
AD\1212697FI.docx PE648.284v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2020/2012(INL)

16.9.2020

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa 
koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä
(2020/2012(INL))

Valmistelija: Adam Jarubas (Aloite – työjärjestyksen 47 artikla)



PE648.284v02-00 2/20 AD\1212697FI.docx

FI

PA_INL



AD\1212697FI.docx 3/20 PE648.284v02-00

FI

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 unionin perustana ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa mainitut arvot ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
191 artiklan 2 kohdassa vahvistetun ennalta varautumisen periaatteen kunnioittaminen;

B. ottaa huomioon, että SEUT:n 16 artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus 
henkilötietojensa suojaan; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/6791 22 artiklassa viitataan tilanteeseen, jossa tietoja käsitellään 
ainoastaan automaattisesti, ja tunnustetaan rekisteröidyn oikeus olla joutumatta sellaisen 
päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn;

C. ottaa huomioon, että kilpailu maailmanlaajuisesta johtoasemasta tekoälyn kehittämisen 
alalla kiristyy jatkuvasti ja tulee vaikuttamaan siihen, mikä taho määrittää alaa 
maailmanlaajuisesti ohjaavat eettiset arvot ja normit, ja katsoo, että unionin olisi 
näytettävä esimerkkiä muulle maailmalle kehittämällä asianmukaisen sääntelykehyksen, 
jolla myös ehkäistään mahdollinen kilpailu alhaisimmasta sääntelytasosta kansallisten 
määräysten osalta;

D. katsoo, että tätä maailmanlaajuista kilpailua ei pitäisi erottaa eettisistä arvoista ja 
normeista;

E.  ottaa huomioon, että tutkimuksen ja innovoinnin nopea kehitys on tuonut esiin useita 
merkittäviä eettisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat tieteen ja 
yhteiskunnan suhteeseen; toteaa, että eurooppalaisten tutkimusohjelmien määräysten 
mukaisesti tässä tutkimus- ja innovointitoiminnassa on noudatettava eettisiä periaatteita 
sekä asiaan liittyvää kansallista, unionin ja kansainvälistä oikeutta, joihin sisältyvät 
Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista 
koskeva yleissopimus;

F. toteaa, että massadatan ja tekoälyteknologioiden integrointi osaksi julkisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja muita aloja edellyttää asianmukaisia sääntöjä, normeja ja 
säädöksiä, joilla suojellaan yksilöiden perusoikeuksia ja ratkaistaan uudet eettiset 
haasteet; 

G. ottaa huomioon, että patenttien ja investointien osalta unionin ja maailman muiden osien 
välinen ero on tällä hetkellä huomattava;

H. ottaa huomioon, että tekoälyratkaisut ja muut uudet digitaaliset ratkaisut voivat hyödyttää 
yhteiskuntaa muun muassa vihreän siirtymän, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
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suojelun, maatalouden tehokkuuden parantamisen, jätehuollon, kiertotalouden, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen, erilaisten teollisuusprosessien 
viherryttämisen, energian ja liikenteen hallinnan ja tehokkuuden, veden ja ilman laadun 
(esimerkiksi älykkäiden verkkojen sekä sähköisen liikkuvuuden myötä) riskinhallinnan 
sekä maanhavainnoinnin (jolla alalla unionin Copernicus-ohjelma on yksi parhaista) 
aloilla;

I. toteaa, että tekoälyä voidaan soveltaa lähes millä tahansa lääketieteen alalla: 
biolääketieteellisessä tutkimuksessa, josta esimerkkinä voidaan mainita tekoälyn avulla 
löydetty antibiootti halisiini tai tekoälyn osuus syöpien ehkäisemisessä, nopeampien, 
varhaisempien ja tarkempien diagnoosien saamisessa ja uusien hoitomuotojen 
kehittämisessä esimerkiksi ehkäisevän lääketieteen ja genomiikkalääketieteen 
menetelmien avulla, lääketieteen koulutuksessa, hoitajien avustamisessa, 
vanhustenhoidon tukemisessa, potilaiden terveydentilan seurannassa, lääkkeiden 
tehokkaammassa kehittämisessä, kohdennetummassa hoidossa, kliinisessä 
päätöksenteossa, yksilöllistetyssä hoidossa, psykiatrisessa diagnosoinnissa ja hoidossa, 
robottiproteesien ja tukijärjestelmien mullistamisessa, etälääketieteessä ja etäkirurgiassa 
sekä terveydenhuoltojärjestelmien yleisen tehokkuuden ja yhteentoimivuuden 
lisäämisessä;

J. toteaa, että digitaalinen kehitys edellyttää hoito- ja hallintohenkilöstön asianmukaista 
koulutusta ja valmistautumista, jotta ehkäistään digitaalisen kahtiajaon muodostuminen, 
ja katsoo, että samalla on otettava huomioon ikääntyvät yhteiskuntamme ja mahdolliset 
terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvat haasteet; 

K. katsoo, että koneiden autonomiaan liittyy vakavia eettisiä huolia; 

L. ottaa huomioon, että digitaalinen terveydenhuolto ei saisi epäinhimillistää hoitoa eikä 
vahingoittaa lääkäreiden ja potilaiden välisiä suhteita, vaan sillä olisi autettava lääkäreitä 
diagnosoimaan ja/tai hoitamaan potilaita tehokkaammin;

M. katsoo, että tekoälyteknologia nopeuttaa teollisuuden digitaalista muutosta ja on 
olennainen osa digitaalisen talouden menestystä yhä tiiviimmin verkottuneessa 
maailmassa; 

N. ottaa huomioon, että jotkin tekoälysovelluksiin liittyvät ja komission tekoälystä 
julkaisemassa valkoisessa kirjassa mainitut eettiset haasteet on jo ratkaistu voimassa 
olevassa unionin oikeudellisessa kehyksessä ja eettisissä ohjeissa, joissa on esimerkiksi 
säädetty sisämarkkinoilla käytettäviä tekoälypohjaisia terveydenhuoltoratkaisuja 
koskevista riskinarviointiprosesseista; ottaa huomioon, että muilla osa-alueilla on jääty 
jälkeen eettisistä haasteista, jotka on yksilöitävä ja joita on pienennettävä, koska tekoäly 
voi vakavasti uhata potilaiden valintoja, turvallisuutta ja yksityisyyttä; toteaa, että 
potilaiden hoitoon liittyvät terveydenhoidon ammattilaisten ja koneiden tehtävien rajat on 
määritettävä, robottien valvotun autonomian periaate mukaan luettuna, ja että sekä 
terveydenhuollon työntekijöille että potilaille on annettava tietoa asiasta;

O. katsoo, että unionin tietosuojasääntöjä olisi mukautettava, jotta otetaan huomioon 
sellaisten hoivarobottien ja lääketieteellisten robottien kasvava kompleksisuus ja 
yhteenliitettävyys, jotka saattavat käsitellä  erittäin arkaluonteisia henkilötietoja ja 
potilastietoja ja joissa olisi noudatettava tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaista 
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sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa;

P. katsoo, että ratkaisut, jotka painottavat tarvetta sisällyttää tieteellinen tutkimus 
kehitysstrategioiden pohjaksi luomalla lääketieteellisiä (esim. neurologisen ja 
kardiologisen tiedon) data-arkistoja , ja tästä tutkimuksesta saatavien tietojen jakaminen 
voivat tuottaa selkeitä yhteiskunnallisia hyötyjä yleisen turvallisuuden ja 
kansanterveyden kannalta;

Q. ottaa huomioon, että tekoälyratkaisut voivat hyödyttää yhteiskuntaa 
elintarviketurvallisuuden alalla muun muassa vähentämällä torjunta-aineiden käyttöä, 
tukemalla täsmäviljelyä tai yleisemmin Maatalous 2.0 -hanketta, jossa unionilla on 
johtoasema tekoälysovellusten osalta (esimerkiksi sääennusteisiin tai tautien 
tunnistamiseen liittyvät koneiden automatisoidut mukautukset); toteaa, että tällaiset 
sovellukset mahdollistavat vihreän kehityksen ohjelman painopisteiden mukaisesti 
tehokkaamman tuotannon yhdistämisen tiukempiin ympäristövaatimuksiin ja resurssien 
parempaan hyödyntämiseen erityisesti sellaisilla alueilla, joilla on niukasti vesivaroja ja 
joihin ilmastonmuutos vaikuttaa vakavalla tavalla;

R. toteaa, että tämän kehyksen soveltamisalan olisi oltava riittävä, oikeasuhtainen ja 
perusteellisesti arvioitu; katsoo, että sen olisi katettava laaja valikoima teknologioita ja 
niiden osia, mukaan lukien tekoälyn käyttämät tai tuottamat algoritmit, ohjelmistot ja 
data; katsoo, että suuren riskin käsitteeseen perustuva kohdennettu lähestymistapa on 
tarpeen, jotta ei heikennetä tulevien innovaatioiden mahdollisuuksia tarjota kansalaisille 
tekoälysovellusten tuomia hyötyjä esimerkiksi terveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja 
elintarvikkeiden laadun osalta;

S. katsoo, että on olennaisen tärkeää tunnistaa tehokkaat keinot varmistaa luotettavat 
digitaaliset teknologiat ja mahdollistettava niiden hyötyjen saavuttaminen samalla, kun 
suojellaan perusoikeuksia ja kannustetaan epämuodollisten, avoimien, suvaitsevaisten ja 
oikeudenmukaisten yhteiskuntien luomiseen; katsoo, että tämä on erityisen tärkeää  
ihmisten ja tekoälyn yhteistoimintaan perustuvien hybridijärjestelmien tapauksessa;

T. toteaa, että ihmisten ja teknisten esineiden väliset rajat hämärtyvät robottikoneiden 
myötä; toteaa, että sen lisäksi, että niihin liittyy yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita on 
arvioitava eettiseltä kannalta, ne myös asettavat kyseenalaisiksi jopa samat eettiset 
kehykset, joiden pohjalta niitä pyritään arvioimaan; toteaa, että kuten maailmanlaajuisen 
tieteellisen tutkimuksen ja tekniikan eettisen komission (COMEST) raportissa 
muistutetaan, on kiinnitettävä erityisesti huomiota lääketieteellisten robottien, 
sairaanhoitorobottien, ikääntyneiden ihmisten hoidossa käytettyjen robottien ja 
seurarobottien käyttöön;

U. ottaa huomioon, että sosiaalisten robottien ja seurarobottien käyttö lisääntyy nopeasti 
terveydenhuoltoalalla ja erityisesti ikääntyneiden ihmisten hoidossa; ottaa huomioon, että 
ikääntyneiden ihmisten hoidossa käytetyillä roboteilla ja seuraroboteilla voi olla 
toiminnallinen ja tunne-elämään liittyvä rooli; ottaa huomioon näiden robottien 
mahdollisen roolin, kun vähennetään ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyttä, ehkäistään 
dementiaan liittyvää käyttäytymistä, stimuloidaan hermoston rappeutumissairauteen 
sairastuneiden potilaiden kognitiivista toimintaa tai hoidetaan arkiaskareita, joita 
ikääntyneiden ihmisten on vaikea hoitaa; toteaa, että seurarobotit saattavat näin herättää 
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perusteettomia, näennäisiä ja yksipuolisia tunteita ja siten harhaanjohtaa ja infantilisoida 
ikääntyneitä ihmisiä;

V. ottaa huomioon, että seurarobotteja saatetaan entistä enemmän käyttää seksuaalisiin 
tarkoituksiin; ottaa huomioon erityisen huolestuttavat eettiset näkökohdat, joita liittyy 
sellaisten seksirobottien käyttöön, jotka näyttävät lapsilta tai jotka on ohjelmoitu 
hyväksikäyttöä varten;

Tekoälyn käytön oikeudellinen ja eettinen kehys 

1. korostaa, että unionin on ryhdyttävä kaikki tarvittaviin toimiin taatakseen, että sen eettisiä 
arvoja, jotka on vahvistettu unionin säännöstössä, sovelletaan unionissa tehokkaasti 
kaikilla tekoälyn aloilla, ja edistääkseen normejaan maailmanlaajuisesti; korostaa tässä 
yhteydessä, että tekoälyn teknologisen kehityksen täytyy aina hyödyttää ihmiskuntaa;

2. korostaa, että unionin on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin, joilla lisätään 
yhteiskunnan luottamusta tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien teknologioiden 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, kun otetaan huomioon näiden teknologioiden 
merkittävät vaikutukset kansalaisiin; kehottaa komissiota noudattamaan luotettavaa 
tekoälyä koskevia eettisiä ohjeita ja ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että nämä teknologiat eivät tuota epäoikeudenmukaisesti puolueellisia 
tuloksia kansalaisille;

3. korostaa, että lainsäädäntöön perustuva EU:n tekoälyä koskeva luottamuksen 
ekosysteemi – olivatpa kyseessä sitten ympäristönsuojelun, terveyden tai 
elintarviketurvallisuuden sovellukset – täydennettynä unionin tekoälyä koskevalla 
eettisellä kehyksellä parantaa oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta, kannustaa sidosryhmiä 
osallistumaan, lisää luovutettujen tietojen määrää ja käyttöä markkinoilla, mahdollistaa 
mittakaavaedut ja tukee huippuosaamisen ekosysteemiä näillä aloilla; katsoo, että tämä 
vahvistaa unionin tekoälyalan maailmanlaajuista kilpailukykyä ja mahdollisuuksia 
edistää unionin arvoja ja normeja;

4 toteaa, että koska lainsäädäntö vastaa paremmin nykyisiin hyvin määriteltyihin 
haasteisiin ja koska tekoälyn nopean kehityksen vuoksi odotettavissa on epävarmuutta, 
tekoälyä koskevalla unionin yhteisellä, oikeudellisesti hyvin perustellulla ja 
täytäntöönpanokelpoisella eettisellä kehyksellä laajennetaan komission valkoisessa 
kirjassa määritelty luottamuksen ekosysteemi kaikkiin sidosryhmiin, erityisesti 
ympäristön- ja kansanterveyden suojelun, aiempaa terveellisempien ympäristöjen 
luomisen, terveydenhuoltoresurssien ja -palveluiden parantamisen tai 
elintarviketurvallisuuteen liittyvien sovellusten aloilla, ja tuetaan siten oikeusvarmuuden 
ja ennustettavuuden avulla huippuosaamisen ekosysteemiä ja vastataan tehokkaasti 
haasteisiin, joita ei ole vielä käsitelty esimerkiksi oikeusistuimissa, johdon kokouksissa 
tai tieteellisissä laboratorioissa; 

5. toteaa, että tekoälyn määritelmää on vielä kehitettävä; korostaa siksi, että ihmiskeskeinen 
lähestymistapa ja tekoälyn kehittymistä sekä eettistä kehystä koskevat säännölliset 
arvioinnit ovat tärkeitä, jotta voidaan edistää ennakoivaa sääntelyä ja taata sen 
käyttökelpoisuus pitkällä aikavälillä ja uusista kehityksistä huolimatta; korostaa, että 
edistyneempien tekoälyteknologioiden seurauksena syntyy monenlaisia riskitasoja, jotka 
muuttuvat ajan myötä; korostaa, että tarvitaan oikeasuhtainen lainsäädäntökehys, jonka 
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olisi kehityttävä teknologisen kehityksen tahdissa; huomauttaa, että Copernicus-ohjelma 
voi toimia parhaana käytäntönä kehitettäessä laadukkaita suuria tietojoukkoja, joita 
syötetään tekoälymalleihin;

6. korostaa tarvetta sääntelykehykselle, jossa määritetään eettiset periaatteet, joita 
sovelletaan tämän teknologian suunnittelussa, kehittämisessä, käyttöönotossa ja 
toiminnassa – tietojen saannista tiukkaan tulosten valvontaan;

7. korostaa, että sääntelyyn on löydettävä tasapainoinen lähestymistapa, jolla varmistetaan 
ennen muuta, että arvomme eivät vaarannu ja jolla samalla vältetään tarpeettoman 
hallinnollisen rasitteen muodostuminen erityisesti pk-yrityksille ja startup-yrityksille; 
korostaa tässä yhteydessä, että tekoälyalan globaalit kilpailijat eivät aina noudata samoja 
eettisiä periaatteita kuin unioni; painottaa, että tekoälyä ja siihen liittyviä teknologioita ei 
pitäisi jättää pelkästään kevyen itsesääntelyn varaan; pitää olennaisen tärkeänä, että 
unionin lainsäädäntökehykseltä edellytetään oikeasuhteisuutta ja sitä, että se tarjoaa 
tukea; muistuttaa, että monet kolmannet maat työstävät eettisiä kehyksiään ja että 
maailmanlaajuisella tasolla on esitetty useita ehdotuksia; on tietoinen siitä, että suurin 
eettisiä periaatteita koskeva ongelma voi liittyä tällaisten periaatteiden määrittämisen 
sijasta niiden täytäntöönpanoon;

8. tukee näkemystä, jonka mukaan tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 
julkaisemissa luotettavaa tekoälyä koskevissa eettisissä ohjeissa määritetyt seitsemän 
tekoälylle asetettua vaatimusta muodostavat vankan perustan tekoälyä koskevalle ja 
asianmukaisesti oikeudellisesti perustellulle unionin yhteiselle eettiselle kehykselle, jossa 
on määrä käsitellä muun muassa ympäristön, terveyden ja elintarvikkeiden suojelun 
alojen tekoälysovellusten eettisiä näkökohtia; kehottaa parantamaan avoimuutta, 
jäljitettävyyttä ja ihmisen suorittamaa valvontaa koskevaa unionin säännöstöä, sillä 
350 organisaation ohjeista antamassa palautteessa näiden osa-alueiden katsottiin 
kaipaavan lisäparannuksia; kannustaa lisäksi luomaan tekoälyä koskevan unionin eettisen 
kehyksen avoimuuden hengessä ottaen huomioon muiden unionin arvot jakavien 
kansainvälisten kumppaneiden työn, esimerkkeinä YK, Euroopan neuvosto, joka julkaisi 
vuonna 2019 tekoälyä ja tietosuojaa koskevat ohjeet2 ja on laatinut eurooppalaisen 
eettisen peruskirjan tekoälyn käytöstä oikeusjärjestelmissä ja jonka oikeudellinen 
tutkimuskeskus on tehnyt merkittävää työtä, Euroopan neuvoston tekoälyä käsittelevä 
komitea (CAHAI), OECD:n jäsenten toukokuussa 2019 allekirjoittamat tekoälyn 
periaatteet3, G20-ministerikokouksen vuoden 2019 kauppaa ja digitaalista taloutta 
koskeva julkilausuma, jonka liitteet sisältävät tekoälyä koskevat periaatteet, sekä IEEE:n 
maailmanlaajuinen aloite autonomisia ja älykkäitä järjestelmiä koskevista eettisistä 
kysymyksistä4; 

9. tukee voimakkaasti komission toimia tekoälyä koskevan unionin yhteisen eettisen 
kehyksen vahvistamiseksi, jotta voidaan korjata puutteet, jotka johtuvat tekoälyn 
sisämarkkinoiden hajanaisuudesta, ympäristö-, terveydenhuolto- ja 
elintarviketurvallisuussovelluksiin liittyvä tutkimus, innovointi ja asiantuntemus mukaan 
luettuina, ja jotta voidaan estää kahdentyyppisten sääntöjen soveltaminen eri 
jäsenvaltioissa yhtäältä unionissa ja toisaalta sen ulkopuolella kehitettyyn tekoälyyn 

2 https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 https://ethicsinaction.ieee.org
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muun muassa seuraavilla aloilla: kuluttajatietojen hallinta, suojelu ja yksityisyys 
älykkäissä verkoissa, jätehuolto, palvelujen ja teknologioiden yhdenvertainen saatavuus, 
potilaiden ja lääkäreiden välisiin suhteisiin sovellettavat vaatimukset, tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö, niiden vuorovaikutus tutkimustoimien ja 
lääkkeiden kehittämisen kanssa mukaan luettuna, siviilioikeudellinen vastuu tapauksissa, 
joissa julkisessa terveydenhuollossa on käytetty apuna tekoälyä, sekä itseohjautuviin 
ajoneuvoihin tai autonomisiin koneisiin liittyvä siviilioikeudellinen vastuu; panee 
merkille, että kansallisella tasolla jäsenvaltioiden lainsäädäntö ei sisällä 
yhdenmukaistettuja vastuusääntöjä, joita sovellettaisiin digitaalisista ja 
käyttäytymisperusteisista teknologioista mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin tai 
vammoihin; kehottaa ankkuroimaan ja asemoimaan tällaisen unionin tekoälyä koskevan 
eettisen kehyksen oikeudellisesti asianmukaisella tavalla;

10. muistuttaa tässä yhteydessä, että robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä 
16. helmikuuta 2017 annetussa parlamentin päätöslauselmassa5 pyydettiin komissiota 
harkitsemaan sitä, että se perustaisi EU:n tekoälyviraston, jonka tehtävänä olisi muun 
muassa varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa kaikkialla unionissa, laatia yhteiset 
perusteet ja hakuprosessi eettisten sääntöjen noudattamista koskevan eurooppalaisen 
sertifioinnin myöntämistä varten ja käsitellä uusia mahdollisuuksia ja haasteita, erityisesti 
rajatylittäviä haasteita, jotka ovat seurausta meneillään olevasta teknologisesta 
kehityksestä; pyytää komissiota tarkastelemaan, riittävätkö nykyiset unionin elimet ja 
toimielimet hoitamaan kyseiset tehtävät vai onko tarpeen perustaa uusi elin 
tekoälykysymyksiä varten;

11. katsoo, että kaikissa unionissa ja sen ulkopuolella kehitetyissä tekoälysovelluksissa on 
taattava unionissa sama suojelutaso kuin kaikissa muissakin teknologioissa, mihin 
sisältyvät tekoälyjärjestelmien kielteisistä vaikutuksista kärsiville osapuolille tarjottavat 
tehokkaat oikeussuojakeinot, kun taas teknologisen innovoinnin on annettava kehittyä 
edelleen; katsoo lisäksi, että tämä tekoälyn riskialue on ratkaisevan tärkeä esimerkiksi 
terveyspalvelujen, autonomisia ajoneuvoja hyödyntävän liikenteen ja 
elintarviketurvallisuuden kannalta; kehottaa jakamaan selkeästi velvollisuudet, oikeudet 
ja vastuut tekoälysovellusten toimittamiseen osallistuvien talouden toimijoiden kesken ja 
osoittamaan kunkin velvoitteen sellaisille toimijoille, joilla on parhaat mahdollisuudet 
torjua mahdollisia riskejä, olipa kyseessä sitten kehittäjä, käyttöönottaja, tuottaja, jakelija, 
maahantuoja, palveluntarjoaja tai ammattimainen tai yksityinen käyttäjä, ja pyytää tässä 
yhteydessä tarkistamaan asianmukaisesti asiaan liittyvän EU:n lainsäädännön, kuten 
tuotevastuudirektiivin, ja yhdenmukaistamaan kansallisen lainsäädännön; tukee 
valkoisessa kirjassa esitettyä komission kantaa, jonka mukaan tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuuden vuoksi tehokkaan suojelun ja oikeussuojakeinojen tason 
varmistaminen voi edellyttää sitä, että kansallisissa säännöissä tekoälysovellusten 
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun osalta edellytettävää todistustaakkaa 
on mukautettava; katsoo, että selkeys oikeudellisesta vastuusta tekoälyalalla vahvistaa 
unionin säännöstöön sisältyvien unionin eettisten arvojen täytäntöönpanoa, 
oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä unionin tekoälyalan huippuosaamisen 
ekosysteemin kehittämistä tukevaa yhteiskunnallista hyväksyntää kokoamalla yhteen 
sijoittajat ja parantamalla markkinoille saattamista;

5 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 239.
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12. korostaa, että monet unionin ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
ehdotukset käsittelevät seuraavia tekoälyä koskevia yhteisiä periaatteita tai käsitteitä: 
ihmiskeskeisyys, luotettavuus, ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 
haittojen ehkäiseminen, oikeudenmukaisuus, ”ketään ei jätetä jälkeen” ja selitettävyys; 
katsoo, että näihin periaatteisiin perustuva kansainvälinen eettinen kehys olisi erittäin 
toivottava; on huolissaan, että tekoälyn edistyminen ja innovaatiot johtavat sosiaaliseen 
eriarvoisuuteen, jos toimiin ei ryhdytä; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta ketään ei jätetä jälkeen siirryttäessä 
digitaaliseen Eurooppaan, ja takaamaan näiden innovaatioiden oikeudenmukaisen, 
kohtuuhintaisen ja tasapuolisen saatavuuden erityisesti terveydenhuollon kaltaisilla 
aloilla;

13. suosittelee täydentämään riskiperusteista lähestymistapaa algoritmien 
vaikutustenarvioinnilla, jossa hyödynnetään esimerkiksi säädösten vaikutusten 
analysoinnista, yleisen tietosuoja-asetuksen riskinarviointimenettelystä sekä 
ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista saatavia tietoja ja julkaistaan saadut tulokset;

14. pitää myönteisenä, että 19. helmikuuta 2020 annetussa komission valkoisessa kirjassa6 
määritellyssä riskiperusteisen lähestymistavan menetelmässä terveydenhuolto, liikenne ja 
energia tunnustetaan oletusarvoisesti suuririskisiksi aloiksi ja että siinä otetaan käyttöön 
näiden alojen osalta nykyisiä unionin sääntöjä pidemmälle menevien tekoälyvaatimusten 
luetteloja, paitsi jos tekoälyn käyttötapaan ei liity merkittävää riskiä; korostaa, että 
tekoälyä koskevassa unionin eettisessä kehyksessä olisi käsiteltävä erityisesti edellä 
mainittuja suuririskisiä aloja;

15. kehottaa määrittelemään unionin tasolla selkeät, objektiiviset ja avoimet menettelyt 
sellaisten tekoälyä käyttävien korkean riskin sovellusten julkisen luettelon laatimiseksi, 
joihin liittyy säännöllinen uudelleentarkastelu- ja päivitysmekanismi; kehottaa 
harkitsemaan, että todistustaakka asetettaisiin tällaisissa menettelyissä kaikkien alojen 
kaikkien tekoälysovellusten osalta sille taholle, joka pyrkii kehittämään tai ottamaan 
käyttöön tekoälyjärjestelmän, jotta luettelo voidaan pitää avoinna innovoinnille ja otetaan 
huomioon se riski, että tekoälysovellukset luokiteltaisiin muuksi kuin suuririskisiksi;

16. katsoo, että suuririskisen tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien teknologioiden 
kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön, mukaan lukien  ohjelmistoihin, algoritmeihin 
ja tällaisten teknologioiden käyttämiin tai tuottamiin tietoihin, liittyy vinoutumien ja 
syrjinnän riskejä; muistuttaa, että näissä teknologioissa olisi kaikissa olosuhteissa 
kunnioitettava ihmisarvoa ja varmistettava yhdenvertainen kohtelu kaikille; katsoo, että 
tällaisiin mahdollisiin vinoutumiin voitaisiin puuttua laatimalla tietojen käsittelyä 
koskevia sääntöjä ja määrittämällä asianmukaiset suojatoimet, jotka suojaisivat 
sosiaalisiin, taloudellisiin tai etnisiin tekijöihin, rotuun, seksuaaliseen, sukupuoleen, 
vammaisuuteen tai muihin tekijöihin perustuvilta vinoutumilta ja syrjinnän muodoilta; 
varoittaa tekoälyä käyttävien diagnostiikkasovellusten mahdollisesta väärinkäytöstä ja 
kehottaa luomaan tekoälyn valmiuksia koskevia ja vaikuttimiin liittyviä suojatoimia;

17 suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisia merkintöjä koskevaan aloitteeseen muun kuin 

6 Valkoinen kirja tekoälystä – Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen, 
COM(2020)0065.
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suuririskisen tekoälyn osalta;

18. suosittaa ottamaan käyttöön keinoja, joilla kannustetaan kaikkien tekoälyn etiikkaan 
liittyvien sidosryhmien yksityiseltä sektorilta, kuluttajaryhmistä ja akatemiasta mukaan 
ottamiseen, kun laaditaan eettistä säännöstöä, joka on sovitettu teknologiseen, 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kehitykseen;

19. muistuttaa, että robotit käyttävät päätöksenteossa algoritmeja mallintamaan arvoja ja 
eettisiä kehyksiä ja että niiden käytöllä on merkittäviä eettisiä seurauksia 
terveydenhuollon ja sosiaalisten suhteiden kannalta; on erityisen huolestunut 
seurarobottien käytöstä pedofiliaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviin 
tarkoituksiin; katsoo, että eettiset näkökohdat olisi otettava huomioon, kun kehitetään 
robottitekniikkaa; kehottaa sisällyttämään koneiden kehitysprosessiin eettisiä näkökulmia 
noudattaen esimerkiksi arvot huomioon ottavaa lähestymistapaa suunnittelussa, erityisesti 
ikääntyneiden ihmisten hoidossa käytettävien robottien ja seurarobottien osalta; 
painottaa, että tätä lähestymistapaa olisi myös mukautettava eläinten hyvinvoinnin 
huomioon ottamiseksi;

20. korostaa, että vastuukysymyksiä koskevien selkeiden sääntelyllisten vaatimusten lisäksi 
on myös varmistettava algoritmien avoimuus, jotta on mahdollista jäljittää se hetki, 
jolloin ”asiat menivät pieleen” ja jotta asiantuntijat voivat ryhtyä oikea-aikaisiin toimiin; 
katsoo, että algoritmien avoimuus on ratkaisevan tärkeää, jotta vältytään tilanteilta, joissa 
päätöksenteko tapahtuu ”mustan laatikon” sisällä; korostaa, että ei selitettävissä olevia 
päätöksiä tekevät mustan laatikon algoritmit eivät ole hyväksyttäviä millään alalla, mutta 
algoritmin epäonnistumisen seuraukset voivat olla vakavia erityisesti silloin, jos 
tekoälyyn perustuvalla päätöksenteolla on vaikutusta elämää tai kuolemaa koskeviin 
päätöksiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään vuoropuhelun 
lääketieteen, tietotekniikan, matematiikan, fysiikan, lääketieteellisiä tietoja koskevan 
teknologian, kliinisen psykologian, biotekniikan ja lääketutkimuksen alojen keskeisten 
sidosryhmien kanssa, jotta voidaan luoda vuoropuheluja rakentavia alustoja ja arvioida 
potilaiden ja lääkäreiden välisiin suhteisiin kohdistuvia vaikutuksia ja lääkehoidon 
epäinhimillistymistä;

21. kehottaa unionia käynnistämään ohjaavia aloitteita, joilla edistetään tulkittavissa olevia 
algoritmeja, selitettävissä olevaa tekoälyä (xAI), symbolista päättelyä käyttävää tekoälyä 
ja tekoälyn white box -testaustekniikoita osoittamalla, että nämä teknologiat voidaan 
yhdistää syviin neuroverkkoihin, ja osoittamalla niiden oikeudelliset, eettiset ja usein 
liiketoiminnalliset edut sekä edistämällä menetelmiä, joilla voidaan määrittää erilaisiin 
teknologisiin vaihtoehtoihin liittyvät riskit käyttämällä muun muassa Yhdistyneen 
kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun viraston saamia kokemuksia ja Alan Turing 
Instituten suuntaviivoja aiheesta ”Explaining decisions made with AI”, ja osoittamalla, 
että jopa erittäin monimutkaisia neuroverkkoihin perustuvia tekoälyjärjestelmiä on 
mahdollista tulkita riittävissä määrin;

22. kehottaa varmistamaan avoimuuden, vastuullisuuden, tarkastettavuuden, 
ennustettavuuden ja vastuuvelvollisuuden, koska kansalaisille, potilaille ja käyttäjille olisi 
ilmoitettava, kun he ovat vuorovaikutuksessa tekoälyä käyttävän järjestelmän kanssa, 
kertomalla selvästi ja ymmärrettävästi käytetyistä tiedoista, algoritmin toimintatavasta 
sekä sen tarkoituksesta, tuloksista ja mahdollisista vaaroista; korostaa, että avoimuus ja 
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selitettävyys ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa luottamus näihin 
teknologioihin; katsoo, että selitystä olisi täydennettävä tarkastettavuudella ja 
jäljitettävyydellä, sillä tällaisten periaatteiden noudattaminen on keino taata 
vastuuvelvollisuus; huomauttaa, että tekoälysovellukset voivat suoriutua ihmisiä 
paremmin suppeista erityistehtävistä kuitenkin epäonnistuen laajemmissa analyyseissä; 
vaatii ihmisten suorittamaa valvontaa, ammatillista vastuuta ja järjestelmän 
ennakoitavuutta sekä mahdollisuutta ohittaa tekoälyjärjestelmä;

23. katsoo, että kaikkien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden olisi voitava hakea 
muutosta päätökseen, jonka korkean riskin tekoäly, robotiikka tai niihin liittyvä 
teknologia on tehnyt hänen vahingokseen, ja että tekoälyn tekemiin päätöksiin olisi 
sovellettava tiukkaa ihmisten toimesta tehtävää varmentamista ja oikeudenmukaista 
menettelyä; ehdottaa korkean riskin tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien 
teknologioiden käyttöön julkisen vallan päätöksissä liittyvien suojatoimien käyttöönottoa, 
mukaan lukien säännölliset arvioinnit ja mahdollinen sääntelykehyksen tarkistaminen, 
jotta pysytään teknologian kehityksen tasalla, ja ehdottaa sitovien suuntaviivojen 
laatimista vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyistä, joita kansallisten 
valvontaviranomaisten on noudatettava, ja ohjeellisten suuntaviivojen laatimista 
kehittäjille, käyttöönottajille ja käyttäjille;

24. suhtautuu myönteisesti Euroopan datastrategiaan, jolla vastataan haasteisiin, joita 
unionilla on edessään tällä tekoälyn kehittymisen kannalta keskeisellä alalla, ja pyritään 
löytämään eurooppalaisia kilpailuetuja uudessa datataloudessa, erityisesti teollisuudesta, 
liike-elämästä ja julkiselta sektorilta sekä verkon reunalla olevista laitteista peräisin 
olevien hajautettujen muiden kuin henkilötietojen kasvavalla alalla, jonka odotetaan 
muodostavan 80 prosenttia 175 tsettatavusta vuonna 2025 ja kääntävän nykyiset osuudet 
päinvastaisiksi;

25. kehottaa varmistamaan riittävän rahoituksen unionin tekoälymuutokselle; tukee 
komission valkoisessa kirjassa esitettyä tavoitetta houkutella unioniin seuraavien 10 
vuoden aikana 200 miljardin euron arvosta julkisia ja yksityisiä investointeja tekoälyyn; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että kiinnitetään huomiota vähemmän kehittyneiden 
alueiden tekoälyekosysteemien puutteisiin sekä pk-yritysten ja startup-yritysten 
tarpeisiin; kehottaa komissiota yksilöimään julkisen infrastruktuurin puutteet ja 
helpottamaan tekoälyn rahoitusta ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
sopeutumisen, uusiutuvien energialähteiden ja terveydenhuollon aloilla sekä edistämään 
kaiken tekoälyä koskevan rahoituksen maantieteellisesti tasapainoista saatavuutta myös 
pk-yrityksille ja startup-yrityksille; painottaa, että unionin uudet tavoitteet eivät saa 
heikentää sitoutumista sen painopisteisiin, kuten YMP:hen, koheesiopolitiikkaan, vihreän 
kehityksen ohjelmaan ja covid-19-elvytyssuunnitelmaan (Next Generation EU);

26 kehottaa komissiota edistämään ja rahoittamaan sellaisten ihmiskeskeisten tekoälyn, 
robotiikan ja niihin liittyvien teknologioiden kehittämistä, joilla puututaan ympäristöön ja 
ilmastoon liittyviin haasteisiin ja varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia 
perusoikeuksista, verotuksen, vihreiden julkisten hankintojen tai muiden kannustimien 
avulla;

Tekoälyn hiilijalanjälki
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27. panee merkille, että komissio toteaa 19. helmikuuta 2020 julkaisemassaan 
digitaalipaketissa, että tieto- ja viestintätekniikan osuus maailmanlaajuisesta 
sähkönkulutuksesta on nykyään 5–9 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä 2 prosenttia ja 
että siirrettyjen ja tallennettujen tietojen määrä kasvaa edelleen eksponentiaalisesti 
tulevina vuosina ja että tähän liittyviä ratkaisuja on löydettävä; toteaa myös, että yhteisen 
tutkimuskeskuksen vuonna 2018 aiheesta ”Artificial Intelligence – A European 
Perspective” tekemässä tutkimuksessa arvioidaan, että datakeskusten ja tiedonsiirron 
osuus unionin kaikesta sähkönkulutuksesta voi olla 3–4 prosenttia;

28. pitää myönteisenä, että Euroopan digitaalistrategiassa ehdotetaan vihreitä 
muutostoimenpiteitä digitaalisia aloja varten;

29. korostaa, että vaikka syväoppimisen ja tekoälyn nykyinen hiilijalanjälki on suuri, nämä 
teknologiat voivat osaltaan pienentää tieto- ja viestintätekniikan alan sekä tekoälyn, 
robotiikan, automatisoidun päätöksenteon ja koneoppimisen kehittämisen nykyistä 
ympäristöjalanjälkeä; korostaa, että näiden ja muiden asianmukaisesti säänneltyjen asiaan 
liittyvien teknologioiden olisi oltava ratkaisevia osatekijöitä vihreän kehityksen 
ohjelman, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisessa monilla eri aloilla ja että niillä olisi tehostettava ympäristönsuojelua 
edistävien toimintapolitiikkojen vaikutusta esimerkiksi jätteen vähentämisen ja 
ympäristön tilan heikkenemisen osalta;

30. kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen tekoälyteknologian hiilijalanjäljen 
vaikutuksesta sekä kuluttajien tekoälyteknologian käyttöön siirtymisen myönteisistä ja 
kielteisistä vaikutuksista;

31. toteaa, että koska laskenta-, varastointi- ja energiaresursseja edellyttäviä 
tekoälysovelluksia kehitetään yhä enemmän, myös tekoälyjärjestelmien 
ympäristövaikutukset olisi otettava huomioon järjestelmien elinkaaren aikana;

Tekoälyn vaikutus terveydenhuoltoalaan ja potilaiden oikeuksiin

32. on tietoinen tekoälyn mahdollisesta merkittävästä roolista terveyden alalla ja korostaa, 
että terveydenhuollon tekoälysovellusten olisi aina pyrittävä maksimoimaan niiden 
tarjoamat mahdollisuudet – kuten yksittäisten potilaiden terveyden ja jäsenvaltioiden 
julkisten terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn parantaminen – heikentämättä 
eettisiä normeja ja vaarantamatta kansalaisten yksityisyyttä tai turvallisuutta; 

33. suhtautuu myönteisesti valkoisessa kirjassa ilmoitettuun sitoumukseen, jonka mukaan 
komissio tarkastelee erityisesti terveydenhuollon turvallisuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyviä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi erikoistunutta lääketieteellistä tietoa 
lääkäreille tai suoraan potilaille tarjoaviin tekoälyjärjestelmiin ja lääketieteellisiä tehtäviä 
suoraan potilaalle tekeviin tekoälyjärjestelmiin; kehottaa tarkastelemaan vastaavasti 
muita lueteltuja aloja, jotka ovat oletusarvoisesti korkean riskin aloja;

34. katsoo, että esimerkiksi terveyden alalla vastuun on viime kädessä oltava luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä; korostaa, että algoritmeja varten tarvitaan jäljitettävää ja 
julkisesti saatavilla olevaa opetusdataa;

35. kehottaa komissiota aloittamaan avoimen alakohtaisen vuoropuhelun, jossa annetaan 
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etusija terveydenhuollolle, jotta sen perusteella esitetään toimintasuunnitelma, jolla 
edistetään tekoälyn kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa tutkimuksessa ja 
innovoinnissa ja sen laajaa soveltamista julkisen terveydenhuollon palveluissa;

36. varoittaa yrityksistä antaa koneille jonkinlainen ”persoonallisuus”, mikä voi johtaa 
vastuun siirtämiseen pois ihmisiltä hoitovirheiden tapauksessa;

37. tukee vahvasti sitä, että perustettaisiin komission ehdottama eurooppalainen 
terveysdata-avaruus7, jolla pyritään edistämään terveystietojen vaihtoa ja tukemaan 
tutkimusta tietosuojaa täysimääräisesti kunnioittaen muun muassa käsittelemällä tietoja 
tekoälyteknologian avulla ja jolla tehostetaan ja laajennetaan terveystietojen käyttöä ja 
uudelleenkäyttöä; kehottaa laajentamaan terveystietojen vaihtoa rajojen yli sekä 
linkittämään ja käyttämään turvallisten federoitujen tietovarastojen kautta tietyntyyppisiä 
terveystietoja, kuten eurooppalaisia terveystietoja, genomitietoja ja digitaalisia 
lääketieteellisiä kuvia, jotta voidaan edistää unionin laajuisia yhteentoimivia rekistereitä 
tai tietokantoja tutkimuksen, tieteen ja terveydenhuollon kaltaisilla aloilla;

38. korostaa, että potilaiden olisi tiedettävä, milloin ja miten he ovat vuorovaikutuksessa 
ihmisammattilaisen kanssa ja milloin eivät; vaatii, että potilailla olisi oltava vapaus 
päättää tästä vuorovaikutuksesta ja että heille olisi tarjottava samantasoinen vaihtoehto;

39. katsoo, että erityisesti terveydenhuoltoalalla mobiilisovelluksista voi olla apua tautien 
seurannassa ja roboteista on hyötyä, jos ne tukevat lääkärien ja hoitajien työtä 
diagnosoinnin ja hoidon parantamiseksi, kun samalla varmistetaan, että lääketiedettä ja 
potilaille annettuja hoitoja ei pidä epäinhimillistää;

40. kehottaa standardoimaan sähköisten terveyssovellusten yhteentoimivuuden EU:ssa ja 
kehittämään yhteisen eurooppalaisen ratkaisun, joka mahdollistaa reseptien, diagnoosien 
ja lääketieteellisten kertomustensaatavuuden helposti kaikille unionin kansalaisille 
kaikissa jäsenvaltioissa;

41. toteaa jälleen, että näihin teknologioihin luontaisesti liittyvillä mahdollisuuksilla ja 
riskeillä on maailmanlaajuinen ulottuvuus, joka edellyttää yhdenmukaista 
lähestymistapaa kansainvälisellä tasolla; kehottaa komissiota työskentelemään 
kahdenvälisissä ja monenvälisissä yhteyksissä eettisten normien noudattamisen 
edistämiseksi ja varmistamiseksi;

42. korostaa tekoälyn tarjoamia etuja tautien ehkäisyssä, hoidossa ja hallinnassa, mistä 
esimerkkinä on se, että tekoäly ennusti covid-19-epidemian puhkeamisen jo ennen 
WHO:ta; kehottaa komissiota varmistamaan asianmukaisesti Euroopan 
tartuntatautivirastolle oikeudellisen kehyksen ja resurssit, jotka mahdollistavat 
tarvittavien anonymisoitujen, reaaliaikaisten ja maailmanlaajuisten terveystietojen 
itsenäisen keräämisen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta muun muassa 
covid-19-pandemian esiin tuomiin ongelmiin voidaan puuttua; 

43. huomauttaa, että viranomaisten covid-19-pandemian ja muiden mahdollisten 
kansanterveydellisten hätätilanteiden aikana käyttämät seuranta- ja kontaktien 

7  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle aiheesta Euroopan datastrategia, COM(2020)0066.
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jäljitysteknologiat voivat olla ristiriidassa tietosuojan kanssa; palauttaa tässä yhteydessä 
mieliin 17. huhtikuuta 2020 julkistetun komission tiedonannon covid-19-pandemian 
torjuntaa tukevien sovellusten tietosuojaa koskevista ohjeista8 ja sen, että tällaisten 
sovellusten on noudatettava suhteellisuusperiaatetta ja aikarajoituksia ja ne on sovitettava 
yhteen eurooppalaisten arvojen sekä ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittamisen 
kanssa;

44. katsoo, että tekoäly ja robotiikka voivat parantaa merkittävästi lääkinnällisten laitteiden 
valvontaa ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväistä työtä; katsoo, että 
kriittisten lääkinnällisten laitteiden osalta on oltava käytössä varajärjestelmä, jolla 
valvotaan ja varmistetaan laitteen toimivuus kaikissa mahdollisissa häiriötilanteissa, ja 
että mahdolliset tällaisten laitteiden valvontaan liittyvät kyberuhat on otettava huomioon 
ja niitä on hillittävä; korostaa, että hakkereiden ja ulkopuolisten uhkien lisäksi kyberuhat 
voivat johtua myös inhimillisistä virheistä tai järjestelmävirheistä ja että käytössä ja 
toiminnassa on oltava riittävät varajärjestelmät; katsoo lisäksi, että unionin olisi 
laadittava tekoälyn varajärjestelmien kehittämistä koskeva etenemissuunnitelma, jonka 
avulla ratkaistaan mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät tekoälyjärjestelmän 
hallintalaitteiden virheisiin;

45. huomauttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/7459 asetetut 
turvallisuusstandardit eivät välttämättä ole riittäviä vastaamaan tekoälyjärjestelmien 
käyttöön liittyviin haasteisiin; kehottaa komissiota valvomaan tämän alan haasteita ja 
antamaan tarvittaessa ehdotuksia;

46. korostaa, että on tarpeen varmistaa, että tekoälyyn pohjautuvat lääkinnälliset laitteet 
täyttävät asetuksessa (EU) 2017/745 vahvistetut turvallisuutta ja suorituskykyä koskevat 
vaatimukset; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asetus (EU) 
2017/745 pannaan täytäntöön näiden teknologioiden osalta; katsoo, että ohjelmistojen, 
tekoälyn ja syväoppimista hyödyntävien laitteiden turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi koko käyttöajalta tarvitaan uusia suuntaviivoja ja eritelmiä;

47. kehottaa varmistamaan Euroopan lääkeviraston ja lääkeasioissa toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten selkeämmän oikeudellisen toimivallan ja riittävän rahoituksen, 
jotta voidaan tukea innovointia ja kansanterveydellisiä näkökohtia, jotka liittyvät 
tekoälyn hyödyntämiseen lääkkeiden elinkaaressa, erityisesti sellaisten tosielämän 
terveystietojen keräämistä ja analysointia, jotka voivat tarjota lisätodisteita 
lääkinnällisistä tuotteista tutkimus- ja kehitystyön tukemiseksi ja nykyisten lääkkeiden 
turvallisen ja tehokkaan käytön optimoimiseksi potilaiden ja eurooppalaisten 
terveydenhuoltojärjestelmien edun mukaisesti;

48. painottaa, että vakuutusyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien ei pitäisi saada käyttöönsä 
sähköisistä terveydenhuoltosovelluksista peräisin olevia tietoja, jotta ne eivät voi syrjiä 
asiakkaita hintojen määrittelyn yhteydessä, ottaen huomioon, että se olisi vastoin 
mahdollisimman hyvää terveyttä koskevaa perusoikeutta;

8 EUVL C 124I, 17.4.2020, s. 1.
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5. huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä 
laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta 
sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1).
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Tekoäly ja tietosuoja

49. suhtautuu myönteisesti komission äskettäin julkaisemaan asetuksen (EU) 2016/679 
uudelleentarkasteluun10 ja panee merkille, että jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
noudatetaan erilaisia lähestymistapoja liittyen tietojen yksityiskohtaisuuteen ja 
sovellettaviin suojatoimiin, kun ne panevat täytäntöön erityisten henkilötietoryhmien 
yleistä käsittelykieltoa koskevia poikkeuksia esimerkiksi terveyteen liittyviä tarkoituksia 
varten; toteaa siksi, että päätöksentekovastuun olisi säilyttävä viime kädessä ihmisillä 
erityisesti terveydenhuollon kaltaisilla aloilla, joilla panokset ja riskit ovat suuret;

50. on tyytyväinen komission aikomukseen seurata asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista 
uusiin teknologioihin, mukaan luettuina mahdolliset tulevat tekoälyn alalla ja 
datastrategian puitteissa käynnistettävät aloitteet, ja tukee komission Euroopan 
tietosuojaneuvostolle esittämää kehotusta antaa asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista 
koskevia suuntaviivoja tieteellisen tutkimuksen, tekoälyn, lohkoketjujen ja muun 
mahdollisen teknologisen kehityksen alalla;

51. kehottaa lisäämään kansalaisten ja potilaiden vaikutusmahdollisuuksia heidän 
henkilötietojensa osalta, jotta varmistetaan tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevan unionin 
oikeudellisen kehyksen täysimääräinen täytäntöönpano ja yhdenmukainen soveltaminen 
erityisesti terveydenhuollon tekoälysovellusten ja muiden asiaan liittyvien 
arkaluonteisten tietojen osalta; kehottaa kunnioittamaan täysimääräisesti asetuksen (EU) 
2016/679 17 artiklassa tarkoitettua ”oikeutta tulla unohdetuksi” ja vahvistamaan 
asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklassa tarkoitettua oikeutta esittää kantansa sekä 
tiukentamaan suuririskisen tekoälyn tulkittavuutta koskevia vaatimuksia; 

52. korostaa, että tekoälyä koskevan eettisen kehyksen olisi sisällettävä oikeus saada selitys 
automatisoituun käsittelyyn perustuvasta päätöksestä, kun kyse on tällaisten päätösten 
kohteena olevista henkilöistä;

53. kehottaa löytämään oikean tasapainon yksityisyyden, tietosuojan ja tietojen 
käytettävyyden välillä; katsoo, että tieteellisen kehityksen kannalta on tärkeää varmistaa, 
että terveystietoja voidaan jakaa ja käsitellä riittävän perusteellisesti ja 
yksityiskohtaisesti; kehottaa varmistamaan tietojen anonymisoinnin siten, että samalla 
vältetään tietojen liiallinen minimointi; kehottaa luomaan unionin tasolla yhteentoimivia 
ja soveltuvia tietokantoja, rekistereitä ja tietovarastoja, jotta helpotetaan terveystietojen 
käyttöä terveyden, ympäristön ja elintarviketurvallisuuden aloilla;

54. korostaa tarvetta varmistaa, että terveystiedot ja heikommassa asemassa olevia ryhmiä 
koskevat tiedot ovat suojattuja, ja huomauttaa, että siltä osin kuin tekoälysovelluksissa 
käsitellään terveystietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, asetuksen 
(EU) 2016/679 7 artiklassa säädettyjen edellytysten on täytyttävä; 

55. painottaa, että tuotetuilla tiedoilla ei saisi millään tavoin edistää minkäänlaista syrjintää; 
vaatii takeita siitä, että tietojen keruun ja saatavuuden osalta noudatetaan aina unionin 

10 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta ”Tietosuojasäännöt kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien ja EU:n digitaalisen muutoksen edistäjänä – yleistä tietosuoja-asetusta sovellettu kaksi 
vuotta” (COM(2020)0264).
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oikeudellista kehystä; 

56. huomauttaa, että vilpillisessä tarkoituksessa tehdyn tietojen muuttamisen ja 
manipuloinnin sekä mahdollisten tietomurtojen tai tietovarkauksien vaara voi olla 
erityisen vakava terveysalalla ja että niiden tarkoituksena voi olla yksittäisen henkilön 
vahingoittaminen tai tämän maineen mustaaminen tai tästä hyötyminen; korostaa, että 
asianomaisiin verkkoihin on sovellettava kaikkein korkeimpia kyberturvallisuusnormeja;

Tekoälyn vaikutus työelämään ja sosiaaliseen ympäristöön

57. muistuttaa, että OECD:n eettisessä kehyksessä otetaan huomioon työmarkkinoiden 
mullistukset; korostaa, että tekoälyyn yhdistetty automatisointi lisää tuottavuutta ja siten 
myös tuotosta; huomauttaa, että jotkin työpaikat korvataan uusilla, kuten edellisten 
tekniikan vallankumousten yhteydessä; korostaa, että robotiikan ja tekoälyn käytön 
lisäämisen olisi myös vähennettävä ihmisten altistumista haitallisille ja vaarallisille 
olosuhteille, ja sen olisi myös autettava luomaan entistä laadukkaampia ja 
ihmisarvoisempia työpaikkoja ja lisäämään tuottavuutta; muistuttaa OECD:n tekemästä 
työstä, jossa painotetaan, että automatisointi saattaa mahdollistaa sellaisen 
yhteiskuntamallin käyttöönoton, jossa vähennetään työtuntien määrää ja parannetaan 
siten työntekijöiden elin- ja terveysoloja;

58. kiinnittää laajemmin huomiota OECD:n suosituksiin, joiden mukaan viranomaisten on 
tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa edistettävä tekoälyn vastuullista käyttöä 
työpaikoilla, vahvistettava työntekijöiden turvallisuutta ja työpaikkojen laadukkuutta sekä 
valvottava, että tekoälyn edut jakautuvat laajasti ja tasapuolisesti; korostaa tässä 
yhteydessä, että keskeisten toimijoiden rinnalla työskentelevät erilaiset kehittäjä- ja 
insinööriryhmät voivat myötävaikuttaa sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen ehkäisemiseen ja sen varmistamiseen, että tekoälyalgoritmeissa, 
-järjestelmissä ja -sovelluksissa otetaan huomioon työntekijöiden fyysinen ja henkinen 
hyvinvointi; 

59. korostaa, että tekoälysovellusten kehittäminen voisi alentaa kustannuksia ja lisätä 
saatavilla olevien palvelujen, kuten terveydenhuoltopalvelujen, julkisen liikenteen ja 
Maatalous 2.0 -palvelujen, määrää, jolloin niistä tulisi edullisempia laajemmalle 
yhteiskunnalle; korostaa, että tekoälysovellukset voivat myös lisätä työttömyyttä, 
aiheuttaa sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvia paineita ja lisätä köyhyyttä; korostaa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa vahvistettujen arvojen mukaisesti, 
että unionin tekoälyyn siirtyminen on sovitettava yhteen sosioekonomisten valmiuksien, 
riittävän sosiaalisen suojautumisen, koulutuksen ja vaihtoehtoisten työpaikkojen 
luomisen kanssa; kehottaa harkitsemaan tekoälyyn sopeutumista koskevan unionin 
rahaston perustamista Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tai parhaillaan kehitteillä 
olevasta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saatujen kokemusten pohjalta;

60. korostaa myös työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitystä, jotta tekoälyn 
käyttöönotosta kärsimään joutuneiden työntekijöiden siirtyminen työelämän uusiin 
realiteetteihin voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti ja osallistavasti ja jotta voidaan ottaa 
huomioon yritysten tarve investoida henkilöstönsä koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen;

61. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan ympäristönsuojelu-, terveys- ja 
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elintarviketurvallisuusalan koulutusta tekoälyn kehitykseen ja lisäämään tietoisuutta 
tekoälyyn liittyvistä riskeistä ja eettisistä haasteista; 

62. suhtautuu myönteisesti valkoisessa kirjassa ehdotettuihin suuririskisen tekoälyn 
koulutuksessa käytettävää opetusdataa koskeviin vaatimuksiin, jotka liittyvät myös 
turvallisuuteen – riittävän laajat datajoukot, jotta ne kattavat kaikki asiaankuuluvat 
skenaariot, jotta vältytään syrjinnän kaltaisilta vaarallisilta tilanteilta – ja tietojen 
riittävään edustavuuteen, jotta ne vastaavat hyvin sitä yhteiskunnallista ympäristöä, johon 
niitä sovelletaan;

63. korostaa, että julkisen sektorin olisi keskityttävä ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia 
sen sijaan, että se edistäisi tekoälyn käyttöönottoa sen itsensä vuoksi; kehottaa 
parantamaan unionin julkisia hankintoja koskevia määräyksiä ja suuntaviivoja, 
ympäristöä säästävät julkiset hankinnat Euroopan unionissa mukaan luettuina, jotta 
tarjouksia koskevissa asianmukaisissa arviointimenettelyissä otetaan huomioon, 
edellyttääkö tietty ongelma tekoälyjärjestelmän käyttöä, ja mahdollistetaan 
vaihtoehtoisen toteutuspolun noudattaminen tapauksissa, joissa arvioinnin perusteella 
yhteiskunnallinen ongelma voidaan ratkaista paremmin muun kuin tekoälyratkaisun 
avulla.
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