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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että nykylääketieteen ja elinolojen kehityksen seurauksena 

elinajanodote on pidentynyt, ja sen myötä väestö on ikääntynyt, mikä on yksi 

2000-luvun suurimmista poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista haasteista 

eurooppalaisille yhteiskunnille; ottaa huomioon, että vuoteen 2025 mennessä yli 

20 prosenttia eurooppalaisista on 65-vuotiaita tai vanhempia, ja yli 80-vuotiaiden määrä 

lisääntyy erityisen nopeasti, mikä muuttaa perusteellisesti sukupolvien välistä 

tasapainoa yhteiskunnissamme; toteaa, että on yhteiskunnan edun mukaista, että 

ikäihmiset pysyvät mahdollisimman pitkään terveinä ja hyväkuntoisina; 

B. ottaa huomioon, että robottien myynti ja tuotanto kasvoivat merkittävästi vuosina 

2010-2014 niin, että pelkästään vuonna 2014 kasvua oli 30 prosenttia, ja että kasvu 

koski erityisesti terveydenhuolto- ja hoiva-alaa; 

C. ottaa huomioon, että vammaisuus, krooniset sairaudet, halvausriski, aivovammat ja 

kykyjen heikkeneminen yleistyvät ikääntyvässä yhteiskunnassa; 

D. katsoo, että yhteiskuntien ja terveydenhuoltojärjestelmien täytyy sopeutua 

ikääntymisprosessiin ja ikääntyneiden terveydenhuollon vaatimuksiin, jotta ne voivat 

tarjota riittävää hoitoa ja pysyä taloudellisesti kestävinä; 

E. ottaa huomioon, että kyberfyysiset järjestelmät ovat verkkotietokoneiden, robottien ja 

tekoälyn teknisiä järjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa fyysisen maailman kanssa 

ja joilla on lukuisia terveydenhuollon alan sovelluksia; 

F. ottaa huomioon kyberfyysisten järjestelmien luonteesta johtuvan tarpeen luoda 

täsmälliset ja entistä yksityiskohtaisemmat standardit, jotka ovat samat koko unionissa; 

G. ottaa huomioon, että tällaiset järjestelmät tarjoavat perustan kehittyville ja tuleville 

älykkäille palveluille, ja ne voivat edistää yksilöllistä terveydenhuoltoa, ensiaputoimia 

ja telelääketiedettä; 

H. katsoo, että robotti- tai huipputeknologiaan perustuvien diagnosointi- tai hoitovälineiden 

käyttö ei saa missään tapauksessa lisätä niiden lääkärien tai 

terveydenhoitohenkilökunnan vastuuta, joilta edellytetään niiden käyttöä; toteaa, että 

näin ollen on suotavaa lisätä terveydenhuoltolaitosten tai valmistajien vastuuta; 

I. ottaa huomioon, että kyberfyysisten järjestelmien taloudelliset ja yhteiskunnalliset 

mahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin aiemmin oletettiin ja eri puolilla 

maailmaa investoidaan merkittävästi tämän teknologian kehittämiseen; 

J. katsoo, että tällaisten teknologioiden käyttö ei saa heikentää eikä vahingoittaa lääkärin 

ja potilaan välistä suhdetta, vaan niiden on toimittava lääkärin apuna potilaan 
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diagnosoinnissa ja/tai hoidossa; 

K. ottaa huomioon, että kyberfyysisiin järjestelmiin kohdistuu suuria odotuksia ja niillä on 

paljon mahdollisuuksia; huomauttaa, että uusien teknologioiden vaikutuksia ei voida 

koskaan täysin ennustaa ja niiden integrointi onnistuu vain, jos yhteiskunta pystyy 

sopeutumaan uudenlaiseen vuorovaikutukseen teknologian kanssa; 

1. toteaa, että uusien teknologioiden omaksuminen terveydenhuollon alalla hyödyttää 

todennäköisesti merkittävästi potilaiden hoitoa ja hoidon tehokkuutta ja tarkkuutta 

samalla kun pyritään pienentämään inhimillisten virheiden riskiä, mikä johtaa 

parantuneeseen elämänlaatuun ja pidentyneeseen elinajanodotteeseen, edellyttäen, että 

etusijalle asetetaan potilaan ja lääkärin suhde ja vapaa tahto; 

2. katsoo, että vaikka robotiikka voi tuoda yhteiskunnallisia hyötyjä, se voi samalla 

muuttaa merkittävästi ihmisten keskinäisiä vuorovaikutustapoja, minkä vuoksi sillä voi 

olla todellisia vaikutuksia nykyisiin yhteiskuntarakenteisiin; korostaa sen vuoksi, että 

tästä uudesta teknologisesta vallankumouksesta on ehdottomasti käytävä laajaa ja 

tietoon perustuvaa julkista keskustelua; 

3. pitää keskeisenä, että unioni kehittää lainsäädäntökehyksen, jonka perustana olevat 

eettiset periaatteet heijastavat robotiikan ja sen lukuisien sosiaalisten, lääketieteellisten 

ja bioeettisten vaikutusten monimuotoisuutta; 

4. korostaa, että parempia diagnooseja ja parempia käsityksiä hoidon, hoivan ja 

kuntouttamisen vaihtoehdoista tarjoavat innovaatiot johtavat tarkempiin 

lääketieteellisiin päätöksiin ja nopeampaan toipumiseen ja voivat siten lievittää pulaa 

terveydenhuollon ammattilaisista hoito- ja kuntoutusprosessien aikana; 

5. painottaa, että kyberfyysisten järjestelmien laitteiden kysynnän kasvu voi synnyttää 

unioniin runsaasti työpaikkoja korkeasti koulutetuille; 

6. pitää hyödyllisenä, että robottien avulla tuetaan lääkärien ja 

terveydenhoitohenkilökunnan työtä, jotta ihmisten kokemus diagnosoinnista ja hoidosta 

paranisi, unohtamatta kuitenkaan, että lääkärin työtä ja potilaiden hoitokäytäntöjä ei 

pidä epäinhimillistää; 

Hoivarobotit 

7. toteaa, että kyberfyysiset järjestelmät voivat parantaa vammaisten henkilöiden elämää, 

sillä älykkäitä teknologioita voidaan käyttää ennaltaehkäisyyn, tukeen, tarkkailuun ja 

kumppanuuteen; 

8. toteaa, että kyberfyysisillä järjestelmillä on todennäköisesti syvällinen vaikutus 

terveydenhuoltoalaan ja ne voivat pienentää terveydenhuollon kokonaiskustannuksia 

mahdollistamalla terveydenhuollon ammattilaisten keskittymisen ennaltaehkäisyyn 

hoidon sijaan; 

9. korostaa, että ikääntyneille tarkoitettujen hoivarobottien tutkimuksesta ja kehityksestä 

on ajan mittaan tullut yleisempää ja edullisempaa, jolloin tehdään tuotteita, joilla on 

enemmän toimintoja ja laajempi kuluttajien hyväksyntä; toteaa, että tällaisille 
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teknologioille on olemassa monia käyttötarkoituksia, joiden kirjo ulottuu 

ennaltaehkäisystä, avustamisesta ja tarkkailusta virikkeiden ja kumppanuuden 

tarjoamiseen ikääntyneille ja dementiasta, kognitiivisista häiriöistä tai 

muistinmenetyksestä kärsiville henkilöille, 

10. painottaa, että vaikka kyberfyysisillä järjestelmillä on mahdollisuus edistää vammaisten 

ja ikääntyneiden henkilöiden liikkuvuutta ja sosiaalisuutta, ihmisiä tarvitaan silti 

edelleen hoivanantajina tarjoamaan tärkeää sosiaalista kanssakäymistä, eivätkä he ole 

tässä siis täysin korvattavissa; toteaa, että kyberfyysiset teknologiat ja robotit voivat 

ainoastaan olla merkittävänä lisänä ihmisten antamalle hoidolle ja tehdä 

kuntoutusprosessista kohdennetumman, jolloin hoitohenkilökunta ja hoivatyön tekijät 

voivat käyttää enemmän laadukasta aikaa diagnosointiin ja parempiin 

hoitovaihtoehtoihin; 

Lääketieteelliset robotit 

11. toteaa, että robottien varhaisia muotoja ja älykkäitä kyberfyysisten järjestelmien 

laitteita, kuten sähköisen terveydenhuollon laitteita ja kirurgisia robotteja, käytetään jo 

terveydenhuollossa, ja huomauttaa, että lähitulevaisuudessa tämä teknologia kehittyy 

edelleen ja mahdollisesti myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia, kun 

terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä hoidon sijasta ennaltaehkäisyyn ja kun 

käytettävissä on enemmän varoja, joiden avulla voidaan mukautua paremmin potilaiden 

erilaisiin tarpeisiin, huolehtia terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvasta koulutuksesta 

ja tehdä tutkimustyötä; 

12. korostaa, että kyberfyysisten järjestelmien käytön lisääminen voi johtaa terveempään 

yhteiskuntaan, sillä toimenpiteistä tulee vähemmän invasiivisia, mikä nopeuttaa 

toipumista ja vähentää terveydenhuoltoon liittyviä poissaoloja; 

13. toteaa, että lääketieteellisten robottilaitteiden kehitys jatkuu ja niitä tullaan 

todennäköisesti käyttämään entistä useammin kirurgisissa toimenpiteissä, mikä siirtää 

lääketieteen rajoja eteenpäin; 

14. toteaa, että kirurgisten robottien käytöllä pyritään kirurgien valmiuksien laajentamiseen 

perinteisen vatsaontelontähystyksen ulkopuolelle ja että kirurgisten robottien kehitys 

perustuu siihen, että halutaan päästä eroon tällaisista rajoitteista ja laajentaa mini-

invasiivisen kirurgian, hienovaraisten liikkeiden ja tarkkuuden etuja; 

15. korostaa, että kyberfyysiset järjestelmät mahdollistavat telekirurgian, jolla on monia 

etuja, kuten käden liikkeen suurempi tarkkuus, käden liikkeen vapinan poistaminen, 

suurennettu näkymä, jota ne pystyvät analysoimaan ja arvioimaan välittömästi, sekä 

lisääntynyt taitavuus ja kauko-ohjattu kirurgia; korostaa, että samalla on ehdottomasti 

varmistettava, että lääkäreillä on kyberfyysisten järjestelmien laitteiden käyttöön 

perustuvien lääketieteellisten toimenpiteiden suorittamiseen liittyvät taidot ja luvat; 

16. toteaa, että lääketieteellisen koulutuksen alalla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä 

muutoksia; toteaa lisäksi, että lääketieteellisestä hoidosta on tullut yhä 

monimutkaisempaa ja sen johdosta yliopistollisten terveydenhuoltolaitosten 

toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuden tehostaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa 

terveyteen ja pohtia uudelleen, miten lääketieteellistä koulutusta ja elinikäistä oppimista 
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tulisi tarjota, siten, että säilytetään samalla lääkärien keskeinen asiantuntemus ja 

auktoriteetti robotteihin nähden; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 

laadukkaita koulutus- ja erikoistumisstandardeja lääkintähenkilöstölle ja avustavalle 

hoitohenkilöstölle, joka käyttää tai aikoo käyttää uusia robottiteknologioita, sekä 

kannustamaan tällaisia teknologioita leikkauksissaan hyödyntämään pyrkiviä kirurgeja 

vapaaseen liikkuvuuteen;  

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan rahoitusvälineitä välittömiä toimia 

edellyttäviä sosiaali- ja terveydenhoitotilanteita koskevia robotiikan alan 

tutkimushankkeita varten; 

18. katsoo, että on erittäin tärkeää noudattaa robottien valvotun autonomian periaatetta, 

jonka pohjalta alustava hoitosuunnitelma ja hoidon toteuttamisen valinta säilyvät aina 

kirurgin päätösvallan piirissä; 

Kliininen arviointi ja kliiniset tutkimukset 

19. korostaa, että lääketieteellisten kyberfyysisten järjestelmien olisi täytettävä 

lääketieteellisille laitteille asetetut korkeat vaatimukset, mikä tulisi varmistaa 

tehokkailla tarkistus- ja sertifiointimenettelyillä, jotka antavat asianmukaisesti 

koulutetulle henkilökunnalle mahdollisuuden arvioida ehdotetun teknologian 

turvallisuutta ja tehokkuutta jo suunnitteluvaiheessa; 

20. pitää tärkeänä erottaa kirurgiset robotit proteeseista ja ulkoiset tukirangat 

hoivaroboteista, joiden tehtävänä on avustaa vammaisia henkilöitä tai tilapäisesti 

liikuntakyvyttömiä potilaita; painottaa, että on tärkeää suorittaa molemmille 

tarkastuksia mahdollisimman täsmällisten ja yksityiskohtaisten vaatimusten mukaisesti; 

21. pitää myönteisenä, että lainsäätäjät pääsivät kesäkuussa 2016 poliittiseen 

yhteisymmärrykseen lääkinnällisiä laitteita koskevasta asetuksesta (2012/0266(COD)); 

kehottaa komissiota varmistamaan ennen kyseisen asetuksen soveltamisen aloittamista, 

että uusien lääketieteellisten robottilaitteiden testaamisessa käytettävät menetelmät ovat 

turvallisia, erityisesti silloin, kun kyseisiä laitteita istutetaan ihmiskehoon; toteaa lisäksi, 

että on taattava täydellinen avoimuus potilaille potilaiden omien tietojen osalta ja 

yleisölle epäonnistuneiden ja onnistuneiden kokeiden osalta ja että epäonnistuneita 

kokeita ja kyberfyysisiä järjestelmiä koskeva vastuu on tehtävä selväksi niin potilaille 

kuin yleisölle; 

Etiikka 

22. korostaa, että samalla kun teknologia kehittyy nopeasti, unionin yhteiskuntajärjestelmät 

eivät pysty vastaamaan kehitykseen yhtä nopeasti ja terveydenhuollon järjestelmien 

reagointikyky on vieläkin hitaampi; korostaa, että tällaisilla kehityskuluilla on 

merkittävä vaikutus sivilisaatioomme sellaisena kuin me sen tunnemme, ja sen vuoksi 

on välttämätöntä, että teknologisen edistyksen yhteydessä arvioidaan uusien 

teknologioiden moraalisia ja eettisiä vaikutuksia niiden varhaisessa kehitysvaiheessa; 

23. korostaa, että eettisten standardien osalta on tärkeää varmistaa, että robottituotteissa 

noudatetaan unionin laajuisesti suojeltavia yksilön ja yhteiskunnan perusoikeuksia, 

toteuttamalla tarvittavat tekniset toimenpiteet niiden turvaamiseksi aina 
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suunnitteluvaiheesta lähtien niin kutsutun sisäänrakennetun yksityisyyden periaatteen 

mukaisesti; 

24. kiinnittää huomiota siihen riskiin, että ihmiskehoon integroidut kyberfyysiset 

järjestelmät on mahdollista hakkeroida tai sammuttaa ja niiden muisti tyhjentää, koska 

tällainen toiminta voi vaarantaa ihmisen terveyden tai jopa hengen, mistä syystä 

tällaisten järjestelmien suojaaminen on ensisijaisen tärkeää; 

25. toteaa, että potilaat, joilla on erityisiä tarpeita, kuten lapset, ikääntyneet ja vammaiset 

henkilöt, ovat muita haavoittuvampia, ja painottaa, että kaikille käyttäjille voi kehittyä 

tunneyhteys kyberfyysisen järjestelmän ja robottien kanssa; korostaa eettisiä 

kysymyksiä, joita heidän mahdollinen kiintymyksensä asettaa; kannustaa komissiota 

pohtimaan, miten voidaan varmistaa, ettei kyberfyysisillä järjestelmillä ole kielteisiä 

vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja 

itsenäisyyteen; 

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään avustavien teknologioiden kehittämistä 

myös nykyisin sovellettavista poikkeavien vastuujärjestelyjen kautta, jotta voidaan 

edistää näiden teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa niitä tarvitsevien ihmisten 

keskuudessa noudattaen unionin allekirjoittaman vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan YK:n yleissopimuksen 4 artiklaa; 

27. korostaa potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen säilyttämisen tärkeyttä erityisesti 

keskusteltaessa lääketieteellisestä diagnoosista ja hoidosta; 

28.  toteaa, että kyberfyysisten järjestelmien käyttö tuo esiin kysymyksen ihmisen 

parantelusta, joka tarkoittaa ihmisen olemassa olevien luontaisten taitojen parantelua tai 

uusien taitojen antamista, jolloin ihminen voi päästä eroon vammastaan;  

Ympäristövaikutus 

29. panee merkille tarpeen minimoida robotiikan mahdollinen ympäristöjalanjälki tai 

ekologinen jalanjälki, sillä kyberfyysisten järjestelmien ja robottien käytön odotetaan 

lisäävän kokonaisenergiankulutusta ja sähkö- ja elektroniikkajätteen määrää; korostaa 

tarvetta hyödyntää mahdollisimman hyvin tilaisuuksia parantaa prosessien 

resurssitehokkuutta, lisätä energiatehokkuutta edistämällä uusiutuvien teknologioiden 

käyttöä robotiikassa, tehostaa uusioraaka-aineiden käyttöä ja uudelleenkäyttöä sekä 

vähentää jätettä; kannustaa siksi komissiota sisällyttämään kiertotalouden periaatteet 

kaikkeen robotiikkaa koskevaan unionin toimintapolitiikkaan; 

30. huomauttaa myös, että kyberfyysisten järjestelmien käytöllä on myönteisiä 

ympäristövaikutuksia varsinkin maataloudessa ja elintarvikehuollossa erityisesti 

koneiden pienemmän koon, lannoitteiden, energian ja veden käytön vähenemisen sekä 

täsmäviljelyn ansiosta; 

31. korostaa, että kyberfyysiset järjestelmät johtavat sellaisten energia- ja 

infrastruktuurijärjestelmien kehittämiseen, jotka pystyvät valvomaan sähkövirtaa 

tuottajalta kuluttajalle, ja että niiden seurauksena syntyy tuottajakuluttajia, jotka sekä 

tuottavat että kuluttavat energiaa; katsoo, että tämä tuo huomattavia ympäristöhyötyjä; 
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– sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset: 

Turvallisuus 

 Lääketieteellisten robottilaitteiden turvallisuus on edellytys sille, että niitä voidaan 

käyttää terveydenhuollon alalla. Hoivarobottien ja lääketieteellisten robottien 

vaikuttavuutta ja turvallisuutta olisi arvioitava erityisten ja erittäin yksityiskohtaisten 

suojatoimenpiteiden ja vakioitujen sertifiointimenettelyiden avulla kiinnittäen erityistä 

huomiota robottien käyttöön hätätilanteissa ja tilanteisiin, joissa niitä käyttää henkilö, 

jonka toimintakyky on heikentynyt. Komission olisi hyväksyttävä yksityiskohtaisia 

yhteisiä eritelmiä lääketieteellisiä robottilaitteita varten. Olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota kyberfyysisten järjestelmien verkkojen turvallisuuteen, jotta arkaluonteisten 

henkilötietojen hakkerointi ja varastaminen tehdään mahdottomaksi. 

 Ihmiskehoon istutettavien kyberfyysisten järjestelmien on ehdottomasti oltava 

turvallisia, sillä kaikilla niissä esiintyvillä häiriöillä voi olla hengenvaarallisia 

seurauksia, ja tässä yhteydessä on tärkeää tarjota tietoa ja yksiselitteisiä sääntöjä 

vastuukysymyksistä ja siitä, kenen omaisuutta tällaiset ihmiskehoon istutetut 

kyberfyysiset järjestelmät ovat, kenellä on niihin liittyvät oikeudet ja kuka voi muuttaa 

niiden istuttamista, ja samalla on ehdottomasti kiellettävä kaikenlaiset kokeilut ihmisillä 

ilman ihmisen omaa suostumusta. 

Yksityisyys 

 Lääketieteelliset kyberfyysiset järjestelmät ja robottien käyttö sähköisenä 

terveystietojärjestelmänä nostavat esiin kysymyksiä potilaiden yksityisyyttä, 

lääketieteellistä salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa kansanterveyden alalla 

koskevasta lainsäädännöstä. Unionin tietosuojasääntöjä olisi mukautettava niin, että 

niissä otetaan huomioon hoivarobottien ja lääketieteellisten robottien, jotka voivat 

käsitellä erittäin arkaluonteisia henkilö- ja terveystietoja, lisääntyvä monimutkaisuus ja 

yhteenliitettävyys. Niissä olisi noudatettava sisäänrakennetun yksityisyyden käsitettä, 

kuten tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 on säädetty. Lääketieteellisen 

salassapitovelvollisuuden käytännesääntöjä olisi parannettava siltä osin kuin ne 

koskevat kyberfyysisiin järjestelmiin tallennettua terveystietoa, joka voi olla 

ulkopuolisten saatavilla. 

 Sähköisten potilastietojen käyttö syrjivään hinnoitteluun olisi kiellettävä 

vakuutusyhtiöiltä ja muilta palveluntarjoajilta, sillä se on vastoin perusoikeuksiin 

kuuluvaa oikeutta parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan. 

Tutkimuseettiset toimikunnat 

 Tutkimuseettisten toimikuntien olisi otettava huomioon eettiset kysymykset, joita 

lääketieteellisten robottilaitteiden ja kyberfyysisten järjestelmien kehitys tuo esille 

monilla ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden terveydenhuollon ja avustamisen 

aloilla. Robotiikan avulla toimivan ehkäisevän terveydenhuollon tasavertainen 

saatavuus, potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen ensisijaisuus ja erityisesti potilaiden, 

joilla on erityisiä tarpeita (kuten vammaisten henkilöiden), mutta myös muiden, kuten 

lasten tai yksinäisten ihmisten, herkkyys kehittää tunneyhteys robotteihin olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon. 
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 Tutkimuseettisiä toimikuntia ja komissiota kannustetaan aloittamaan pohdinta sellaisten 

lääketieteellisten kyberfyysisten järjestelmien tutkijoita/suunnittelijoita ja käyttäjiä 

koskevien käytännesääntöjen laatimiseksi, jotka perustuvat unionin perusoikeuskirjassa 

määrättyihin periaatteisiin (kuten ihmisarvo ja ihmisoikeudet, tasa-arvo, oikeus ja 

oikeudenmukaisuus, hyödyt ja haitat, syrjimättömyys ja leimaamattomuus, 

itsemääräämisoikeus ja yksilön vastuu, tietoon perustuva suostumus, yksityisyys ja 

yhteiskuntavastuu sekä ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, vammaisten henkilöiden 

sopeutuminen yhteiskuntaan, oikeus terveydenhoitoon ja oikeus kuluttajansuojaan) sekä 

olemassa oleviin eettisiin käytäntöihin ja sääntöihin. 

 On syytä todeta, että robotiikka voi aiheuttaa suurta vastuukysymyksiin liittyvää 

epävarmuutta. 
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