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Tekniikan kehitys

• Teknisten järjestemien automatisointi; Itseohjautuvuus, oppimiskyky

ja itseorganisoituminen kehittyvät

• Laitteiden teho kasvaa

• Laitteiden koko pienenee; nanoteknologia avaa uusia mahdollisuuksia

• Valmistussarjojen kasvaessa hinta halpenee

• Kehitys on sekä jatkuvaa että hyppäyksellistä

• Turvallisuusmääräykset ja käyttökiellot laahaavat perässä; vasta 

vakavat onnettomuudet saavat niiden valmisteluun vauhtia



Tekoälyn soveltaminen aseisiin

• Tekoälyn soveltaminen läpäisee koko aseteknologian kentän aina 
käsiaseita ydinpommeihin

• Ihminen-asejärjestelmän rajapinnassa voi olla monia erilaisia 
valvonta- ja ohjausratkaisuja:

• ihminen ohjaa asejärjestelmää

• asejärjestelmä toimii itsenäisesti, mutta tietyt tehtävät vaativat 
ihmisen toimintaa

• asejärjestelmä toimii itsenäisesti, mutta ihminen voi tarvittaessa 
puuttua sen toimintaan

• asejärjestelmä toimii täysin itsenäisesti.



Robottiaseiden edut

• Robotti toimii erittäin nopeasti. Se ei väsy. Se voi suorittaa tunteettomasti 
minkä tahansa tehtävän; se ei tunne empatiaa edes lapsia ja naisia kohtaan 
eikä syyllisyyttä toimistaan. 

• Ilmatila on robotille ihanteellinen ympäristö; ne voivat liikkua joka 
suuntaan ja pääsevät alueille, joihin sotilaiden on hankala mennä. 

• Lennokit voivat liikkua parvena, jolloin niiden tuhoaminen on hankalaa. 
Parviäly on hajautunutta; se sijaitsee sekä yksilöissä että kokonaisuudessa. 
Jälkimmäistä ei voi paikallistaa mihinkään osaan parvesta.

• Lennokit pääset vaikeakulkuisille alueille. Ne vähentävät miestappioita ja 
niiden käyttö on taloudellisesti edullista. Niiden ilmestynyt taivaalle toimii 
pelotevaikutuksena. 



Robottiaseiden haitat

• Robotitkin ovat haavoittuvia. 

• Niiden havaintolaitteet voivat pettää; niillä ei välttämättä ole riittävää 

kykyä käsitellä muuttuvaa taistelutilannetta ja korjata omia virheitään. 

• Ne pystyvät tekemään sen, minkä ne on ohjelmoitu tekemään. Näissä 

puitteissa oppimista voi kuitenkin tapahtua.

• Niiden elektroniikka on altis kyberhyökkäyksille. 

• Laitteiden hinnan pienentyessä kasvaa riski, että ne joutuvat 

terroristien käsiin. Lennokit ovat tästä hyvä esimerkki.



Oikeudelliset ongelmat

• Tappajarobotit tuovat mukanaan vaikeita juridisia ongelmia. Kuka on 

vastuussa, kun robotti toimii itsenäisesti? Koko komentoketju vai vain 

se päättäjä, joka on lähettänyt robotin taistelukentälle? 

• Kuka haastetaan sotaoikeuteen, jos robotti syyllistyy liialliseen 

tulivoiman käyttöön tai sotarikokseen?

• Valmistaja on vastuussa, jos kyseessä on valmistustekninen vika, 

sotilasorganisaatio jos kysymys on puutteellisesta huollosta tai 

kunnossapidosta, mutta jos katsotaan, että vikaantuminen johtuu 

tekijöitä, joita ei voitu ennalta arvioida, niin kuka silloin on vastuussa 

vai onko kukaan? 



Tekoälytutkimuksen militarisointi

• Pystyykö kukaan tekoälytutkija enää seuraamaan tai ennakoimaan, 

mihin hänen tutkimustuloksiaan käytetään? 

• Atomipommin kehittäjät tiesivät, mitä olivat tekemässä; tämä aiheutti 

monille vakavia omantunnontuskia Hiroshiman ja Nagasakin jälkeen. 

• Tekoälyn käytössä ja kehittelyssä moraaliset kysymykset kuitenkin 

hämärtyvät tai ainakin tutkijan on helppo vakuuttaa itselleen, ettei 

vastuu ole tekniikassa vaan sen käytössä. 

• Joka tapauksessa raja siviili- ja sotilastutkimustyön välillä hämärtyy. 



Kieltäkää tappajarobortit

• Tappajarobottien kieltämistä ja niiden kehitystyön rajoittamista ja 
hillintää on käsitelty sekä YK:ssa että EU:n piirissä ja 
kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kampanjat ovat vaatineet täydellistä 
kieltoa.

• Yleensä aseita on kielletty, kun katsotaan, että niistä aiheuttavan 
epäinhimillisiä kärsimyksiä tai käytön riskit ovat vaikeasti 
hallittavissa. 

• Miinat kiellettiin, rypälepommit ja kemialliset aseet. Kyse oli kuitenkin 
rajallisesta melko tarkkaan määritellystä teknologiasta. Tekoälyä 
voidaan liittää mihin tahansa teknologiaan. Läpäisevää teknologiaa, 
mitä sekä tekoäly että nanoteknologia ovat, on vaikeampi kieltää. 



Tappajarobotit ja ydinaseet

• Koska kauhun tasapaino perustuu kykyyn vastata ydinaseilla tehtävään 

ydiniskuun samoilla aseilla, niin autonominen asejärjestelmä periaatteessa 

voisi suorittaa kostoiskun silloinkin, kun yhtään hyökkäyksen kohteeksi 

joutuneen maan asukasta on jäljellä. 

• Neuvostoliiton tiedemiehet kehittivät jo aikoinaan silloisen 

automaatiotekniikan käytön tällaista tuomionpäivän konetta. Järjestelmä 

ensin tarkistaa, onko maan johto vielä olemassa ja jos se vakuuttuu, ettei 

näin ole, se laukaisee ydinaseet. 

• Väitetään, että tämä järjestelmä, joka kutsutaan nimellä DEAD HAND olisi 

edelleen Venäjällä olemassa ja sitä kehitetään. Vaikka järjestelmä olisi 

normaaliolosuhteissa pois päältä, niin kriisitilanteissa se voidaan aktivoida. 



Tappajarobotit ja asevarustelu

• Jos vastassa on tappajarobotti, autonomisten aseiden suuri nopeus 

tekee ihmisen päätöksenteon mahdottomaksi. Tämä pakottaa 

kehittämään autonomisia aseita sellaisenkin, joka ei niitä haluaisi

ottaa käyttöön.  

• Asejärjestelmää voidaan edelleen kauko-ohjata, mutta jos se kohtaa 

uhan, joka vaatii niin nopeaa ratkaisua ja niin suurta tiedonkäsittelyn 

kapasiteettia, ettei ihminen siihen pysty, se voi siirtyä välittömästi 

automaattiseen ohjaukseen ja yrittää tuhota vihollisen ilman ihmisen 

antamaa lupaa. 



Lopuksi

• Aseista pitää päästä kokonaan eroon. Tekoälyn soveltaminen 

laajamittaisesti kaikkeen aseteknologiaan tekee aseiden takomisen 

auroiksi yhä tärkeämmän päämäärän. Samalla tämä saattaa olla ainoa 

varma keino tappaa tappajarobotit.


