudet kuvaavat, minkälaisia vallankäytön muodot ovat, miten niiden seuraukset
voidaan havaita sekä minkälainen on vallankäyttäjän ja vallankäytön kohteen suh-
de. Vallan ilmentymät, kuten niitä tässä nimitän, kuvaavat enemmän vallankäytön
konkreettisia muotoja: esimerkiksi mitä teknologioita ne hyödyntävät ja missä käyt-
tökonteksteissa ne tapahtuvat.

Algoritmisia järjestelmiä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa usein esille nouseva
teema on erilaiset vinoumat. Friedman ja Nissenbaum (1996) määrittelevät vinouman
tietojärjestelmissä ominaisuudeksi, joka systemaattisesti ja epäreilusti syrjii jotakin
yksilöä tai tahoa muiden kustannuksella. Heidän mukaansa vinoumat johtuvat
teknisistä rajoitteista, sosiaalisesta ympäristöstä (esim. ohjelmoijien inhimillisyys tai
arvomaailma) tai ihmisten tavasta käyttää ohjelmistoa. Vinoumat ovat yleinen ilmiö,
jonka avulla on todistettu algoritmisten järjestelmien käyttävän kyseenalaista valtaa
(esim. Bozdag 2013; Burrell et al. 2019; Chander 2017; Willson 2017).

En kuitenkaan nosta vinoumia yhdeksi vallankäytön ilmentymäksi, koska vinouma
itsessään on vain ero todellisuuden ja tietojärjestelmässä mallinnetun todellisuuden
välillä. Vasta vinoumien perusteella tehdyt valinnat, päätökset ja muut toimenpiteet
ovat vallankäytön ilmentymiä. Rekrytointialgoritmien vinoumat ovat tyypillinen
esimerkki (Köchling ja Wehner 2020). Algoritmin tulos itsessään ei ole vallankäyttöä,
mutta jos sen perusteella tehdään rekrytointipäätös, se on vallankäyttöä.

Algoritmisten järjestelmien valtaa tarkasteltaessa nousee myös esille kysymys, ku-
ka valtaa käyttää. Beer (2017) nostaa esille oleellisen kysymyksen: kun puhutaan
”algoritmien vallasta”, onko valta todella algoritmeilla – vai käytetäänkö valtaa
algoritmien kautta? Kysymystä voi lähestyä monesta näkökulmasta, mutta jos hyväk-
symme Lukesin oletuksen, että vallankäyttö voi olla tahatonta tai tiedostamatonta,
se mahdollistaa suhtautumisen algoritmeihin vallankäytön välineenä, ja todellisen val-
lanpitäjien olevan algoritmisten järjestelmien luojat ja omistajat. Burrell ja Fourcade
(2021) näkevät vallan olevan nimenomaan algoritmien luojien hallussa. He näke-
vät ”ohjelmoivan eliitin” pitävän hallussaan valtaa, koska pystyvät hallitsemaan ja
ymmärtämään teknisiä työkaluja, toisin kuin muut ihmiset.

Algoritmisten järjestelmien vallan taustalla olevia tekijöitä voi tarkastella myös teo-
reettisesta viitekehyksestä. Lukesin (1974) mukaan valta on aina yhteydessä arvoihin
ja ideologioihin, mikä voi tapahtua myös tiedostamatta. Erityisesti vallan kolman-
nessa ulottuvuudessa, näkymättömässä vallankäytössä, dominoitavien näkemyksiin
vaikutetaan omien arvojen ja ideologioiden mukaan. Mager (2012) on esittänyt,
että ideologiat vaikuttavat myös algoritmisten järjestelmien vallankäytön taustal-
la. Hänen mukaansa liiketoiminnalliset arvot ja kapitalismi ideologiana vaikuttavat
hakukoneiden toimintaan, eikä niitä voi jättää tarkastelun ulkopuolelle.

Seuraavaksi tarkastelen algoritmisen vallan ilmenemismuotoja Susskindin (2018) käyt-
tämän jaottelun mukaan. Taulukko 1 kokoaa yhteen vallankäytön eri ulottuvuudet
ja niiden konkreettisia ilmentymiä.
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2.3.1 Valta päätöksentekona ja rajoittamisena

Päätöksenteolla ja rajoittamisella viitataan tilanteisiin, jossa algoritmi vaikuttaa
käyttäjän mahdollisuuksiin toimia. Usein se on Dahlin (1957) esittelemää suoraa
vallankäyttöä. Yksinkertaisimmillaan algoritmit tekevät päätöksiä ja rajoittavat
suoraviivaisilla ehtolausekkeilla, mitä toimintoja voimme tehdä ja mitä emme. Esi-
merkiksi verkkopankissa tililtä ei pysty nostamaan rahaa enempää kuin tilillä on
varoja. Lisäksi päätöksentekoa voi esiintyä myös monimutkaisemmissa malleissa,
kuten koneoppimisalgoritmeissa.

Susskind (2018) huomauttaa, että oleellinen ominaispiirre algoritmien käyttämässä
rajoittamisvallassa on sen ehdottomuus: algoritmit toteuttavat niille annettuja ohjeita
tismalleen, kun taas ihmiset saattavat tehdä ohjeisiin poikkeuksia oman harkintansa
mukaan. Verkkopankkiesimerkissä tämä tuskin olisi toivottua, mutta monimutkai-
sempi kysymys on, kuinka rajoittamisvaltaa käytetään, jos esimerkiksi sosiaaliturva-
tai vakuutushakemuspäätöksiä siirretään algoritmeille. Algoritmi käsittelee hakemus-
lomakkeet kirjaimellisesti, ja pystyy ottamaan huomioon vain etukäteen määritellyt
poikkeukset.

Michale Lipsky (1980) kirjoitti ”katutason byrokraateista”. Termillä hän viittasi
byrokraattisen järjestelmään osaan, joka edustaa instituutiota ja on interaktiossa
suoraan yleisön kanssa. Esimerkkeinä voidaan nimetä opettajat, asiakasvirkailijat
ja tuomarit. Alkhatib ja Bernstein (2019) tutkivat samaa päätöksenteon kerrosta
algoritmien kontekstissa. Heidän keskeinen havaintonsa on sama kuin Susskindilla:
jos algoritmisten järjestelmien päätöksentekoa korjataan, se tehdään vasta jälkikä-
teen. Ihmistoimijat – ”katutason byrokraatit” – taas tarkentavat päätöksentekoaan

Kuva 1: Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein (2021)
kertoo Twitterissä, kuinka automaattisen ylinopeusvalvonnan päätöstä muutettiin
harkinnanvaraisesti. Jos päätöksentekijänä olisi ollut ihminen, harkinta olisi voitu
tehdä jo ennen sakon antamista. Algoritmin ehtolauseke ei tätä mahdollista, ellei
kyseistä poikkeustapausta erikseen etukäteen määritellä.
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sääntöjen rajatapauksissa jo ennen kuin tekevät päätöksen (Alkhatib ja Bernstein
2019). Ero on päätöksenteon kohteen eli yksilön kannalta merkittävä. Esimerkki
päätöksenteon ehdottomuudesta ja sen korjaamisesta jälkikäteen kuvassa 1.

Susskind (2018) käyttää päätöksenteosta ja rajoittamisesta englanninkielistä sanaa
force (voima, pakko, valta), mutta haluaa kuitenkin erottaa sen termistä coerce
(”pakottaa uhkaamalla”). Susskindin esimerkki koskee suljettua ovea: Perinteistä
kirjoitettua lakia kuvastaa ovessa oleva ”Pääsy kielletty rangaistuksen uhalla” -kyltti
(uhkaamalla pakottamista). Digitaaliset järjestelmät taas mahdollistavat helpommin
tiettyjen toimintojen tekemisen mahdottomaksi – eli oven lukitsemisen. Yhdistet-
tynä rajoittamisen ehdottomuuteen tämä asettaa aiempaa tiukempia vaatimuksia
algoritmisille järjestelmille ja niille ulkoistettavalle päätöksenteolle.

Rajoittaminen voi edustaa myös vallankäytön toista ulottuvuutta, epäsuoraa valtaa.
Epäsuoraa rajoittamista ovat esimerkiksi suunnitteluvalinnat järjestelmän käyttöliit-
tymässä. Dark design pattern -ilmiöllä viitataan valintoihin, joilla käyttäjän toimintaa
ohjataan haluttuun suuntaan, esimerkiksi piilottamalla joitakin toimintoja epäin-
tuitiivisten polkujen taakse (Gray et al. 2018). Tällöin käyttäjällä on periaatteessa
mahdollista tehdä oma päätös, mutta järjestelmä käyttää valtaa tehdessään tietyn
päätöksen vaikeammaksi tehdä kuin toisen. Esimerkki tällaisesta rajoittamisesta
Yleisradion verkkosivuilta kuvassa 2.

Lukesin (1974) määritelmään vallan kolmannesta ulottuvuudesta sisältyy ajatus yk-
silön todellisista intresseistä (vastakohtana subjektiivisille, yksilön omille intresseille).

Kuva 2: Yleisradion sivustolla (yle.fi) käyttäjä voi valita, salliiko evästeiden käyt-
tämisen eri tarkoituksiin. Luvan antaminen onnistuu yhdellä painalluksella, mutta
sen evääminen on edellyttää useaa painallusta. Toisessa ruudussa käyttäjän valinnat
vahvistava painike on sijoitettu epäintuitiivisesti vasemmalle ja värityksellä määritet-
ty toissijaiseksi. Järjestelmä siis ohjaa käyttäjää tekemään tietyn valinnan, vaikka
käyttäjällä onkin mahdollisuus tehdä oma päätös. Sivustolla vierailtu 16.9.2021.
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Tästä näkökulmasta katsoen myös päätöksenteko ja rajoittaminen voidaan joissain
tilanteissa nähdä vallan kolmannen ulottuvuuden ilmentymänä. Esimerkkinä voidaan
tarkastella uhkapelisivuston algoritmeja: vaikka peliriippuvainen käyttäjä ilmaisee
haluavansa jatkaa pelaamista, se ei välttämättä ole hänen todellisten intressiensä
mukaista. Algoritminen järjestelmä voi siis käyttää valtaa antaessaan pelaamisen jat-
kua, vaikka käyttäjän toiminta antaisi viitteitä vakavasta peliriippuvuudesta. Tämä
näkökulma edellyttää, että hyväksytään jossain määrin kiistelty ajatus todellisten
intressien roolista ja mahdollisuudesta kenenkään ulkopuolisen määrittää, mitä ne
ovat.

2.3.2 Valta tarkkailuna ja valvontana

Valvonta ja tarkkailu ovat myös perinteistä vallankäyttöä, mutta sen hyödyntämis-
mahdollisuudet ovat algoritmien avulla aiempaa suuremmat (Susskind 2018). Lisäksi
useat algoritmiset järjestelmät ovat riippuvaisia valvonnasta, koska sen tuottama
data toimii pohjana algoritmien luojien liiketoiminnalle (Zuboff 2019). Algoritmiset
järjestelmät mahdollistavat esimerkiksi laajan valvontakameramateriaalin yhdistä-
misen kasvojentunnistukseen (Kamgar-Parsi, Lawson ja Kamgar-Parsi 2011), mi-
kä olisi käytännössä mahdotonta ihmisresurssein. Digitaalisessa maailmassa, kuten
internet-sivustoilla ja sosiaalisen median sivustoilla, tarkkailu voi olla huomattavasti
kattavampaa kuin aiemmin: verkossa käyttäjän jokaista liikettä voidaan valvoa.

Luotonmyöntämisen kehitys Yhdysvalloissa kuvastaa hyvin tarkkailuvallan laaje-
nemista algoritmien kontekstissa. O’Neil (2020) kuvaa, kuinka ensimmäiset lainan
myöntämiseen käytetyt algoritmit perustuivat 1960-luvulla FICO-yhtiön malliin, joka
perustui ainoastaan lainanhakijan taloudelliseen tilanteeseen. Malli oli läpinäkyvä, ja
lainanhakijoille voitiin kertoa, kuinka voi parantaa omia lainansaantimahdollisuuksi-
aan: ”vähennä velkaa, maksa laskut ajallaan ja lopeta uusien luottokorttien tilaami-
nen” (ibid.). Tällöin valta ilmeni lähinnä edellisessä osassa kuvatun rajoittamisen
tavoin: hakija sai lainan, jos oli hoitanut talouttaan riittävän hyvin.

Sittemmin vallankäyttö luotonmyönnön yhteydessä on laajentunut myös tarkkailuval-
lan puolelle. O’Neil (ibid.) kuvaa, kuinka esimerkiksi luottokorttiyhtiöt voivat muodos-
taa arvion asiakkaan lainankantokyvystä käyttäjän aiemman internet-selaushistorian
perusteella. Algoritminen järjestelmä on siis käyttänyt valtaa tarkkailemalla käyttä-
jää jo kauan ennen kuin siltä on varsinaisesti pyydetty arviota. Käytännössä vallasta
on tullut sen toisen ulottuvuuden mukaista epäsuoraa vallankäyttöä.

Vallan kolme ulottuvuutta auttavat hahmottamaan tarkkailuvallan muut puolet.
Susskind (2018) huomauttaa, että valvonta on todellisuudessa enemmän kuin yli-
nopeusvalvonnan kaltaista suoraa vallankäyttöä. Epäsuoraa vallankäyttöä on, kun
valvonnasta kertynyttä dataa hyödynnetään erilaisiin tarkoituksiin. Vallan kolmatta
ulottuvuutta, piilevää valtaa, edustavat tilanteet, joissa pelkkä tarkkailun mahdolli-
suus vaikuttaa ihmisen toimintaan. Esimerkiksi pelkästään tieto siitä, että jokainen
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hakukoneeseen syötetty hakulauseke voidaan tallentaa, voi vaikuttaa siihen, mitä
käyttäjät hakukoneeseen kirjoittavat. Käyttäjät ovat nykyään tietoisia algoritmien
tarkkailuvallan mahdollisuuksista, vaikka eivät täysin ymmärtäisikään niiden toimin-
taa teknisesti (esim. Coll 2014; Ytre-Arne ja Moe 2021).

Tarkkailuvalta on yksi modernien algoritmisten järjestelmien merkittävä ominais-
piirre, joka on saanut myös paljon huomiota. Se johtuu siitä, että valtaosa eniten
käytetyistä ja suurimmista algoritmisista järjestelmistä ovat kaupallisia. Kaupallisten
järjestelmien liiketoimintamalli perustuu usein datan keräämiseen, minkä myötä on
alettu jopa puhua modernista valvontataloudesta tai valvontakapitalismista (Zuboff
2019). Datan kerääminen on laajaa eikä perustu järjestelmien toiminnan kannalta
vain välttämättömiin asioihin. Käyttäjillä ei usein ole kunnollista tietoa, miten heitä
koskevaa dataa kerätään, analysoidaan ja käytetään (Coll 2014).

Valvontatalouden merkitys vallankäytön kannalta ei ole niinkään suora vallankäyttö.
Sen tärkein tuote on data, joka toimii polttoaineena myöhemmälle vallankäytölle.
Christinin mukaan (2020) datan omistajat ja hyödyntäjät käyttävät valtaa mää-
rittäessään, mitä datalla tehdään. Esimerkiksi datan perusteella tehtävä luokittelu
ja arvottaminen ohjaavat ihmisten ja yhteisöjen toimintaa. Lisäksi Christin (ibid.)
huomauttaa, että valvonta rajoittaa ihmisten yksityisyyttä ja on siten vallankäyttöä
vaikuttaessaan ihmisten toimintaan.

2.3.3 Valta käsitysten hallintana

Kolmas Susskindin (2018) esille nostama teema on käsitysten hallinta (engl. per-
ception-control). Tyypillisimmillään se toteuttaa Lukesin (1974) määritelmää vallan
kolmannesta ulottuvuudesta: se on vaikuttamista ihmisten käsityksiin ja uskomuksiin.
Esimerkiksi Allcott ja Gentzkow (2017) tutkivat valeuutisten leviämistä Yhdysval-
loissa vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Heidän havaintonsa tukevat ajatusta
sosiaalisen median alustojen roolista vallankäyttäjänä. Alustat voivat vaikuttaa
ihmisten käsityksiin määrittämällä, minkälaisia uutisia käyttäjille nousee esille.

Käsitysten hallinta voi olla myös epäsuoraa. Esimerkiksi internetiä on sen valtavan
sivustomäärän takia vaikea selata ilman hakukoneita, joten hakukoneet käyttävät
merkittävää valtaa päättäessään, mille sivustoille käyttäjät päätyvät (Grimmelmann
2008; Lucas D. Introna 2000). Voidaan sanoa, että hakukoneet käyttävät valtaa,
joka ei ole näkymätöntä: käyttäjät tietoisesti pyytävät apua hakukoneelta ja voivat
esimerkiksi valita useiden eri hakukoneiden välillä. Toisaalta hakukoneet ovat hy-
vä esimerkki algoritmisen vallan monimuotoisuudesta: epäsuoran vallan lisäksi ne
sisältävät myös piilevän vallan elementtejä, kuten käyttäjien pitkäaikaista seurantaa.

Rajanveto sen suhteen, milloin tämänkaltainen algoritminen suodatus on vallankäyt-
töä, ei ole yksiselitteinen. Esitän yhdeksi mahdollisuudeksi vallankäytön määrittämi-
seen läpinäkyvyyden arviointia. Jos tehtävä suodatus on käyttäjälle yksiselitteinen
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(kuten yksinkertainen hakutoiminto, jonka toimintalogiikka on käyttälle selvä), toimii
algoritmi lähinnä työkaluna jättäen vallan käyttäjälle. Jos taas käyttäjä ei voi tar-
kasti tietää, millä perusteilla algoritmi valitsee hakutulokset (esimerkiksi internetin
suuret hakukoneet), siirtyy valta enemmän järjestelmälle ja sen kehittäjille.

Sosiaalisen median julkaisuvirta ja sen personointi voi vaikuttaa siihen, miten ja
mistä asioista keskustellaan. Ei ole yksiselitteistä, edustaako tämä vallan kolmen
ulottuvuuden toista (epäsuora valta) vai kolmatta (piilevä valta) ulottuvuutta. Jär-
jestelmän luoma julkaisuvirta määrittää, mitä käyttäjä voi tehdä (esim. nähdä tai
reagoida), minkä perusteella kyse voisi olla epäsuorasta vallankäytöstä. Toisaalta täs-
sä esimerkissä näkymättömän vallan puolesta puhuu se, että järjestelmä voi käyttää
valtaa vaikuttamalla ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin ”taustalla”.

Konkreettiseksi eroksi vallan ulottuvuuksissa nousee intressien merkitys: Bachrach
ja Baratz (1962) määrittelevät epäsuoran vallan havaittavaksi ristiriitojen kautta.
Heidän mukaansa ristiriidat tapahtuvat nimenomaan suhteessa käyttäjän intresseihin.
Jos käyttäjä näkee eri sisältöä kuin hän haluaisi, on kyseessä epäsuora vallankäyt-
tö. Lukes (1974) taas esitteli ns. todelliset intressit. Vaikka käyttäjä haluaisikin
nähdä sisältöä, jota hänelle tarjotaan (esimerkiksi addiktoitumisen vuoksi), kysees-
sä on vallankäyttöä, jos tarjottu sisältö on hänen todellisten tarpeidensa vastaista.
Määrittelyn tekee monimutkaiseksi se, että Bachrachin ja Baratzin (1962) mukaan
epäsuorassa vallankäytössä ristiriidat voivat olla edelleen näkymättömiä, eikä aina
ole selkeästi määriteltävissä, onko piilossa oleva ristiriita käyttäjän subjektiivisen vai
objektiivisten intressien mukaista. Jos ristiriita jää piiloon, ei sitä myöskään pysty
kunnolla kysymään käyttäjältä.

Käsitysten hallintaa voi tarkastella portinvartijateorian kautta, engl. gatekeeping
theory (Bozdag 2013). Portinvartijateoria syntyi alunperin sosiaalisen muutoksen
tutkimusta varten 1947, mutta sittemmin erityisesti median roolia tiedonvälittäjänä
on tarkasteltu portinvartijateorian kautta (Shoemaker et al. 2001). Sen avulla on
esimerkiksi pohdittu, kuka päättää, mitä tietoa ihmisille välitetään ja mistä uuti-
soidaan (eli kuka ”avaa portin”)? Tätä tarkastelua voi jatkaa sosiaalisen median ja
hakukoneiden käyttämien algoritmien toimintaan.

Esimerkiksi Tandoc ja Vos (2016) totesivat, että perinteisen median roolia portin-
vartijana vähentää se, että uutisen julkaisu ei välttämättä enää tarkoita sen laajaa
leviämistä, vaan sen on myös levittävä sosiaalisessa mediassa. Sen taustalla on sosiaa-
lisen median algoritmien käyttämä valta. Erityisesti tämä näkyy niiden henkilöiden
kohdalla, jotka eivät seuraa uutismedioita aktiivisesti vaan törmäävät uutisiin niiden
tullessa vastaan sosiaalisessa mediassa. Toff ja Nielsen (2018) sanovat tämän joukon
olevan yhä suurempi.

Äärimmillään käsitysten hallinta voi olla hyvinkin laaja-alaista vallankäyttöä. Zu-
boff (2019) käyttää käsitettä instrumentaalinen valta (engl. instrumentarian power,
instrumentarism) kuvatakseen tilannetta, jossa teknologia valjastetaan työkaluksi
hallita sekä manipuloida ihmisiä vaikeasti havaittavilla mutta erittäin tehokkailla ta-
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voille. Hänen mukaansa tällöin ihmisistä tehdään ”instrumentteja”, jotka vaikuttavat
edelleen toisten ihmisten käsityksiin.

Vaikka olen edellä käsitellyt paljon käsitysten hallintaan liittyvän vallan esiintymistä
vallan toisen ja kolmannen ulottuvuuden liepeillä, sitä voi silti esiintyä myös vallan en-
simmäisessä ulottuvuudessa. Tätä suoraa vallankäyttöä on esimerkiksi sensuuri, jota
toteutetaan algoritmisten järjestelmien avulla. Esimerkiksi estämällä tiettyjä viestejä
tai tietynlaista sisältöä algoritmien avulla Kiina yrittää vaikuttaa kansalaistensa
käsityksiin (esim. MacKinnon 2008).

2.3.4 Yhteenveto algoritmisten järjestelmien käyttämästä vallasta

Kun tarkastellaan pistemäisiä havaintoja algoritmisesta vallasta, huomataan, että
valta ilmenee monilla eri tavoilla: (1) päätöksentekona ja rajoittamisena, (2) valvon-
tana ja tarkkailuna sekä (3) käsitysten ja mielikuvien hallintana. Käytetty teknologia
ja käyttökonteksti voi vaihdella suurestikin, kuten Susskind (2018) kuvaa. Niin ikään
valta-asetelmat voivat olla erilaisia, mitä olen tarkastellut vallan kolmen ulottu-
vuuden teorian kautta. Olen pyrkinyt tekemään yhteenvedon algoritmisen vallan
kokonaisuudesta esimerkkeineen taulukossa 1.

Algoritmisten järjestelmien vallankäyttö on usein monivaiheista. Se voi tapahtua
esimerkiksi ensin valvontana, jonka myötä syntyy dataa käyttäjästä, ja sen jälkeen
myöhemmin tämän datan käyttämisenä päätöksenteon perusteella. Sen takia vallan
ilmentymät tai teoreettiset ulottuvuudet eivät ole yksiselitteisiä tai eksklusiivisia:
sama algoritminen järjestelmä voi edustaa vallan useaa ulottuvuutta ja ilmentymää.

Olennainen havainto on algoritmisen vallan monimuotoisuus ja laajuus. Kyse ei ole
vain muutamista ”ilkeistä” järjestelmistä, vaan kokonaisuudesta, jossa lähes kaikilla
tietoteknisillä järjestelmillä ja niiden luojilla on valta-asetelma suhteessa käyttäjään.
Valta-asetelma ei ole itsessään hyvä tai paha. Sen arvioinnissa auttaa esimerkiksi
tarkastelu vallan kolmen ulottuvuuden teorian avulla, mikä auttaa näkemään erilaisia
konflikteja ja eri tahojen intressejä.

Ilmiön laajuus on myös syy, miksi tämänkaltainen erittely valta-asetelmista ja vallan
ilmentymistä on tarpeellinen. Valta-asetelmien tarkastelu pelkästään yksittäisten
esimerkkien kautta muodostuu ongelmalliseksi, koska vallan ilmentymät voivat erota
toisistaan paljon. Esimerkiksi jatkuva valvonta ja mielikuvien hallinta ovat hyvin
erilaisia ilmiöitä, eikä kummastakaan voi tehdä vielä yleistystä, mitä on algoritmisten
järjestelmien valta. Ymmärrys kokonaisuudesta auttaa suhteuttamaan esimerkiksi
tässä työssä tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä: mistä osasta ilmiötä ne kertovat ja
miten ne ovat yleistettävissä?
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Ensimmäinen ulottuvuus

Suora valta

Toinen ulottuvuus

Epäsuora valta

Kolmas ulottuvuus

Piilevä valta

Yleisesti A käskee B:tä tekemään
jotain, mitä B ei muuten
tekisi

A vaikuttaa siihen, mitä
B voi tehdä

A vaikuttaa B:hen ta-
valla, joka on ristiriidas-
sa B:n omien intressien
kanssa

Algoritmisten
järjestelmien
kontekstissa

Järjestelmä käskee
(pakottaa) ihmisen te-
kemään jotain, mitä
ihminen ei muuten tekisi

Järjestelmä vaikuttaa sii-
hen, mitä ihminen voi
tehdä

Järjestelmä vaikuttaa
ihmiseen tavalla, joka
on ristiriidassa ihmisen
omien intressien kanssa

Erityispiirteet
(Lukes 1974)

Havaittavissa konfliktien
kautta

Päätöksentekoa

Subjektiiviset intressit

Havaittavissa (näkyvien
tai näkymättömien)
konfliktien kautta

Päätöksentekoa ja pää-
töksentekoagendan aset-
tamista

Subjektiiviset intressit

Konflikti havaittavissa
tai se on tukahdutettu

Päätöksentekoa ja kes-
kusteluagendan asetta-
mista

Aidot (”todelliset”) int-
ressit

Ilmeneminen
päätöksen-
tekona ja ra-
joittamisena

Algoritmi tekee päätök-
siä (esim. automatisoidut
lainahakemuspäätökset)

Algoritmi ohjaa ihmisen
toimintaa (esim. dynaa-
minen hinnoittelu, perso-
noitu sisältö, dark design
patterns)

Algoritmi sivuuttaa käyt-
täjän todelliset intres-
sit päätöksenteossa (esim.
uhkapelisivusto antaa pe-
liriippuvaisen jatkaa pe-
laamista)

Ilmeneminen
valvontana ja
tarkkailuna

Algoritmin keräämä da-
ta (ja sen luokittelu tai
arvottaminen) ohjaa ih-
misten toimintaa (esim.
alustatalouden suoritus-
mittarit)

Algoritmin keräämä da-
ta (ja sen luokittelu tai
arvottaminen) määrittää,
mitä ihminen voi teh-
dä (esim. automatisoidut
luottoluokitukset)

Algoritmisen järjes-
telmän valvonnan ja
tarkkailun mahdolli-
suus vaikuttaa ihmisen
toimintaan

Ilmeneminen
käsitysten ja
mielikuvien
hallintana

Algoritmi sensuroi ihmis-
ten välistä viestintää

Algoritmi määrittää, mi-
kä on relevanttia jo-
honkin aiheeseen liittyen
(esim. hakukoneet, so-
men julkaisuvirrat)

Algoritminen järjestelmä
vaikuttaa siihen, miten
jokin ilmiö yhteiskunnas-
sa nähdään ja miten siitä
keskustellaan

Taulukko 1: Yhteenveto vallan kolmesta ulottuvuudesta algoritmisten järjestelmien
kontekstissa sekä vallan ilmenemisestä eri tavoilla.
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2.4 Käyttäjien kokemus algoritmisten järjestelmien vallasta

Olen edellä esitellyt, kuinka algoritmisten järjestelmien vallankäyttöä voi eritellä
eri tavoilla. Se auttaa ymmärtämään, kuinka valta-asetelmia voi havainnollistaa
konstruktiivisesti, mikä on ensimmäinen tämän työn tavoitteista.

Tämän työn toinen tavoite keskittyy käyttäjien kokemukseen algoritmisten järjestel-
mien vallankäytöstä. Siksi käyn vielä läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta käyttäjien
kokemukseen liittyen. Lopuksi pohdin sitä, miten konstruktiivinen lähestymistapa
voisi tarjota sille uusia työkaluja.

Siles et al. (2020) tuovat esille, että jos tutkitaan algoritmista valtaa, on myös
tarkasteltava ihmisten kokemuksia sekä käyttäjän ja järjestelmän välistä suhdetta.
He tukevat Livingstonen (2019) argumenttia, jonka mukaan kaikki analyysi median
vallasta tekee aina tulkintoja median yleisöstä, mikä tekee yleisöjä ja ihmisten
kokemusta koskevasta tutkimuksesta tärkeää. Silesin et al. (2020) mukaan sama
pätee algoritmien käyttämään valtaan: jos käyttäjien kokemus sivuutetaan, tulee
algoritmisen vallan kuvailusta yksipuolista.

Tutkimuskirjallisuudessa on lukuisia havaintoja algoritmien vallankäytöstä, ja osa tul-
kinnoista tekee varsin perustavanlaatuisia väitteitä kuten ”algoritmit ovat rasistisia”
(esim. Chander 2017; Noble 2018). Livingstonen (2019) mukaan ihmisten kokemuksen
systemaattinen tarkastelu on tarpeen näiden väitteiden varmistamiseksi. Lisäksi
hänen mukaansa käyttäjien kokemuksen tutkiminen asettaa algoritmiset järjestelmät
suurempaan kontekstiin eikä tutkimus rajoitu pelkästään teknisiin seikkoihin. Myös
Ytre-Arnen ja Moen (2021) mukaan algoritmien kyseenalaisten seurausten selvit-
täminen edellyttää, että tunnemme, minkälainen käyttäjien kokemus algoritmeista
on.

Omassa tutkimuksessaan Siles et al. (2020) osoittivat, että ihmisten käsitys algorit-
mien toiminnasta ja niiden käyttämästä vallasta ei ole yksiselitteinen. Se tarkoittaa,
että yleistävien oletusten tekeminen ihmisten ja algoritmien välisestä suhteesta on
kyseenalaista.

Osa aikaisemmasta tutkimuksesta on selvittänyt käyttäjien kokemuksia olemassa ole-
vien ja suosittujen järjestelmien, kuten Googlen tai Facebookin, algoritmien toiminnas-
ta. Esimerkiksi käyttäjien kokemuksia Facebookin News Feed -suosittelualgoritmista
on tutkittu useissa tutkimuksissa kyselyillä ja haastatteluilla (Bucher 2017; Rader ja
Gray 2015) sekä algoritmin vaikutuksia havainnollistavilla työkaluilla (Eslami et al.
2015).

Facebookin ja muiden teknologiajättien3 algoritmien käyttämän vallan tutkimiseen
liittyy kuitenkin oma haasteensa. Algoritmit ovat usein yritysten liikesalaisuuksia

3Teknologiajätillä viitataan yritykseen, jolla on suuri asema markkinoilla ja jotka pystyvät
sen avulla esimerkiksi ostamaan kilpailijoita pois markkinoilta. 2010-luvulla teknologiajäteiksi on
tyypillisesti luokiteltu Facebookin lisäksi Amazon, Google, Apple sekä Microsoft. (Bourne 2019)
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ja sen takia tutkijat eivät voi olla varmoja siitä, miten algoritmi oikeasti taustalla
toimii (Burrell ja Fourcade 2021). Tämän takia algoritmeja kutsutaan usein ”mustiksi
laatikoiksi”. Beerin (2017) mukaan tämä epävarmuus voi johtaa vallankäytön ali-
tai yliarvointiin, joten läpinäkyvyys järjestelmän algoritmeihin olisi vallankäytön
erittelyn näkökulmasta parempi lähtökohta.

Toisaalta on esitetty, ettei läpinäkyvyys ratkaise ongelmaa: Seaverin (2019) mukaan
edes yritykset itse eivät ymmärrä, kuinka niiden algoritmit toimivat, joten ei ole
mahdollista, että muutkaan ymmärtäisivät, vaikka saisivatkin algoritmit nähtäväkseen.
Chander (2017) taas muistuttaa, että läpinäkyvyyden tulisi ulottua myös esimerkiksi
lähtödataan, joka on oleellinen osa algoritmin toimintaa. Suuryritysten algoritmien
käyttämä lähtödata on usein valtavan laajaa eikä sitä ole mahdollista saada haltuun.

Niin ikään Ananny ja Crawford (2018) erittelevät kymmenen syytä, miksi läpinäky-
vyys on riittämätön keino algoritmisten järjestelmien ymmärtämiseen. Vaihtoehtona
he esittelevät järjestelmän ymmärrettävyyden: ”Jos järjestelmä on niin monimutkai-
nen, että edes ne, joilla on täydellinen näkemys siitä, eivät pysty kuvailemaan sen
epäonnistumisia ja onnistumisia, vastuullisuusmallit voivat keskittyä siihen, onko jär-
jestelmä tarpeeksi ymmärretty – tai ymmärrettävä – jotta se voidaan ottaa käyttöön
eri ympäristöissä.” (ibid.)

Ymmärrettävyyteen liittyen yksi tutkimuksessa käytetty näkökulma on niin kutsuttu
arkiteoria (engl. folk theory). Termillä viitataan tilanteeseen, jossa ihmiset kehittä-
vät epämuodollisia tulkintoja jonkun systeemin, esimerkiksi teknisen järjestelmän,
toiminnasta (Eslami et al. 2015; Toff ja Nielsen 2018). Ihminen ei siis välttämättä
ymmärrä järjestelmän toimintaa, mutta kehittää siitä oman mallinsa, jonka avulla
selittää ilmiötä. Arkiteoria voi ohjata ihmisten toimintaa ja se kertoo siten myös käyt-
täjän ja järjestelmän välisestä suhteesta. (Arkiteoria-termiä voi verrata yleiskielessä
käytössä olevaan arki- tai keittiöpsykologian käsitteeseen.)

Arkiteoriatutkimus keskittyy käyttäjän tulkintaan algoritmin toiminnasta, jolloin
algoritmien esiintyminen ”mustina laatikoina” ei ole tutkijan näkökulmasta niin
ongelmallista. Tutkijan ei ole tarpeellista tuntea järjestelmän toimintaa tarkasti
käyttäjän tulkinnan tarkastelemiseksi.

Arkiteorioita on tarkasteltu useissa tutkimuksissa (esim. Alvarado et al. 2020; Eslami
et al. 2015, 2016; Ngo ja Krämer 2021; Toff ja Nielsen 2018). Siles et al. (2020) tutki-
vat käyttäjien käsityksiä Spotifyn suosittelualgoritmeista ja tunnistivat kaksi yleistä
ajattelumallia. Toinen malli inhimillisti algoritmin (algoritmi nähtiin sosiaalisena
olentona, joka antaa suosituksia havaintoihinsa perustuen); toinen näki algoritmin ko-
neena, jolla on valtavat resurssit (algoritmi esimerkiksi tarjoaa yksilöllisiä suosituksia
perustuen suuren laskentatehon mahdollistamaan laajaan analyysiin).

Vastaavasti Ytre-Arne ja Moe (2021) tunnistivat norjalaisten käyttäjien haastattelu-
tutkimuksessa viisi yleistä arkiteoriaa algoritmien toiminnasta:
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• Algoritmit ovat rajallisia (niiden välittämä tieto ei ole täydellistä)

• Algoritmit ovat käytännöllisiä (ne helpottavat elämää)

• Algoritmit ovat pelkistäviä (ne tekevät liian pitkälle vietyjä yksinkertaistuksia
yksittäisten havaintojen pohjalta)

• Algoritmeja ei voi havaita (ne toimivat taustalla)

• Algoritmit käyttävät ihmisiä hyväksi

Ytre-Arne ja Moe (2021) tekemät havainnot käyttäjien yleisistä käsityksistä voidaan
nähdä liittyvän suoraan algoritmien vallankäyttöön. Esimerkiksi käyttäjät ovat
tunnistaneet algoritmien käyttämän vallan sisällön kuratoimisessa (kohta 1) ja
taustalla tapahtuvan vallankäytön (kohta 4).

Kuitenkin myös olemassa olevien järjestelmiin liittyvien kokemuksien tutkimiseen
arkiteorioiden avulla liittyy ongelmia. Käyttäjät ovat usein käyttäneet järjestelmiä jo
pitkään, eikä tutkija voi olla varma, mitä aiemman käytön aikana on tapahtunut ja
kuinka tämä vaikuttaa käyttäjän tulkintaan järjestelmästä. Toisaalta suuryritykset
ovat esimerkiksi journalistien ja bloggaajien huomion kohteena, joten käyttäjien
kokemukset saattavat sekoittua heidän mediasta oppimiinsa asioihin järjestelmien
toiminnasta.

Yksi mahdollinen tapa tutkia käyttäjien kokemusta neutraalimmista lähtökohdista
on konstruktiivinen tutkimusote. Konstruktiivisessa tutkimuksessa toteutetaan on-
gelmaan oma ratkaisu, esimerkiksi tässä tapauksessa algoritminen järjestelmä ja sille
käyttöliittymä (tarkemmin konstruktiivisesta tutkimuksesta osassa 3.1).

Esimerkiksi arkiteoria-näkökulmaa voi konstruktiivisen lähestymisen avulla täydentää
kahdella merkittävällä tavalla. Sen avulla voi tutkia käyttäjien algoritmeihin liittyviä
yleisempiä kokemuksia, jotka eivät riipu historiasta tietyn sovelluksen parissa. Lisäksi
konstruktiivinen tulokulma antaa tutkijalle vallan järjestelmän toiminnasta, mikä
mahdollistaa haluttujen tutkimusasetelmien luomisen ja lisää siten myös tutkijan
riippumattomuutta olemassa olevista järjestelmistä.

Konstruktiivista otetta on jonkin verran aiemmin hyödynnetty algoritmisten järjes-
telmien käyttäjäkeskeisessä tutkimuksessa. Suosittu tutkimusasetelma on liittynyt
suosittelualgoritmeihin (esim. Dietvorst, Simmons ja Massey 2014; Ekstrand et al.
2014; Knijnenburg et al. 2012; Said et al. 2013). Näissä tutkimuksissa on usein
tutkittu erityisesti ihmisten suhtautumista suosittelualgoritmin tuloksiin, mutta ei
niinkään käyttäjän ja algoritmin välistä suhdetta.

Olen ottanut tämän työn lähtökohdaksi konstruktiivisen tulokulman ensisijaises-
ti kahdesta syystä. Ensinnäkin se tarjoaa mielekkään lähestymistavan hyödyntää
yhteiskuntatieteellisen vallan teoreettisen käsitteistön päälle rakentuvaa hahmotel-
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maa algoritmisesta vallasta. Toiseksi, tulokulmaa ei ole vielä aiemmin juurikaan
hyödynnetty algoritmisen vallan tutkimuksessa.

Tutkimusasetelmaa varten rakennetaan algoritminen järjestelmä, joka mahdollistaa
sen tuottamien valta-asetelmien tutkimisen. Tarkastelun kohde ei ole järjestelmän toi-
minta tai algoritmin lopputulos, vaan käyttäjien kokemukset vallankäytöstä. Käyttä-
jien kokemusten avulla voidaan tarkastella, miten politiikan tutkimuksen erittelemiä
valta-asetelmia on ylipäätään mahdollista havainnollistaa algoritmisen järjestelmän
avulla.

Mikäli valta-asetelmien havainnollistaminen oman järjestelmän avulla on mahdollista,
se tarjoaa jatkotutkimukselle työkalun, jonka avulla täydentää esimerkiksi arkiteoria-
käsityksiä sekä yleisiä käsityksiä algoritmisesta vallasta.

Kuvaan tutkimuksen toteutusta tarkemmin seuraavassa osassa.
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tässä osiossa esittelen tutkimukseni toteutuksen. Käyn aluksi läpi tutkimukseni
konstruktiivisen ongelmanasettelun sekä lähestymistavan. Kuvaan myös tutkimus-
prosessin lyhyesti. Sen jälkeen erittelen käytettävän tutkimusaineiston (kehitettävä
prototyyppi sekä käyttäjähaastattelut) sekä sen analysointimenetelmät. Osion lopus-
sa käsittelen myös tutkimusetiikkaa.

Yhteenveto tämän työn tieteellisestä lähestymistavasta sekä käytetyistä metodeista
on esitetty graafisesti kuvassa 3.

3.1 Tieteellinen lähestymistapa

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko algoritmien käyttämää valtaa havain-
nollistaa ja tutkia toiminnallisilla prototyypeillä. Lisäksi kehitettyjen prototyyppien
onnistumista (valta-asetelmien havainnollistamisen näkökulmasta) selvitetään oikeilla
käyttäjätesteillä. Ensimmäisessä osassa esitellyt tutkimuskysymykset ovat:

TK1: Millä tavalla algoritmisten järjestelmien valta-asetelmia voi havain-
nollistaa toiminnallisilla prototyypeillä?
TK2: Miten käyttäjät kuvailevat kokemustaan algoritmisten järjestelmien
käyttämästä vallasta?

Koska tarkoituksena on tuottaa työkaluja algoritmisen vallan tutkimukseen, mielekäs
tieteellinen lähestymistapa on konstruktiivinen tutkimus. Yksinkertaistetusti kon-
struktiivinen tutkimus tarkoittaa, että tutkimusongelmia pyritään ratkaisemaan ke-
hittämällä jokin käytännön ratkaisu (konstruktio), jonka avulla pyritään tuottamaan
kontribuutioita tieteenalalle (Lukka 2006). Tässä tapauksessa ongelma liittyy ilmiön
tutkimiseen, ja ratkaisu on työkalu, joka onnistuessaan voisi auttaa algoritmisen
vallan tutkimuksessa.

Konstruktiivisen lähestymistavan lisäksi tutkimuksen tieteellisen lähestymistavan
pohjavireenä on kriittisyys. Tutkimuksessa rakennettavan työkalun avulla voidaan ha-
vainnollistaa algoritmisiin järjestelmiin sisältyviä valta-asetelmia, joiden on osoitettu
olevan epätasa-arvoisia tai muuten kyseenalaisia (esim. Bozdag 2013; Grimmelmann
2008; Salganik, Dodds ja Watts 2006). Onnistuessaan kehitettävä järjestelmä tarjo-
aa esimerkin, kuinka erityisesti kriittinen algoritmitutkimus voi hyödyntää vallan
teoreettista käsitteistöä myös empiirisessä tutkimuksessa.

Tutkimukseni tapahtuu sekä yhteiskuntatieteen että tietojenkäsittelytieteen tutki-
musalueilla. Yhteiskuntatieteen puolelta tutkimus ammentaa erityisesti politiikan
tutkimuksen ja sosiologian tutkimusalueilta, jotka ovat teoreettisesti määritelleet
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TK1: Millä tavalla algoritmisten
järjestelmien valta-asetelmia voi
havainnollistaa toiminnallisilla

prototyypeillä?

TK2: Miten käyttäjät kuvailevat
kokemustaan algoritmisten

järjestelmien käyttämästä vallasta?

Toiminnallisen
prototyypin kehitys

Prototyypin
testaaminen

käyttäjillä
Teoreettinen tausta 

(Lukes, 1974)

Konstruktiivinen tutkimusote 
(Lukka, 2006)

Konstruktiivinen ongelmanasettelu
(Oulasvirta & Hornbaek, 2016)

Algoritmisten järjestelmien vallankäyttö
ja käyttäjien kokemus

Validoi onnistumista

Aihe

Lähestysmistapa

Tutkimusprosessi

Metodit

Tutkimuskysymykset

Vastaa

Research Through Design 
(Zimmerman et al., 2007) Haastattelut

Grounded theory 
(Strauss & Corbin,

1990)

Testaus ja think- 
aloud -protokolla

Vastaa

Kuva 3: Yhteenveto tämän diplomityön lähestymistavasta sekä tutkimusmenetelmistä.

vallan ja vallankäytön konseptia. Tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta tutkimusa-
lueena voidaan nähdä human-computer interaction (HCI), joka tutkimusalueena
käsittää ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksen (Lehtinen 2013). HCI
täydentää tietojenkäsittelytieteen teknistä näkökulmaa tarkastelemalla tietojenkäsit-
telyä sosiaalisessa tai organisationaalisessa kontekstissa (Preece et al. 1994).

Myös konstruktiivinen tutkimusotteeni ammentaa sekä yhteiskuntatieteen että tieto-
jenkäsittelytieteen alueilta. Lähestymistapana jo työn ongelmanasettelu on konstruk-
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tiivinen, mikä on myös yksi HCI:ssä käytetyistä tutkimusotteista (MacKenzie 2012).
Oulasvirta ja Hornbæk (2016) jakavat HCI:ssä käytetyt ongelmanasettelut kolmeen
kategoriaan: empiiriseen (tavoitteena selittää reaalimaailman ilmiöitä), konseptuaa-
liseen (tavoitteena jäsentää aiempia havaintoja) tai konstruktiiviseen (tavoitteena
tuottaa ymmärrystä järjestelmän rakentamisesta). Tämän työn tutkimuskysymykset
on muotoiltu siten, että niitä voi lähestyä konstruktiivisesti.

Lukka (2006) tarkastelee konstruktiivista tutkimusotetta soveltavan yhteiskuntatie-
teen näkökulmasta. Hänen mukaansa sen ydinpiirteitä ovat:

• Ongelma sekä ratkaisu ovat tosielämän ilmiöitä ja merkittäviä käytännöllisesti

• Tutkimuksessa tuotetaan uudenlainen ratkaisu (konstruktio)

• Ratkaisua testataan käytännössä

• Ratkaisu on huolellisesti kytketty aikaisempaan teoriaan

• Tutkimus kiinnittää huomiota tutkimuksen tuottamaan teoreettiseen kontri-
buutioon

Konstruktion käsite on laaja, ja sillä voidaan mihin tahansa keksittyyn ja kehitettyyn
uudenlaiseen tuotokseen. Lukan (ibid.) mukaan konstruktiivinen tutkimusote on
alunperin liiketaloustieteissä, mutta sitä on sittemmin sovellettu mm. tietojärjestel-
mä-, lääke- ja kasvatustieteissä.

Tavoitteeseen pyritään hyödyntämällä konstruktiivisen tutkimuksen kokeellista lä-
hestymistapaa. MacKenzien (2012) mukaan ilmiötä selittäviä syy-seuraussuhteita on
mahdollista löytää HCI:n kokeellisen tutkimuksen kautta, esimerkiksi vertailemalla
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hänen mukaansa käyttäjien kokemusta tarkasteltaessa ha-
vainnointiin perustuva tutkimusote on hyvä, koska se pyrkii vastaamaan kysymyksiin
”miten” ja ”miksi”. Havainnointia tehdään usein esimerkiksi haastattelujen avulla
(ibid.).

Lukan (2006) sekä Oulasvirran ja Hornbækin (2016) määritelmät eroavat jossain
määrin toisistaan, mutta erot ovat pitkälti painotuseroja ja osaltaan selittyvät eri
tutkimusalueiden tulokulmilla. Lukka (2006) määrittelee konstruktiivisen tutkimusot-
teen yleisemmällä tasolla, ja näkee HCI:n konstruktiivisen tutkimuksen yhtenä muo-
tona. Toisaalta hän kuitenkin kiinnittää konstruktiivisen tutkimusprosessin vahvasti
liiketaloustieteen kontekstiin: hän esimerkiksi esittää, että konstruktio sijoittuu aina
kohdeorganisaatioon. Oulasvirta ja Hornbæk (2016) keskittyvät konstruktiiviseen
tutkimukseen enemmän ongelmanasettelun kannalta, eivätkä ota kantaa tutkimusym-
päristöön.

Toinen määritelmien eroavaisuus liittyy teorian merkitykseen. Lukka (2006) pitää se-
kä ratkaisun teorialähtöisyyttä sekä tutkimuksen tulosten teoreettista kontribuutiota
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oleellisena osana konstruktiivista otetta. Osaltaan hän tekee näin eroa konsultti-
projekteihin, joiden kanssa liiketaloustieteen konstruktiivinen tutkimus kilpailee
kohdeorganisaatioiden näkökulmasta. Teorian roolin näkökulmasta vastaava mää-
rittely Oulasvirran ja Hornbækin (2016) erittelyn mukaan voisi olla konstruktiivis-
konseptuaalinen, joka tarkoittaa konstruktiivisen lähestymistavan hyödyntämistä
aiempien havaintojen jäsentämiseksi.

Tässä työssä teoria on vahvasti läsnä. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa algoritmi-
sen järjestelmien vallankäytön olemassaolo on havaittu ja ilmiön piirteitä on kuvattu
käytännön seurausten näkökulmasta. Tutkimukseni pyrkii kytkemään nämä havain-
not vallasta politiikan tutkimuksen teorian malleihin ja käsitteistöön. Lukan (2006)
määritelmän mukaisesti kehitetty ratkaisu kytkeytyy siis aiempaan teoriaan.

Olennainen osa konstruktiivista tutkimusta on kehitetyn ratkaisun testaaminen. Val-
lan teoriasta kumpuavan ratkaisun toteutus sisältää aina tulkintaa. Tästä syystä
pelkkä konstruktion toteutus (kehitetty prototyyppi) ei riitä perustelemaan val-
lankäytön ilmentämisen onnistumista. Tutkimukseen rekrytoitiin 12 osallistujaa,
jotka testasivat kehitettyä prototyyppiä ja kuvasivat kokemustaan haastatteluissa.
Haastatteluaineiston analysoinnissa hyödynnetään laadullisia menetelmiä, ja niiden
avulla pyritään selvittämään, onnistuivatko prototyypit ja toimivatko ne työkaluina
algoritmisen vallan tutkimuksessa.

Kuvaan seuraavaksi tutkimusprosessin. Sen jälkeen esittelen tarkemmin tutkimukses-
sa kerättävän aineiston ja sen analyysin.

3.2 Tutkimusprosessi

Antaakseni yleiskuvan tutkimukseni etenemisestä, kuvaan seuraavaksi tämän diplo-
mityön tutkimusprosessin. Hyödynnän tutkimuksen vaiheissa Lukan (ibid.) kuvausta
konstruktiivisen tutkimuksen etenemisestä, joskin hieman soveltaen. Eri vaiheiden
otsikot ovat hänen.

1. Etsi käytännössä merkittävä ongelma, jossa on mahdollisuus myös teo-
reettiseen kontribuutioon

Tämän diplomityön aiheen pohtiminen alkoi keväällä 2021. Tutkimusongelmaksi
määriteltiin tässä vaiheessa algoritmisen vallan tutkimuksen työkalut: miten tätä
ajankohtaista ilmiötä voisi tutkia systemaattisesti ja empiirisesti?

2. Selvitä mahdollisuudet pitkän aikavälin yhteistyöhön kohdeorganisaa-
tion kanssa

Tämä vaihe ei ole diplomityöni kontekstissa niin olennainen. Lukka kuvaa kon-
struktiivisen tutkimusotteen toteutusta erityisesti yhteistyössä kaupallisten yritysten
kanssa, ja silloin kohdeorganisaation sitoutuminen on keskeinen haaste (ibid.). Täs-
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sä tutkimuksessa tutkimusprojekti toimii ikään kuin kohdeorganisaationa, jolloin
sitoutuminen tieteellisen tutkimukseen ei ole samanlainen ongelma.

3. Hanki sekä käytännöllisesti että teoreettisesti syvällinen tutkimusai-
heen tuntemus

Elo-syyskuussa 2021 aloitin diplomityön toteutuksen perehtymällä aiheesta aikai-
semmin tehtyyn tutkimukseen sekä vallan käsitteistön teoriapohjaan. Pääasiassa
havainnot on kuvattu tämän työn osiossa 1–2.

4. Innovoi ratkaisumalli ja kehitä ongelman ratkaiseva konstruktio, jolla
voisi olla myös teoreettista kontribuutiota

Samaan aikaan kirjallisuuskatsauksen kanssa tein jo ajatustyötä ongelman ratkai-
semiseen liittyen. Tarkoituksena oli rakentaa ratkaisuksi ongelmaan toiminnallinen
prototyyppi, joka ilmentää vallan kolmea eri ulottuvuutta Lukesin (1974) kuvauksen
mukaisesti.

Ratkaisumallia kehitettiin pidemmälle työni valvojalta sekä muulta tutkimusryhmältä
saadun palautteen pohjalta. Kehitetyn ratkaisun teoreettinen kontribuutio on vallan
teoreettisen käsitteistön soveltaminen algoritmisen vallan kontekstissa.

5. Toteuta ratkaisu ja testaa sen toimivuus

Syys-lokakuussa 2021 toteutin ratkaisun ja dokumentoin kehitystyön aikana tehdyt
valinnat. Ratkaisun toimivuus testattiin käyttäjäkokeissa loka-marraskuussa 2021,
ja kokeiden yhteydessä tehtyjen haastattelujen tulokset on kuvattu tämän työn
neljännessä luvussa.

6. Pohdi ratkaisun soveltamisalaa

Tulosten analysoinnin jälkeen pohdin kehitetyn ratkaisun rajoitteita sekä tutkimuksen
onnistumista. Ne olen dokumentoinut pääasiassa osassa 6.1.

7. Tunnista ja analysoi teoreettinen kontribuutio

Tulosten perusteella erittelin laajempia teemoja, joita tutkimustuloksista oli tunnis-
tettavissa. Nämä johtopäätökset on kuvattu osassa viisi. Lisäksi niiden merkitystä
laajemmassa kontekstissa on avattu.
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3.3 Tutkimusaineisto ja sen analyysi

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta. Tutkimusta varten rakennetaan toimin-
nallisen tietojärjestelmän prototyyppi, jonka eri käyttöliittymävaihtoehdot havainnol-
listavat erilaisia valta-asetelmia teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Rakennettua
järjestelmää testataan käyttäjillä, ja käyttäjien haastattelujen avulla selvitetään
heidän kokemuksiaan ja valta-asetelmien ilmentämisen onnistumista.

3.3.1 Toiminnallisen prototyypin kehitys

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tutkimuksessa kehitetään musiikkisisältöjen
kuuntelu- ja suosittelujärjestelmän prototyyppi. Järjestelmään rakennetaan kolme
eri käyttöliittymävaihtoehtoa, joissa ilmenee eri tavoilla vallan kolme ulottuvuutta
(suora, epäsuora ja piilevä valta).

Prototyypin kehitys on osa HCI:n tutkimusmetodia, jossa tutkimusta tehdään suun-
nittelutyön avulla (engl. research through design, RTD). Zimmerman, Forlizzi ja
Evenson (2007) esittelevät RTD-mallin, jonka avulla tutkija voi yhdistää tiedon
(teoriat, mallit) käytännön teknisen osaamisen kanssa.

Heidän mukaansa RTD-metodi on hyödyllinen useissa tapauksissa. Tämän työn
kannalta merkittävä hyöty on, että kehitettyjen artefaktien avulla ”tieteellinen yhteisö
voi helpommin havaita eri teorioiden, mallien ja teknologioiden arvoa” (ibid.). Tässä
työssä prototyypin kehitys tekee voi siis auttaa selvittämään, onko algoritmisten
vallan tarkastelu vallan kolmen ulottuvuuden teorian läpi arvokasta.

Zimmerman, Forlizzi ja Evenson (ibid.) määrittelemät neljä keskeistä elementtiä
RTD-tutkimuksen arvioimiseksi ovat: prosessi, keksintö, relevanssi ja laajennettavuus.
Kuvaan alla, kuinka olen ottanut ne huomioon.

• Prosessi: Kehitystyö on osa työn tuloksia ja se on siksi dokumentoitava huolella.
Tehdyt suunnitteluvalinnat on perusteltava sillä tarkkuudella, että ne voidaan
toistaa. Tässä työssä olen dokumentoinut kehitystyön osassa 4.

• Keksintö: Työn aikana toteuttava artefakti on oltava kekseliäs ja uusi. Tämän
vuoksi on tehtävä kattava kirjallisuuskatsaus, jotta voidaan selvittää, miten
kehitystyö täydentää aiempaan tutkimusta. Aiempaa tutkimuskirjallisuutta
käyn läpi osassa 2.

• Relevanssi: RTD-tutkimuksessa fokus ei ole työn toistettavuudessa. Ei ole
mielekäs vaatimus, että kaksi suunnittelijaa päätyisi kehittämään samaan
ongelmaan täysin identtisen ratkaisun. Siksi keskiössä ei ole se, mikä on ”to-
tuus”, vaan se, mikä kaikki ilmentää todellisuutta. Työn relevanssia (teorian ja
todellisuuden yhteyttä) perustelen osassa 4.
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• Laajennettavuus: Tutkimuksen tulisi olla sellaista, että sen tulosten avulla
tutkimusta voi viedä eteenpäin. Tässä työssä tutkimuksen tulosten hyödyn-
nettävyys huomioidaan läpi prosessin, ja lisäksi sen onnistumista arvioidaan
osissa 5 ja 6.

Ohjaajani ideasta päädyin valitsemaan sovellettavaksi kontekstiksi musiikkisisältöjen
suosittelujärjestelmän. Se tarjoaa pohjan, jossa käyttäjät eivät ole tottuneet yhteen
hyvin yleiseen käyttöliittymän, vaan yleisiä käyttötapoja on useita (Celma Herrada
2009). Siten se tarjoaa useita luontevia vaihtoehtoja ilmentää käyttäjän ja järjestel-
män välistä valta-asetelmaa. Lisäksi prototyypistä on suhteellisen helppo rakentaa
todentuntuinen tässä kontekstissa.

Vallan eri ulottuvuudet tarjoavat selkeän lähtökohdan eri käyttöliittymävaihtoehdoil-
le. Ulottuvuuksien lisäksi vaihtoehtoihin toteutettiin variaatiota Susskindin (2018)
hahmottelemien algoritmisen vallankäytön eri ilmenemismuotojen avulla.

Prototyypissä suora valta ilmenee järjestelmän vahvana roolina ja toimintojen ra-
joittamisena, eli käyttäjälle ei jää kuin yksi mahdollinen toimintavaihto. Epäsuoraa
vallankäyttöä edustaa tyypillinen hakutulosnäkymä, jossa järjestelmä määrittää
vaihtoehdot, joiden välillä käyttäjän on tehtävä valinta. Piilevän vallan vaihtoehto
kuvaa ideologista valtaa: järjestelmä määrittää, minkälaisilla adjektiiveilla musiikkia
kuvaillaan. Osassa 4.1 käyn tarkemmin läpi tehtyjä suunnitteluvalintoja.

Toteutettamani järjestelmä on verrattain yksinkertainen. Se on muutamia toimintoja
sisältävä, ominaisuuksiltaan rajattu tietojärjestelmä, ei monipuolinen tai tuotantoval-
mis ohjelmisto. Tämä kuitenkin riittää, sillä prototyypin päätavoite on havainnollistaa
käyttäjille, miten järjestelmä voisi toimia. Prototyyppi testaa, miten eri valinnat
käyttöliittymässä tai taustajärjestelmän algoritmeissa vaikuttavat käyttäjän koke-
mukseen. Vastaavien toiminnallisuuksien havainnollistaminen muuten, esimerkiksi
suullisesti tai paperiprototyypin avulla, olisi hankalaa.

Vaikka kyseessä on prototyyppi, on sen silti oltava riittävän todentuntuinen. Ilmeiset
virheet tai puutteet saattavat ohjata käyttäjän huomiota tutkimuksen tavoitteiden
kannalta epäolennaisiin asioihin. Esimerkiksi sosiaalisen median kontekstissa olisi
oleellista, että käyttäjällä on riittävästi palvelun luonteen mukaisia kontakteja, jotta
palvelun todenmukainen arviointi olisi mahdollista. Käyttäjän huomio ja mahdollinen
kritiikki voi keskittyä kontaktien puutteeseen, eikä haluttujen toiminnallisuuksien
testaaminen onnistu.

Olennaisena yksityiskohtana järjestelmän teknisestä toteutuksesta on mainittava,
että toteutettavan musiikkikappaleiden suosittelujärjestelmän musiikkiaineisto soite-
taan Spotify-suoratoistopalvelun avulla. Tämän diplomityön tutkimuksessa Spotifyn
avoimet rajapinnat mahdollistavat prototyypin kustannuksiltaan edullisen ja kehi-
tystyön osalta helpon toteutuksen. Lisäksi samalla saadaan käyttöön erittäin laaja,
170 miljoonan kappaleen musiikkiaineisto (Spotify 2021), mikä ehkäisee ongelmaa,
jossa selattavan aineiston suppeus vie käyttäjän huomion järjestelmän varsinaisen
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toiminnan sijaan.

Olen argumentoinut, että konstruktiivisen lähestymistavan merkittävä hyöty on tut-
kijan riippumattomuus kolmannen osapuolen hallinnoimista palveluista. On siksi
selvennettävä, että Spotifyn käyttäminen tässä tutkimuksessa ei riskeeraa tätä hyö-
tyä. Spotifyn rajapintoja käytetään tämän työn prototyypissä ainoastaan aineiston
soittamiseen sekä kappaleiden perustietojen (kuten nimi, artisti ja kuuntelumäärät)
hakemiseen. Spotify-suoratoistopalvelu sisältää monia algoritmeja, esimerkiksi sen
omat suosittelualgoritmit. Toteutettava prototyyppi ei kuitenkaan ole millään tavalla
yhteydessä näihin algoritmeihin, vaan se käyttää Spotifyn rajapintaa ainoastaan
kehitettävän järjestelmän itsenäisesti määrittämien kappaleiden toistamiseen.

Myös käyttöliittymätasolla Spotifyn rooli musiikin toistamisessa häivytetään, eivätkä
palvelua kokeilevat käyttäjät joudu esimerkiksi kirjautumaan siihen omilla Spofity-
tunnuksillaan. Näin pyritään siihen, ettei käyttäjien aiemmat kokemukset, tietämys
Spotifyn algoritmeista tai niiden mahdollisesta vallankäytöstä ohjaa heidän kokemuk-
sensa muodostumista. Käyttäjien aiempi Spotify-kuunteluhistoria mahdollistaisi vielä
sofistikoituneempien valta-asetelmien luomisen, mutta täyden riippumattomuuden
säilyttämiseksi rajaan sen mahdollisuuden tästä työstä pois.

Toteutetun prototyypin lähdekoodi on tarkasteltavissa Github-palvelussa.

3.3.2 Prototyypin testaaminen ja käyttäjien haastattelut

Olen aiemmin tuonut esille, että vallankäyttöä tutkittaessa ei voida sivuuttaa vallan-
käytön kohteen näkökulmaa (kts. osa 2.4). Sen takia tässä tutkimuksessa toteutet-
tavaa prototyyppiä ja sen vallankäyttöä havainnollistavia käyttöliittymiä testataan
myös oikeilla käyttäjillä. Tavoitteena on selvittää, miten käyttäjät kuvailevat koke-
mustaan eri käyttöliittymistä ja tukevatko heidän kokemukset yritystä havainnollistaa
vallan eri ulottuvuuksia.

Tutkimuksen koeasetelmassa jokainen haastateltava testaa ensin kaikkia kolmea
käyttöliittymävaihtoehtoa. Eri haastateltavat testaavat käyttöliittymävaihtoehtoja
eri järjestyksessä. Testikäytön aikana käyttäjiä pyydetään ”ajattelemaan ääneen”
(engl. think-aloud protocol) eli heitä pyydetään sanallistamaan jatkuvasti ääneen,
mitä heidän mieleensä tulee järjestelmän käytön aikana (Jääskeläinen 2010). Se auttaa
tutkijoita ymmärtämään, mitä ajatuksia käyttäjällä on järjestelmän käytön aikana,
mutta se ei kuitenkaan muuta ajattelun prosesseja merkittävästi (Ericsson ja Simon
1984). Järjestelmän testikäyttö videoidaan sekä lisäksi haastattelut nauhoitetaan,
jotta haastattelutilanne ei kärsi muistiinpanojen tekemisestä.

Koeasetelmassa etsitään käyttöliittymien eroja yksilöiden omien kokemusten välillä
(engl. within-subjects). Se soveltuu tähän tutkimukseen, koska tarkoitus on selvittää,
voiko valta-asetelmia ylipäätään havainnollistaa ja miten eri valinnat käyttöliittymissä
vaikuttavat yksittäisen käyttäjän kokemukseen. Toinen vaihtoehto olisi yksilöiden

https://github.com/villevuor/three-faces-of-algorithmic-power
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välinen vertailu (engl. between-subjects), jossa jokainen haasteltava testaisi vain yhtä
käyttöliittymä ja eri ryhmien kokemuksia verrattaisiin toisiinsa. Within-subjects
-asetelma vähentää kuitenkin koehenkilöiden taustan ja kokemuksen merkitystä
tutkimusasetelmassa (MacKenzie 2012). Lisäksi between-subjects -asetelma vaatisi
huomattavasti enemmän koehenkilöitä (ibid.).

Tutkimuksen painopiste on tutkittavan ilmiön (teoreettisten valta-asetelmien havain-
nollistamisen) perusominaisuuksissa: Onko havainnollistaminen ylipäätään mahdol-
listaa, ja miten eri valinnat käyttöliittymässä vaikuttavat käyttäjien kokemukseen?
Ilmiön perusasioiden selvittämiseen sopii teemahaastattelu, joka toteutetaan pro-
totyypin testaamisen jälkeen. Haastattelussa selvitetään, miten ihmiset kuvaavat
kokemustaan testijärjestelmän parissa.

Tutkimuskysymykseen kaksi vastaamiseksi käyttäjiltä ei kysytä suoraan kokemuksia
teoreettisista valta-asetelmista. Se ei välttämättä olisi mielekästä, koska käyttä-
jät eivät välttämättä ajattele olevansa vallankäytön kohteena tai muuten tunnista
teoreettisista lähtökohdista syntyneitä valta-asetelmia, ja siitä kysyminen saattaisi
ohjata vastauksia liikaa. Haastattelurunko on tämän työn liitteenä.

Haastattelut järjestettiin loka-marraskuussa 2021 Aalto-yliopiston kampuksella Ota-
niemessä. Niiden kesto vaihteli 40 minuutista noin 75 minuuttiin, mistä testikäytön
osuus oli noin 5–15 minuuttia. Tutkimukseen osallistumisesta annettiin palkkioksi
kaksi elokuvalippua (arvo yht. 20 euroa). Osallistujia oli yhteensä 12.

Osallistujat olivat 21–28-vuotiaita tekniikan alan opiskelijoita. He edustavat siis
varsin kapeaa joukkoa ihmisiä. Opiskelijoiden rekrytointiin päädyttiin osittain koro-
napandemian aiheuttamista käytännön syistä, mutta toisaalta osittain myös siksi,
että tekniikan alan opiskelijoiden ymmärrys tutkimuksen teemasta on keskivertoa
laajempi. Se mahdollistaa hieman monimutkaisemman prototyypin kehityksen ilman
huolta sen muuttumisesta liian vaikeaksi käyttää, ja lisäksi haastatteluissa pystyttiin
pureutumaan aihepiirissä hieman syvemmälle. Osallistujilla oli hyvä käsitys siitä,
mikä kaikki tietoteknisessä järjestelmässä on mahdollista, mikä rikastutti mahdolli-
sen vallankäytön kuvailua. (Burrelin ja Fourcaden (2021) termein osallistujien voisi
sanoa kuuluvan ”koodaavaan eliittiin”, ainakin tulevaisuudessa.)

Purin haastattelut tekstimuotoon pian niiden pitämisen jälkeen. Tein analyysin
aineistolähtöisesti grounded theory -menetelmän (GT) mukaisesti. Grounded theory
-metodia voi lähestyä eri tavoilla, joista tässä työssä seurasin pitkälti Straussin ja
Corbinin (1990) esittelemiä työvaiheita.

Aloitin analyysin avoimella koodauksella, jossa annoin jokaiselle havaitulle ilmiölle
nimen eli koodin. Ilmiöiden kuvaus oli tutkijalähtöistä. Kävin aineistoa useamman
kerran iteratiivisesti läpi muodostaakseni yhtenäiset koodit, jonka jälkeen muodostin
yksittäisistä koodeista laajempia konsepteja. Nämä konseptit on dokumentoitu osassa
neljä. Osa konsepteista oli laajempia, kaikkia prototyypin vaihtoehtoja käsitteleviä
ja osa oli selkeästi havaintoja yhdestä vaihtoehdosta.
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Kolmannessa vaiheessa konsepteista muodostetaan kategorioita. Lazar, Feng ja Hoch-
heiser (2010) kuvaavat kategorioiden olevan laajempia kokonaisuuksia, jotka sisältävät
samankaltaisia konsepteja. Lisäksi heidän mukaansa kategorioihin liittyy tarkka ku-
vaus tai tulkinta. Kategorioiden perusteella tehdään johtopäätöksiä (muodostetaan
käytännöllinen teoria) siitä, miten eri havainnot (konseptit) liittyvät toisiinsa ja
selittävät kategorioita. Näitä johtopäätöksiä olen kuvannut osassa viisi.

3.4 Tutkimusetiikka

Tärkeä osa hyvää tieteellistä käytäntöä on tutkimusetiikka (Vuori 2021). Tässä tut-
kimuksessa osallistujia pyydettiin testaamaan järjestelmää sekä vastaamaan haastat-
telukysymyksiin. Arvioin tutkimusetiikkaa heidän näkökulmastaan sekä sen suhteen,
miten olen itse vastuussa tehtävästä tieteestä.

”Yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti tutkimuksessa tulee kun-
nioittaa tutkittavien ihmisarvoa, yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta
ja muita oikeuksia. Hyvin merkittävä yleinen eettinen periaate on myös
välttää aiheuttamasta tutkittavina oleville ihmisille, yhteisöille ja muille
tutkimuskohteille aiheutuvia merkittäviä riskejä, vahinkoja ja haittoja.”
(ibid.)

Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuville
henkilöille kerrottiin selkeästi heidän oikeuksistaan, tutkimuksessa kerättävän tie-
don käytöstä ja tallentamisesta sekä tutkimusta tekevästä tahosta. Osallistujilta
pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Lisäksi osallistujille
kerrottiin selvästi, että tutkimuksessa testataan kehitettyä järjestelmää, eikä heidän
omaa osaamistaan tai heidän musiikkivalintojaan sovelluksessa.

Tutkimusetiikan kannalta huomionarvoinen asia on, että osallistujille ei kerrottu
tutkimuksen aihetta etukäteen. Heitä siis tietyllä tavalla harhautettiin: osallistujat
kutsuttiin geneeriseen käyttäjätestiin, jossa kokeillaan kehitteillä olevaa musiikkioh-
jelmistoa. Tutkimuksen varsinainen aihe (ohjelmiston valta-asetelmat ja osallistujien
kokemus niistä) paljastettiin vasta tutkimuksen lopussa.

Osallistujien harhauttaminen oli perusteltua, koska valta-teeman paljastaminen
etukäteen olisi saattanut ohjata osallistujien tulkintaa ja kokemusta prototyypis-
tä merkittävästi. Tällöin olisi ollut vaikea arvioida, miten hyvin valta-asetelmien
havainnollistaminen onnistui. Tehty harhautus ei myöskään ole merkittävä haitta
tutkimukseen osallistuneille, mihin Vuori (ibid.) viittaa.

Jotta koehenkilöiden harhauttaminen ei ole asiatonta tai epäeettistä, heille on lo-
puksi kerrottava mistä oli kyse. Haastattelun lopuksi osallistujille järjestettiin lyhyt
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jälkipuinti, jolloin kerrottiin, mistä tutkimuksessa on kyse ja minkä takia heitä harhau-
tettiin. Samalla varmistettiin, että tutkimus on sujunut haastateltavien näkökulmasta
hyvin.

Tutkimuksessa kerätty aineisto anonymisoitiin pian tutkimuksen jälkeen. Käytän-
nössä kiinnitin tähän huomiota jo haastatteluvaiheessa (haastateltavilta ei kysytty
tarpeettomia henkilökohtaisia tietoja), ja sen takia haastatteluja purettaessa anony-
misoitavaa ei ollut enää juurikaan. Haastateltavien läheisistään käyttämät erisnimet
on muutettu. Lopputuloksena syntynyt haastatteluaineisto on sellaista, että otteita
siitä voi julkaista ilman riskiä osallistujan tunnistamisesta.

Osallistujien kunnioittamisen lisäksi tutkimusetiikka käsittää tutkijan aseman ja
vastuun tutkimuksen toteutuksesta tieteellisiä periaatteita kunnioittaen (Vuori, 2021).
Keskeisenä tavoitteena on tuottaa uutta, merkityksellistä tutkimustietoa.

Yksi keskeisimmistä seikoista oman toimintani suhteen on aineiston tulkinta sitä
analysoidessa. Tulkinta lähtee aina tutkijasta ja tulkintaan voi vaikuttaa tutkijan
ennakkokäsitykset (Lazar, Feng ja Hochheiser 2010). Tätä varten aineiston käsittelyn
tulisi olla datakeskeistä. Olen pyrkinyt avoimesti kuvaamaan, mikä tutkimuksessa on
havaintoja (pääasiassa osa 4) ja mikä niistä tehtyjä tulkintoja sekä johtopäätöksiä
(pääasiassa osa 5). Haastatteluotteiden avulla pyrin avoimesti havainnollistamaan ja
perustelemaan, kuinka olen päätynyt tiettyihin tulkintoihin.
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4 Tulokset

Tässä osassa esittelen tutkimuksen tulokset. Aiemmin esitellyt tutkimuskysymykset:

TK1: Millä tavalla algoritmisten järjestelmien valta-asetelmia voi havain-
nollistaa toiminnallisilla prototyypeillä?
TK2: Miten käyttäjät kuvailevat kokemustaan algoritmisten järjestelmien
käyttämästä vallasta?

Aloitan käymällä läpi kehitetyn prototyypin toimintaa: miten prototyypillä yritettiin
havainnollistaa eri valta-asetelmia (TK1). Sen jälkeen selostan, minkälaisia havain-
toja prototyypin testauksessa syntyi ja kuinka osallistujat kuvasivat kokemustaan
haastatteluissa (TK2).

Pyrin kuvaamaan havainnot neutraalisti, eli siten kuinka osallistujat itse kuvasivat
niitä. Työn seuraavassa luvussa ryhmittelen havaintoja laajempien teemojen alle ja
pohdin niiden merkittävyyttä.

4.1 Vallan kolmen ulottuvuuden ilmentäminen (TK1)

Aloitan kuvaamalla, kuinka vallan kolmea ulottuvuutta ilmennettiin toteutetussa
prototyypissä. Siinä tarjottiin osallistujille kolme vaihtoehtoista työkalua annetun
tehtävän suorittamiseen (soittolistan kokoaminen juhliin). Jokainen prototyyppi
ilmensi ensisijaisesti yhtä vallan ulottuvuuksista. Yhteenveto valta-asetelmista löytyy
taulukosta 2.

Vaihtoehto 1: Radio, suora valta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa käyttäjä saa
kuunneltavakseen yhden kappalenäytteen kerrallaan. Kappaleen alusta toistetaan 25
sekuntia, jonka jälkeen palvelu siirtyy seuraavaan näytteeseen. 25 sekunnin aikana
käyttäjä voi lisätä kappaleen soittolistalle tai halutessaan siirtyä suoraan seuraavaan
näytteeseen. Kappalelista kostuu Suomessa eniten radiosoittoa vuosina 2012, 2018 ja
2019 saaneista kappaleista4 (suosituimmat 20 kappaletta per vuosi), jotka järjestetään
satunnaisesti.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa ensisijainen valtaa ilmentävä elementti on käyttäjän
toimintamahdollisuuksien rajoittaminen. Käyttöliittymä on hyvin pelkistetty, eikä
käyttäjä voi itse tehdä muuta kuin valita kappaleen tai siirtyä seuraavaan. Tämä
ilmentää suoraa valtaa: järjestelmä pakottaa käyttäjän kuuntelemaan kappaleita,
joita hän ei muuten kuuntelisi.

4Radiosoittokertojen lähteenä vaihtoehdoissa 1 ja 3 käytin radiosoittoa seuraavan Biisit.info-
sivuston tilastoja. Se ei ole täysin tarkka, mutta kuitenkin riittävä prototyypin tarkoitukseen, eli
sisälsi Suomessa yleisesti tunnettuja kappaleita eri vuosilta. Sivustolla vierailtu 7.10.2021.



41

Kuva 4: Ensimmäisessä vaihtoehdossa käyttäjälle esitettiin yksi vaihtoehto kerrallaan.
Hän pystyi valitsemaan sen soittolistalleen tai siirtymään seuraavaan.

Vaihtoehto 2: Haku, epäsuora valta. Käyttäjä voi tehdä vapaan haun tietokan-
nasta artistin tai kappaleen nimen perusteella. Tulokset (sopivimmat 50 hakutulosta)
näytetään yhdessä listassa. Algoritmi järjestää hakutulokset Spotifyn kuuntelumää-
rien mukaan (kuuntelukerrat laskevassa järjestyksessä eli suosituimmat ensimmäi-
senä), mutta lisäksi se 1) poistaa satunnaisesti 5–10 alkupään suosittua kappaleita
sekä 2) nostaa satunnaiset 10–15 kappaletta jälkimmäiseltä puoliskolta suosituimpien
joukkoon (satunnaisiin kohtiin). Käyttäjä voi valita tuloksista haluamansa kappaleen
ensin kuunneltavaksi ja sen jälkeen lisätä sen soittolistalle. Lisäksi käyttäjä voi tehdä
uuden haun.

Tässä vaihtoehdossa järjestelmä käyttää valtaa ensisijaisesti järjestellessään hakutu-
loksia. Käyttäjä saa näennäisesti valita haluamansa kappaleet, mutta järjestelmä
määrittää, mistä vaihtoehdoista valinta tehdään (esimerkiksi piilottamalla osan ha-
kutuloksista). Tämä on tyypillistä epäsuoraa valtaa: vaikutetaan päätöksentekoon
määrittämällä, mistä ylipäätään päätetään (Bachrach ja Baratz 1962).

Vaihtoehto 3: Suositukset, piilevä valta. Kolmannessa vaihtoehdossa käyttäjä
aloittaa valitsemalla vähintään kaksi avainsanaa (esim. dynaaminen, värikäs, trendi-
käs). Järjestelmään on valittu 148 kappaletta, jotka on käsin luokiteltu kahteen tai
useampaan luokkaan. Algoritmi valitsee luokittelujen perusteella 12 käyttäjän valin-
toihin sopivaa kappaletta, mutta järjestää listan satunnaisesti. Algoritmin valintaa
hidastetaan satunnaisesti 1–5 sekunnin välillä, minkä aikana näytetään latausikoni.
Käyttäjä voi valita tuloksista kappaleen kuunneltavaksi ja sen jälkeen lisätä sen
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Kuva 5: Toisessa vaihtoehdossa käyttäjä pystyi hakemaan musiikkia artistin tai
kappaleen nimen perusteella.

Kuva 6: Kolmannessa vaihtoehdossa käyttäjä valitsi adjektiiveja, jonka perusteella
hänelle suositeltiin musiikkikappaleita.
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soittolistalle. Lisäksi käyttäjä voi tehdä uuden haun valitsemalla uudet avainsanat.

Kolmannessa vaihtoehdossa järjestelmä käyttää piilevää valtaa, jota kutsutaan myös
ideologiseksi vallaksi (Lukes 1974). Avainsanat on tarkoituksella jätetty monitul-
kintaisiksi adjektiiveiksi, ja järjestelmä käyttää valtaa määrittämällä, minkälaista
musiikkia ne edustavat. Käyttäjän on yritettävä valita sopivat avainsanat sekä sen
jälkeen valittava mieluisimpia kappaleita saamiensa suositusten perusteella. Lisäksi
vaihtoehdossa esiintyvien musiikkikappaleiden kokonaismäärä on verrattain pieni, 148
kappaletta, eli muutaman kokeilun jälkeen osa kappaleista alkaa toistua ehdotuksissa.

On huomionarvoista, että vallan ulottuvuudet eivät aina ole yksiselitteisiä tai sel-
keärajaisia. Yksityiskohtia tarkastelemalla jokaisesta prototyypistä on löydettävissä
jokaisen vallan ulottuvuuden elementtejä. Esimerkiksi epäsuora valta on vallan
ulottuvuus, joka ilmenee myös ensimmäisessä ja kolmannessa vaihtoehdossa, koska
molemmissa vaihtoehdoissa järjestelmä määrittää, mistä joukosta käyttäjä voi valita
kappaleensa soittolistalle. Toinen esimerkki, mikä ilmenee kaikissa vaihtoehdoissa, on
prototyypeille tyypillinen alkeellisuus: käyttäjä ei esimerkiksi voi laittaa musiikkia
tauolle tai säätää äänenvoimakkuutta. Tämä voidaan nähdä suorana vallankäyt-
tönä. Vaikka vallan ulottuvuudet menevät osittain ristiin ja päällekkäin, jokainen
vaihtoehto ilmentää kuitenkin ensisijaisesti yhtä vallan ulottuvuutta.

Prototyyppiä kehittäessäni tasapainoilin jonkin verran sen kanssa, kuinka näkyväksi
vallankäyttö tehdään: esimerkiksi kuinka paljon hakutuloksia piilotetaan tai niiden
hakujärjestystä sekoitetaan. Periaatteessa kaikki valinnat – räikeä manipulointi

Vaihtoehto 1

Suora valta

Vaihtoehto 2

Epäsuora valta

Vaihtoehto 3

Piilevä valta

Ilmeneminen
päätöksen-
tekona ja ra-
joittamisena

Järjestelmä päättää, mi-
tä soitetaan (käyttäjällä
ei ole kontrollia). Kuta-
kin kappaletta soitetaan
vain rajattu aika.

Käyttäjä voi soittaa vain
kappaleita, jotka järjes-
telmä ”hyväksyy”.

Järjestelmä antaa vali-
ta vain pienestä joukosta
kappaleita.

Ilmeneminen
valvontana ja
tarkkailuna

Järjestelmä ei kerro, vai-
kuttavatko käyttäjän va-
linnat seuraaviin ehdo-
tuksiin (valvonnan mah-
dollisuus saattaa ohjata
käyttäjän toimintaa).

Ilmeneminen
käsitysten ja
mielikuvien
hallintana

Järjestelmä suodattaa ja
muokkaa hakutuloksia.

Järjestelmä määrittää,
minkälaista musiik-
kia avainsanat (esim.
”trendikäs”, ”värikäs”)
edustavat.

Taulukko 2: Yhteenveto valta-asetelmista prototyypin eri vaihtoehdoissa.
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sekä järjestys puhtaasti kuuntelumäärien mukaan – ovat vallankäyttöä, koska ei ole
mahdollista määrittää neutraalia järjestystä. Pyrin toteuttamaan vallankäytön siten,
että se on selkeästi havaittavissa, mutta ei kuitenkaan liian räikeää. Tarkoituksena
oli hieman provosoida, jotta osallistujat havaitsevat vallankäytön (erityisesti suoran
ja epäsuoran), mutta toisaalta järjestelmän tulee toimia jossain määrin odotetusti.
Muuten riskinä on, että käyttäjien kaikki huomio kiinnittyy yksinkertaisiin ”virheisiin”
ja ”puutteisiin” prototyypissä, kuten esimerkiksi täysin mielivaltaisiin hakutuloksiin.

Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen totean, että vallan kolmen ulottu-
vuuden mukaisia valta-asetelmia voi havainnollistaa monin eri tavoin. Algoritmisen
vallan monimuotoisuus näkyy siten, että mielekkäitä tai luontevia tapoja ilmentää
vallankäyttöä löytyy paljon, ja prototyypin suhteen tutkijan osaksi jäi valita sopivim-
mat. Tämä kertoo, että vastaava prototyypin toteutus voisi olla mahdollista myös
siten, että kaikki näkymät edustaisivat samankaltaisia teknologioita ja eroaisivat
vain vallan ulottuvuuden suhteen.

Seuraavaksi tarkastelen, kuinka vallankäytön ilmentäminen onnistui – eli miten
käyttäjät tulkitsivat toteutettua järjestelmää.

4.2 Havainnot prototyyppien käytöstä (TK2)

Käyn seuraavaksi läpi havaintoja siitä, miten käyttäjät käyttivät järjestelmää ja
kuvasivat kokemustaan sen käytöstä. Keskityn tässä kuvaamaan suoria havaintoja;
niistä koostettavista laajemmista teemoista ja johtopäätöksistä kerron osassa viisi.
Kerron ensiksi yleisiä havaintoja prototyypistä ja kaikista vaihtoehdoista, ja sen
jälkeen pureudun jokaiseen vaihtoehtoon yksitellen. Jos muuta ei ole mainittu,
havainnot ovat haastattelumateriaalista ennen jälkipuintia ja tutkimuksen aiheen
paljastamista.

Yleisesti osallistujat olivat prototyyppiin ja eri vaihtoehtoihin tyytyväisiä.
He käyttivät järjestelmää pääasiassa kuten oli ajateltu ja kokivat saaneensa tehtävän
(soittolistan) valmiiksi. Osallistujia pyydettiin testaamaan kaikkia kolmea vaihtoeh-
toa. Asetelma auttoi osallistujien kokemuksen selvittämisessä, koska viimeistään
vertailemalla vaihtoehtoja he tulivat kertoneeksi kokemistaan hyvistä sekä huonoista
puolista.

Parhaaksi ja huonoimmaksi koetut vaihtoehdot vaihtelivat osallistujien välillä. Tyyty-
väisyyteen vaikutti esimerkiksi käyttäjien musiikinkuuntelutottumukset. Esimerkiksi
osa piti enemmän hakuvaihtoehdosta, koska se oli ainoa, missä pystyi hakemaan
musiikkia vapaasti. Toisaalta osa koki hakuvaihtoehdossa ahdistuksen tunnetta, koska
he eivät keksineet mitään haettavaa.

Mun musamaku on vähän semmoinen, että ”en mä tiedä, jotain vaan”.
Että ei ole semmoisia tiettyjä. . . Mä oon vähän huono, jos pitää valita
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jotain tiettyjä biisejä tai esittää jotain toivebiisejä. (H2)

Osallistujat kokivat kaikissa vaihtoehdoissa olevan häiritseviä toiminnalli-
sia rajoitteita. Tällaisia rajoitteita olivat esimerkiksi, ettei musiikkia voinut laittaa
tauolle tai sen äänenvoimakkuutta ei voinut säätää. Osa toiminnallisista rajoitteista
juontuu kehitetyn järjestelmän prototyypinomaisesta luonteesta, ja ne eivät olleet
siksi kriittisiä tutkimuksen kannalta. Rajoitteet eivät vieneet kuitenkaan kovin paljoa
huomiota tutkimukselta.

No sekin oli kieltämättä ihan vähän stressaavaa, kun ei pystynyt pauset-
tamaan biisiä tai säätämään volyymia, silleen, että sitten se jäi tosiaan
sinne taustalle soimaan. Ja kyllä olisin toivonut, että siinä olisi joku
sellainen, että olisi voinut esimerkiksi pausettamaan biisin, ettei lähde
esimerkiksi seuraava biisi soimaan, ennen kuin on päättänyt, laittaako
sen sinne soittolistalle vai ei. (H8)

Muutamat havaitut rajoitteet, kuten vapaan haun puute vaihtoehdoissa yksi ja kolme,
oli tietoisia valintoja järjestelmän kehityksessä: sitä oli käytettävä tietyllä tavalla.
Osa osallistujista koki tämän huonona suunnitteluna, vaikka kyse oli enemmänkin
tarkoituksellisesta valinnasta ja vallankäytön demonstroinnista.

Käyttäjät kokivat erilaisia virhetilanteita käytön aikana. Osa virheistä oli
todellisia, esimerkiksi kahden osallistujan kohdalla haku-käyttöliittymä lakkasi het-
kellisesti toimimasta ja sivu oli ladattava uudelleen. Suurin osa osallistujien koke-
mista virheistä oli kuitenkin enemmän luonnehdittavissa toiminnallisiksi puutteiksi:
esimerkiksi järjestelmän antamat huonot suositukset saatettiin kokea ”virheenä”.

Prototyypissä koettiin yhtäläisyyksiä oikean elämän järjestelmiin. Erityi-
sesti osallistujat kuvasivat tunnistavansa yhtäläisyyksiä Spotifyn, Youtuben sekä
Tiktokin kanssa. Lisäksi mainittiin mm. Google, Instagram, Facebook ja Tinder.
Osa yhtäläisyyksistä oli toiminnallisia (esimerkiksi samanlainen toimintalogiikka
tai käyttöliittymä), osa enemmän konseptiin tai kontekstiin liittyviä (esimerkiksi
musiikin kuuntelu).

Se [prototyyppi] muistuttaa. . . Ehkä just jotain, vaikka Spotifyn sinulle
luomaa valmista soittolistaa. . . Ja sitten itseasiassa, se muistuttaa Tikto-
kia tai Instagram-reelsejä, joissa sä vaan niinku menet aina seuraavaan
[julkaisuun]. (H3)

Osallistujat kuvasivat myös, kuinka heidän toimintansa muuttui järjestel-
män käytön aikana. Esimerkiksi he päätyivät valitsemaan erilaisia kappaleita
kuin alunperin halusivat, tai rupesivat käyttämään järjestelmää eri tavalla kuin
suunnittelivat.
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Joo, musta tuntui, että mä ehkä ekaksi lähdin pohtimaan, että ok, minkä-
köhänlaista tunnelmaa haluaisin sinne mun illanistujaisiin. Ja sitä kautta
jotenkin silleen valitsi niitä erilaisia [avainsanoja]. Katselin erilaisia ka-
tegorioita ja niiden kautta biisejä. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu,
että loppua kohden enemmän ja enemmän vaan niinku roiskin niitä kate-
gorioita ja sitten katsoin, että millaisia biisejä sitten sieltä löytyy. Jos tuli
joku tuttu biisi, niin sitten oli silleen, että tämä on ihan hyvä, mennään
tällä. (H9)

Toisaalta yksi osallistujista kuvasi, ettei oman käytöksen muuttuminen ollut erityisen
poikkeuksellista.

Se [oman toiminnan muuttuminen] tuntuu aika tavanomaiselta jotenkin...
Kun lähtee tekemään jotain asiaa, on jotenkin hirveän kunnianhimoiset
tavoitteet ja pyrkimykset saada jotain hienoa aikaiseksi, sitten se onnistuu
hetken aikaa, ja sitten se jotenkin. . . Sitten sä oot silleen, että ”no kyllähän
tästä helpommallakin selvitään”, niin sitten sitä. . . Joo, [tämä oli] aika
sellainen tavanomainen kokemus jonkun tehtävän suorittamisesta. (H9)

Osallistujat kaipasivat ”työntöapua” järjestelmältä. Teema nousi esille erityi-
sesti vaihtoehdoissa yksi ja kolme (osallistujat saivat kaipaamansa apua). Vaihtoeh-
dossa kaksi tyhjä hakukenttä koettiin vastaavasti hieman ahdistavaksi. Suurin osa
osallistujista kaipasi järjestelmältä jonkinlaista apua siinä, että ”pääsevät liikkeelle”
tehtävän suorittamisessa. Käytännössä he tarkoittivat jonkinlaisia ehdotuksia tai
ideoita musiikin etsimiseen.

Ensinnäkin, ehkä tärkeä juttu olisi ollut se, että vaikka mä en [vielä] ollut
hakenut mitään, niin siinä olisi ollut jotain explore-tyyppistä sisältöä.
Jotain edes mistä lähteä liikkeelle, tai sitten jotain kategorioita tai muita,
millä tavallaan saisi vähän jotain kontekstia tai vähän sellaista kickstartia
siihen juttuun. . . Ja siitä se sitten lähtee. (H6)

Seuraavaksi käyn läpi havaintoja, jotka nousivat yksittäisten vaihtoehtojen kohdalla.

4.2.1 Vaihtoehto 1: Radio

Ensimmäisessä vaihtoehdossa käyttäjälle soitettiin kappale kerrallaan. Käyttäjä
pystyi lisäämään vaihtoehdon soittolistalleen tai siirtymään seuraavaan kappaleeseen.

Vaihtoehto koettiin yleisesti rajoittavaksi. Esimerkiksi ohimennyttä kappaletta
ei voinut enää jälkikäteen lisätä soittolistalle ja kappaleista pystyi kuuntelemaan
vain lyhyen näytteen niiden alusta.
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Muutamat kuvasivat tätä vaihtoehtoa hieman koukuttavaksi. Sen käyttä-
minen oli ”helppoa” ja ”viihdyttävää”. Osa osallistujista jatkoi vaihtoehdon käyttöä
pitkään, koska heidän teki mieli ottaa selvä, minkälaisia ehdotuksia he seuraavaksi
saavat.

Olin hyvin skeptinen ainakin tuon kolmannen [radio-vaihtoehdon] suhteen.
Minusta se oli vähän työläs tapa, mutta sitten siihen jäi ehkä parhaiten
koukkuun... Tavallaan silleen koko ajan odotti ja vähän vertaili niihin
edellisiin [kappaleisiin]. (H7)

Käyttäjille oli epäselvää, minkä perusteella järjestelmä antoi ehdotuksia.
Osa osallistujista teki tulkintoja jo muutaman kappaleen perusteella (esimerkik-
si järjestelmän mukautumisesta käyttäjän musiikkimakuun), osa taas koki, ettei
käyttötilanteessa saanut tästä vielä kovin varmaa kuvaa.

Se nyt vielä tosiaan jäi askarruttamaan, että oliko siinä joku logiikka, millä
se niitä biisejä antaa? Jos mä olisinkin halunnut jotain ihan muuta, että
”tänään kuunnellaan vaan hitaita kappaleita, silleen oikein tunnelmallinen
ilta”, niin olisiko se osannut adaptoitua niihin mun valintoihin? (H1)

No mä en niinku tiedä, että esimerkiksi tulkitsiko se eka [vaihtoehto], että
mä tykkään suomalaisesta musiikista, kun mä heti ekana vaikka valitsin
Haloo Helsinkiä, koska sitä se ehdotti mun mielestä tosi paljon. (H3)

Epävarmuus toimintalogiikasta aiheutti osalle käyttäjistä tunteen, että heidän oli
ikään kuin pakko valita joitakin kappaleita, koska he eivät tienneet lainkaan, mistä
seuraavat vaihtoehdot olisivat.

4.2.2 Vaihtoehto 2: Haku

Toisessa vaihtoehdossa oli hakunäkymä, josta käyttäjä pystyi hakemaan kappaleita
artistin tai kappaleen nimen perusteella. Järjestelmä manipuloi hieman hakutulosten
järjestystä.

Osa koki tämän vaihtoehdon parhaaksi, koska se mahdollisti parhaiten
erilaisen musiikin löytämisen. Käyttäjät kokivat löytävänsä sen, mitä he etsivät-
kin.

No siinähän [hakuvaihtoehdossa] on tavallaan rajaton valinnanvapaus,
jos vaan tietää mitä hakee. (H3)
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Tokassa [hakuvaihtoehdossa] nyt tietenkin pystyi valitsemaan ihan mitä
vaan haluaa (H5)
Kunhan vaan mä tiedän sen kappaleen, niin sen saa lisättyä, ja se on
niinku. . . Se tavallaan tekee just sitä, mitä mä haluan. (H6)

Todellisuudessa järjestelmä piilotti osan tuloksista. Huomionarvoista on, että käyt-
täjäkokemus vaihteli hieman sen mukaan, hakiko käyttäjä musiikkia artistin vai
kappaleen nimen perusteella. Artistin nimen perusteella saivat suurimmaksi osaksi
hakemansa artistin musiikkia, joten manipulointia oli vaikeampi havaita. Kappaleen
nimen perusteella hakevat huomasivat useammin, että heidän etsimänsä kappale oli
yllättävän pohjalla tai siitä ei löytynyt suosituinta versiota.

Toisaalta toisia osallistujia vaihtoehto ahdisti. He olisivat kaivanneet järjestel-
mältä apua ja ehdotuksia, joiden perusteella lähteä liikkeelle. Osa meni testitilanteessa
hieman lukkoon, koska eivät keksineet mitään haettavaa.

Ehkä se soittolistan muodostaminen oli tavallaan vaikeampaa. Mä en
ihan tiennyt, mistä mä lähden liikkeelle. (H3)
Mä jopa itse toivon sitä, että minua johdatetaan [soittolistan tekemisessä],
koska se helpottaa mua suorittamaan mun oman tehtävän. (H4)

Hakutulosten satunnaisuus. Kolme osallistujaa kiinnitti testitilanteessa huomiota
siihen, että hakutulosten järjestys oli erilainen suhteessa siihen, mitä he odottivat.
Toisaalta jälkikäteen osallistujat eivät kokeneet asiaa kovin ongelmallisena – se
kuitattiin esimerkiksi omana virheenä.

En nyt tiedä, ehdottiko se aina sitä suosituinta biisiä ekaks. Mun mielestä
ainakin [kun hain] Coldplayta, niin yllättävän alhaalta löytyi ne [biisit]
mitä itse haki. – – Mut löytyi ja todennäkösesti, jos olisin biisin nimellä
hakenut, niin se olisi ainakin tullut. Se oli ehkä omassa päässä kanssa
kämmi, että haki vaan bändin nimeä, mutta hyvin se ehdotti. (H10)

Yksi osallistuja testasi järjestelmää kattavammin ja kokeili monia erilaisia tapoja
saadakseen selville sen taustalla piilevän logiikan. Hän esimerkiksi teki saman haun
monta kertaa, minkä myötä hän huomasi hakutulosten järjestyksen satunnaisuu-
den muita osallistujia selvemmin. Kokemus tulosten järjestyksestä oli siis hänen
kohdallaan merkittävästi erilainen.

No se vähän hämmensi. – – Toisaalta se oli siinä mielessä mukava, että
sieltä tulee sitten myös ehkä uutta materiaalia, mitä olisi voinut pohtia
siinä nyt sitten.(H12)
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Haastattelun loppuvaiheessa osallistujille paljastettiin, että hakutulosten yhteydessä
saattoi tapahtua järjestyksen sekoittamista tai osa tuloksista saatettiin piilottaa.
Siihen osallistujat eivät olleet tyytyväisiä ja osa vaihtoi mielipidettään koko vaihtoeh-
dosta.

No jos mä tiedän, että mä löydän sen kuitenkin, niin sitten se ei niinku
muuta [mielipidettä] radikaalisti, mutta tavallaan, että jos niitä hittejä
on vaikka 100 ja se on siellä jossain seitsemänkympin kohdalla se mun
oikeasti etsimä, niin sitten se ei. . . Se on vähän niinku piilomainostusta
sillä tavalla, että joo, sinulla on vapaus, mutta sinun on nähtävä hirveä
vaiva saadaksesi sen mitä etsit. (H7)

4.2.3 Vaihtoehto 3: Suositukset

Kolmannessa vaihtoehdossa käyttäjä valitsi kaksi tai useamman avainsanan, joiden
perusteella hän sai 12 suositusta musiikkikappaleista, joita valita soittolistalle.

Osallistujat kokivat avainsanat jossain määrin epäselviksi. Konkreettinen
parannusehdotus oli avainsanojen vaihtaminen objektiivisemmiksi, esimerkiksi musii-
kin julkaisuvuosikymmenen tai musiikkigenren mukaan. Osa osallistujista ajatteli
avainsanojen olevan subjektiivisia, mutta sen sijaan, että järjestelmä määrittää niiden
merkityksen, he olisivat toivoneet niiden perustuvan esimerkiksi muiden käyttäjien
tekemiin määrittelyihin.

Mä tykkäsin niistä kategorioista, mutta mä olisin ehkä halunnut sillä
tavalla – –, että sieltä olisi tullut [tieto], että minkälaista on dynaaminen
musiikki ja minkälaista on trendikäs musiikki. Se olisi mun mielestä
niinku olla jotenkin hienoa tietää. (H9)

Yleisesti ottaen tästä vaihtoehdosta pidettiin eniten. Yleisin syy oli se, että
pystyi vaikuttamaan itse hakuvaihtoehtoihin, mutta silti itselle jäi valinnanvaraa.
Vaihtoehto oli hakuvaihtoehtoa helpompi lähestyä. Toisin sanoen tämä vaihtoehto
koettiin eräänlaiseksi sopivaksi kompromissiksi ensimmäisen ja toisen vaihtoehdon
välissä.

Mä tykkäsin siitä, että tavallaan oli joku valmis pohja, mistä sitten napsia
niitä [kappaleita], että siinä ei tarvinnut käyttää niin paljon luovuutta,
että se oli niin kuin helppo ratkaisu. (H7)
Toki [tämä vaihtoehto] oli suhteellisen neutraali, että sitä nyt saa sillä
tavalla itse päättää kuitenkin, että tuleeko [ne kappaleet] sinne. (H11)
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Vaikka vaihtoehto oli jossain määrin samanlainen kuin radio-vaihtoehto (järjestelmä
määrittää suhteellisen kapean joukon vaihtoehtoja, joiden joukosta käyttäjä voi tehdä
soittolistan), tässä vaihtoehdossa koettiin, että käyttäjällä oli enemmän kontrollia.
Syy oli usein, että käyttäjä pystyi näkemään useamman kuin yhden kappaleen
kerralla. Se toi käyttäjälle ikään kuin nopeammin näkymän kaikkiin ehdotuksiin,
minkä koettiin lisäävän läpinäkyvyyttä.

Osa osallistujista testasi järjestelmää käymällä systemaattisesti läpi eri
vaihtoehtoja. Esimerkiksi valitsemalla useita eri kombinaatioita tai vaihtamalla vain
yhtä valittua avainsanaa osallistujat kertoivat yrittävänsä selvittää, millä logiikalla
omat valinnat vaikuttivat tuloksiin. He ajattelivat, että logiikan ymmärtäminen
auttaisi heitä käyttämään järjestelmään ”oikein” ja löytämään paremmin sen musiikin,
mitä he halusivat.

Mun jotenkin teki mieli koittaa, että miten se muuttuu, jos mä painelen
niitä eri filttereitä siellä. (H9)
Mua kiinnostaa, että kuinka voimakkaasti nämä mun valinnat vaikuttaa
siihen, että mitä [tuloksia] näytetään. – – Että vaikuttiko tämä mun
valinta nyt hirveästi siihen, että mitä mitä minulle nyt näytettiin? (H12)

Osa huomasi, että omat valinnat eivät olleet niin merkityksellisiä ja samat
kappaleet toistuivat. Tämä herätti hämmennystä ja epäluottamusta. Toisaalta
vaihtoehto nähtiin silti paremmaksi kuin ensimmäinen.

Se on salakavala sillä tavalla, etten nyt varsinaisesti tajunnut, että se
käyttää valtaa sillä tavalla, että se ehdottaa vaan niitä samoja biisejä
riippumatta niistä [valinnoista]. (H1)

Työn seuraavassa osiossa käyn läpi, mitä johtopäätöksiä tulosten perusteella voi
tehdä.
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5 Johtopäätökset

Esittelen seuraavaksi tutkimuksen tulosten perusteella tehtäviä johtopäätöksiä. Aloi-
tan arvioimalla lähestymistapaa: kuinka valtateoria soveltuu algoritmisten järjes-
telmien kontekstiin ja miten valta-asetelmien havainnollistus onnistui. Sen jälkeen
arvioin toteutetun prototyypin merkitystä sekä tutkimuksessa esiinnousseita havain-
toja käyttäjien suhteesta algoritmiseen vallankäyttöön.

Työn keskeinen kontribuutio on sillanrakentaminen eri tieteenalojen välillä. Proto-
tyyppi havainnollistaa teoreettisia valta-asetelmia konkreettisesti, mikä edesauttaa
järjestelmien kehittäjien ja yhteiskuntatieteilijöiden välistä keskustelusta (Lukka
2006).

5.1 Konstruktiivinen tutkimusote algoritmisen
vallankäytön tutkimuksessa (TK1)

Tarkastelen seuraavaksi, kuinka tämän työn konstruktiivinen lähestymistapa toimi.
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite on selvittää, voiko algoritmien käyttämää valtaa
havainnollistaa ja tutkia toiminnallisilla prototyypeillä.

TK1: Millä tavalla algoritmisten järjestelmien valta-asetelmia voi ha-
vainnollistaa toiminnallisilla prototyypeillä?

Tämän diplomityön keskeinen johtopäätös on, että eri valta-asetelmien havainnol-
listaminen oman prototyypin avulla on lupaava tapa lähestyä ilmiön tutkimista.
Kehitysvaiheen aikana löytyi luontevat keinot havainnollistaa vallan eri element-
tejä prototyypin avulla. Lisäksi eri vallan ulottuvuuksille oli useita mahdollisia
toteutustapoja. Vahvuutena voidaan myös nähdä se, että osallistujat kokivat to-
teutetun järjestelmän jossain määrin ”tavalliseksi” ja tutuksi. Se on tärkeää, koska
jos osallistujat suhtautuisivat siihen jollakin erityisellä tai poikkeuksellisella tavalla,
lähestymistapa ei tarjoaisi mielekästä työkalua ilmiön tarkasteluun.

Aloitan tarkastelemalla, kuinka teoria vallan kolmesta ulottuvuudesta (Lukes 1974)
soveltui algoritmisten järjestelmien käyttämän vallan tarkasteluun. Motivaatio teorian
käytöstä liittyy siihen, että algoritminen valta on konseptina monimutkainen, eikä
pistemäinen tarkastelu kerro vielä riittävästi kokonaisuudesta. Myös valtateorian
motivaationa on ollut ajatus, että valta on yleisesti monimutkainen ilmiö. Siksi
politiikan tutkimuksen tarjoama vallan ”yleinen” teoria voisi auttaa myös algoritmisen
vallan jäsentämisessä.

Lukes (ibid.) erittelee vallan kolme ulottuvuutta: niin sanotun suoran, epäsuoran sekä
piilevän vallan. Lähtökohtaisesti se tarjoaa myös mielekkään pohjan valta-asetelmien
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kuvaamiseen myös algoritmisten järjestelmien kontekstissa. Algoritmit voivat käyttää
niin suoraa valtaa (esim. automatisoitu päätöksenteko), epäsuoraa valtaa (esim.
personoidut hakutulokset) sekä piilevää valtaa (esim. algoritmit määrittävät, mitkä
julkaisut tietystä teemasta nousevat esille muita enemmän).

Ilmiön tarkastelu kyseisen teorian kautta auttaa havaitsemaan vallan monipuoli-
suutta ja se siten jäsentää keskustelua. Yksittäisiä havaintoja algoritmisesta vallasta
voi teorian avulla ”sijoittaa” eri ulottuvuuksiin ja hahmottaa, kuinka ne liittyvät
ilmiöön kokonaisuutena. Teoria auttaa myös näkemään, mitä erityispiirteitä eri vallan
ulottuvuuksilla on. Samalla tavalla myös algoritmisen vallan eri ulottuvuudet eroavat
toisistaan ja niitä on siksi hyvä pystyä tarkastelemaan erillään.

Erityisesti vallan kolme ulottuvuutta auttaa tunnistamaan piilossa ja rakenteissa
olevan vallan. Tällaisella vallalla ei aina ole suoria seurauksia, mutta Lukesin (1974)
malli auttaa silti perustelemaan, miten vallankäyttö on tilanteissa läsnä. Esimerkiksi
Lukesin kuvailu piilevästä vallasta ”ideologisena” voi auttaa hahmottamaan, millä
tavalla algoritmiset järjestelmät voivat vaikuttaa esimerkiksi julkiseen keskusteluun
ja miksi se on vallankäyttöä.

Toisaalta teoria korostaa myös suoran vallan merkitystä yhtenä vallan ulottuvuutena.
Algoritmisten järjestelmien kontekstissa olennainen kysymys on, nähdäänkö vallan-
käyttäjänä algoritmi vai sen kehittäjä tai omistaja. Lukesin (ibid.) argumentti siitä,
että vallankäyttö voi olla tahatonta tai tiedostamatonta, siirtää vastuuta kehittäjille
ja omistajille. Se on mielekästä, koska käytännössä he tekevät päätökset algoritmisten
järjestelmien toiminnasta.

Yksi haaste vallan kolmen ulottuvuuden teoriassa algoritmisessa kontekstissa on
epäsuoran ja piilevän vallan samankaltaisuus tai päällekkäisyys. Ero niiden välillä
on häilyvä. Esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuvirtaa kuratoiva algoritmi voi-
daan nähdä epäsuorana vallankäyttönä (algoritmi määrittää, mistä vaihtoehdoista
käyttäjä voi valita) tai piilevänä vallankäyttönä (algoritmi vaikuttaa, mistä asioista
keskustellaan). Toisaalta tämä ei ole ongelma – miksi sama toiminnallisuus ei voisi
edusta useampaa vallan ulottuvuutta? Toisaalta, jos tarkastellaan teorian soveltu-
vuutta algoritmisten järjestelmien kontekstiin, teoria voisi olla myös selkeämpi ja
esimerkiksi ottaa kantaa siihen, tarkastellaanko valta-asetelmaa vai sen seurauksia.

Lisäksi huomionarvoista on, että teoria ei vielä auta hahmottamaan algoritmisen
vallan ilmentymistapojen monimuotoisuutta. Teoria kertoo vallankäytön yleisestä
muodosta. Algoritmista valtaa käytetään monenlaisten teknologioiden avulla (yläta-
solla esimerkiksi valvonta, päätöksenteko ja käsitystenhallinta, kts. Susskind 2018).
Osa keskustelun haasteista liittyy siihen, että näiden ilmenemismuotojen erittely vä-
lillä on haastavaa. Jos niiden eroa ei tunnisteta, voidaan päätyä tekemään virheellisiä
tulkintoja ilmiöstä kokonaisuutena.

Vallan kolmen ulottuvuuden teoria ei auta vielä jäsentämään näitä eri teknologisten
ratkaisujen erityispiirteitä, eikä se toisaalta ole sen tarkoituskaan.
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Käyn seuraavaksi läpi, miten varsinainen vallankäytön havainnollistaminen onnis-
tui: esimerkiksi havaittiinko valtaa tai pysyikö ”näkymätön” vallankäyttö piilossa.
Sen jälkeen pohdin vielä havaittua eroa osallistujien kuvailemassa vallankäytön
kokemuksessa toteutetun prototyypin ja oikean elämän sovellusten välillä.

Vallankäyttö havaittiin erityisesti järjestelmän antamien valmiiden ehdotusten
suhteen (ensimmäisessä tai kolmannessa vaihtoehdossa). Erityisesti suositusten yksi-
puolisuus tai ”huonous” koettiin omaa valintaa ohjaavana. Vallankäytön kohteena
olemisen tunnetta vahvisti se, jos osallistuja koki, ettei hänen tekemillään valinnoil-
la ollut merkitystä. Lisäksi muutama osallistuja tunnisti vallankäytön keskustelua
ohjaavan elementin (järjestelmä määritti, mitä kolmannen vaihtoehdon avainsanat
tarkoittavat).

Osan vallankäytöstä osallistujat havaitsivat, mutta he eivät ajatelleet sitä
vallankäyttönä. Tähän liittyi esimerkiksi käyttöliittymän rajoitteet tai hankaluudet
sekä muut pienemmät vallankäytön elementit. Asiaan saattoi vaikuttaa se, että
osallistujat ajattelivat testitilanteen enemmän osana tuotekehitystä ja halusivat
miettiä parannusehdotuksia. Toisaalta rajoitteet voidaan silti nähdä vallankäyttönä,
koska Lukesin (1974) mukaan vallankäyttö voi olla myös tiedostamatonta.

Algoritmisiin järjestelmiin sisältyvää valtaa ei tietenkään ole tarpeen ylianalysoida,
vaikka teoria mahdollistaakin lähes kaiken toiminnan tarkastelun vallankäyttönä.
Näen olennaisena asiana vallankäytön intentionaalisuuden sekä vallankäytön seurauk-
set. Tarkoituksellinen vallankäyttö on tutkimisen arvoista. Lisäksi tarkoitukseton,
mutta seurauksiltaan merkittävä vallankäyttö on olennaista, eivätkä algoritmisen
järjestelmän kehittäjät tai omistajat voi vedota tahattomuuteen.

Osaa vallasta käyttäjät eivät havainneet. Tällainen oli esimerkiksi hakutulos-
ten manipulointi. Käyttäjän kannalta tämänkaltainen vallankäyttö onkin vaikeasti
havaittavaa, koska heille ei ole täysin selvää, mitä on manipulointi ja mikä vain
satunnaisuutta. Kuitenkin osallistujat kokivat hakutulosten manipuloinnin hyvin
kyseenalaisena, kun se heille lopuksi paljastettiin. He eivät olleet testikäytön aika-
na kovin kriittisiä (esim. virheelliset hakutulokset nähtiin omana virheenä), mutta
testitilanne saattoi ohjata siihen, että he lähtökohtaisesti luottivat järjestelmään.

Näkymättömän vallan havainnollistuksen onnistumisen arviointi on vaikeaa. Jos
valtaa ei havaita, havainnollistus on onnistunut sen suhteen, että valta jäi näky-
mättömäksi. Mutta on mahdollista, että valta jäi havaitsematta siksi, että sitä
lähtökohtaisesti käytettiin vain hyvin vähän (esim. hakutuloksia ei käytännössä
juuri manipuloitu). Asian varmistamiseksi tutkimuksessa olisi voinut esimerkiksi
lopuksi pyytää järjestämään hakutulokset oman näkemyksensä mukaan sekä sitten
vertaamalla näitä tuloksia järjestelmän esittämään listaukseen.

Prototyyppi toi esille puolia, jotka olisivat muuten saattaneet jäädä pii-
loon. Yleisen tason huomio lähestymistavasta on tietty vastakkainasettelu haastat-
telujen jälkipuinnin aikana. Osallistujia pyydettiin kertomaan ensin kokemastaan
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vallankäytöstä prototyypin parissa ja sen jälkeen muiden oikean elämän sovellusten
parissa. Vallankäytön kuvailu prototyypin suhteen oli verrattain suppeaa (tai sitä ei
havaittu), mutta toisaalta esimerkiksi teknologiajättien sovelluksista samoilla osal-
listujilla heräsi yleisesti paljon huolia vallankäyttöön liittyen. Tämä nostaa esille
lähestymistavan mielenkiintoisen elementin: vaikka prototyyppiin oli upotettu samoja
vallankäytön elementtejä, ne eivät herättäneet samanlaista huolta osallistujissa.

Silesin et al. (2020) mukaan käyttäjien näkökulma on oleellinen, koska analyysi jär-
jestelmän vallasta tekee aina myös tulkinnan käyttäjästä. Toisaalta aiempi käyttäjät
huomioiva tutkimus on keskittynyt pitkälti olemassa olevien järjestelmien, kuten
Facebookin tai Spotifyn käyttäjien kokemukseen. Tämän riippuvuuden poistamiseksi
tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, voiko valta-asetelmia havainnollistaa oman
järjestelmän kannalta.

On avoin kysymys, minkä takia samat vallankäytön elementit eivät herätä prototyy-
pissä samanlaista huolta kuin suosituissa oikean elämän sovelluksissa. Yksi vaihtoehto
on, että käyttäjät eivät todellisuudessa pysty juurikaan havainnoimaan vallankäyttöä
– usein he näkevät vain lopputuloksen, mutta eivät voi arvioida sen takana olevaa
prosessia. Teknologiajättien vallankäytöstä keskustellaan mediassa, mikä saattaa
vaikuttaa siihen, että osallistujat osaavat olla kriittisempiä niiden sovellusten suhteen.
Useat osallistujat mainitsivat erikseen uutisartikkeleita tai -lähteitä, joiden kautta
olivat oppineet vallankäytöstä.

Erilaiseen suhtautumiseen prototyypin ja oikean elämän sovellusten vallankäytön
välillä voi myös muita syitä. On esimerkiksi mahdollista, että prototyypin alkeelli-
suus ohjasi käyttäjien ajattelua sellaiseen suuntaan, etteivät he osanneet epäillä sen
tarkoitusperiä vallankäytön suhteen. Tutkimusasetelma ja esimerkiksi tutkimuksen
järjestäminen yliopiston kampuksella vaikuttivat asiaan ja saattoivat lisätä osallistu-
jien luottamusta järjestelmään. Myöskään oma roolini diplomityön tekijänä ei vaiku-
ta samalla tavalla uhkaavalta vallankäyttäjältä kuin esimerkiksi teknologiajättien
sovellukset.

Kuten todettua, käyttäjien ja järjestelmän suhdetta ei voi ohittaa analysoitaessa
järjestelmien valtaa. Tämän työn perusteella ilmiön tutkiminen olemassa olevien
järjestelmien (esim. Facebookin tai Spotifyn) avulla saattaa vääristää tuloksia, jos
käyttäjillä on olemassa olevia käsityksiä kyseisistä järjestelmistä. Oma prototyyppi
tai vastaava neutraalimpi lähestyminen voisi mahdollisesti tarjota tähän aiemmista
tulkinnoista vapaan tulokulman. Asia on kuitenkin epävarma, koska on epäselvää,
miksi osallistujien kokemuksessa oli eroa prototyypin ja muiden sovellusten suhteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että teorian kuvaamia valta-asetelmia on mahdollista
havainnollistaa toiminnallisilla prototyypeillä, ja tästä syystä pidän lähestymista-
paa lupaavana. Lukan (2006) mukaan konstruktiivinen tutkimus yleensä auttaa
”luonnostaan pienentämään käytännön ja tutkimuksen välistä kuilua”. Esimerkiksi
tässä työssä toteutettu prototyyppi auttaa keskustelemaan algoritmisesta vallasta
ohjelmistokehittäjien ja yhteiskuntatieteilijöiden välillä. Tämän lisäksi oma, itse
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toteutettu prototyyppi voi tarjota neutraalimman alustan tämän ilmiön käyttä-
jäkeskeiseen tutkimukseen. Nämä ovat selkeitä hyötyjä, joiden takia tulokulmaa
kannattaisi hyödyntää ja sen piirteitä tutkia tarkemmin.

Prototyypin eri vaihtoehdot erosivat nyt toisistaan varsin paljon. Tästä johtuen
keskeinen johtopäätös on toteamus, että vallan havainnollistus on mahdollista eri
tavoilla. Mielenkiintoinen aihe tuleville tutkimuksille olisi rajata vaihtoehtojen eroja
pienemmiksi, esimerkiksi keskittyen pelkästään yhteen vallan ulottuvuuteen tai yhteen
teknologiseen ilmenemismuotoon. Tällöin tulokulma voisi tuottaa käytännöllisempää
tietoa, joka auttaa ratkaisemaan oikean elämän ongelmia. Kiinnostavia kysymyksiä
ovat, miten eri suunnitteluvalinnat vaikuttavat kokemukseen algoritmisesta vallasta
tai millaisia valintoja tulisi tehdä, jotta järjestelmistä tulisi parempia.

5.2 Osallistujien kokemus algoritmisten järjestelmien
vallankäytöstä (TK2)

Tässä osiossa arvioin tutkimuksen tuloksia suhteessa toiseen tutkimuskysymykseen.

TK2: Miten käyttäjät kuvailevat kokemustaan algoritmisten järjestelmien
käyttämästä vallasta?

Nostan esille laajempia teemoja ja näkökulmia, jotka on havaittavissa osallistujien
haastatteluista. Lisäksi käyn läpi, miten ne linkittyvät aiempaan kirjallisuuteen. Ylei-
sellä tasolla tutkimuksessa ei noussut esille isoja uusia havaintoja, vaan enemmänkin
vahvistusta ja uusia vivahteita suhteessa aiempiin löydöksiin. Osaltaan käyttäjien
kokemus prototyypin vallankäytöstä erosi oikean elämän järjestelmistä, mihin saattaa
olla useita syitä.

Kone palvelijana. Yleinen näkökulma oli nähdä tietokone tai ohjelmisto apurina,
joka on suunniteltu yksinomaan käyttäjän tarpeisiin. Se ilmenee esimerkiksi siten, et-
tä toiminnallisia rajoitteita ei nähdä vallankäyttönä vaan ”huonoutena”. Järjestelmä
ikään kuin rakentuu erilaisista käyttäjää palvelevista toiminnoista, ja niiden puut-
tuminen on ilmeinen ongelma. Aiemmassa kirjallisuudessa on havaittu käyttäjien
tiedostavan, että esimerkiksi heidän toimintansa ja selailuhistoriansa voi vaikuttaa
siihen, mitä mediasisältöjä algoritmit heille suosittelevat (Haapoja, Lampinen ja
Vesala 2021; Ytre-Arne ja Moe 2021). Algoritmi on siis ”palvelija”, joka auttaa
löytämään käyttäjiä miellyttävää sisältöä.

Näkökulmaan liittyy myös jonkinlainen oletus, että myös järjestelmän taustalla
vaikuttava motivaatio on aina käyttäjän intressien mukaista. Tästä kertoo esimerkiksi
se, etteivät osallistujat epäilleet järjestelmän käyttävän valtaa, vaikka he havaitsivat
sen. Ennemmin esimerkiksi epäiltiin omaa virhettä, koska lähtökohtaisesti oletettiin,
että kone auttaa käyttäjää niin hyvin kuin se pystyy.
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Kritiikkömyydessä voi olla taustalla myös se, että pyrittiin miellyttämään haastatte-
lijaa. Toisaalta osallistujia vaadittiin vertailemaan eri vaihtoehtoja, ja he esittivät
myös kritiikkiä, mutta se ei juurikaan liittynyt järjestelmän taustalla vaikuttaviin
motiiveihin.

Kaksisuuntainen suhtautuminen vallankäyttöön. Osallistujat halusivat järjes-
telmältä apua ja tiedostivat, että heidän on luovuttava omasta kontrollistaan sen
myötä. Toisaalta he halusivat pitää kontrollin ja vallan itsellään ja pitivät algoritmin
vallankäyttöä kyseenalaisena. Esimerkiksi hakuvaihtoehdossa apua kaivattiin, jos
osallistuja ei saanut mieleensä mitään ideoita, joiden avulla lähteä liikkeelle. Toisaalta
ei haluttu, että järjestelmä yrittää vaikuttaa käyttäjään, mutta tiedostettiin, että
kaikki ehdotukset ja hakuvaihtoehdot sisältävät arvovalintoja. Tämä sama kontrasti
tuli esille erityisesti, kun keskusteltiin teknologiajäteistä ja niiden sovelluksista.

Ideaalitilanteena osallistujat pitivät tilannetta, jossa kone auttaa käyttäjää, mutta
viime kädessä päätös ja kontrolli on käyttäjällä itsellään. Haastatteluissa ei selvin-
nyt, koskeeko tilanne ihmisen halua kontrolloida tilannetta itse, vai nimenomaan
varmistuksena algoritmin toiminnalle (eli voisiko viimeisenä varmistuksena toimia
toinen ihminen).

Aiemmassa kirjallisuudessa esimerkiksi Ruckenstein ja Granroth (2020) nostavat esille
vastaavan ristiriitaisen suhtautumisen mainonnan suhteen: kuluttajat vieroksuvat
syvälle ulottuvaa seurantaa ja sen perusteella tehtyä mainontaa, mutta toisaalta he
samaan aikaan vaativat mainoksilta yhä parempaa analyysia, joka ennakoi heidän
tarpeitaan ja toiveitaan.

Lopputulos merkitsee. Kahteen edellä kuvattuun näkökulmaan liittyy osittain lop-
putulosten merkitys. Jos käyttäjä ikään kuin saa mitä haluaa, hän kokee vallankäytön
hyväksyttävänä. Se johti prototyypin testauksessa usein siihen, että mahdolliseen val-
lankäyttöön kiinnitettiin huomiota vasta, kun lopputuloksissa oli osallistujan mielestä
ongelmia.

Keskittyminen lopputuloksiin on tietyllä tavalla Lukesin (1974) valtakäsityksen
ytimessä. Vallan piilevään muotoon liittyy käsitys käyttäjän todellisista intresseistä.
Sen takia ei riitä, että käyttäjä on tyytyväinen järjestelmään, vaan pitäisi arvioida
tilannetta hänen perimmäisten tavoitteidensa kautta.

Koska se [prototyyppi] ei toiminut hyvin, niin sen takia mä tavallaan
paheksun sitä. Mutta sitten taas vaikka esimerkkinä Googlen haku, niin
kukaan ei tiedä miten se toimii tai varsinkaan käyttäjät ei tiedä miten
se toimii. Mutta mä en ole millään tavalla loukkaantunut siitä, koska se
tekee asiansa. – – Niin kauan, kun asiat toimii hyvin niin käyttäjänhän
ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota. (H6)

Käytännössä edellä olevan lainauksen tapauksessa voisi esimerkiksi esittää skenaa-
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rion, jossa Google manipuloi hakutuloksia tavalla, mutta käyttäjä on silti saamaansa
lopputulokseen tyytyväinen. Jos oletetaan, että manipulointi on ristiriidassa sen
kanssa, että ”asiat toimivat hyvin”, ei vallankäytön arviointiin riitä käyttäjän subjek-
tiiviset intressit, vaan tulisi pystyä tarkastelemaan todellisia intressejä, mihin Lukes
(1974) viittaa.

Osallistujien lopputuloksiin keskittyvä näkökulma on ymmärrettävä, koska käyttäjän
mahdollisuudet arvioida vallankäyttöä liittyvät usein juuri näkyvään lopputulokseen
(kuten tehtyyn päätökseen tai hakutuloksiin). Samalla ilmiötä tarkastellessa on
muistettava, että käyttäjän tavoitteiden toteutuminen ei vielä oikeuta vallankäyttöä,
koska samalla voi tapahtua asioita, joita käyttäjä ei pysty havaitsemaan. Olennainen
kysymys vallankäytön arvioinnissa on, minkälaiset mahdollisuudet käyttäjällä on
arvioida vallankäyttöä suhteessa saamaansa hyötyyn.

Pyrkimys ymmärtää järjestelmän toimintaa. Osallistujilla oli tavoitteena ym-
märtää järjestelmän toimintalogiikka, jotta he osaisivat käyttää sitä ”oikein”. Käy-
tännössä pyrkimys ilmeni esimerkiksi siten, että järjestelmää testattiin ja koluttiin
läpi.

Lähdin ihan puhtaasti vaan tökkimään [klikkailemaan] niitä [avainsa-
noja]. Mä en ollut ihan varma, että mitä sieltä tulee, kun niitä lähtee
testailemaan. Se selkeästi ehdotti eri kappaleita, jos otti kolme juttua
versus se, jos vaikka niistä kaksi olisi samoja, mutta sitä yhtä ei olisi
ollut ollenkaan. (H11)

Osallistujat tekivät pitkälle vietyjä tulkintoja jo pienistä tapahtumista: esimerkiksi
radio-vaihtoehdossa ajateltiin jo yhden valinnan vaikuttavan seuraaviin ehdotuksiin.
Pyrkimys ymmärtää järjestelmää on aiemmin tunnistettu esimerkiksi ihmisten arki-
teorioita selvittäneissä tutkimuksissa (esim. DeVito, Gergle ja Birnholtz 2017; Eslami
et al. 2015; Siles et al. 2020).

Osallistujat toivoivat, että algoritmisten järjestelmien läpinäkyvyys olisi sillä tasolla,
että olisi selvää, miten järjestelmä toimii. He haluaisivat tietää vähintään päätöksen-
teon perusteet ja logiikan pääperiaatteet. Läpinäkyvyyden ei koettu nykyisellään
toteutuvan riittävästi, mutta toisaalta osallistujat tiedostivat, että sen toteutuminen
voi olla haaste, esimerkiksi algoritmien monimutkaisuuden takia.

Konkreettinen esimerkki läpinäkyvyydestä oli Instagramin algoritmin muutos vuonna
2016. Silloin julkaisuvirran järjestyksestä alkoi huolehtia aiempaa monimutkaisem-
pi, personointiin perustuva salainen logiikka (Mahnke Skrubbeltrang, Grunnet ja
Tarp 2017). Aiemmin julkaisut olivat näkyneet aikajärjestyksessä. Osallistujat ko-
kivat muutoksen huonoksi, koska se nimenomaan heikensi algoritmin toiminnan
läpinäkyvyyttä5.

5Instagram ilmoitti 9. joulukuuta 2021 palauttavansa kronologisen järjestyksen yhdeksi vaih-
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Selkeä raja järjestelmän toiminnan ymmärtämisessä ja riittävässä läpinäkyvyydessä
oli hakutulosten personointi. Useat osallistujat mainitsivat erikseen, että haluaisivat
saada Googlesta tai muiden järjestelmien hakutoiminnoista samat tulokset kuin
muutkin. Jos personointia tapahtuu, käyttäjälle ei ole selvää, millä algoritmi suositte-
lee tiettyjä hakutuloksia. Siksikö, koska ne ovat relevantteja, vai siksi, että järjestelmä
tulkitsee niiden liittyvän käyttäjän aiempaan historiaan?

Vallankäyttö ilmiönä tunnettiin seurausten kautta. Kun jälkipuinnin aikana
vallankäyttö otettiin puheeksi, osallistujat tunnistivat lukuisia algoritmisten järjes-
telmien vallankäytöstä tapahtuvia seurauksia. Niistä suuri osa yhteiskunnallisia:
esimerkiksi yhteiskunnan polarisaatio, mielipidevaikuttaminen tai vaikutukset vä-
hemmistöille. Monet haastatelluista viittasivat erilaisiin uutisiin ja artikkeleihin, joita
olivat aiheesta lukeneet.

Osallistujat tiedostivat ristiriidan teknologiajättien suhteen: harva piti niiden sovel-
luksia ongelmattomina, mutta myönsivät käyttävänsä niitä itsekin. Mielenkiintoinen
seikka on, että osallistujien kuvauksen perusteella käyttäjän valtaa lisäsi se, että
hänellä oli vapaus käyttää tai olla käyttämättä järjestelmiä, mutta käytännössä useat
myönsivät, että tällä hetkellä tämä vapaus ei toteudu monien järjestelmien kohdal-
la. Esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa liikkuvuutta vähentää se, että itse
järjestelmää tärkeämpi ovat siellä olevat omat kontaktit, jotka eivät siirry samalla.

Mediajärjestelmien kontekstissa osallistujat tunnistivat useimmiten esimerkiksi tiet-
tyjen artistien esille nostamisen mahdollisena vallankäytön motiivina. Tässä konteks-
tissa ”mielipidevaltaa” ei juuri mainittu, vaan tunnistetut mahdolliset motiivit olivat
juurikin taloudellisia.

Monet käyttäjien kokemuksista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä ovat havaittavissa
aiemmista tutkimuksista. Tämä antaa viitteitä siitä, että tutkimuksen lähestymista-
pa on toimiva ja pureutuu oikeaan ilmiöön. Toisaalta käyttäjien kokemuksista ei ole
havaittavissa samanlaista kriittisyyttä kuin aiemmissa, oikean elämän sovelluksiin
keskittyneissä tutkimuksissa. Seuraavalla kerralla tätä eroa voisi selvittää esimerkik-
si tekemällä sisällyttämällä prototyyppiin hieman provosoivampaa tai aggressiivi-
sempaa vallankäyttöä. Vaihtoehtoisesti voisi tehdä useita samalla tavalla toimivia
prototyyppejä, joista osa muistuttaisi vahvasti joitakin oikean elämän järjestelmiä.

toehdoksi julkaisujen selaamiseen. TechCrunch-lehden mukaan muutoksen taustalla ei ole niinkään
käyttäjiltä tullut palaute, vaan lainsäätäjien taholta tuleva paine vähentää sovelluksen negatiivisia
vaikutuksia. (Hatmaker 2022)
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6 Tarkastelu

Tässä työn viimeisessä osassa arvioin tutkimuksen rajoitteita ja validiteettia. Lisäksi
päätän työn yhteenvetoon, jossa pohdin sen kontribuutiota ja erittelen muutamia
mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

6.1 Rajoitteet ja tutkimuksen validiteetti

Tarkastelen seuraavaksi tutkimuksen rajoitteita. Etenen tarkastelussa diplomityön
lähestymistapaa mukaillen (kuva 3). Arvioin ensin ongelmanasettelua, sen jälkeen
tutkimusotetta ja -prosessia. Lopussa arvioin tutkimuksen validiteettia ja erityisesti
käytettyjen menetelmien onnistumista.

Oulasvirta ja Hornbæk (2016) täydentävät Laudanin (1978) esittelemiä kriteerejä
tutkimuksen ongelmanratkaisukapasiteetin arviointiin. Yhteensä he esittelevät viisi
kriteeriä, joiden perusteella HCI-tutkimuksen lähestymistavan mielekkyyttä voi arvioi-
da: merkittävyys, vaikuttavuus (effectiveness), tehokkuus (efficiency), siirrettävyys
(transfer) sekä luottamus (confidence). Hyödynnän tätä kriteeristöä arvioidessani
tutkimukseni tulokulmaa.

Merkittävyydellä (engl. significance) Laudan (ibid.) viittaa siihen, että ratkaisulla
yritetään puuttua tärkeään ongelmaan. Heidän mukaansa tätä tärkeyttä ei ole aina
helppo perustella, esimerkiksi, jos tutkittava teknologia tai ilmiö ei toteudu. Tämän
työn kontekstissa merkittävyys on kuitenkin selkeästi perusteltavissa: algoritmisten
järjestelmien vallankäyttö ja sen kyseenalaiset seuraukset on olemassa oleva ilmiö
(esim. Beer 2017; Burrell ja Fourcade 2021; Neyland ja Möllers 2017).

Vaikuttavuus (engl. effectiveness) tarkoittaa, että esitetty ratkaisu liittyy ongelman
olennaisiin asioihin. Tällä Laudan (1978) tarkoittaa sitä, että ratkaisu ei jätä huo-
mioitta tai tulkitse väärin ongelman eri osa-alueita. Olen pyrkinyt käsittelemään
algoritmisen vallan ilmiötä monipuolisesti. Työni vaikuttavuus ei liity algoritmisen
vallan käytännön parannuksiin tai korjauksiin, vaan enemmänkin se rakentaa siltaa
teorian ja käytännön välillä. Yhteiskuntatieteilijöiden ja insinöörien välisen yhteyden
parantaminen on ongelman kannalta olennainen asia, ja tämä toteutuu osaltaan jo
pelkän prototyypin avulla (valtateorian ilmentäminen käytännössä).

Toisaalta, ei ole täysin varmaa, kuinka vaikuttava kehittämäni ratkaisu on tutkimuk-
sen kannalta. Sen arvioimiseksi tutkimuksen olisi sisällettävä esimerkiksi jonkinlaista
vertailua, joka paljastaisi, mitä valittu konstruktiivinen ote tarkalleen tuo tutki-
mukseen verrattuna muihin lähestymistapoihin. Tutkimuksen johtopäätöksenä olen
havainnut viitteitä siitä, että kehitetty prototyyppi herätti osallistujissa erilaisia
ajatuksia verrattuna oikean elämän sovelluksiin, mutta syy niihin ei ole täysin selvillä.
Tämä on yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe.
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Kolmas Laudanin (1978) esittelemä kriteeri on tehokkuus (engl. efficiency). Se mittaa
ratkaisun soveltamisen kustannuksia suhteessa hyötyihin. Esittämäni konstruktiivi-
nen lähestymistapa on verrattain helppo toteuttaa ja soveltaa tutkimuksessa. Esi-
merkiksi tarkempien yksittäisten kvantitatiivisten muuttujien mittaaminen voisi olla
mahdollista myös laajemmassa skaalassa. Tässä mielessä lähestymistapa on tehokas,
jos sen soveltamisala on sellainen, että se tuottaa aitoja hyötyjä tutkimukselle.

Siirrettävyys (engl. transfer) tarkoittaa sitä, kuinka hyvin ratkaisu on sovellettavissa
naapuriongelmiin tai muihin ongelmatapauksiin (ibid.). Algoritmisten vallan kon-
tekstissa vallan kolmen ulottuvuuden teorian sovellus on toimiva ja siten ratkaisu
on myös sovellettavissa muihinkin konteksteihin kuin musiikinsuosittelujärjestelmäs-
sä. Käytetty teoria ikään kuin määrittää rajat, milloin ratkaisun soveltaminen on
mielekästä.

Oulasvirta ja Hornbæk (2016) täydentävät Laudan (1978) kriteeristöä vielä viidennellä
kriteerillä, jolla he viittaavat ennen kaikkea ratkaisun reliabiliteettiin ja validiteettiin.
Arvioin niitä seuraavaksi.

Tutkimuksen validiteettia voi tarkastella sisäisen ja ulkoisen validiteetin kannalta.
Sisäinen validiteetti kertoo, yritetäänkö tutkia ”oikeaa asiaa” ja sovelletaanko tut-
kimusmetodeja oikein. Ulkoinen validiteetti kertoo, onko tutkimus yleistettävissä.
Usein sisäisen ja ulkoisen validiteetin välillä täytyy hakea sopiva tasapaino.

Sisäinen validiteetti on jossain määrin tukevasti ankkuroitu: kehitetty prototyyppi oli
hyvin teorialähtöinen, ja myös tekemäni kirjallisuuskatsaus algoritmisesta vallasta kä-
sittely ilmiötä monipuolisesti. Lähtökohdiltaan tutkimus selvitti siis vähintään oikean
suuntaisia asioita. Haastatteluista on myös havaittavissa, että osallistujat kuvasivat
aiempaa kokemustaan algoritmisesta vallasta (esim. teknologiajätteihin liittyen) eri
tavalla kuin kuvasivat kokemustaan testatussa järjestelmässä. Tämä antaa viitteitä
siitä, että lähestymistavalla voisi olla annettavaa algoritmisten yhteiskunnallisten
seurausten tutkimukselle.

Kuten aina, myös tutkimuksen toteutuksessa olisi parannettavaa. On todettava, ettei-
vät kaikki haastattelut onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi kaksi
haastateltavista kiiruhti haastatteluissa ja vastasi sekä testasi järjestelmää varsin
suppeasti. Lisäksi, jos tarkastelee kriittisesti, tutkimusasetelma johti osaltaan siihen,
että ainakin osa haastateltavista yritti mahdollisesti miellyttää tutkijaa – eli minua
kanssaopiskelijana tai diplomityöntekijänä – ja ei välttämättä esittänyt kaikkea kri-
tiikkiä. Toisaalta within-subjects -asetelma, jossa osallistujat vertailivat vaihtoehtoja,
vähensi tämän ongelman merkitystä. Osallistujien oli ikään kuin pakko valita paras
ja huonoin vaihtoehto, mikä toi luontevan pohjan esittää kaikista vaihtoehdoista
hyviä ja huonoja puolia.

Grounded theory -analyysi perustuu aina tutkijan tulkintoihin, ja se saattaa hei-
kentää tulosten validiteettia (Lazar, Feng ja Hochheiser 2010). Esimerkiksi tutkija
saattaa sortua ylitulkintoihin, ja toisaalta olla huomaamatta joitakin havaintoja.
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Olen yrittänyt esittää avoimesti, minkälaisiin asioihin tekemäni havainnot sekä joh-
topäätökset perustuvat. Aineiston koodauksen alkuvaiheessa teimme yhteistyötä
ohjaajani kanssa, ja vertasimme muutamasta haastattelusta tekemäämme ensimmäis-
tä koodausta, mikä hieman lisää objektiivisuutta. Ideaalitilanteessa koko analyysin
voisi tehdä useampi henkilö.

Ulkoinen validiteetti liittyy usein tutkimuksen osallistujiin. Se on myös tässä tutki-
muksessa suuri rajoite. Osallistujat olivat nuoria tekniikan alan opiskelijoita. He eivät
siis edusta algoritmisten järjestelmien keskivertokäyttäjää, vaan olivat todennäköisesti
valveutuneempia ja osaavampia.

Toisaalta tutkimuksen tarkoituskaan ei varsinaisesti ole ollut selvittää koko väestöön
yleistettäviä havaintoja käyttäjien suhteesta algoritmisten järjestelmien vallankäyt-
töön. Tavoite oli enemmänkin testata konstruktiivista tulokulmaa, ja tulos on sen
suhteen yleistettävä: vastaavanlaisella teoriaan pohjautuvalla prototyypillä on mah-
dollista selvittää osallistujien suhtautumista vallankäyttöön. Jatkotutkimuksessa
voisi selvittää, millä edellytyksillä tämä on mahdollista myös vähemmän teknisesti
orientoituneiden osallistujien parissa.

Ulkoiseen validiteettiin liittyy myös tutkimuksen konteksti. Musiikinsuosittelu- tai
kuuntelujärjestelmä on tietyllä tavalla kontekstina ”kepeä”. Osallistujien ei tarvitse
ottaa sitä välttämättä kovin vakavasti, ja esimerkiksi algoritmin huono suositus ei
haittaa heidän elämäänsä. Tässä mielessä tulokset eivät ole sovellettavissa esimerkiksi
ihmisten toimeentuloon liittyvään algoritmiseen valtaan, ainakaan ilman lisätutki-
muksia. Vaikka osallistujat kokivat musiikin osittain intiiminä kontekstina, se ei
välttämättä tutkimustilanteessa vielä realisoitunut. Tietyt eroavaisuudet aikaisem-
paan tutkimukseen voisi selittyä kontekstilla, joka ei ollut kovin vakava. Esimerkiksi
prototyyppi ei herättänyt osallistujissa tunnetta siitä, että järjestelmä käyttäisi heitä
hyväkseen (vrt. esim. Ytre-Arne ja Moe 2021).

Tässä mielessä myös tutkimuksen osallistujamäärä (12 hlö) oli riittävä. Osallistujien
määrän riittävyydestä kertoo myös se, että haastatteluista tehtävät havainnot eivät
olleet täysin hajaantuneita vaan myös samoja asioita alkoi nousta esille.

Tutkimus, jonka validiteetti on hyvä, on yleensä myös luotettava. Jos tämä tutki-
mus toistettaisiin vastaavissa olosuhteissa, tulokset tuskin poikkeaisivat merkittä-
västi tämän tutkimuksen tuloksista. Mielenkiintoisimmat aspektit luotettavuuteen
ja toistettavuuteen liittyvätkin siihen, minkälaisia tuloksia saataisiin laajemmalla
osallistujajoukolla tai vastaavaa asetelemaa eri kontekstiin sovellettuna.

Tutkimuksen arvioinnin yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimusote on mielekäs
ja ongelmanasettelu täyttää Oulasvirran ja Hornbækin (2016) kriteerit hyvälle HCI:n
konstruktiiviselle tutkimukselle. Tutkimuksen lähestymistavan arviointi edellyttäisi
vertailevampaa otetta. Validiteetin suhteen olen pyrkinyt läpinäkyvyyteen tulkin-
noissani, ja suurin rajoite yleistettävyyden suhteen liittyy tutkimuksen osallistujiin.
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6.2 Yhteenveto ja jatkotutkimusaiheet

Työn ensimmäisessä osassa kuvasin tämän tutkimuksen kahta tutkimuskysymystä.
Ensimmäiseksi pyrin selvittämään, millä tavalla algoritmisten järjestelmien valta-
asetelmia voi havainnollistaa. Toiseksi, havainnollistuksen avulla pyrin selvittämään,
miten osallistujat kuvailevat kokemustaan algoritmisten järjestelmien vallankäytöstä.
Lähestyn aihetta konstruktiivisesta tulokulmasta.

Algoritminen valta on monitahoinen ilmiö. Työn kirjallisuuskatsauksessa havainnol-
listan, kuinka algoritmista valtaa esiintyy kaikissa vallan kolmessa ulottuvuudessa.
Teoria auttaa jäsentämään keskustelua, ja erityisesti se tekee näkyväksi epäsuoran ja
piilevän vallankäytön. Sitä on kuitenkin syytä täydentää vallan eri ilmenemismuo-
doilla. Valta ilmenee lukuisten eri teknologioiden avulla, ja niillä kaikilla on omat
erityispiirteensä.

Toinen työn tavoite liittyy käyttäjien kokemukseen algoritmisten järjestelmien vallan-
käytöstä. Prototyypin testauksen ja haastattelujen avulla selvitin, miten osallistujat
kokevat algoritmisen vallan ilmiönä. Testauksen tulokset olivat tiivistetysti, että
parhaiten osallistujat havaitsivat prototyypin piilevän vallankäytön tai sen mahdol-
lisuudet. Toiminnallisia rajoitteita osallistujat eivät kokeneet vallankäyttönä, vaan
enemmän ”huonoutena”. Epäsuora vallankäyttö jäi osallistujilta pitkälti havaitsemat-
ta, mutta toisaalta epäsuoran vallan erityispiirteisiin kuuluu, että se voi olla vaikeasti
havaittavaa.

Osallistujien kokemuksesta algoritmien vallankäytöstä nousi esille neljä teemaa:

• Kone nähtiin palvelijana ja työkaluna, jonka tehtävä on auttaa käyttäjää. Tämä
ohjasi käyttäjien huomiota, eikä prototyypin kyseenalaisia motiiveja osattu
epäillä.

• Osallistujat suhtautuvat vallankäyttöön kaksisuuntaisesti. Toisaalta he haluavat
apua järjestelmältä, toisaalta he haluavat pitää kontrollin itsellään.

• Lopputulosten merkitys näkyy siinä, että osallistujat arvioivat järjestelmän
toimivuutta sekä vallankäytön perusteluja saamiensa lopputulosten kautta.
Toisaalta Lukesin (1974) mukaan käyttäjän kannalta mieluisat lopputulokset
saattavat silti olla hänen tavoitteidensa vastaisia.

• Läpinäkyvyyden merkitys. Osallistujat olisivat halunneet tietää, kuinka järjes-
telmä toimii, ja pyrkivät tekemään tulkintoja siitä.

Teemat ovat pitkälti linjassa aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Se antaa
viitteitä siitä, että tutkimuksen lähestymistapa on lupaava ja voisi tarjota uuden
työkalun algoritmisen vallan tutkimukseen. Tutkimuksen toistaminen muutamia
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seikkoja korjaten ja esimerkiksi kohderyhmää laajentaen voisi antaa tarkempaa tietoa
tulokulman toimivuudesta.

Tulosten kannalta mielenkiintoinen aspekti olivat eroavaisuudet osallistujien kuvailus-
sa prototyypin vallankäytöstä sekä oikean elämän järjestelmien välillä. Vallankäyttöä
epäiltiin ja tunnistettiin oikean elämän järjestelmissä enemmän kuin prototyypis-
sä, vaikka prototyyppi sisälsi samoja elementtejä. Osaltaan asiaan todennäköisesti
vaikutti tutkimuskonteksti, mutta ero saattaa myös antaa viitteitä siitä, että huoli
algoritmisesta vallasta on osittain opittua ja saattaa liittyä esimerkiksi tiettyihin tek-
nologiajätteihin. Eroavaisuus osoittaa, että tutkimusotteessa saattaa olla potentiaalia
neutraalimman tutkimuksen toteutuksessa.

Tutkimuksen keskeisimmät rajoitteet ovat tutkimuskontekstin vaikutus tuloksille
sekä osallistujajoukon suppeus.

Esittelen seuraavaksi kolme mahdollista jatkotutkimusaihetta.

• Algoritmisen vallan kokonaiskuvan muodostaminen. Vallan teoria auttoi tarkas-
telemaan algoritmista valtaa ilmiönä ja loi pohjaa kokonaiskuvalle. Kuitenkaan
se ei vielä auttanut erittelemään algoritmisen vallan lukuisia erilaisia ilmenemis-
muotoja. Esimerkiksi suuraineistot ja niihin liittyvä koneoppiminen ovat hyvin
erilaista vallankäyttöä verrattuna tietoisiin ohjaaviin suunnitteluratkaisuihin
(engl. dark design pattern). Molempia voi ilmetä kaikissa vallan ulottuvuuksis-
sa, mutta silti vallan erittely myös teknologian tasolla auttaisi keskustelussa ja
kokonaiskuvan näkemisessä.

• Lähestymistavan toimivuus laajemmassa osallistujajoukossa. Nyt prototyyppi
toimi, koska osallistujat olivat verrattain kyvykkäitä ja omaksuivat uuden
tietojärjestelmän nopeasti. Jos suurempi osa huomiosta menee järjestelmän
käytön opetteluun, se vaikuttaa tutkimukseen. Lähestymistavan arvioimista
varten tulisi selvittää, kuinka samanlainen asetelma onnistuisi laajemmalla
joukolla.

• Suppeamman prototyypin testaaminen. Nyt prototyyppi ilmensi laajaa skaalaa
eri valta-asetelmia. Samankaltainen tutkimusasetelma, joka keskittyisi kuiten-
kin vain yhteen vallan ulottuvuuteen, voisi antaa lisätietoa lähestymistavasta ja
sen toimivuudesta. Lisäksi ennen pitkää se auttaa vastaamaan tarkemmin kysy-
mykseen, kuinka algoritmisia järjestelmiä tulisi konkreettisella tasolla rakentaa,
jotta vallankäyttö on moraalisesti kestävää.

Näen työn keskeisenä kontribuutiona kahden tutkimusalueen tuomisen lähemmäs
toisiaan. Algoritmisen vallan tarkastelu politiikan tutkimuksen mallin kautta jäsensi
ilmiön käsittelyä ja toteutettu prototyyppi tuo eri tutkimusalueita lähemmäs toisiaan.
Se auttaa yhteiskuntatietelijöitä ja tietojärjestelmätutkijoita puhumaan ”samaa
kieltä”, kun teoriat ja mallit tiivistyvät konkreettiseen prototyyppiin.
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Lähestymistapa voi tarjota yhden työkalun, kun tutkitaan, miten algoritmisia jär-
jestelmiä tulisi jatkossa kehittää. Lisäksi työn tuloksista nousee esille havaintoja
käyttäjien kokemuksesta algoritmisesta vallasta, joista suuri osa tukee aiempaa
kirjallisuutta ja vahvistaa sen tulkintoja.
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A Haastattelurunko

Alustus

• Tehtävä: Kuvitellaan, että olet kutsunut illaksi ystäviä kylään illanistujaisiin.
Tehtävänäsi olisi nyt koota musiikkisoittolista illanistujaisten taustamusiikiksi.

• Testattavassa työkalussa on kolme vaihtoehtoista tapaa soittolistan kokoami-
seen. Voit kokeilla niitä annetussa järjestyksessä.

• Kun testaat järjestelmää, voit kuvata samalla ääneen, mitä ajattelet.

Haastattelurunko

• Miltä eri vaihtoehdot tuntuivat? (Millä tavalla?)

– Tuntuiko joku vaihtoehto erityisen hyvältä ja toimivalta?
– Oliko joku vaihtoehto poikkeuksellisen huono?
– Tuntuiko joku vaihtoehto ”eniten normaalilta” tai tutuimmalta?
– Yllättikö joku vaihtoehto?

• Keskustellaan ensiksi siitä vaihtoehdosta, jossa tuli kappale kerrallaan.

– Millä tavalla käytit sitä? Miltä se tuntui?
– Mistä asioista pidit tässä vaihtoehdossa?
– Mistä asioista et pitänyt tässä vaihtoehdossa?
– Minkälaisia tunnesanoja käyttäisit tämän version kuvailemiseksi? (Mitä

tarkoitat, kun sanot järjestelmän olleen X?)
– Olitko tyytyväinen tekemääsi soittolistaan?

• Siirrytään sitten siihen vaihtoehtoon, jossa oli perinteisempi hakunäkymä.

– (Samat kuin ensimmäisessä)
– Tuntuiko, että löysit sen mitä yritit hakea?

• Viimeisenä voimme puhua siitä, jossa valitsit avainsanoja ja sait niiden perus-
teella suosituksia.

– (Samat kuin ensimmäisessä)
– Miltä tuntui, vastasivatko avainsanat kappaleita?

• Jos mietitään vielä valinnanvapautta, niin miltä se tuntui eri vaihtoehdoissa?
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– Oletko havainnut samanlaisia valintatilanteita joissakin oikeissa järjestel-
missä, mitä käytät? Minkälaisia?

– Muuttaako tämän pohtiminen mielipidetäsi eri vaihtoehdoista?

Jälkipuinti ja siihen liittyvät kysymykset

• Näillä eri käyttöliittymillä yritettiin havainnollistaa, millä eri tavoilla tieto-
tekniset, algoritmeja käyttävät järjestelmät voivat käyttää valtaa ja miten se
vallankäyttö voi ilmetä.

– Miten itse kuvailisit, minkälaista vallankäyttöä nämä kolme versiota ku-
vasivat?

– Mitkä asiat saavat sinut kokemaan vallankäyttöä näissä järjestelmissä?
– Entä ylipäätään digitaalisissa järjestelmissä – koetko, että ne käyttävät

valtaa? Minkälaista?
– Kuvailisitko edellistä tai jotakin tiettyä kertaa, kun huomasit jonkun

järjestelmän käyttävän valtaa?

• Haluatko tuoda esille jotain, mitä en ole kysynyt?
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