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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että neljäs teollinen vallankumous, digitalisaatio ja tekoäly johtavat 
perustavanlaatuisiin ja rakenteellisiin muutoksiin työmarkkinoilla, työpaikoilla, 
työtavoissa ja työntekijöiden työprofiilissa sekä kulutustottumuksissa ja ihmisten 
elintavoissa yleensä; ottaa huomioon, että näiden muutosten odotetaan hyödyttävän 
kansalaisia ja yhteiskuntaa parantamalla elämänlaatua ja luomalla uusia 
työllistymismahdollisuuksia ja kestävämpiä liiketoimintamalleja, samalla kun niihin 
liittyy joitakin riskejä ja haasteita, jotka edellyttävät asiaankuuluvien 
lainsäädäntökehysten jatkuvaa ja dynaamista arviointia ja mukauttamista EU:n 
sääntöjen ja periaatteiden, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, EU:n 
perusoikeuskirjan ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan sekä tekoälyä käsittelevän 
korkean tason asiantuntijaryhmänluotettavaa tekoälyä koskevien eettisten ohjeiden 
mukaisesti1;

B. katsoo, että digitalisaation ja digitaalisten sisämarkkinoiden mukanaan tuomien uusien 
mahdollisuuksien olisi voimaannutettava kaikkia EU:n kansalaisia ja annettava heille 
mahdollisuus menestyä;

C. ottaa huomioon, että digitalisaatio ja tekoäly voivat muuttaa merkittävästi tapaa, jolla 
ihmiset saavat tietoa, viestivät ja ajattelevat;

D. toteaa, että ottaen huomioon koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välisten 
synergioiden aiheuttamat huomattavat haasteet, koulutusjärjestelmän olisi ennakoitava 
paremmin työmarkkinoiden tulevia tarpeita ja kyettävä mukautumaan niihin;

E. ottaa huomioon, että tekoäly voi tarjota turvallisempia ja osallistavampia työpaikkoja ja 
työmarkkinoita;

F. ottaa huomioon, että tekoäly ja digitalisaatio edistävät uskottavasti ihmisen ja koneen 
välistä synergiaa ja tarjoavat taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä uusia 
mahdollisuuksia yrityksille ja työntekijöille, mutta ne aiheuttavat myös joitakin eettisiä, 
oikeudellisia ja työllisyyteen liittyviä haasteita; ottaa huomioon, että tekoälyn käyttö 
työpaikoilla voi edistää osallisuutta lisääviä työmarkkinoita ja parantaa työterveyttä ja -
turvallisuutta ja 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 sen käytön olisi perustuttava ihmisoikeuksien ja unionin perusoikeuksien 
ja arvojen kunnioittamiseen; katsoo, että tekoälyn olisi oltava ihmiskeskeistä, 
parannettava ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia ja edistettävä reilua ja 
oikeudenmukaista siirtymää; katsoo, että tämä voi mahdollistaa sen, että aiemmin 
syrjäytyneillä yhteiskunnan ryhmillä, kuten vammaisilla henkilöillä, on paremmat 
mahdollisuudet saada työtä, ja että tiettyjen työllisyyden alojen katoamiseen liittyviä 

1 Euroopan komissio, ”Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet”, 8. huhtikuuta 2019.
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riskejä olisi tasapainotettava luomalla uusia työllistymismahdollisuuksia ja enemmän ja 
parempia työpaikkoja kuin menetetyt työpaikat;

G. ottaa huomioon, että keskimäärin 16 prosenttia EU:n työntekijöistä pelkää, että 
digitalisaatio tekee heidän taitonsa vanhentuneiksi2;

H. 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 joissakin tapauksissa tekoälyä on sovellettu vastoin 
voimassa olevia säännöksiä, kuten tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä;

I. ottaa huomioon, että on tarpeen sisällyttää koulutusprosessiin potentiaaliset 
mahdollisuudet ja riskit, myös digitaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, ja toteuttaa 
eurooppalaisia tiedotuskampanjoita, jotta voidaan tarjota riittävä käsitys tekoälyn 
kehittämisen kaikkien näkökohtien keskeisistä piirteistä;

J. ottaa huomioon, että teknologiapohjaiset seuranta- ja valvontatoimet työpaikalla3 voivat 
aiheuttaa työntekijöille kohtuutonta painetta olla nopeampia ja tehokkaampia ja niiden 
avulla voidaan jäljittää heidän käyttäytymismallejaan;

K. ottaa huomioon, että yritykset, työntekijät ja työntekijöiden edustajat ovat harvoin 
tietoisia tekoälysovelluksista tai niiden taustalla olevista toiminnoista ja tiedoista;

L. ottaa huomioon, että tekoälyyn liittyvän erityisosaamisen ja korkean tason 
asiantuntemuksen kysynnän kasvaessa työmarkkinoilla kaikilla EU-kansalaisilla on 
oltava riittävä ymmärrys tekoälystä, jotta he voivat selviytyä arkielämästä;

M. ottaa huomioon, että tämän päivän nopeaan tekniseen muutokseen liittyy usein väärien 
tietojen, huijausten ja väärien tulkintojen leviäminen, mikä voi tehdä tyhjäksi 
teknologian kehityksen myönteiset näkökohdat ja mahdollisuudet;

N. ottaa huomioon, että yleisessä tietosuoja-asetuksessa (johdanto-osan 71 kappale) 
tunnustetaan oikeus olla joutumatta sähköisen rekrytoinnin kohteeksi ilman ihmisen 
osallistumista;

O. ottaa huomioon, että digitaaliseen kuiluun liittyy erityisiä sosioekonomisia, 
sukupuoleen, ikään, maantieteelliseen sijaintiin ja saavutettavuuteen liittyviä 
näkökohtia, joihin on puututtava;

P. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on korostanut digitaalisten ratkaisujen, myös 
etätyön, merkitystä teknisten ja sosiaalisten vaikutustensa lisäksi; ottaa huomioon, että 
EU:n tasolla ei ole yhteisiä säännöksiä tekoälyn soveltamisesta työpaikalla, mikä saattaa 
johtaa markkinoiden vääristymiseen ja kilpailuhaittoihin; toteaa, että tekoälylle olisi 
oltava asianmukainen sääntelykehys;

2 Cedefop, ‘Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities and 
risks’, s. 3.
3 Esim. ennakointi- ja liputusvälineet, etäseuranta, ajanseuranta ja algoritminen hallinta. Ks. Mateescu, A., 
Nguyen, A., ‘Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance’, Data & Society, 6. helmikuuta 2019.
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Q. ottaa huomioon, että algoritmeihin perustuva työn, työpaikkojen ja työntekijöiden 
hallinta voi aiheuttaa voimasuhteiden epätasapainoa ja hämärtää päätöksentekoa, ja 
katsoo, että sen on oltava täysin avointa, jotta työntekijät voivat riitauttaa päätöksiä 
vaikuttavien menettelyjen kautta; ottaa huomioon, että tekoälyä, myös suuririskistä 
tekoälyä4, käytetään yhä enemmän paitsi työpaikoilla myös muissa hallinnollisissa 
prosesseissa; katsoo, että tekoälyn käytöstä työhön liittyvissä prosesseissa olisi 
annettava yksinkertaista ja ymmärrettävää tietoa, koska algoritmien 
perusominaisuuksien ymmärtäminen on niiden eettisen käytön ennakkoedellytys;

R. ottaa huomioon, että taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on laatinut 
tekoälyä koskevia suosituksia5;

S. ottaa huomioon, että yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
työntekijöillä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu 
pelkästään automaattiseen käsittelyyn, mikä tarkoittaa, että ihmisen on valvottava 
menettelyä;

T. katsoo, että ihmisen suorittama valvonta ja avoimuus ovat keskeinen tekijä 
varmistettaessa, että tekoälyjärjestelmissä noudatetaan asiaankuuluvaa lainsäädäntöä;

U. ottaa huomioon, että neuvosto kannustaa edistämään eettistä ja ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa tekoälyyn6;

V. ottaa huomioon, että eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ovat tehneet digitalisaatiota 
koskevan puitesopimuksen, johon sisältyy tekoälyä ja inhimillisen valvonnan 
periaatteen takaamista koskeva luku7;

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

X. ottaa huomioon, että 17. joulukuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa vahvasta 
sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi8 Euroopan 
parlamentti kehotti kieltämään tekoälyn käytön palvelukseenottomenettelyissä;

1. korostaa yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan merkitystä tekoälyn eettisten 
näkökohtien osalta; korostaa, että on kiireellisesti sovellettava eettisyyden periaatetta 
oletusarvoisesti tekoälyn suunnittelun ja käytön johtavana periaatteena; korostaa, että 
EU:n sääntelykehyksellä on varmistettava, että tekoäly on ihmiskeskeistä ja että 
työntekijöiden ihmisarvoa ja perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti 

4 Komission 19. helmikuuta 2020 annettu asiakirja ”Valkoinen kirja tekoälystä – Eurooppalainen lähestymistapa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen” (COM(2020)0065), s. 18.
5 OECD:n oikeudelliset asiakirjat, ”Recommendation of the Council on Artial Intelligence”, 22. toukokuuta 
2019.
6 Neuvoston 16. kesäkuuta 2020 annetut päätelmät Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta, EUVL C 
202 I, 16.6.2020, s. 1.
7 Euroopan tason työmarkkinaosapuolten puitesopimus digitalisaatiosta, kesäkuu 2020.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0371.
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digitaalitaloudessa; korostaa lisäksi, että eurooppalaisessa tekoälykehyksessä9 on 
noudatettava EU:n sääntöjä ja periaatteita, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteita;

2. pitää tervetulleina myönteisiä vaikutuksia, joita tekoälyllä voisi olla Euroopan 
työmarkkinoihin, mukaan lukien työpaikkojen luominen, turvallisemmat ja 
osallistavammat työpaikat, syrjinnän torjunta rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä 
paremman osaamisen ja työnkulun edistäminen, edellyttäen, että riskejä lievennetään ja 
sääntelykehyksiä päivitetään säännöllisesti digitaalisen aallon edetessä;

3. 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 
jonka avulla yritykset voivat osoittaa, että niiden tekoälytuotteet ovat perusoikeuksien ja 
EU:n normien mukaisia;

4. huomauttaa, että ennen tekoälyjärjestelmien kehittämistä, käyttöönottoa ja 
täytäntöönpanoa olisi tehtävä kattava riskinarviointi, jossa arvioidaan niiden vaikutusta 
perusoikeuksiin ja työoloihin, myös työterveyden ja -turvallisuuden osalta, sekä niiden 
yhteiskunnallisia seurauksia; korostaa, että tällaisissa arvioinneissa olisi otettava 
huomioon inhimilliseen päätöksentekoon ja sosiaaliseen syrjintään liittyvät riskit sekä 
mahdollisten työperäisten riskien arviointi;

5. 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;

6. korostaa, että digitaalinen muutos on otettava paremmin huomioon 
koulutusjärjestelmissä ja että sen rinnalla on parannettava demokratiaa työssä, hyvää 
hallintotapaa ja laadukkaita julkisia palveluja;

7. painottaa koulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitystä, jotta voidaan kehittää 
digitaalisella aikakaudella tarvittavat pätevyydet ja torjua digitaalista syrjäytymistä; 
kehottaa jäsenvaltioita investoimaan laadukkaisiin, tarpeita vastaaviin ja osallistaviin 
yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
järjestelmiin sekä työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutustoimiin aloilla, joihin 
tekoäly saattaa vaikuttaa vakavasti; korostaa tarvetta tarjota ihmisille tarvittava luku- ja 
kirjoitustaito, laskutaito ja digitaalinen osaaminen samoin kuin luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan alan (STEM-aineiden) osaamista ja 
monialaista pehmeää osaamista, kuten kriittistä ajattelukykyä, luovuutta ja 
yrittäjyyshenkeä; korostaa, että tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistamiseen;

8. korostaa, että tekoälyjärjestelmien ja -algoritmien on aina oltava ihmiskeskeisiä ja niillä 
on ennen kaikkea tuettava inhimillistä kehitystä; korostaa, että tekoälyä ei saisi käyttää 

9 Euroopan komissio, ”Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet”, 8. huhtikuuta 2019.
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järkevän valinnan tai käyttäytymisen manipulointiin tai heikentämiseen eikä 
aiheettomaan valvontaan;

9. panee merkille digitaaliajan mahdollisuudet ja haasteet sekä digitalisaatioprosessin 
laaja-alaiset vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja työllisyyteen EU:ssa; korostaa, että 
tarvitaan laajaa ja demokraattista digitaalipolitiikkaa koskevaa vuoropuhelua 
kansalaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, 
jotta voidaan kehittää periaatteita, puitteita ja välineitä, joilla puututaan työntekijöihin ja 
yhteiskuntaan kohdistuviin vaikutuksiin; korostaa, että uusilla teknologioilla, tekoäly 
mukaan luettuna, olisi edistettävä kestäviä ja osallistavia työmarkkinoita ja autettava 
parantamaan osaamisen kohtaamista ja täyttämään avoimet työpaikat;

10. korostaa, että tekoäly ja siihen liittyvä lainsäädäntö eivät saa millään tavoin vaikuttaa 
jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla tunnustettujen perusoikeuksien harjoittamiseen, mukaan 
lukien oikeuteen tai vapauteen ryhtyä lakkoon tai muuhun jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin kuuluvaan toimeen, kansallisen lainsäädännön 
ja/tai käytäntöjen mukaisesti, eivätkä vaikuttaa oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna 
täytäntöön työehtosopimuksia tai ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön 
ja/tai käytäntöjen mukaisesti;

11. korostaa, että tekoäly voi auttaa edistämään aktiivista ja tervettä ikääntymistä, jotta 
ikääntyneet voivat pysyä aktiivisina yhteiskunnassamme ja pysyä työmarkkinoilla 
pidempään, jos he niin haluavat;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään tekoälyä koskevia 
tiedotusstrategioita, jotta ehkäistään väärän tiedon ja huijausten leviämistä; korostaa 
tarvetta käydä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua tekoälyn soveltamisesta 
yritystasolla; pitää olennaisen tärkeänä, että työntekijöitä ja heidän edustajiaan kuullaan 
ja että heille annetaan riittävästi tietoa ennen tekoälyn käyttöönottoa; korostaa, että 
tekoälyn käyttöönoton on oltava avointa ja että työpaikoilla käytettävissä 
tekoälyjärjestelmissä on kunnioitettava työntekijöiden yksityisyyttä ja ihmisarvoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ammattiliitoilla ja työntekijöillä 
itsellään on pääsy työpaikoille myös siellä, missä työtä tehdään digitaalisesti; korostaa 
tarvetta taata, että kaikilla työntekijöillä, myös digitaalitalouden työntekijöillä, on 
oikeus työehtosopimusneuvotteluihin ja työtaistelutoimiin; suosittelee digitaalisten 
ratkaisujen käyttöä työehtosopimusneuvottelujen edistämiseksi;

13. muistuttaa, että on tärkeää tehdä yhteistyötä tutkijoiden, teollisuuden, 
työmarkkinaosapuolten ja hallitusten välillä digitaaliteknologioita koskevan 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki sosiaaliset ja 
inhimilliset näkökohdat6 ja jotta tekoälyn hyödyntämisen yhteydessä otetaan käyttöön 
tekoälyjärjestelmien ja työntekijöiden koulutusjärjestelmien asianmukaiset ja tiukat 
testausjärjestelmät; toistaa, että tällainen yhteistyö on tärkeää tietojen paremman ja 
oikea-aikaisen arvioinnin kannalta, jotta voidaan ennakoida uudentyyppisiä työpaikkoja 
ja tarvittavia taitoja sekä yleisemmin tekoälyn lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusta 
työmarkkinoihin; korostaa tarvetta varmistaa vakaa ja riittävä rahoitus tekoälyä 
koskeville eurooppalaisille tutkimusohjelmille;
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14. korostaa, että käyttäjille ja työntekijöille on tiedotettava aina, kun tekoälyjärjestelmiä 
käytetään työpaikalla tai yksilöllisten tuotteiden tai palvelujen tarkoituksiin, mukaan 
lukien algoritmien soveltamat parametrit sekä se, miten tekoälyä käytetään; pitää 
erityisen tärkeänä ymmärtää, miten algoritmit prosessoivat ja arvottavat dataa; korostaa 
tarvetta kehittää tekoälyosaamista työpaikoilla työntekijöiden ja heidän edustajiensa 
koulutuksen avulla, jotta he voivat ymmärtää paremmin tekoälyratkaisujen vaikutuksia;

15. kehottaa työmarkkinaosapuolia yritystasolla työskentelemään yhdessä tekoälyn 
käyttöönoton valvomiseksi; korostaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä työpaikalla 
tekoälyn avulla kerättyihin tietoihin varsinkin, jos niitä käytetään henkilöresursseja 
koskeviin päätöksiin; korostaa, että työntekijät pysyvät tietojensa omistajina myös 
työsuhteen päättymisen jälkeen; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia analysoimaan, tarvitaanko tekoälyn yhteydessä erityisiä 
tietosuojasäännöksiä työpaikoilla;

16. muistuttaa, että tekoälyyn sovelletaan täysimääräisesti unionin työllisyys- ja sosiaalialan 
säännöstöä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan digitaalisten 
palvelujen asianmukaisen täytäntöönpanon, jotta estetään muun muassa työntekijöiden 
hyväksikäyttö ja pimeä työ; toteaa, että unioni voi olla maailmanlaajuinen edelläkävijä 
tekoälyn sosiaalisesti vastuullisen käytön edistämisessä;

17. muistuttaa, että tekoälysovellusten ja algoritmien käyttö ja hallinta sekä sellaisten 
prosessien kehittäminen, jotka vaikuttavat kaikkiin työhön ja työntekijöiden oikeuksiin 
liittyviin näkökohtiin, kuten rekrytointiprosesseihin, ihmisiin ja työnkulkuun, eivät saa 
syrjiä työntekijöitä tai heikommassa asemassa olevia ryhmiä eivätkä lisätä 
eriarvoisuutta sukupuolen, iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansalaisuuden, 
etnisyyden, rodun tai äitiyden perusteella; korostaa, että tekoälyn käytöstä työhön 
liittyvissä prosesseissa olisi annettava yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää tietoa; 
kehottaa komissiota sisällyttämään tulevaan tekoälyä koskevaan sääntelykehykseen 
asianmukaiset suojatoimet syrjinnän torjumiseksi, mukaan lukien tekoälyn aiheuttama 
sukupuolten epätasa-arvo ja stereotypiat, varmistamalla, että tekoälyn käyttämiseen tai 
sen kouluttamiseen työpaikoilla käytettävä tieto ja tietoaineistot heijastavat 
monimuotoisuutta laadukkaan datan perusteella eivätkä ne ole puolueellisia ja että 
niissä hyödynnetään myös kuluttajien antamia arvosanoja koskevia järjestelmiä; 
korostaa, että tekoäly ei saa vahvistaa eriarvoisuutta ja stereotypioita siten, että se 
muuttaa analogiset vinoumat ja ennakkoluulot digitaalisiksi algoritmien avulla;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita analysoimaan algoritmijärjestelmiä ja suorittamaan 
säännöllisiä riskinarviointeja, jotta voidaan arvioida ja luokitella algoritmityyppejä ja 
sovellusaloja työntekijöihin kohdistuvien vaikutusten mukaan; kannustaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja yrityksiä arvioimaan ja punnitsemaan ihmisten ja työntekijöiden 
algoritmisen hallinnan mahdollisia riskejä, erityisesti avoimuuden puutetta, mahdollista 
yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunnetta sekä mahdollisia haasteita, jotka kohdistuvat 
työntekijöiden oikeuteen yksityisyyteen10, kuten stressin, terveysongelmien ja 
väsymyksen varhaiseen tunnistamiseen, häirinnälle ja väkivallalle altistumisen 
vähentämiseen sekä näyttöön perustuvan ennaltaehkäisyn, riskinarvioinnin ja 
kohdennetun työsuojelun ja tarkastusten yleiseen tukemiseen11; kehottaa komissiota ja 

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)?, 12. marraskuuta 2020.
11 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), tekoälyn vaikutuksia tarkasteleva 
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jäsenvaltioita varmistamaan työntekijöiden oikeuksien ja ihmisarvon asianmukaisen 
suojelun ja suojelemisen algoritmisten hallintavälineiden, kuten työntekijöiden 
käyttäytymisen ennustamiseen tarkoitettujen välineiden, suoritusten ja edistymisen 
oikea-aikaisen etäseurannan ja ajanseurantaohjelmistojen mahdollisesti haitalliselta 
käytöltä;

19. kehottaa soveltamaan tekoälyyn perustuviin uusiin teknologioihin ennalta varautumisen 
periaatetta; korostaa perusperiaatetta, jonka mukaan koneiden on aina oltava ihmisten 
valvonnassa ja vastuulla ja tekoälyä koskevan päätöksenteon, mukaan lukien tekoälyn 
ehdottamat johtamispäätökset, on oltava 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; toistaa, että kaikessa tekoälyn käytössä työssä on kunnioitettava 
yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa vahvistettua oikeutta olla joutumatta 
sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, ja 
että tämä oikeus on turvattava asianmukaisesti;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan rakenteellisesti kohdennettuihin 
politiikkatoimiin ja ohjelmiin, joilla tuetaan työntekijöiden ja kansalaisten digitaalista 
siirtymää käytettävissä olevien EU:n varojen avulla; korostaa, että infrastruktuurin ja 
osaamisen kehittäminen ovat digitaalisen muutoksen ennakkoedellytyksiä;

21. korostaa, että tekoälyä koskevien oikeiden taitojen ja tietämyksen saatavuudella voidaan 
kuroa umpeen digitaalinen kuilu yhteiskunnassa ja että tekoälyratkaisuilla olisi tuettava 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten vammaisten tai syrjäisillä tai 
maaseutualueilla asuvien henkilöiden, integroitumista työmarkkinoille;

22. huomauttaa, että tekoälyratkaisujen saatavuus liittyy läheisesti nopeiden 
internetyhteyksien saatavuuteen ja että laajakaistan kattavuuden olisi siksi oltava 
ensisijainen tavoite, jotta estetään syrjintä ja eriarvoisuus näiden teknologioiden 
saatavuuden suhteen erityisesti maaseudulla, harvaan asutuilla alueilla, syrjäisillä 
alueilla ja raja-alueilla sekä saarilla;

23. panee merkille digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritykset) potentiaalin; korostaa tarvetta antaa yritysten innovaatioille riittävää 
taloudellista ja organisatorista tukea ja parantaa työnantajien ja työntekijöiden 
digitaitoja kaikilla aloilla ja kaikissa palveluissa;

24. toistaa vaatimuksensa alustatyöntekijöiden oikeussuojasta, jotta voidaan varmistaa, että 
heidän työoikeuksiaan kunnioitetaan ja heille taataan mahdollisuus riittävään 
sosiaaliturvaan sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien kannalta 8. marraskuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen 
mukaisesti12; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan alustatyöntekijöiden työehtoja ja 
-oloja ja takaamaan ihmisarvoisen työympäristön ja mahdollisuudet elinikäiseen 
oppimiseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että alustatyöntekijät 

toimintapoliittinen katsaus ”Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health”, 2021.
12 EUVL C 387, 15.11.2019, s. 1.
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voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan siirtää tietojaan, kuluttajien antamat arvosanat 
mukaan luettuina;

25. kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntökehystä etätyötä koskevien ehtojen 
sääntelemiseksi koko EU:ssa ja varmistamaan kunnolliset työolot ja -ehdot 
digitaalitaloudessa;

26. kehottaa komissiota parantamaan alustatyöntekijöiden työoloja tulevassa 
lainsäädäntöehdotuksessaan, jotta voidaan taata terveelliset ja turvalliset työympäristöt, 
laadukkaat työpaikat ja palkat, oikeus olla tavoittamattomissa, työnantajien velvollisuus 
tarjota jatkuvaa digitaalista uudelleenkoulutusta sekä taata työntekijöiden 
verkkoidentiteetin täysimääräinen ja avoin tarkistaminen;

27. muistuttaa, että työntekijöiden joustavuus ja itseorganisointi eivät saa olla päällekkäisiä 
suhteettoman valvonnan tai digitaaliteknologian väärinkäytön kanssa tavalla, joka 
aiheuttaa syrjintää tai hyväksikäyttöä;

28. panee merkille Euroopan työmarkkinoilla vallitsevan osaamisvajeen; suhtautuu 
myönteisesti komission päivitettyyn Euroopan osaamisohjelmaan ja uuteen digitaalisen 
koulutuksen toimintasuunnitelmaan (2021–2027), jotka auttavat työntekijöitä 
parantamaan digitaalisia taitojaan ja hankkimaan pätevyyttä tulevaisuuden työelämään 
ja auttavat käsittelemään pätevyyksien ja osaamisen mukauttamista ja hankkimista 
digitaalista ja vihreää siirtymää silmällä pitäen; suhtautuu lisäksi myönteisesti äskettäin 
hyväksyttyyn ammatillista koulutusta koskevaan neuvoston suositukseen13 ja kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan sen nopeasti täytäntöön päivittämällä kansallisia ammatillisen 
koulutuksen ohjelmiaan, täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiaan ja elinikäisen 
oppimisen ohjelmiaan digitaalisen lukutaidon parantamiseksi ja digitaalisen 
osallisuuden edistämiseksi; pitää tärkeänä, että tekoälyn eettisistä näkökohdista ja 
eettisten taitojen kehittämisestä tehdään 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;

29. muistuttaa, että naiset ovat aliedustettuina digitaalialan kaikilla tasoilla Euroopassa aina 
opiskelijoista (32 prosenttia kandidaatti-, maisteri- tai vastaavalla tasolla) akateemisiin 
huipputehtäviin (15 prosenttia) asti ja että vaje on suurin tieto- ja viestintätekniikan 
alalla; korostaa, että 90 prosenttia työpaikoista edellyttää digitaalisia perustaitoja14 ja 
että naisten osuus tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa ja ammateissa EU:ssa on vain 
17 prosenttia15 ja vain 36 prosenttia STEM-alan tutkinnon suorittaneista on naisia16, 
vaikka tyttöjen digitaalinen lukutaito on parempi kuin pojilla17; korostaa koulutuksen, 

13 Neuvoston suositus, annettu 24 päivänä marraskuuta 2020, kestävää kilpailukykyä, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta EUVL C 417, 2.12.2020, s. 1.
14 Euroopan komissiolle koottu tutkimus tieto- ja viestintätekniikasta työssä (”ICT for Work: Digital Skills in the 
Workplace”), 10. toukokuuta 2017.
15 Eurostat, tyttöjen ja naisten aliedustuksesta tieto- ja viestintätekniikan alalla (”Girls and women 
underrepresented in ICT”), 25. huhtikuuta 2018.
16 Euroopan komissio, tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto, ‘She Figures 2018’, helmikuu 2019.
17 Kansainvälinen koulutussaavutusten arviointijärjestö, International Computer and Information Literacy 
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taitojen ja naisten työllisyyden ja urapolkujen tukemisen merkitystä, jotta voidaan 
puuttua sukupuolten epätasa-arvoon ja tukea sukupuolten tasa-arvoa; kehottaa 
tehostamaan toimia sekä kansallisella että EU:n tasolla sukupuolten välisen 
epätasapainon korjaamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota STEM-aineisiin, tieto- ja 
viestintätekniikkaan ja digitaaliseen koulutukseen edistämällä aktiivisesti tyttöjen ja 
naisten osallistumista konkreettisten poliittisten toimien avulla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään määrätietoisiin toimiin sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
kaventamiseksi; kehottaa toteuttamaan edellä mainitut toimet ja toimenpiteet, jotta 
varmistetaan, että nykyinen eriarvoisuus ei pahene tai toistu;

30. korostaa tarvetta suunnitella koulutusmoduuleja uransa keskivaiheilla oleville 
ammattilaisille, jotta he voivat uudelleenkouluttautua ja valmistautua työpaikasta 
toiseen siirtymiseen;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevia säännöksiä ihmisen ja koneen välisen synergian yhteydessä; kehottaa 
komissiota turvaamaan työntekijöiden psyykkisen ja henkisen tasapainon työperäistä 
stressiä ja psykososiaalisia riskejä koskevan EU:n lainsäädäntökehyksen avulla; 
korostaa, että digitaalialan työntekijöillä, erityisesti sisällön moderointiin osallistuvilla 
työntekijöillä, on oltava mahdollisuus saada psykologista tukea; kehottaa EU-OSHAa 
sisällyttämään psykologisia työhön liittyviä näkökohtia vuoden 2023 EU:n laajuiseen 
Terveellinen työ -kampanjaan, jossa keskitytään digitalisaatioon ja työturvallisuuteen ja 
-terveyteen;

32. 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 olisi 
oltava kaikkien käytettävissä työpaikalla kaikkia palvelevan suunnittelun periaatteen 
mukaisesti; korostaa etätyön ja tekoälysovellusten kaltaisten digitaalisten ratkaisujen 
mahdollisuuksia tukea vammaisten henkilöiden integroitumista ja urapolkuja 
työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksiin käyttää apuvälineitä ja yhteyksiä, kuten työhön liittyviä apuvälineitä, 
liikkuvuusratkaisuja tai älykkäitä sensorijärjestelmiä, ja helpottamaan niiden 
saatavuutta, jotta edistetään heidän sosiaalista osallisuuttaan ja varmistetaan heille 
kohtuullinen elintaso;

33. kehottaa Euroopan työviranomaista ottamaan johtavan roolin edistettäessä siirtymistä 
kohti sosiaalisesti osallistavaa digitaalitaloutta;

34. korostaa, että on tärkeää mobilisoida EU:n varoja pk-yrityksille, jotta voidaan 
vauhdittaa tekoälyn käyttöönottoa ja puuttua rakenteellisiin muutoksiin kaikilla aloilla 
ja kaikilla alueilla, joihin digitaalinen muutos vaikuttaa.

Study 2018.
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