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Tiivistelmä robotiikan ja tekoälyn tulevaisuutta koskevasta julkisesta kuulemisesta, jossa 

painotettiin yksityisoikeudellisia sääntöjä. 

1. Robotiikkaa ja tekoälyä koskevan julkisen kuulemisen taustatiedot 

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2017 mietinnön suosituksista komissiolle 

robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä (2015/2103/(INL), esittelijä: 

Mady Delvaux (S&D-ryhmä, Luxemburg)). Mietinnössä Euroopan parlamentin jäsenet 

kehottavat komissiota hyväksymään lainsäädäntöä vastuukysymysten selventämiseksi. 

Lisäksi jäsenet ehdottavat, että tutkijoille ja suunnittelijoille laadittaisiin robotiikkaa koskevat 

vapaaehtoiset eettiset menettelysäännöt sen varmistamiseksi, että he toimivat oikeudellisten 

ja eettisten sääntöjen mukaisesti ja että robotiikan suunnittelussa ja käytössä kunnioitetaan 

ihmisarvoa. Parlamentti pyysi komissiota myös harkitsemaan Euroopan robotiikka- ja 

tekoälyviraston perustamista.  

Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) päätti järjestää mietinnön pohjalta 

julkisen kuulemisen, joka käsitteli juuri robotiikan ja tekoälyn tulevaisuutta ja jossa 

painotettiin yksityisoikeudellisia sääntöjä. Kuulemisen tavoitteena oli synnyttää laajaa 

keskustelua useiden sidosryhmien kanssa ja kartoittaa näkemyksiä siitä, miten käsitellä 

robotiikan ja tekoälyn kehitykseen liittyviä vaikeita eettisiä, taloudellisia, oikeudellisia ja 

sosiaalisia kysymyksiä.  

Julkinen kuuleminen järjestettiin maailmanlaajuisesti 8. helmikuuta – 1. kesäkuuta 2017 

kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja siihen oli mahdollista osallistua kaikilla EU:n virallisilla 

kielillä. Kuulemiseen sisältyi kaksi erillistä vastaajien mukaan sopeutettua kyselylomaketta: 

suuri yleisö vastasi 15 kysymykseen ja asiantuntijat 17 yleiseen kysymykseen ja 

47 valinnaiseen, erityisiä politiikan aloja koskevaan kysymykseen. Kuulemiseen sisältyi sekä 

monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä, jotta kansalaiset, yritykset ja organisaatiot 

pystyivät antamaan syvällisempiä vastauksia. 

Kuuleminen järjestettiin parlamentin tietotekniikkakeskuksen ylläpitämän Opinio-

kyselyohjelmiston avulla. Ohjelmistoa käytettiin kuulemisen julkaisemiseen, sidosryhmien 

vastausten keräämiseen, tietojen hallinnointiin ja sillä tuotettiin useita raportteja, jotka ovat 

saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/robotics.html. 

Jokaisessa raportissa luetellaan kyselyyn sisältyneet kysymykset ja esitetään yksityiskohtaisia 

tilastotietoja sisältävä yhteenveto. Myös vapaata tekstiä sisältävät vastaukset julkaistiin, jos 

vastaaja oli antanut parlamentille luvan siihen.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//FI
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2. Vastaajia koskevat keskeiset tilastot 

Kuulemiseen osallistui lähes 300 vastaajaa. Asiaankuuluvien tietosuojasääntöjen mukaisesti 

vastaajille annettiin seuraavat kolme vaihtoehtoa: 

 vastaukset julkaistaan henkilötietoineen 

 vastaukset julkaistaan nimettömänä (ilman nimeä / organisaation nimeä) 

 vastauksia ei julkaista, mutta niitä käytetään tilasto- ja analyysitarkoituksiin. 

Taulukko 1: Yleiskatsaus saaduista vastauksista 

 Yksityishenkil
ö 

Julkinen 
viranomainen 
tai 
kansainväline
n organisaatio 

Organisaatio 
tai yritys 

Yhteensä 

Julkaisu nimettömänä 100 0 5 105 

Julkaisu henkilötietojen 
kanssa 

97 1 29 127 

Ei julkaisua 62 1 3 66 

Yhteensä 259 2 37 298 

Yksityishenkilöiltä saadut 259 vastausta jakautuivat maantieteellisesti seuraavasti: 

 Vastauksia tuli 23 EU:n jäsenvaltiosta ja Norjasta. Kuulemiseen osallistuttiin 

aktiivisimmin Saksassa (86 vastaajaa), Ranskassa (35 vastaajaa) ja Espanjassa 

(28 vastaajaa). 

 EU:n ulkopuolisista maista saatiin 12 vastausta (Kanadasta, Kolumbiasta, Serbiasta, 

Etelä-Koreasta, Sri Lankasta, Sveitsistä, Turkista ja Yhdysvalloista). 

Valtaosa vastaajista (78 %) oli 25–54-vuotiaita, ja heistä 42 prosenttia oli 25–39-vuotiaita. 

Vastaajista vain yhdeksän prosenttia oli 15–24-vuotiaita, ja ainoastaan kolme prosenttia 

ilmoitti olevansa 65-vuotiaita. Suurin osa vastaajista (72 %) ilmoitti sukupuolekseen miehen, 

ja 27 prosenttia ilmoitti sukupuolekseen naisen (prosentti vastaajista ei halunnut ilmoittaa 

sukupuoltaan). Enemmistö vastaajista (65 %) ilmoitti koulutustasonsa vastaavan vähintään 

ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi 42 prosenttia vastaajista oli joko työskennellyt tai 

opiskellut muualla kuin maassa, josta he olivat kotoisin. 

Organisaatioilta saadut 39 vastausta jakautuivat seuraavasti: 

 kaksi vastausta julkisilta viranomaisilta tai kansainvälisiltä organisaatioilta ja 

 37 vastausta organisaatioilta tai yrityksiltä, joista 20 oli rekisteröitynyt 

avoimuusrekisteriin. 
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Kyselyyn vastanneet 37 organisaatiota tai yritystä jakautuivat seuraavasti: 

 kahdeksan yritystä / pk-yritystä / mikroyritystä / yksityisyrittäjää,  

 seitsemän kansalaisjärjestöä, 

 kuusi toimialajärjestöä,  

 viisi ajatushautomoa ja viisi konsultti- ja asianajotoimistoa,  

 yksi akateeminen laitos, yksi tiedotusväline, yksi ammattiliitto, 

 kaksi tarkemmin määrittämätöntä organisaatiota tai yritystä sekä 

 yksi vastaamatta jättänyt organisaatio tai yritys.  

Maantieteellisesti vastaukset jakautuivat 13 EU:n jäsenvaltion kesken (sidosryhmiä pyydettiin 

kertomaan, missä ne sijaitsevat ja/tai missä ne harjoittavat toimintaansa). Aktiivisimmat 

jäsenvaltiot olivat Belgia (25 % kaikista vastauksista), Ranska (17 % kaikista vastauksista), 

Espanja (11 % kaikista vastauksista) ja Alankomaat (8 % kaikista vastauksista). 

Lisäksi 12 vastaajaa ilmoitti olevansa konserni, jolla on toimipaikkoja useammassa kuin 

yhdessä maassa, ja näistä vastaajista 11 ilmoitti toimipaikkoja olevan myös EU:n ulkopuolella.  

Kaiken kaikkiaan vastaajat edustivat laaja-alaisesti eri yritysmuotoja mikroyrityksistä aina 

monikansallisiin, vähintään 500 henkilöä työllistäviin yrityksiin. 

Taulukko 2: Yrityksen koko 

Työntekijöiden lukumäärä Prosenttiosuus vastaajista 

1–9 44 

10–49 28 

50–249 6 

250–499 3 

500 tai enemmän 19 

Vastaukset edustivat myös varsin laaja-alaisesti eri toimialoja. Vastauksissa käsiteltiin 

esimerkiksi tiedotus- ja viestintäalaa, tieteen ja tekniikan aloja, rahoitus- ja vakuutusalaa, 

liikennettä, terveydenhuoltoa, koulutusta, kiinteistöalaa, majoitus- ja ravitsemuspalveluita, 

rakennusalaa, kaasunsaantia sekä sähkön- ja vedenjakelua. 
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3. Yleiskatsaus sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden näkemyksistä 

Kaiken kaikkiaan vastaajat suhtautuivat myönteisesti robotiikkaan ja tekoälyyn.1 Kun 

vastaajilta kysyttiin mielipidettä robotiikasta, 79 prosenttia heistä ilmoitti suhtautuvansa 

robotiikkaan myönteisesti tai hyvin myönteisesti ja vain kolme prosenttia vastaajista 

suhtautui robotiikkaan kielteisesti tai hyvin kielteisesti. Vastaavasti tekoälyä koskevista 

näkemyksistä 68 prosenttia oli myönteisiä ja vain seitsemän prosenttia kielteisiä. 

Taulukko 3: Suhtautuminen robotiikkaan ja tekoälyyn (prosenttiosuus yksittäisistä 

vastaajista) 

 Robotiikka Tekoäly 

Hyvin kielteinen 1 2 

Kielteinen 2 5 

Ei myönteinen eikä 
kielteinen 

17 22 

Myönteinen 47 40 

Hyvin myönteinen 32 28 

 

Suhtautuminen oli yleensä myönteistä, mutta vastaajat antoivat myös tarkempia tietoja 

näkemyksistään. Suuri enemmistö oli esimerkiksi sitä mieltä, että teknologia edellyttää 

huolellista hallintaa, että robotiikasta olisi hyötyä erityisesti raskaissa ja vaarallisissa töissä 

(92 %) ja että sen avulla varmistettaisiin tehokkaat kuljetus- ja toimitusmenetelmät (71 %). 

Toisaalta osa vastaajista pelkäsi, että robotiikka aiheuttaisi työpaikkojen vähenemistä (34 %) 

tai loisi eriarvoisuutta yhteiskunnassa (18 %). 

Taulukko 4: Vastaajien näkemys robotiikasta (prosentteina) 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Eri mieltä Täysin eri 

mieltä 

Teknologia edellyttää 

huolellista hallintaa 

57 35 4   

Tarpeellinen raskaissa ja 

vaarallisissa töissä 

57 35 5   

Tehokas kuljetus- ja 

toimitusmenetelmä 

37 34 13 9  

                                                 
1 Sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden vastauksista löytyy yksityiskohtaisempi taulukoita ja graafisia elementtejä 

sisältävä esittely englanninkielisestä Powerpoint-esityksestä, joka on saatavilla parlamentin oikeudellisten 

asioiden valiokunnan verkkosivustolla osoitteessa: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/robotics.html 
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Hyväksi yhteiskunnalle, sillä 

se auttaa ihmisiä 

34 49 11   

Aiheuttaa työpaikkojen 

vähenemistä 

9 25 31 25 9 

Luo eriarvoisuutta 5 13 21 32 24 

 

Yksityisyyden suoja on edelleen yksi huomattavimmista tekoälyä koskevista huolenaiheista. 

Vastaajista 52 prosenttia mainitsi tämän huolenaiheen, 29 prosenttia näki tekoälyn uhkana 

ihmiskunnalle ja 16 prosenttia katsoi, että tekoäly uhkaa ihmisten perusoikeuksia. 

Yksittäisistä sidosryhmistä ylivoimaisesti suurin osa (90 %) piti tarpeellisena, että sekä 

robotiikan että tekoälyn kehittämistä säännellään. Kuusi prosenttia vastaajista vastusti tätä 

ajatusta, ja neljällä prosentilla ei ollut erityistä kantaa asiaan. Lainsäädäntötoimia 

kannattaneet mainitsivat muun muassa tarpeen käsitellä etiikkaan, ihmisoikeuksiin ja 

yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita sekä tarpeen välttää määräävän aseman syntymistä 

alalla.  

Ylivoimainen enemmistö (96 %) sääntelyä kannattaneista piti kansainvälisellä tai EU:n tasolla 

toteutettavia toimia parempina kuin toimia jäsenvaltioiden tasolla (4 %). Laajemman tason 

sääntelytoimintaa perusteltiin muun muassa tarpeella 

 suojella EU:n arvoja (erityisesti tietosuojaa, yksityisyyttä ja etiikkaa), 

 taata unionin maailmanlaajuinen kilpailukyky,  

 varmistaa EU:n johtoasema standardien asettajana kansainvälisillä foorumeilla, 

 välttää kilpailemasta alhaisimmalla sääntelytasolla ja edistää reilua kilpailua 

sisämarkkinoilla. 

Vastaajat katsoivat myös, että kansalliseen tasoon verrattuna EU on tehokkaampi paitsi 

lainsäädännön laatimisessa myös hyväksytyn sääntelyn paremman täytäntöönpanon 

varmistamisessa. 

Vastaajat olivat sitä mieltä, että EU:n sääntelytoimintaa tarvitaan kiireellisimmin eri alojen 

tietyillä osa-alueilla, joita ovat esimerkiksi autonomiset ajoneuvot, lääketieteelliset robotit, 

hoivarobotit ja miehittämättömät ilma-alukset. 

Lainsäädäntötoimia vastustaneet mainitsivat kehittymässä olevien teknologioiden sääntelyn 

vaikeuden ja katsoivat, että sääntelyllä olisi kielteinen vaikutus kilpailukykyyn, innovointiin ja 

luovuuteen.  
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Taulukko 5: Sääntelyn edut ja haitat sidosryhmien näkökulmasta 

Myönteinen vastaus Kielteinen / muu vastaus 

Väärinkäytösten välttäminen alalla Kehittymässä olevien teknologioiden 
sääntely on vaikeaa tai liian aikaista 

Tarve käsitellä etiikkaa, ihmisoikeuksia, 
tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia 
huolenaiheita 

Sääntely vahingoittaa kilpailukykyä 

Alalle on asetettava yhteiset standardit 
vakauden varmistamiseksi  

Sääntely haittaa innovointia ja luovuutta 

Kuluttajansuoja Skeptisyys kaikkea sääntelyä / yleisten 
periaatteiden rajoittamista kohtaan 

 
4. Yleiskatsaus organisaatioiden ja yritysten esittämistä näkemyksistä 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan robotiikan ja tekoälyn mahdollisia vaikutuksia 

organisaatioihinsa. Välittömimpinä seurauksina pidettiin muutoksia työn luonteessa (20 %), 

uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisen mahdollisuutta (20 %) sekä 

organisaatiorakenteiden ja liiketoimintamallien muuttumista (14 %). Lisäksi 15 prosenttia 

osallistujista katsoo, että robotiikka ja tekoäly luovat uusia mahdollisuuksia yrittäjille. 

Sidosryhmien mukaan keskeisimpiä esteitä robotiikan ja tekoälyn täysipainoiselle 

kehittämiselle ovat: 

 henkilöstövoimavara eli työntekijöiden osaaminen ja koulutus (20 %), 

 kansalaisten asenne ja hyväksyminen (14 %), 

 teknologian testaamiseen ja käyttämiseen liittyvät tekniset kysymykset (13 %), 

 teknologian kehittämiseen liittyvät tekniset kysymykset (12 %). 

Kansallisia (10 %) ja EU:n (8 %) oikeudellisia kehyksiä pidettiin myös esteinä, tosin 

vähemmässä määrin. 

Vastaajat pitivät suotuisampaa rahoitusympäristöä investoinnille (17 %) sekä parempaa 

säädöskehystä (21 %) hyödyllisenä, mikäli EU aikoo ryhtyä toimiin, jotka edistävät innovointia, 

tuottavuutta ja maailmanlaajuista kilpailukykyä robotiikan ja tekoälyn alalla. Osa 

sidosryhmistä tarkensi, että EU:n olisi vältettävä sääntelykehyksessä turhaa byrokratiaa ja 

oltava joustava (sääntelykehys olisi suunniteltava erityisten teknologisten sovellusten 

pohjalta eikä annettava kaikenkattavaa yleistä asetusta, jolla säännellään kaikkea robotiikkaa 

ja tekoälyä). 

Vastaajat katsovat, että toimet EU:n tasolla tuovat lisäarvoa kansallisen tason toimiin, sillä 

niiden avulla voidaan välttää toisistaan poikkeavia kansallisia standardeja (17 %), tehostaa 

perusoikeuksien ja eettisten sääntöjen turvaamista (14 %) ja edistää rajat ylittäviä 

liiketoimintamahdollisuuksia (11 %). Lisäksi EU:n rahoitusta pidettiin hyödyllisenä 
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innovatiivisten tutkimushankkeiden (15 %) tukemisessa, pienten yritysten laajenemisessa 

(13 %) sekä tutkijoiden ja toimialojen rajat ylittävän yhteistyön tehostamisessa. 

Sidosryhmiltä kysyttiin myös näkemystä robotiikan ja tekoälyn kehittämisen mahdollisesta 

vaikutuksesta niiden liiketoimintaan. Yleisesti ottaen odotukset olivat melko myönteisiä. 

Sidosryhmien mielestä loppukäyttäjät hyötyisivät muun muassa tehokkuuden tuomasta 

lisäarvosta (11 %), uudesta liiketoiminnasta (11 %) ja laadukkaammista palveluista (10 %). 

Samalla osa vastaajista oli huolestuneita yksityisyyteen (6 %) ja perusoikeuksiin (6 %) 

kohdistuvista mahdollisista kielteisistä vaikutuksista, ja huolta herätti myös välttämättömän 

ammattitaitoisen työvoiman puute (4 %). 

Sidosryhmien mukaan toimialat, joissa tapahtuu nopeinta talouskasvua lyhyellä aikavälillä 

(seuraavan 3–5 vuoden aikana), ovat logistiikka ja liikenne (19 %), terveydenhuolto (14 %), 

valmistusteollisuus (13 %), kuluttajille tarkoitetut, esimerkiksi kotitalouslaitteissa käytetyt 

robotit, koulutus (13 %) ja rahoituspalvelut (10 %). Näillä sektoreilla autonomiset ajoneuvot 

(29 %), lääketieteelliset robotit (16 %), miehittämättömät ilma-alukset (13 %) ja ihmisten 

korjaamisessa ja parantelussa käytettävät teknologiat (13 %) ovat keskeisiä politiikan aloja, 

jotka edellyttävät kiireellisimpiä EU:n toimia. Lisäksi näkökohtiin, joihin olisi kiireellisesti 

puututtava, sisältyvät vastuuta koskevat säännöt (21 %), yhteenliitettävyys, henkinen 

omaisuus ja datavirta (20 %) sekä etiikka (19 %). 

Sekä yksityishenkilöiden että organisaatioiden vastauksista ilmenee, että vastuuta koskevia 

sääntöjä pidetään selvästi kiireellisimpänä huolenaiheena (vastaajista 51 % oli hyvin 

huolestuneita, 30 % oli huolestuneita ja 19 % ei ottanut kantaa tai ei ollut lainkaan 

huolestuneita). Kun yksityishenkilöitä ja organisaatioita pyydettiin arvioimaan unionin 

nykyistä sääntelykehystä, olivat näkemykset hyvin vaihtelevia. Noin 38 prosenttia vastaajista 

oli sitä mieltä, että muutokset eivät ole välttämättömiä, 18 prosenttia vastasi päinvastoin, 

että nykyiseen kehykseen on tehtävä merkittäviä muutoksia, 21 prosenttia piti joitakin 

muutoksia tarpeellisina sekä sopimukseen perustuvassa että sopimussuhteen ulkopuolisessa 

vastuussa ja 14 prosenttia kannatti muuta kuin lainsäädännällistä välinettä olemassa olevan 

kehyksen lisäksi. 

Sidosryhmiltä kysyttiin tarkemmin, tukisivatko ne seuraavanlaista ”älykkäiden robottien” 

sääntelyä vai eivät: 

 yhteinen eurooppalainen määritelmä ”älykkäälle robotille” ja mitä tekijöitä tällaiseen 

määritelmään olisi sisällyttävä, 

 pitkälle kehitettyjä robotteja koskeva EU:n tason rekisteröintijärjestelmä ja millainen 

sen olisi oltava, 
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 EU:n kehys sosiaaliset ja eettiset näkökohdat huomioon ottavalle teknologiselle 

kehitykselle.  

Vastaajilta kysyttiin, millaisia periaatteita olisi huomioitava, jos EU:n tasolla laaditaan 

ohjaavat eettiset puitteet tai toimintasäännöt robotiikkaan erikoistuneille insinööreille. 

Saatujen vastausten perusteella tärkein periaate on vahinkojen välttäminen – oppi, jonka 

mukaan ”ensin on varmistettava, ettei aiheuteta vahinkoa”, eli robotit eivät saa vahingoittaa 

ihmisiä. Tätä seuraa vastuuvelvollisuus – nykyisiin ja tuleviin sukupolviin kohdistuvien 

robotiikan mahdollisten sosiaalisten sekä ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvien 

vaikutusten ennakointi ja huomioon ottaminen. 

Enemmistö vastaajista (noin 60 %) oli sitä vastaan, että roboteille luodaan erityinen 

oikeudellinen asema. Sidosryhmät eivät pidä välttämättömänä pakollisen 

vakuutusjärjestelmän perustamista autonomisten robottien aiheuttamille vahingoille, 

eivätkä pakollisen vakuutus- ja korvausrahaston perustamista. 

Sidosryhmien suhtautuminen yhteenliitettävyyttä, teollis- ja tekijänoikeuksia ja datavirtaa 

koskevien EU:n toimien tarpeellisuuteen oli vaihtelevaa. Organisaatioiden mukaan EU:n tulisi 

keskittyä ensisijaisesti tiedon vapaaseen liikkuvuuteen, yhteenliitettyjen robotti- ja 

tekoälyverkostojen turvallisuuteen, henkilötietojen suojaamiseen ja yksityisyyden suojaan 

ihmisten, robottien ja tekoälyn välisessä viestinnässä.  

 
5. Kuulemisen tulokset ja seuraavat toimet 

Kuulemisen tulokset auttavat Euroopan parlamenttia käsittelemään eettisiä, taloudellisia, 

oikeudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä siviilikäyttöön tarkoitetussa robotiikassa ja tekoälyn 

alalla. Kuulemisen tulokset voivat auttaa parlamenttia määrittelemään myös mahdollisia 

tulevia unionin tason toimintapolitiikkoja, mukaan luettuna nykyisen horisontaalisen ja/tai 

alakohtaisen EU:n lainsäädännön mahdollinen tarkistus tai uuden lainsäädännön 

käyttöönotto.  

Saadut vastaukset eivät vastaa Euroopan parlamentin ja sen yksikköjen virallista kantaa. 

eivätkä vaikuta Euroopan parlamentin tuleviin päätöksiin, alaa koskevan lainsäädännön 

ehdottamisesta tai muihin jatkotoimiin ryhtymisestä.  

Sidosryhmien julkisen kuulemisen tuloksia hyödynnetään myös Euroopan parlamentin 

tutkimuspalvelun tulevassa raportissa ”Cost of Non-Europe on Robotics and Artificial 

Intelligence Report”, joka käsittelee Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden 

kustannuksia robotiikan ja tekoälyn alalla. Raportti on tarkoitus julkaista lokakuussa 2018, 

jolloin se on saatavilla Euroopan parlamentin Think Tank -verkkosivustolla: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/search.html?contributor=eava 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/search.html?contributor=eava

