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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 soveltaminen arkielämässä ja työpaikoilla on yhä 
yleisempää;

B. ottaa huomioon, että tekoäly tarjoaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja nostaa 
samalla esiin useita haasteita;

C. toteaa, että tekoälyratkaisujen ja robotiikan odotetaan vaikuttavan voimakkaasti 
työmarkkinoihin1 ja lisäävän erikoistuneen työvoiman tarvetta.2

1. korostaa tarvetta arvioida perusteellisesti tekoälysovellusten vaikutuksia yrityksissä ja 
julkishallinnossa työntekijöiden, työpaikkojen ja työnkulun kannalta; pitää tämän 
arvioinnin yhteydessä välttämättömänä, että työntekijöitä ja heidän edustajiaan kuullaan ja 
että he saavat riittävästi tietoa ennen tekoälysovellusten käyttöönottoa;

2. huomauttaa, että tekoälysovellukset voivat parantaa työoloja ja elämänlaatua, mutta ne 
voivat myös johtaa työntekijöiden kohtuuttomaan ja laittomaan valvontaan ja syrjivään 
kohteluun, joka johtuu puolueellisista algoritmeista, mukaan lukien sukupuoleen 
perustuvat algoritmit3, ja ne voivat heikentää ihmisten ihmisarvoa ja 
itsemääräämisoikeutta;

3. toteaa, että käyttäjien ja kuluttajien olisi saatava kaikki asiaankuuluvat tiedot 
tekoälysovellusten eettisistä näkökohdista, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia 
päätöksiä;

4. korostaa, että on varmistettava, että tekoälyn ja robotiikan kehittämisestä ja käytöstä 
saatavat tuottavuuden lisäykset hyödyttävät paitsi yritysten omistajia ja osakkaita myös 
koko yhteiskuntaa erityisesti silloin, kun tällaiset hyödyt saavutetaan työpaikkojen 
kustannuksella;

5. kehottaa soveltamaan ennalta varautumisen periaatetta tekoälyyn perustuviin uusiin 
teknologioihin; korostaa, että ihmisten on aina hallittava tekoälyä ja että tekoälyä 
koskevien päätösten on oltava peruutettavissa; 

6. kehottaa luomaan lainsäädäntökehyksen, joka koskee tekoälysovellusten eettisiä 
näkökohtia työpaikoilla ja erityisesti työntekijöiden oikeuksia ja työoloja.

1 STOA, ”The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives”, maaliskuu 2020.
2 Euroopan parlamentti ”Encouraging STEM Studies for the labour market”, maaliskuu 2015
3 Euroopan parlamentti: “Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality”, huhtikuu 2020.


