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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien teknologioiden 
soveltaminen arkielämässä ja työpaikoilla lisääntyy jatkuvasti, mikä muuttaa 
merkittävästi nykyisiä sosioekonomisia rakenteita; katsoo, että tekoälyn olisi 
hyödytettävä kansalaisia ja yhteiskuntaa parantamalla elämänlaatua, luomalla uusia 
työllistymismahdollisuuksia ja parantamalla unionin kilpailukykyä; ottaa huomioon, 
että tekoäly on olennainen osa digitaalitaloutta ja että oikein käytettynä se voi edistää 
vaurautta ja helpottaa siirtymistä kestävään talouteen;

B. ottaa huomioon, että tekoälyllä tarkoitetaan älykkäästi toimivia järjestelmiä, jotka 
pyrkivät saavuttamaan asetettuja tavoitteita analysoimalla ympäristöään ja toimimalla 
osittain itsenäisesti; ottaa huomioon, että tekoälyjärjestelmät voivat olla täysin 
ohjelmistopohjaisia ja toimia virtuaalimaailmassa, esimerkiksi äänikomennoilla 
ohjattavina digiapulaisina, kuva-analyysiohjelmistoina, hakuohjelmistoina tai puheen- 
ja kasvojentunnistusohjelmistoina, tai ne voivat toimia laitteistojen osina, esimerkiksi 
edistyneissä roboteissa, itseohjautuvissa autoissa, miehittämättömissä ilma-aluksissa 
(droonit) tai esineiden internetin sovelluksissa;1

C. ottaa huomioon, että tekoäly on strateginen painopiste, jonka koko potentiaalia voidaan 
hyödyntää vain, jos käyttäjät ja kuluttajat ovat tietoisia sen mahdollisista hyödyistä ja 
haasteista; ottaa huomioon, että yritykset sekä työntekijät ja heidän edustajansa eivät 
useinkaan ole tietoisia tekoälysovelluksista eivätkä niiden taustalla olevista toiminnoista 
ja tiedoista; ottaa huomioon, että on tapauksia, joissa tekoälysovellukset rikkovat 
voimassa olevia säännöksiä, kuten tietosuojaa;

D. ottaa huomioon, että tekoäly voi tarjota taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä 
uusia mahdollisuuksia yrityksille ja työntekijöille, mutta samalla se aiheuttaa monia 
eettisiä, oikeudellisia ja työllisyyteen liittyviä haasteita; ottaa huomioon, että tekoälyn 
soveltaminen työpaikoilla voi edistää osallisuutta edistäviä työmarkkinoita ja vaikuttaa 
työterveyteen ja -turvallisuuteen ja että toisaalta sitä voidaan käyttää myös 
työntekijöiden suoritusten seurantaan, arviointiin, ennakoimiseen ja ohjaamiseen, millä 
on suoria ja välillisiä seurauksia heidän uriensa kannalta; toteaa, että tekoälyllä olisi 
oltava myönteinen vaikutus työoloihin ja että sen olisi perustuttava ihmisoikeuksien 
sekä unionin perusoikeuksien ja arvojen kunnioittamiseen; katsoo, että tekoälyn olisi 
oltava ihmiskeskeistä, sen olisi parannettava ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia ja 
edistettävä oikeudenmukaista  ja tasapuolista siirtymää;

E. toteaa, että tekoälyllä on merkittävä vaikutus työmarkkinoihin2; toteaa, että se voi 
mahdollisesti korvata työntekijöitä, jotka tekevät toistuvia työtehtäviä, helpottaa 
ihmisen ja koneen väliseen yhteistyöhön perustuvia työjärjestelmiä, lisätä kilpailukykyä 
ja vaurautta sekä luoda uusia työmahdollisuuksia päteville työntekijöille; ottaa 

1 Komission tiedonanto ”Tekoäly Euroopassa” (COM(2018) 237 final).
2 STOA, ”The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives”, maaliskuu 2020.
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huomioon, että työmarkkinat kehittyvät nopeasti niin, että arviolta 65 prosenttia 
nykylapsista tulee työskentelemään täysin uudentyyppisissä töissä, ja että tarvitaan 
työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutusta ja ammattitaidon parantamista 
erityisesti digitaalisten taitojen osalta, jotta voidaan varmistaa, että ketään ei jätetä 
jälkeen ja että tarjolla on riittävästi erikoistunutta työvoimaa3;

F. ottaa huomioon, että Cedefopin mukaan noin 43 prosenttia unionin aikuisista 
työntekijöistä on kohdannut uutta teknologiaa työssä; ottaa huomioon, että noin 
seitsemän kymmenestä unionin alueen työntekijästä tarvitsee vähintään kohtalaisia 
digitaalisia taitoja työnsä suorittamiseen;4 ottaa huomioon, että keskimäärin noin 
neljäsosalla unionin kansalaisista ei ole lainkaan digitaalisia taitoja tai ne ovat heikot; 
ottaa huomioon, että digitaaliseen kuiluun liittyy erityisiä sosioekonomisia, 
sukupuoleen, ikään, maantieteelliseen sijaintiin ja saavutettavuuteen liittyviä 
näkökohtia, joihin on puututtava; ottaa huomioon, että tekoälyä liiketoiminnassaan 
soveltavien yritysten työntekijöistä 42 prosenttia uskoo, että tällainen toiminta johtaa 
eettisiin kysymyksiin, joihin on puututtava; ottaa huomioon, että 28 prosenttia 
työnantajista katsoo, että tekoälyn soveltaminen ei ole kehittynyt täysimittaisesti, koska 
asiasta ei ole annettu eettisiä sääntöjä;5

G. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia korosti digitaalisten ratkaisujen, myös etätyön, 
merkitystä sekä sen teknisiä ja sosiaalisia vaikutuksia; ottaa huomioon, että unionin 
tasolla ei ole yhteisiä säännöksiä tekoälyn soveltamisesta työpaikalla, mikä saattaa 
johtaa markkinoiden vääristymiseen ja kilpailuhaittoihin; toteaa, että tekoälylle olisi 
oltava asianmukainen sääntelykehys;

H. ottaa huomioon, että OECD on laatinut tekoälyä koskevia suosituksia6;

I. ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto kannustaa edistämään eettistä ja 
ihmiskeskeistä lähestymistapaa tekoälyyn7;

J. ottaa huomioon, että unionin tason työmarkkinaosapuolet ovat tehneet digitalisaatiota 
koskevan puitesopimuksen, johon sisältyy muun muassa tekoälyä ja inhimillisen 
valvonnan periaatteen takaamista koskeva luku8;

K. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa on jo perustettu erityiselimiä seuraamaan 
ja arvioimaan tekoälyn vaikutusta työpaikoilla;

L. katsoo, että toimet sukupuolittuneiden käytäntöjen ja eriarvoisuuden torjumiseksi 
digitaalialalla ovat riittämättömiä; ottaa huomioon, että sukupuolten välinen kuilu 
vallitsee edelleen kaikilla digitaaliteknologian aloilla ja erityisesti tekoälyn alalla, mikä 
vahvistaa digitaalialan miehiä suosivaa kehityspolkua lähitulevaisuudessa;

3 Euroopan parlamentti, ”Encouraging STEM Studies for the labour market”, maaliskuu 2015.
4 Cedefop, ”European Skills and Jobs survey”.
5 Capgemini Research Institute, ”Why addressing ethical questions in AI will benefit organisations”, heinäkuu 
2019.
6 OECD, ”Recommendation of the Council on Artial Intelligence”, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Euroopan unionin neuvoston päätelmät Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta, kesäkuu 2020.
8 Euroopan tason työmarkkinaosapuolten puitesopimus digitalisaatiosta, kesäkuu 2020.
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1. korostaa tarvetta arvioida perusteellisesti niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita 
tekoälysovellukset tarjoavat yksityisille ja julkisille yrityksille sekä julkishallinnolle 
työpaikkojen ja työntekijöiden osalta, mukaan lukien niiden vaikutus työ- ja 
yksityiselämän tasapainoon, työn organisointiin ja työnkulkuun; pitää välttämättömänä, 
että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ei sivuuteta ja että työntekijöitä ja heidän 
edustajiaan kuullaan ja että he saavat riittävästi tietoa heti päätöksentekoprosessin alusta 
lähtien; korostaa, että tekoälyn käyttöönoton on oltava avointa ja että työpaikoilla 
käytettävien tekoälyjärjestelmien on kunnioitettava työntekijöiden yksityisyyttä ja 
ihmisarvoa;

2. huomauttaa, että ennen tekoälyjärjestelmien kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä olisi 
tehtävä kattava riskinarviointi, jossa arvioidaan niiden vaikutusta perusoikeuksiin ja 
työoloihin, myös työterveyden ja -turvallisuuden osalta, sekä niiden sosiaalisia 
seurauksia; katsoo, että arvioinneissa olisi otettava huomioon inhimilliseen 
päätöksentekoon ja sosiaaliseen syrjintään liittyvät riskit sekä työperäisten riskien 
arviointi;

3. huomauttaa, että tekoälyratkaisuilla voidaan parantaa työoloja ja elämänlaatua, mukaan 
lukien työ- ja yksityiselämän parempi tasapaino ja parempi esteettömyys vammaisille 
henkilöille, ennustaa työmarkkinoiden kehitystä ja tukea henkilöstöhallintoa 
inhimillisten ennakkoluulojen ehkäisemisessä, mutta ne voivat myös herättää huolta 
yksityisyydestä sekä työterveydestä ja -turvallisuudesta, kuten oikeudesta olla 
tavoittamattomissa, ja johtaa työntekijöiden suhteettomaan ja laittomaan valvontaan ja 
seurantaan, joka loukkaa heidän ihmisarvoaan ja yksityisyyttään, sekä syrjivään 
kohteluun esimerkiksi työhönottomenettelyissä puolueellisten algoritmien seurauksena, 
jos algoritmeissa on esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyviä vinoumia9 
tai ne aiheuttavat haittaa heikoimmassa asemassa oleville ryhmille; on lisäksi huolissaan 
siitä, että tekoäly voi heikentää ihmisten vapautta ja autonomiaa ja lisätä työntekijöiden 
mielenterveysongelmia, kuten työuupumusta, ”teknostressiä”, psykologista 
ylikuormitusta ja väsymystä; korostaa, että työpaikoilla käytettävien tekoälyratkaisujen 
on oltava avoimia ja oikeudenmukaisia ja että niissä on vältettävä työntekijöihin 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia;

4. korostaa, että toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava käyttöönsä kaikki tiedot, jotka 
koskevat tekoälyratkaisuihin liittyvää opetusdataa, tilastollisia malleja ja teoreettisia 
periaatteita sekä tiedot niiden tulosten empiirisestä paikkansapitävyydestä;

5. katsoo, että tekoäly voi auttaa hyödyntämään paremmin vammaisten henkilöiden taitoja 
ja valmiuksia ja että tekoälyn soveltaminen työpaikoilla voi edistää osallisuutta 
edistäviä työmarkkinoita ja parantaa vammaisten henkilöiden työllisyysastetta;

6. korostaa, että tekoälyn kaltaiset uudet teknologiset mahdollisuudet ja työn tehokkuuden 
arvostaminen eivät saa johtaa epätasa-arvoisiin teknologisiin parannuksiin eivätkä 
epäinhimilliseen digitaaliseen tulevaisuuteen; korostaa, että innovoinnin etiikassa on 
noudatettava humanistista lähestymistapaa;

9 Euroopan parlamentti: ”Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality”, huhtikuu 2020.
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7. katsoo, että käyttäjille, myös työntekijöille, ja kuluttajille pitäisi olla pakollista 
ilmoittaa, kun järjestelmä käyttää tekoälyä, erityisesti personoitujen tuotteiden tai 
palvelujen tapauksessa, ja heidän olisi saatava merkityksellistä tietoa helposti 
ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa kaikista tekoälysovellusten 
heitä koskevista eettisistä näkökohdista, jotta he pystyvät tekemään tietoon perustuvia 
päätöksiä; pitää erityisen tärkeänä ymmärtää, miten algoritmit prosessoivat ja arvottavat 
dataa ja miten niiden toimintaa voidaan rajoittaa tai pysäyttää; korostaa, että valmiuksia 
on kehitettävä kouluttamalla työntekijöitä ja heidän edustajiaan tekoälyn käytöstä 
työpaikalla, jotta voidaan ymmärtää paremmin tekoälyratkaisujen vaikutuksia;

8. korostaa, että hakijoille ja työntekijöille on ilmoitettava asianmukaisesti ja kirjallisesti 
tekoälyn käytöstä palvelukseenottomenettelyissä ja muissa henkilöstöpäätöksissä ja 
siitä, miten tässä tapauksessa voidaan pyytää ihmisen suorittamaa arviointia 
automatisoidun päätöksen kumoamiseksi;

9. korostaa, että on varmistettava, että tekoälyn ja robotiikan kehittämisestä ja käytöstä 
saatavat tuottavuuden lisäykset hyödyttävät paitsi yritysten omistajia ja osakkaita myös 
yrityksiä ja niiden työntekijöitä parempien työehtojen, palkkojen, talouskasvun ja 
kehityksen muodossa, sekä hyödyttävät myös koko yhteiskuntaa erityisesti silloin, kun 
tällaiset hyödyt saavutetaan työpaikkojen kustannuksella; kehottaa jäsenvaltioita 
tutkimaan huolellisesti tekoälyn mahdollisia vaikutuksia työmarkkinoihin ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin ja kehittämään strategioita, joilla varmistetaan pitkän 
aikavälin vakaus uudistamalla veroja ja maksuja sekä muita toimenpiteitä, jos julkiset 
tulot pienenevät;

10. korostaa, että yritysten on tärkeää investoida viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen 
ja elinikäiseen oppimiseen, jotta voidaan tukea oikeudenmukaista siirtymistä 
digitaalitalouteen; korostaa tässä yhteydessä, että tekoälyä hyödyntävien yritysten 
velvollisuutena on tarjota asianmukaista uudelleenkoulutusta ja ammattitaidon 
parantamista kaikille asianomaisille työntekijöille, jotta he oppivat käyttämään 
digitaalisia välineitä ja työskentelemään yhteistyörobottien ja muiden uusien 
teknologioiden kanssa, jotta he voivat mukautua työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin 
ja pysyä työelämässä;

11. kehottaa soveltamaan ennalta varautumisen periaatetta tekoälyyn perustuviin uusiin 
teknologioihin; korostaa perusperiaatetta, jonka mukaan koneiden ja tekoälyn on aina 
oltava ihmisten valvonnassa, ja tekoälyä koskevan päätöksenteon on oltava vastuullista, 
kyseenalaistettavissa ja tarvittaessa peruutettavissa; korostaa, että tekoälyn 
turvallisuusnormeja on noudatettava, ja korostaa tässä yhteydessä säännöllisten 
tarkastusten ja valvonnan merkitystä tekoälyn virhetuotosten estämiseksi; muistuttaa, 
että tekoälyn käyttöä koskeva vastuu on määriteltävä selkeästi sekä työtapaturmien että 
kolmansille osapuolille aiheutuvien vahinkojen varalta;

12. korostaa, että tekoälyn on oltava ihmiskeskeistä, avointa, turvallista ja turvattua ja sen 
käytössä on koko järjestelmän elinkaaren ajan noudatettava perusoikeuksia ja 
sovellettavia lakeja ja asetuksia, yleinen tietosuoja-asetus mukaan luettuna, erityisesti 
kun sitä käytetään työpaikalla; kehottaa kehittämään luotettavan sertifiointijärjestelmän, 
joka perustuu testausmenettelyihin ja toimii ennalta varautumisen periaatteen pohjalta ja 
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jonka avulla yritykset voivat osoittaa, että niiden tekoälytuotteet ovat perusoikeuksien ja 
unionin normien mukaisia;

13. muistuttaa, että tekoälyyn sovelletaan täysimääräisesti unionin työllisyys- ja sosiaalialan 
säännöstöä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja korjaamaan mahdolliset lainsäädännön puutteet; toteaa, että unioni 
voi olla maailmanlaajuinen edelläkävijä tekoälyn sosiaalisesti vastuullisen käytön 
edistämisessä;

14. korostaa yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan merkitystä tekoälyn eettisten 
näkökohtien osalta; korostaa, että kaikkien tähän liittyvien sääntelypuitteiden on oltava 
asianmukaisia ja perustuttava kattavaan vaikutustenarviointiin, jotta ei haitata tulevia 
innovaatioita ja työpaikkojen luomista; kehottaa tässä yhteydessä luomaan tekoälyn 
eettisiä näkökohtia koskevan eurooppalaisen sääntelykehyksen, joka on oikeasuhteinen 
ja jossa keskitytään erityisesti työelämään, työntekijöiden oikeudet ja työolot mukaan 
luettuina; toteaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä työn uusiin muotoihin, kuten 
keikka- ja alustatyöhön, jotka ovat seurausta uusien teknologioiden soveltamisesta tässä 
yhteydessä; katsoo, että tekoälyn vaikutus on otettava huomioon myös 
lainsäädäntökehyksessä, jonka tavoitteena on säännellä etätyöehtoja kaikkialla 
unionissa ja varmistaa ihmisarvoiset työolot ja -ehdot digitaalitaloudessa; kehottaa 
komissiota kuulemaan tässä yhteydessä työmarkkinaosapuolia, tekoälyn kehittäjiä, 
tutkijoita ja muita sidosryhmiä;

15. korostaa, että tekoäly ja siihen liittyvä lainsäädäntö eivät saa millään tavoin vaikuttaa 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tunnustettujen perusoikeuksien harjoittamiseen, 
mukaan lukien oikeuteen tai vapauteen ryhtyä lakkoon tai muuhun jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhteiden järjestelmien piiriin kuuluvaan toimeen, kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti, eivätkä vaikuttaa oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia tai ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti;

16. korostaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä työpaikalla tekoälyn avulla kerättyihin 
tietoihin varsinkin, jos niitä käytetään henkilöresursseja koskeviin päätöksiin; kehottaa 
työmarkkinaosapuolia yritystasolla analysoimaan ja seuraamaan yhdessä tekoälyn 
käyttöönottoa; kehottaa komissiota ja työmarkkinaosapuolia analysoimaan, tarvitaanko 
tekoälyn yhteydessä erityisiä tietosuojasäännöksiä työpaikoilla; korostaa, että 
työntekijät ovat tietojensa omistajia myös työsuhteen päättymisen jälkeen;

17. katsoo, että Euroopan uudessa osaamisohjelmassa on vastattava haasteisiin, jotka 
liittyvät pätevyyksien ja tietojen mukauttamiseen ja hankkimiseen, kun otetaan 
huomioon ekologinen ja digitaalinen siirtymä sekä tekoälyn eettiset näkökohdat; pitää 
tärkeänä, että tekoälyn eettisistä näkökohdista ja eettisten taitojen kehittämisestä on 
tehtävä olennainen osa kaikkia kehittäjille ja tekoälyn parissa työskenteleville 
suunnattuja koulutusohjelmia; muistuttaa, että kehittäjien, ohjelmoijien, 
päätöksentekijöiden ja tekoälyä käsittelevien yritysten on oltava tietoisia eettisestä 
vastuustaan; pitää myös tärkeänä varmistaa, että loppukäyttäjät ja kuluttajat saavat 
kattavaa tietoa ja että kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät vaihtavat säännöllisesti tietoja 
aiheesta;
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18. toistaa, että koulutus ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
digitaalisella aikakaudella tarvittavia pätevyyksiä ja torjua digitaalista syrjäytymistä; 
kehottaa jäsenvaltioita investoimaan laadukkaisiin, nopeasti mukautuviin ja osallistaviin 
koulutus-, ammattikoulutus- ja elinikäisen oppimisen järjestelmiin sekä työntekijöiden 
uudelleen- ja täydennyskoulutustoimiin aloilla, joihin tekoäly saattaa vaikuttaa 
vakavasti; korostaa tarvetta tarjota nykyiselle ja tulevalle työvoimalle tarvittavat luku- 
ja kirjoitustaito, laskutaito ja digitaaliset taidot sekä luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan alan taidot ja monialaisia pehmeitä taitoja, kuten 
kriittistä ajattelua, luovuutta ja yrittäjyyttä; korostaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota muita heikommassa asemassa olevien ryhmien 
osallistamiseen;

19. korostaa, että tekoäly ei saa vahvistaa sukupuolten eriarvoisuutta ja stereotypioita 
muuttamalla analogiset vinoumat ja ennakkoluulot digitaalisiksi algoritmien avulla;

20. korostaa tarvetta varmistaa, että taustaltaan erilaiset ihmiset, kuten naiset, nuoret, 
tummaihoiset ja vammaiset henkilöt otetaan mukaan tekoälyn kehittämiseen, 
käyttöönottoon ja käyttöön; muistuttaa, että tekoälyyn perustuvan teknologian on oltava 
kaikkien käytettävissä työpaikalla kaikkia palvelevan suunnittelun periaatteen 
mukaisesti;

21. huomauttaa, että tekoälyratkaisujen saatavuus liittyy läheisesti nopeiden 
internetyhteyksien saatavuuteen, minkä vuoksi laajakaistan kattavuuden olisi oltava 
ensisijainen tavoite, jotta vältetään syrjintä ja eriarvoisuus näiden teknologioiden 
saatavuuden suhteen;

22. panee merkille, että tekoälyratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet perustuvat 
massadataan ja että algoritmien kouluttamiseen ja tulosten tarkentamiseen tarvitaan 
tietty vähimmäismäärä dataa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission ehdotusta 
yhteisen data-avaruuden perustamisesta unioniin tiedonvaihdon tehostamiseksi ja 
tutkimuksen tukemiseksi eurooppalaisia tietosuojasääntöjä täysimääräisesti noudattaen.
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