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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tekoäly on aiheuttamassa teknisen, taloudellisen, sosiaalisen ja 
psykologisen vallankumouksen, jolla on ilmeisiä eettisiä seurauksia, paitsi Euroopassa 
myös kaikkialla maailmassa;

B. katsoo, että robotiikan kasvava käyttöönotto ihmisten järjestelmissä edellyttää vahvaa 
poliittista ohjausta, jotta voidaan maksimoida yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ja 
minimoida riskit sekä varmistaa tekoälyn turvallinen ja tasapuolinen kehittäminen;

C. ottaa huomioon, että tekoälyn markkinakypsyys on höyryveturin ja tietokoneen 
keksimisen jälkeen suurin eettinen ja moraalinen vallankumous, josta on keskusteltava 
perusteellisesti yhteiskunnallisella tasolla;

D. ottaa huomioon, että teollisuudessa ja korkeaan teknologiaan liittyvissä palveluissa 
tekoäly on keskeisessä asemassa, kun Eurooppaa muutetaan ”startup-mantereeksi” 
hyödyntämällä uusinta teknologiaa kasvun luomiseksi Eurooppaan erityisesti 
terveysteknologian, terveydenhuollon palvelujen ja ohjelmien, lääkkeiden kehittämisen, 
robotiikan ja robottikirurgian, kroonisten sairauksien hoidon sekä lääketieteellisen 
kuvantamisen ja potilasasiakirjojen aloilla, sekä ympäristön kestävyyden ja turvallisen 
elintarviketuotannon varmistamisessa; ottaa huomioon, että Eurooppa on tällä hetkellä 
jäljessä Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta tekoälytutkimuksen ja -patenttien alalla;

E. ottaa huomioon, että tekoälyteknologioiden kehittäminen voi auttaa parantamaan 
kroonisista sairauksista kärsivien ja vammaisten henkilöiden elämää ja vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön vanhenemiseen, tekemällä 
terveydenhuoltoon liittyvästä terveysteknologiasta täsmällisempää ja tehokkaampaa;

F. ottaa huomioon, että tekoälyä ja robotiikkaa voidaan soveltaa terveydenhuollossa monin 
eri tavoin, joista mainittakoon potilaskertomusten ja -tietojen hallinnointi, toistuvien 
töiden tekeminen (testien analysointi, röntgenkuvat, tietokonetomografia, tietojen 
tallentaminen), hoidon suunnittelu, digitaalinen konsultaatio (kuten lääketieteellinen 
konsultaatio, joka perustuu potilaan sairaskertomukseen ja yleiseen lääketieteelliseen 
tietämykseen), virtuaaliset sairaanhoitajat, lääkityksen hallinnointi, lääkkeiden 
kehittäminen, täsmälääketiede (kuten genetiikka ja genomiikka, joissa DNA-tiedoista 
etsitään mutaatioita ja yhteyksiä sairauteen), terveyden seuranta, 
terveydenhoitojärjestelmän analysointi jne.; 

G. ottaa huomioon, että esteettömyys ei tarkoita, että kaikki saavat samat palvelut ja 
laitteet; toteaa, että tekoälyn ja robotiikan esteettömyyden perustana on osallistava 
suunnittelu ja tuotesuunnittelu; katsoo, että tuotesuunnittelun lähtökohtana on oltava 
käyttäjien tarpeet, toiveet ja kokemukset;

H. ottaa huomioon, että robottien autonomisuus ja inhimillisen empatian ilmeinen 
puuttuminen sekä niiden vaikutus lääkärin ja potilaan hoitosuhteeseen aiheuttavat 
vakavia eettisiä, psykologisia ja oikeudellisia huolia, joita ei ole käsitelty 
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asianmukaisesti EU:n tasolla, erityisesti kun on kyse potilaiden henkilötietojen 
suojelusta, vastuuvelvollisuudesta ja uusista taloudellisista ja työelämän suhteista, joita 
voi ilmaantua; toteaa, että ”autonomisuudella” voidaan viitata vain ihmiseen; katsoo, 
että on tarpeen laatia vankka oikeudellinen ja eettinen kehys tekoälyä varten;

I. katsoo, että erityisesti terveydenhuollon alalla tekoälyn käyttöönoton on aina 
perustuttava ”ihminen käyttää konetta” -vastuuperiaatteeseen;

J. katsoo, että tekoälyyn liittyviä riskejä ei ole tutkittu riittävästi;

1. korostaa, että kaiken mullistavan teknologisen kehityksen olisi palveltava ihmistä, 
erityisesti tekoälyn ja robotiikan alalla;

2. korostaa, että tekoälyjärjestelmät ja robotiikka ovat innovatiivisia teknologisia keinoja, 
joilla voidaan parantaa ihmisten elämää, lisätä talouskasvua ja ratkaista terveyteen, 
ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä ongelmia ja 
monia muita ongelmia, mutta ihminen on aina vastuussa niiden käytöstä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan täysin kattavan EU:n 
toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on luoda eurooppalainen ”tekoälyn 
ekosysteemi”, jotta voidaan hyödyntää kaikilta osin sosioekonomisia 
kehitysmahdollisuuksia samalla, kun paneudutaan huolellisesti kysymyksiin, jotka 
koskevat turvallisuutta, turvatoimia, vahingon ennaltaehkäisyä, riskien lieventämistä, 
ihmisen moraalista vastuuta sekä tekoälyn ja robottien hallinnointia ja sääntelyä, 
ympäristön kestävyyttä ja tekoälylaitteiden hävittämistä1; korostaa, että tässä 
”ekosysteemissä” olisi otettava huomioon hyvin pienten yritysten sekä pienten ja 
kesisuurten yritysten tarpeet ja se olisi perustettava yhdessä asianomaisten 
sidosryhmien, erityisesti potilasryhmien, kanssa mutta siinä olisi otettava huomioon 
myös muiden ryhmien, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen, kirkkojen ja filosofian 
tiedekuntien huolenaiheet;

4. katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota massadatan käyttöön 
terveydenhuollossa, jotta voidaan maksimoida sen tuomat mahdollisuudet – kuten 
yksittäisten potilaiden terveyden sekä jäsenvaltioiden julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien tuloksellisuuden parantaminen – eettisiä normeja 
heikentämättä ja kansalaisten yksityisyydensuojaa uhkaamatta;

5. varoittaa vakavasti yrittämästä varustaa tekoälyä käyttäviä koneita jonkinlaisella 
”persoonallisuudella”, jolloin tuottajat ja niitä käyttävät ihmiset vapautuisivat vastuusta;

6. korostaa kuitenkin, että nykyinen lääkinnällisten laitteiden hyväksymisjärjestelmä ei 
ehkä sovellu tekoälyteknologioihin; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti kyseisten 
teknologioiden kehittymistä ja ehdottamaan muutoksia sääntelykehykseen, jotta voidaan 
perustaa kehys, jolla määritetään käyttäjän (lääkäri/ammatinharjoittaja), teknisen 
ratkaisun tuottajan ja hoidon tarjoavan terveyspalvelun vastuuvelvollisuus; korostaa, 
että oikeudellinen vastuu vahingosta on keskeinen kysymys terveydenhoitoalalla, kun 
on kyse tekoälyn käytöstä; korostaa siksi tarvetta varmistaa ettei käyttäjien ole 

                                               
1 Katso erityisesti luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän 
maaliskuussa 2018 julkaistu lausunto tekoälystä, robotiikasta ja autonomisista järjestelmistä.
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välttämättä pakko tukea teknisen laitteen ehdottamaa diagnoosia tai hoitoa 
vahingonkorvauskanteen pelossa, jos he perustellun ammatillisen arvion perusteella 
päätyvät edes osittain erilaiseen johtopäätökseen; 

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään enemmän rahoitusta tekoälyn ja 
robotiikan tutkimukseen ja kannustamaan tekoälyn asiantuntijoita sekä eurooppalaisia ja 
Euroopan ulkopuolisia yrityksiä luomaan innovatiivisia työpaikkoja, joilla edistetään 
kansanterveyskysymyksiä koskevaa tutkimusta; painottaa kuitenkin, että yleisen 
työllisyysstrategian olisi kuljettava käsi kädessä tekoälyn kehittymisen kanssa, kun on 
kyse ammattimaisesta terveydenhuollosta;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tekoälyn ja robotiikan alojen 
lahjakkuuksia ryhtymällä käytännön toimiin (esimerkiksi perustamalla yrityshautomoita 
ja tukemalla startup-yrityksiä), jotta voidaan lisätä koulutetun henkilöstön määrää, ja 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten mukanaoloon ja muiden aineiden 
opiskelijoiden houkuttelemiseen alalle; 

9. kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin oikeudellisiin 
toimenpiteisiin sellaisten eutanasia- ja valintamenetelmien kieltämiseksi, jotka 
perustuvat ihminen–kone-rajapinnan lisääntyvään käyttöön ihmiskehossa;

10. kehottaa komissiota sallimaan EU:n puiteohjelmiin liittyvien avustusten ja muunlaisen 
rahoituksen myöntämisen tekoälytutkimukseen;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan pitkälle ulottuvia suunnitelmia, joilla 
pyritään houkuttelemaan keskeisiä sidosryhmiä ja tärkeimpiä tietotekniikan, 
matematiikan, fysiikan, lääketieteellisen tietotekniikan, kliinisen psykologian, 
biotekniikan ja farmasian alojen toimijoita avaamaan tekoälyä koskevia biolääketieteen 
ja bioniikan tutkimuskeskuksia kaikkialle Eurooppaan; kehottaa kuitenkin komissiota ja 
jäsenvaltioita suhtautumaan vakavasti tekoälyyn liittyviin riskeihin (kuten niiden 
vaikutukseen lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen ja lääketieteellisen hoidon 
epäinhimillistymiseen) sekä tukemaan tekoälyyn liittyviä riskejä ja eettisiä kysymyksiä 
koskevaa tutkimusta, mikä voisi auttaa määrittämään, voidaanko jonkin teknologisen 
ratkaisun käytön katsoa olevan asianmukaista, ja missä olosuhteissa, sekä ihmisarvon ja 
tasa-arvon periaatteiden mukaista, jolloin se voitaisiin hyväksyä; 

12. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään terveyteen liittyvään 
tekoälyteknologiaan kohdistuvaa rahoitusta julkisella ja yksityisellä sektorilla; pitää 
myönteisenä 24 EU:n jäsenvaltion ja Norjan allekirjoittamaa yhteistyöjulistusta, joka 
koskee tekoälyyn tehtyjen investointien vaikutuksen edistämistä Euroopan tasolla; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan, olisiko lääkintä- ja 
terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusohjelmat päivitettävä ja yhtenäistettävä koko 
unionissa, jotta varmistetaan asiantuntemuksen korkea taso ja yhtäläiset 
toimintaolosuhteet eri jäsenmaissa, kun on kyse kaikkien edistyneimpiä teknisiä 
välineitä koskevasta tietämyksestä ja niiden käytöstä robottikirurgiassa, 
biolääketieteessä ja tekoälyyn perustuvassa biolääketieteellisessä kuvantamisessa;
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