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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo on yksi perussopimuksiin kirjatuista Euroopan 
unionin perusperiaatteista ja se olisi huomioitava kaikessa unionin toiminnassa, myös 
koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla sekä tekoälyn kaltaisten 
teknologioidenkehittämisessä, sillä nämä ovat tärkeimmät kanavat asenteiden 
muuttamiseksi sekä vallalla olevissa sosiaalisissa normeissa ilmenevien stereotypioiden 
ja sukupuoleen liittyvien vinoumien haastamiseksi; ottaa huomioon, että digitalisaation 
ja tekoälyn kaltaisten teknologioiden kehitys on muuttamassa todellisuuttamme 
perusteellisesti ja niiden sääntely nyt vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden 
yhteiskuntiimme; toteaa, että on tarpeen edistää ihmisoikeuksien mukaista ja eettistä 
ihmislähtöistä lähestymistapaa tekoälyn kehittämisessä ja käytössä;

B. toteaa, että EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään monenlainen syrjintä ja että 
sen olisi oltava ohjaava periaate; katsoo, että sukupuolittuneisiin algoritmeihin 
pohjautuvien tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, tuotannossa, kehittämisessä ja 
käytössä tai sosiaalisissa yhteyksissä, joissa tällaisia algoritmeja käytetään, ei pitäisi 
toistaa moninaisia syrjinnän muotoja;

C. ottaa huomioon, että aiemmat kokemukset erityisesti tekniikan alalla ovat osoittaneet, 
että kehitys ja innovaatiot perustuvat usein pääasiassa miehiä koskeviin tietoihin ja että 
naisten tarpeita ei oteta täysin huomioon; katsoo, että näihin vinoumiin puuttuminen 
edellyttää suurempaa valppautta, parempia teknisiä ratkaisuja sekä 
oikeudenmukaisuutta, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevien selkeiden 
vaatimusten kehittämistä;

D. katsoo, että epätäydelliset ja epätarkat tietoaineistot, sukupuolittain eritellyn tiedon 
puute ja virheelliset algoritmit voivat vääristää tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen yhteiskunnassa; katsoo, 
että tiedot heikommassa asemassa olevista ryhmistä ja moniperusteisista syrjinnän 
muodoista ovat yleensä puutteellisia tai niitä ei ole ensinkään;

E. ottaa huomioon, että sukupuolten eriarvoisuutta, stereotypioita ja syrjintää voi syntyä ja 
se voi toistua tiedotusvälineiden ja tekoälyä hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; ottaa huomioon, että koulutuksella, kulttuuriohjelmilla ja 
audiovisuaalisella sisällöllä on huomattava vaikutus ihmisten uskomusten ja arvojen 
muovautumiseen ja että ne ovat keskeinen väline sukupuolistereotypioiden 
torjumisessa, sukupuolten välisen digitaalisen kuilun kaventamisessa ja vahvojen 
roolimallien luomisessa; katsoo, että tarvitaan eettinen kehys ja sääntelykehys ennen 
kuin näillä yhteiskunnan keskeisillä aloilla toteutetaan automatisoituja ratkaisuja;

F. toteaa, että tiede ja innovointi voivat tuoda elämää mullistavia hyötyjä etenkin niille, 
jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa – kuten syrjäisillä alueilla asuvat naiset ja 
tytöt; katsoo, että tieteellinen koulutus on tärkeä taitojen kartuttamisessa, 
ihmisarvoisessa työssä ja tulevaisuuden työpaikoissa, mutta sillä on myös tärkeä tehtävä 
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sellaisten sukupuolistereotypioiden murtamisessa, joiden mukaan nämä ovat 
tyypillisesti miesten aloja; katsoo, että tiede ja tieteellinen ajattelu ovat keskeisiä 
demokraattisessa kulttuurissa, joka puolestaan on tärkeä sukupuolten tasa-arvon 
parantamisessa;

G. toteaa, että naiset ovat huomattavan aliedustettuina tekoälyaloilla niin luovan työn 
tekijöinä, kehittäjinä kuin kuluttajinakin; katsoo, että naisten taitojen, tietojen ja 
ammattitaidon täysi potentiaali digitaalialalla ja tekoälyn sekä tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla voi yhdessä uudelleenkouluttautumisen kanssa osaltaan 
vauhdittaa Euroopan taloutta; toteaa, että maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää vinoumienriskiä myös riistää EU:lta moninaisuutta, lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este; katsoo, että sukupuolten monimuotoisuus edistää 
naisellisia asenteita ryhmissä sekä ryhmän suoriutumisessa ja 
innovointimahdollisuuksia sekä julkisilla että yksityisillä sektoreilla;

H. ottaa huomioon, että EU:ssa joka kymmenes nainen on jo kärsinyt jonkinlaisesta 
verkkoväkivallasta 15-vuotiaasta lähtien ja että verkossa tapahtuva häirintä on edelleen 
huolenaihe tekoälyn kehittämisessä, myös koulutuksessa; toteaa, että verkkoväkivaltaa 
kohdistetaan usein julkisuudessa toimiviin naisiin, kuten aktivisteihin, naispoliitikkoihin 
ja muihin julkisuuden henkilöihin; katsoo, että tekoälyllä ja muilla uusilla teknologioilla 
voi olla tärkeä asema naisiin ja tyttöihin kohdistuvan verkkoväkivallan estämisessä ja 
ihmisten kouluttamisessa;

I. toteaa, että EU:ssa naisia on luonnontieteen, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan (STEM-tieteet) uralla ja koulutuksessa ennennäkemättömän vähän, kun 
otetaan huomioon, että naisten osuus Euroopan väestöstä on 52 prosenttia ja tästä 
huolimatta vain yksi kolmesta STEM-tieteistä valmistuneista on nainen;

J. katsoo, että huolimatta siitä, että naisten osallisuudessa ja kiinnostuksessa STEM-
tieteisiin on nähtävissä myönteinen kehityssuunta, prosenttiosuudet ovat edelleen 
riittämättömiä, etenkin kun otetaan huomioon, että STEM-tieteisiin liittyvät ammattiurat 
ovat tärkeitä yhä digitalisoituneemmassa maailmassa;

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-arvoa 
edellyttäen, että jo olemassa olevat tietoiset ja tiedostamattomat vinoumat poistetaan; 
korostaa, että tarvitaan lisää sääntelytoimia sen varmistamiseksi, että tekoäly noudattaa 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistettuja sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; korostaa lisäksi vastuuvelvollisuuden, eriytetyn 
ja läpinäkyvän riskiperusteisen lähestymistavan ja olemassa olevien ja uusien 
algoritmien ja niiden tulosten jatkuvan seurannan merkitystä;

2. korostaa, että mediaorganisaatioille on tiedotettava sellaisten algoritmipohjaisten 
tekoälyjärjestelmien tärkeimmistä parametreista, jotka määrittävät järjestyksen ja 
hakutulokset kolmansien osapuolten alustoilla, ja että käyttäjille on tiedotettava 
tekoälyn käytöstä päätöksentekopalveluissa ja heille on annettava mahdollisuusasettaa 
yksityisyyttä koskevat parametrit avoimin ja ymmärrettävin toimenpitein;

3. muistuttaa, että algoritmeissa ja tekoälyssä olisi oltava ”sisäänrakennettu eettisyys” 
ilman sisäänrakennettuja vinoumia, jotta taataan perusoikeuksien suojelu parhaalla 
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mahdollisella tavalla;

4. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla pyritään lisäämään naisten osallistumista STEM-
tieteiden, tekoälyn sekä tutkimuksen ja innovoinnin aloille, ja ottamaan käyttöön 
monitasoisen lähestymistavan sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi kaikilla 
koulutuksen sekä työllisyyden tasoilla digitaalialalla, erityisesti perusasteen 
koulutuksessa, korostaen lisäkouluttamisen ja uudelleenkouluttamisen tärkeyttä;

5. toteaa, että sukupuolistereotypiat, kulttuuriperusteinen väheksyminen sekä naispuolisten 
roolimallien tuntemattomuus ja vähäinen näkyvyys estävät ja haittaavat tyttöjen ja 
naisten mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan alalla, STEM-aloilla ja tekoälyn 
alalla sekä johtavat siihen, että naisia syrjitään työmarkkinoilla ja heillä on vähemmän 
työmahdollisuuksia; korostaa, että on tärkeää lisätä naisten määrää näillä aloilla, mikä 
edistää naisten osallistumista ja taloudellista voimaantumista ja vähentää riskejä, jotka 
liittyvät ns. vinoutuneiden algoritmien luomiseen;

6. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita hankkimaan koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalipalveluja sellaisilta palveluntarjoajilta, jotka soveltavat sukupuolten 
tasapuolista edustusta työpaikallaan, edistämään julkisia hankintoja koskevaa 
politiikkaa ja suuntaviivoja, jotka kannustavat yrityksiä palkkaamaan enemmän naisia 
STEM-alojen työpaikkoihin, ja helpottamaan varojen jakamista koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan yrityksille siten, että otetaan huomioon sukupuolten tasapuolista 
edustusta koskevat kriteerit;

7. korostaa, että sukupuoleen perustuva syrjintä on monialaista ja perustuu tietoisiin tai 
tiedostamattomiin sukupuoleen liittyviin vinoumiin ja ilmenee koulutusalalla sekä 
naisten kuvaamisessa viestimissä ja mainoksissa kuvaruudulla ja muualla, ja että 
julkisen ja yksityisen sektorin on molempien kannettava vastuu siitä, että ne 
ennakoivasti ottavat palvelukseen naisia sekä kehittävät ja säilyttävät heidän 
osaamistaan ja luovat osallistavaa liiketoimintakulttuuria;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon eettiset näkökohdat, myös 
sukupuolinäkökulman, kehittäessään tekoälyä koskevaa toimintapolitiikkaa ja 
laatiessaan tekoälylainsäädäntöä sekä tarvittaessa mukauttamaan nykyistä 
lainsäädäntöä, myös EU:n ohjelmia ja tekoälyn käytön eettisiä suuntaviivoja;

9. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään strategian, jolla edistetään naisten osallistumista 
STEM-alojen sekä tieto- ja viestintätekniikan ja tekoälyn alojen koulutuksissa ja 
ammattiurilla asianmukaisissa jo olemassa olevissa kansallisissa strategioissa, jotta 
sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa ja jotta voidaan määritellä naistutkijoiden 
osallistumista STEM- ja tekoälyalojen hankkeisiin koskeva tavoite; kannustaa 
komissiota kaventamaan sukupuolten välistä kuilua STEM-alojen, tieto- ja 
viestintätekniikan ja tekoälyalan koulutuksissa ja ammattiurilla, ja nostamaan tämän 
ensisijaisen tärkeäksi digitaalitaitojen paketissa, jotta voidaan edistää naisten 
osallistumista kaikilla koulutustasoilla, myös työvoiman lisäkouluttamisessa ja 
uudelleenkouluttamisessa;

10. toteaa, että tekoälyratkaisujen tuottajien on pyrittävä testaamaan tuotteita entistä 
perusteellisemmin, jotta voidaan ennakoida haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
mahdollisesti vaikuttavat virheet; vaatii lisäpanostusta sellaisen työkalun kehittämiseen, 
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jolla opetetaan algoritmit tunnistamaan häiritsevää inhimillistä käyttäytymistä, jotta 
tunnistettaisiin ne tekijät, jotka useimmiten edistävät syrjiviä mekanismeja algoritmien 
automatisoiduissa päätöksentekoprosesseissa;

11. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että monenlaista syrjintää kokevien, syrjäytyneiden 
ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien naisten edut otetaan 
asianmukaisesti huomioon ja että ne ovat edustettuina tulevassa sääntelykehyksessä; 
toteaa huolestuneena, että syrjäytyneiden ryhmillä on tekoälyn kehittämisen yhteydessä 
riski kärsiä uusista teknologisista, taloudellisista ja sosiaalisista eroista;

12. vaatii erityisiä toimenpiteitä ja lainsäädäntöä verkkoväkivallan torjumiseksi; korostaa, 
että komission ja jäsenvaltioiden olisi annettava asianmukaista rahoitusta sellaisten 
tekoälyratkaisujen kehittämiseen, joilla ehkäistään ja torjutaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa verkkoväkivaltaa sekä verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja 
hyväksikäyttöä ja autetaan nuorten kouluttamisessa; kehottaa kehittämään ja panemaan 
täytäntöön tehokkaita toimenpiteitä, joilla puututaan verkossa tapahtuvan 
työpaikkakiusaamisen vanhoihin ja uusiin muotoihin uhrien hyväksi;

13. toteaa, että algoritmisten järjestelmien kansalaisiin kohdistamien vaikutusten 
analysoimiseksi datan saatavuus olisi laajennettava kattamaan asianmukaiset osapuolet, 
erityisesti riippumattomat tutkijat, tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt, noudattaen 
samalla täysimääräisesti unionin tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden suojaa 
koskevaa lainsäädäntöä; huomauttaa, että käyttäjille on aina ilmoitettava, kun heitä 
koskevan päätöksen tekemiseen on käytetty algoritmia, erityisesti silloin, kun päätös 
liittyy etuuksien tai tuotteen saamiseen;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia toimenpiteitä, joissa 
sukupuolinäkökulma otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten tiedotuskampanjoita, 
koulutusta ja opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi annettava kansalaisille tietoa 
algoritmien toiminnasta ja niiden vaikutuksesta heidän jokapäiväiseen 
elämäänsä; kehottaa niitä myös edistämään sukupuolten tasa-arvoon liittyvää 
ajatustapaa ja työoloja, jotka johtavat yhä osallistavampien teknologiatuotteiden ja 
työympäristöjen kehittämiseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
digitaalisten taitojen ja tekoälykoulutuksen sisällyttämisen koulun opetussuunnitelmaan 
ja saattamaan ne kaikkien ulottuville keinona kuroa umpeen sukupuolten välinen 
digitaalinen kuilu;

15. korostaa tekoälyn parissa työskentelevien ihmisten ja kouluttajien kouluttamisen 
tarvetta, jotta edistetään kykyä tunnistaa ja korjata sukupuoleen liittyvän syrjinnän 
käytännöt työpaikoilla ja koulutuksessa, ja korostaa tarvetta kouluttaa työntekijöitä, 
jotka kehittävät tekoälyjärjestelmiä ja -sovelluksia, jotta he voivat tunnistaa ja korjata 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää kehittämissään tekoälyjärjestelmissä ja -sovelluksissa; 
vaatii selkeiden velvollisuuksien osoittamista yrityksissä ja oppilaitoksissa, jotta 
voidaan varmistaa, että työpaikoilla tai oppilaitoksissa ei ole sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää; korostaa, että koulutus- ja kulttuuritarkoituksiin olisi käytettävä tekoälyn ja 
robottien sukupuolettomia kuvia, ellei sukupuoli ole jostain syystä olennainen tekijä;

16. korostaa, että on tärkeää kehittää ja ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-, 
kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta voidaan kerätä sukupuolen mukaan eriteltyjä ja 
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muita yhdenvertaisuutta koskevia tietoja ja soveltaa tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten sukupuolistereotypioiden ja sukupuoleen liittyvien 
vinoumienkorjaamiseksi, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia; 

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa, 
jotta tietoaineistoja voidaan kasvattaa tasa-arvoa edistävällä tavalla; kehottaa niitä myös 
arvioimaan sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamiseksi täytäntöönpantujen 
toimintapolitiikkojen vaikutusta analysoimalla kerättyjä tietoja; korostaa 
kokonaisvaltaisen, luotettavan, oikea-aikaisen, puolueettoman, syrjimättömän ja 
sukupuolen huomioon ottavan tiedon tärkeyttä tekoälyn kehittämisessä;

18. kehottaa komissiota sisällyttämään koulutuksen suuririskisten tekoälysovellusten 
sääntelykehykseen, koska on erittäin tärkeää varmistaa, että koulutus edistää jatkossakin 
yleistä etua, sekä oppilaita, opiskelijoita ja muita oppijoita koskevien tietojen 
luottamuksellisuus; korostaa, että koulutusalalla tähän käyttöönottoon olisi otettava 
mukaan kouluttajat, oppijat ja yhteiskunta laajemmin ja siinä olisi otettava huomioon 
heidän kaikkien tarpeet ja odotetut hyödyt, jotta voidaan varmistaa, että tekoälyä 
käytetään tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti;

19. kehottaa komissiota kannustamaan EU:n ohjelmien, kuten Horisontti Eurooppa, 
Digitaalinen Eurooppa ja Erasmus+, sekä suurelle yleisölle suunnattujen 
tiedotuskampanjoiden käyttöön edistääkseen monialaista tutkimusta, pilottihankkeita, 
kokeita ja välineiden kehittämistä, mukaan lukien koulutuksessa käytettävät välineet, 
sekä sukupuoleen liittyvien vinoumien tunnistamista tekoälyssä;

20. korostaa, että tarvitaan erilaisia kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka työskentelevät 
koulutus-, kulttuuri- ja audiovisuaalialojen tärkeimpien toimijoiden rinnalla, jotta 
estetään sukupuoleen ja yhteiskuntaan liittyvien vinoumien tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -sovelluksiin; korostaa, että on otettava huomioon 
erilaiset teoriat, joiden avulla tekoälyä on tähän mennessä kehitetty ja joita voitaisiin 
kehittää edelleen tulevaisuudessa;

21. huomauttaa, että tiettyihin ryhmiin liittyvien vinoumien ja syrjinnän poistaminen, 
mukaan lukien sukupuolistereotypioiden torjuminen, ei saisi pysäyttää teknologista 
kehitystä.
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