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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että tekoälyn kehittäminen, käyttöönotto ja käyttö kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla sekä koulutuksen, median, nuorison ja tiedotuspolitiikan aloilla voi herättää ja 
herättääkin nyt ja tulevaisuudessa monenlaisia eettisiä kysymyksiä, joihin on vastattava; 
korostaa, että unionin olisi toimittava tiennäyttäjänä, kun kehitetään eettistä tekoälyä, 
joka on sidottu eurooppalaisiin arvoihin, ja varmistettava ihmisarvon suojelu ja 
perusoikeudet demokraattisessa, oikeudenmukaisessa ja kestävässä Euroopassa; 
kehottaa EU:n toimielimiä pohtimaan pitkällä aikavälillä tekoälyn vaikutusta 
demokraattiseen keskusteluun, yhteiskuntiimme ja jopa ihmisten luonteeseen, jotta 
voidaan viitoittaa tietä tekoälyteknologialle, joka kunnioittaa ihmisten vapautta, ei 
häiritse innovointia eikä rajoita ilmaisunvapautta;

2. on vahvasti sitä mieltä, että pitäisi tarkastella, miten ihmisoikeuskehykset ja -velvoitteet 
voivat ohjata uusiin ja kehitteillä oleviin digitaaliteknologioihin liittyviä toimia ja 
toimintapolitiikkaa niin, että voidaan taata näiden teknologioiden ihmiskeskeinen 
lähestymistapa ja niiden hyötyjen saatavuus kaikille; toteaa, että on varmistettava, että 
tekoälyn kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön ei liity syrjintää tai vinoutunutta 
profilointia ja että siinä otetaan huomioon kaikki yhteiskunnan olennaiset osatekijät; 
panee merkille, että tekoäly ja automaatio voivat vaikuttaa globalisoituneeseen 
talouteen tavalla, joka saattaa vakiinnuttaa jo olemassa olevaa eriarvoisuutta;

3. korostaa tarvetta kehittää räätälöityjä kriteerejä tekoälyn kehittämiselle, käyttöönotolle 
ja käytölle koulutuksen, median, nuorison ja tutkimuksen aloilla sekä kulttuurialalla ja 
luovilla aloilla kehittämällä arviointiperusteita ja määrittelemällä periaatteita 
tekoälyteknologioiden eettisesti vastuulliselle ja hyväksytylle käytölle näillä aloilla, 
mukaan lukien selkeä vastuujärjestelmä tekoälyn käytöstä syntyville tuotteille; korostaa, 
että näiden kriteerien on oltava joustavia, ja niitä on mukautettava jatkuvasti 
tekoälyteknologian kehitykseen, jotta mahdollistetaan myös tekoälyn koko potentiaalin 
vastuullinen hyödyntäminen; korostaa erityisesti tarvetta tarkastella käyttäjien 
henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä sekä 
vastuukysymyksiä tapauksissa, joissa automatisoidut prosessit johtavat ei-toivottuihin 
tuloksiin; muistuttaa, että tällaisten kriteerien vakaan perustan varmistamiseksi on 
tarpeen edellyttää, että noudatetaan periaatetta, että järjestelmän on vastattava siitä 
annettua kuvausta, sekä avoimuuden, vilpittömän mielen ja tasapuolisuuden periaatteita, 
ja että tässä yhteydessä kuullaan asiasta vastaavia eettisiä toimikuntia, joiden tehtävänä 
on auttaa pohjustamaan näitä kriteerejä Euroopan unionin kulttuuristen arvojen ja 
oikeudellisen kehyksen säännösten mukaisesti; panee merkille, että tekoälyjärjestelmät 
ovat ohjelmistopohjaisia ja osoittavat älykästä käyttäytymistä analysoimalla 
ympäristöään ja toimimalla sen pohjalta; korostaa, että tämä analyysi perustuu 
tilastollisiin malleihin, joihin sisältyy väistämättä virheitä; korostaa tarvetta varmistaa, 
että käytössä on järjestelmiä ja menetelmiä, jotka mahdollistavat algoritmin 
todentamisen ja selitettävyyden sekä oikeussuojakeinojen saatavuuden; korostaa tarvetta 
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varmistaa, että käytössä on myös sitovat säännöt, joilla varmistetaan avoimuuden, 
vastuuvelvollisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattaminen; palauttaa 
mieliin vuonna 2019 annetut luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet sekä 
seitsemän tekoälyn luotettavuutta koskevaa keskeistä vaatimusta;

4. toteaa, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen julkiseen koulutukseen kaikilla 
tasoilla; kehottaa siksi kehittämään, ottamaan käyttöön ja käyttämään laadukkaita 
tekoälyjärjestelmiä, jotka auttavat ja tarjoavat kaikille laadukkaita oppimisvälineitä 
kaikilla tasoilla, ja korostaa, että uusien tekoälyjärjestelmien käyttöönotto kouluissa ei 
saisi johtaa laajempaan digitaaliseen kuiluun yhteiskunnassa;

5. panee merkille, että tekoälyyn perustuvia personoituja oppimisjärjestelmiä otetaan 
jatkuvasti enemmän käyttöön kouluissa ja yliopistoissa, mikä muuttaa opettajien roolia 
oppimisprosessissa; painottaa, että tätä muutosta olisi arvioitava perusteellisesti, se olisi 
otettava huomioon opetussuunnitelmissa, ja sen olisi perustuttava ihmiskeskeisiin 
arvoihin; toteaa, että tekoäly ja robotiikka tarjoavat valtavia mahdollisuuksia 
koulutuksen alalla; toteaa, että tekoälyyn perustuvat personoidut oppimisjärjestelmät 
eivät saisi korvata opetussuhteita opettajien kanssa ja että perinteisiä koulutusmuotoja ei 
pitäisi unohtaa, ja muistuttaa samalla, että opettajille, jotka pyrkivät hankkimaan 
asianmukaisia taitoja, jotta he voivat sopeutua teknologisiin muutoksiin ja paitsi 
hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia myös ymmärtää sen rajoituksia, olisi 
tarjottava taloudellista, teknistä ja koulutuksellista tukea, tieto- ja viestintätekniikan alan 
erikoiskoulutus mukaan lukien;

6. korostaa, että jos opiskelijavalintamenettelyissä käytetään koneoppimista, vaaditaan 
asianmukaisia suojatoimia, kuten tiedottamista hakijoille näistä menettelyistä ja heidän 
oikeuksistaan niihin liittyen; toteaa, että käytettäviä algoritmeja on koulutettava laajojen 
tietoaineistojen avulla, jotta ehkäistään mahdollisuus, että algoritmit syrjisivät 
epäoikeudenmukaisesti tiettyjä ryhmiä; katsoo, että automatisoitujen prosessien 
avustuksella tehtyjen päätösten on oltava selitettävissä, tarvittaessa myös hylätyille 
opiskelijoille;

7. kehottaa kehittämään unionin tasolla tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa 
koskevan strategian, jonka avulla voidaan edistää koulutusjärjestelmiemme muuttamista 
ja päivittämistä, valmistaa oppilaitoksia kaikilla tasoilla ja tarjota opettajille ja oppilaille 
tarvittavat taidot ja kyvyt; katsoo, että koulutusta varten tarvitaan eettinen kehys; 
suosittelee, että kansalaisyhteiskunta, yliopistot, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt 
osallistuvat tällaisen kehyksen laatimiseen; toteaa, että unionissa kehitettyjen, käyttöön 
otettujen ja käytettyjen tekoälyjärjestelmien on heijastettava unionin kulttuurista 
monimuotoisuutta ja monikielisyyttä; painottaa, että muita heikommassa asemassa 
oleviin ryhmiin kuuluville teknologian kehittäjille ja edunsaajille sekä vammaisille 
henkilöille olisi tarjottava erityistä tukea;

8. katsoo, että alaikäisten oikeuksien kunnioittaminen edellyttää erityistä huomiota ja 
suojelua, kun otetaan huomioon, miten nimenomaan koulutus vaikuttaa heidän 
tulevaisuuteensa, ja että erityisesti on pidettävä huolta oikeudesta yksityisyyteen, 
laadukkaan koulutuksen saatavuudesta sekä yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisesta 
kaikissa tapauksissa; korostaa, että oppilaitosten olisi käytettävä koulutustarkoituksiin 
ainoastaan tarkastettuja ja eettisiksi, hyödyllisiksi ja ihmisoikeusperiaatteiden 
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mukaisesti toimiviksi sertifioituja tekoälyjärjestelmiä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään julkisen ja yksityisen sektorin sekä tiedemaailman välistä 
yhteistyötä tietämyksen jakamisen ja avointen lähteiden vahvistamiseksi;

9. toteaa, että on tarpeen selventää taiteiden sekä kulttuuriteosten ja luovien teosten 
käsitteitä sekä ihmisten roolia luovan työn tekijöinä ja taiteilijoina; korostaa, että 
digitoinnin ja uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet eivät saa johtaa yleisellä 
tasolla työpaikkojen vähenemiseen kulttuurialalla ja luovilla aloilla, originaalien 
säilyttämisen laiminlyöntiin tai siihen, että perinteisiä tapoja tutustua kulttuuriperintöön 
väheksytään, vaan niitä olisi suosittava yhtäläisesti;

10. tunnustaa tekoälyn kasvavan potentiaalin informaation, median ja verkkoalustojen 
alalla, myös tehokkaana välineenä disinformaation torjunnassa; on kuitenkin huolissaan 
siitä, että tekoälyä voidaan käyttää väärin yleisen mielipiteen manipuloimiseksi 
verkossa; painottaa, että jos tekoälyä ei säännellä, sillä voi olla myös eettisesti haitallisia 
vaikutuksia, koska datassa ja algoritmeissa esiintyviä vinoumia voidaan käyttää hyväksi 
ja niiden pohjalta voidaan levittää disinformaatiota, luoda informaatiokuplia ja 
hyödyntää tekoälyalgoritmeihin siirtyneitä vinoumia; muistuttaa, että riittävä koulutus 
on välttämätön edellytys sille, että tiedonvälityksen vapautta sekä mielipiteen- ja 
sananvapautta koskevat kansalaisten oikeudet voidaan turvata, ja kehottaa käyttämään 
tekoälyteknologiaa eettisesti media-alalla; varoittaa teknologiaan perustuvan sensuurin 
riskeistä ja siitä, että sananvapauden suojelemiseksi tarvitaan eettinen kehys;

11. katsoo, että tietyntyyppisten tekoälyjärjestelmien käytöllä, kuten kasvojentunnistuksella 
sekä tunteita ja käyttäytymistä havainnoivilla järjestelmillä, voi olla vahingollisia 
vaikutuksia, etenkin tiedotusvälineiden ja toimittajien rooliin demokratian vahtikoirina 
ja sitä kautta demokraattisiin prosesseihin; korostaa tästä syystä, että näiden 
järjestelmien käyttöä julkisissa tiloissa olisi rajoitettava tai se olisi kiellettävä aina 
tarpeen niin vaatiessa; painottaa, että on jatkettava työtä valeuutisten ja deepfake-
videoiden kaltaisten tekniikoiden, samoin kuin sensuurin ja automatisoidun valvonnan 
torjumiseksi;

12. korostaa tarvetta lisätä virallisen ja epävirallisen koulutuksen avulla, humanistiset tieteet 
mukaan lukien, suuren yleisön tietoisuutta ja ymmärrystä tekoälyn roolista ja 
vaikutuksista, erityisesti algoritmien käytöstä ja niiden vaikutuksesta muun muassa 
työpaikkoihin ja yksityisyyteen sekä tietojärjestelmien roolista datan valinnassa, 
tulkinnassa, tallentamisessa ja esittämisessä; kannattaa digitaalisen lukutaidon 
työkalujen ottamista käyttöön kaikilla koulutustasoilla ja kehottaa siksi jäsenvaltioita ja 
EU:n toimielimiä investoimaan informaatio- ja medialukutaitoon, -kasvatukseen ja -
koulutukseen; katsoo, että informaatio- ja mediataidot ovat ratkaisevan tärkeitä kaikille 
kansalaisille, myös haavoittuvassa asemassa oleville yhteiskuntaryhmille, jotta he 
voivat arvioida kriittisesti ja ymmärtää uusia suuntauksia, kuten tekoälyn toimintaa ja 
sille ominaisia vinoumia, ja siten kehittää uusia kriittisen ajattelun muotoja; suosittelee, 
että komissio edistää tekoälyyn, robotiikkaan ja teknologiaan liittyviä koulutusmuotoja 
ja jatkokoulutusta;

13. panee merkille tärkeän eron algoritmien läpinäkyvyyden ja algoritmien käytön 
läpinäkyvyyden välillä; korostaa videonjakoalustojen ja suoratoistoalustojen käyttämien 
algoritmien läpinäkyvyyden ja niihin liittyvän vastuuvelvollisuuden merkitystä, jotta 
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varmistetaan kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisen sisällön saatavuus ja vältetään 
epätasaista suosimista; katsoo, että kaikille käyttäjille olisi tiedotettava asianmukaisesti, 
kun algoritmia käytetään sisällön suositteluun, ja heidän pitäisi pystyä optimoimaan 
suositukset omien valintojensa mukaisesti, eivätkä tällaiset algoritmit saisi rajoittaa 
käyttäjän valinnanvaraa; katsoo, että kaikkien käyttäjien olisi pystyttävä myös estämään 
tekoälyn käyttö sisällön suositteluun; korostaa, että tällaiset algoritmit olisi 
suunniteltava niin, että ne heijastavat yhteiskuntiemme kulttuurista moninaisuutta ja 
takaavat aidon kulttuurisen avoimuuden ja luomisen vapauden; vaatii, että tekoälyn 
keräämiä käyttäjätietoja, kuten kulttuurisia mieltymyksiä tai oppimistuloksia, ei saa 
siirtää tai käyttää omistajan tietämättä;

14. toteaa, että urheilussa on aina suhtauduttu myönteisesti teknologisiin innovaatioihin; 
katsoo kuitenkin, että tekoälyteknologian käyttö, joka on leviämässä nopeasti 
urheilukilpailuihin, herättää enenevässä määrin kysymyksiä reilusta kilpailusta 
urheilussa, kun varakkaimmat joukkueet pystyvät hankkimaan parasta teknologiaa, 
mikä voi antaa niille epäoikeudenmukaista etua; painottaa, että tätä kehitystä on 
seurattava tiiviisti, ja korostaa, että alalla tarvitaan sääntelykehys, jossa sovelletaan 
eettisiä ja ihmiskeskeisiä kriteerejä tekoälyteknologian kehittämiseen ja käyttöön; 
edellyttää täyttä avoimuutta urheilussa käytettävien algoritmien ja teknologioiden 
suhteen, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset.
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