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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 ja 
jokaisen työntekijän työprofiilissa;

B. ottaa huomioon, että tämä kehitys edistää uskottavasti ihmisen ja koneen välistä 
synergiaa ja tuottaa siten yhteisvaikutuksen, joka on suurempi kuin niiden erillisten 
tulosten summa, mutta aiheuttaa myös vakavia haasteita työvoiman 
uudelleenjärjestelylle ja saattaa johtaa siihen, että aloja ja työpaikkoja häviää enemmän 
kuin syntyy;

1. korostaa, että tekoälyä koskevalla Euroopan unionin tulevalla sääntelykehyksellä olisi 
varmistettava, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti ja että ne 
mukautetaan uusiin työsuhteiden ja työn organisoinnin muotoihin siten, että turvataan 
työpaikat ja parannetaan palkkoja ja työoloja ja samalla turvataan työn laatu; korostaa 
lisäksi, että eurooppalaisessa tekoälykehyksessä olisi noudatettava eurooppalaisia 
arvoja, unionin sääntöjä ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteita;

2. korostaa, että tekoälyn on tuettava yksinomaan ihmisen suorituskykyä ja noudatettava 
kaikkia sääntöjä, joilla varmistetaan perusoikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien 
henkilötietojen ja yksityisyyden suoja sekä mielivaltaisen profiloinnin kielto;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tekoälyn täytäntöönpanossa 
tehostetaan työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja annetaan ammattiliitoille 
pääsy työpaikoille, vaikkakin digitaalisessa muodossa, jotta voidaan edistää 
työehtosopimusneuvotteluja ja taata ihmiskeskeinen lähestymistapa tekoälyyn 
työelämässä;

4. muistuttaa, että on tärkeää tehdä yhteistyötä tutkijoiden, teollisuuden, 
työmarkkinaosapuolten ja hallitusten välillä digitaaliteknologioita koskevan 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki inhimilliset 
näkökohdat1;

5. muistuttaa, että tekoälysovellusten ja algoritmien käyttö sekä sellaisten prosessien 
kehittäminen, jotka vaikuttavat kaikkiin työhön ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviin 
näkökohtiin, kuten rekrytointiprosesseihin, eivät saa syrjiä työntekijöitä ja heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä eivätkä lisätä eriarvoisuutta sukupuolen, iän, vammaisuuden tai 
kansalaisuuden perusteella;

6. toistaa kehotuksensa, joka koskee alustatyöntekijöiden ja etätyöntekijöiden oikeudellista 
suojelua sekä heidän asemansa tunnustamista sellaisenaan, jotta varmistetaan, että 

1Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, ‘Digitalisaatio ja työturvallisuus ja -terveys – EU-OSHA-
tutkimusohjelma’, s. 10. 
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heidän oikeutensa täysimääräiseen sosiaaliturvaan säilyy;

7. 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 työntekijöiden verkkoidentiteetin 
täysimääräinen ja avoin tarkistaminen;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita päivittämään eurooppalaista osaamisohjelmaa ja 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa, jotta työntekijät voivat parantaa 
ammattitaitoaan ja saada pätevyyden tulevaisuuden työelämän haasteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita päivittämään kansallisia ammatillista koulutusta ja ammattitaidon 
parantamista koskevia ohjelmiaan, jotta voidaan varmistaa digitaalinen lukutaito ja 
edistää digitaalista osallisuutta (keskimäärin 16 prosenttia EU:n työntekijöistä pelkää, 
että digitalisointi tekee heidän taitonsa vanhentuneiksi2);

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevia säännöksiä ihmisen ja koneen välisen synergian yhteydessä ja turvaamaan 
työntekijöiden psyykkisen ja henkisen tasapainon asiantuntijatuen ja työperäistä stressiä 
koskevan EU:n direktiivin avulla.

2 Cedefop, ‘Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities 
and risks’, s. 3.


