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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa 

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. toteaa, että eettinen ohjeistus, kuten tekoälyä käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän hyväksymät periaatteet, on hyvä lähtökohta, mutta se ei riitä 
varmistamaan, että yritykset toimivat oikeudenmukaisesti ja takaavat tehokkaan 
kuluttajansuojan;

Soveltamisala
1. korostaa, että on tärkeää ottaa käyttöön EU:n sääntelykehys, jossa keskitytään tekoälyn, 

robotiikan ja niihin liittyvän teknologian eettisiin näkökohtiin ja jota sovelletaan 
tilanteissa, joissa kuluttajat unionissa käyttävät tai heitä ohjataan käyttämään 
algoritmista järjestelmää tai he ovat tällaisen järjestelmän piirissä tai kohteena 
riippumatta siitä, mihin järjestelmää kehittävät, myyvät tai sitä käyttävät yhteisöt ovat 
sijoittautuneet; katsoo lisäksi, että vahvistettuja sääntöjä olisi oikeusvarmuuden vuoksi 
sovellettava kaikkiin kehittäjiin ja koko arvoketjuun eli asiaankuuluvien teknologioiden 
ja niiden osien kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja että niillä olisi taattava 
korkeatasoinen kuluttajansuoja; muistuttaa perussopimuksissa tarkoitettujen unionin 
arvojen merkityksestä henkilötietojen suojan sekä nimenomaisen ja tietoon perustuvan 
suostumuksen antamisen osalta ja ehdottaa, että näissä säännöissä otetaan huomioon 
kokemukset, joita on saatu maailmanlaajuisena vertailukohtana pidetyn asetuksen (EU) 
N:o 2016/6791 (yleinen tietosuoja-asetus) täytäntöönpanosta; katsoo, että unioniin 
sijoittautunut laillinen edustaja, jolle voidaan esittää esimerkiksi kuluttajien 
oikeussuojaa koskevia pyyntöjä, on tärkeä EU:n tulevan sääntelykehyksen 
täytäntöönpanon kannalta; 

2. toteaa, että EU:n sääntelykehystä olisi sovellettava algoritmisiin järjestelmiin tekoälyn, 
esineiden internetin, koneoppimisen, sääntöpohjaisten järjestelmien, automatisoitujen ja 
koneavusteisten päätöksentekoprosessien ja robotiikan alat mukaan lukien; toteaa 
lisäksi, että voitaisiin kehittää vakiomuotoisia kuvakkeita, joiden avulla tällaisia 
järjestelmiä voidaan selittää kuluttajille silloin, kun ne ovat monimutkaisia tai niillä on 
valta tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi heidän elämäänsä;

3. korostaa, että EU:n sääntelykehyksessä on noudatettava ihmiskeskeistä lähestymistapaa 
ja sen tuloksena on kehitettävä järjestelmiä, joihin on sisäänrakennettu eurooppalaiset 
eettiset arvot; katsoo, että EU:n sääntelykehys, jossa keskitytään perussopimuksissa 
tarkoitettuihin unionin arvoihin, toisi lisäarvoa ja antaisi Euroopalle ainutlaatuisen 
kilpailuedun sekä edistäisi merkittävästi unionin kansalaisten ja yritysten hyvinvointia 
ja vaurautta sekä vahvistaisi sisämarkkinoita; korostaa, että tekoälyä koskeva eettinen 
kehys toisi myös lisäarvoa sisämarkkinoilla innovoinnin edistämisen kannalta;

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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4. huomauttaa, että päätöksellä N:o 768/2008/EY2 käyttöön otetussa 
lainsäädäntökehyksessä esitetään yhdenmukaistettu luettelo tuottajille, maahantuojille ja 
jakelijoille asetetuista velvoitteista, kannustetaan standardien käyttöön ja säädetään 
useista valvonnan tasoista tuotteen vaarallisuuden mukaan; katsoo, että tätä kehystä olisi 
sovellettava myös tuotteisiin, joihin on sisällytetty tekoäly;

5. korostaa, että kaikessa tulevassa sääntelyssä olisi noudatettava eriytettyä riskiperusteista 
lähestymistapaa, joka mahdollistaa turvallisten ja luotettavien järjestelmien 
kehittämisen ja käyttöönoton ja jossa on selvät perusteet ja indikaattorit, ja seuraavana 
vaiheena olisi oltava puolueeton oikeudellinen arviointi, joka perustuu yksilölle ja koko 
yhteiskunnalle mahdollisesti aiheutuviin haittoihin tai oikeuksien loukkauksiin ja jossa 
otetaan huomioon kyseisen algoritmisen järjestelmän käyttöyhteys; painottaa, että 
oikeudellisia velvoitteita ja sertifiointivaatimuksia olisi asteittain lisättävä arvioitua 
riskitasoa vastaavasti; korostaa, että alhaisimmassa riskiluokassa ei pitäisi olla 
ylimääräisiä oikeudellisia velvoitteita; toteaa, että alhaisimpaan riskiluokkaan ei voida 
luokitella sellaisia algoritmisia järjestelmiä, jotka voivat vahingoittaa yksilöä, aiheuttaa 
yksilön oikeuksien mahdollisia loukkauksia tai vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin 
saada julkisista varoista myönnettäviä etuuksia; toteaa, että riskiperusteisessa 
lähestymistavassa olisi noudatettava selkeitä ja avoimia sääntöjä, jotka tarjoavat 
riittävästi oikeusvarmuutta ja joissa otetaan samalla huomioon tulevaisuuden 
vaatimukset; kehottaa panemaan riskiluokitusjärjestelmän ja siihen liittyvät 
oikeudelliset velvoitteet yhdenmukaisesti täytäntöön, jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset jäsenvaltioiden välillä ja estetään sisämarkkinoiden 
pirstoutuminen; painottaa, että yksittäisen järjestelmän riskinarviointi on uusittava 
säännöllisesti;

6. muistuttaa, että komission olisi tarkasteltava EU:n nykyistä oikeudellista kehystä ja sen 
soveltamista, kuluttajansuoja-, tuotevastuu-, tuoteturvallisuus- ja 
markkinavalvontalainsäädäntö mukaan lukien, jotta voidaan kartoittaa lainsäädännön 
puutteet ja nykyiset sääntelyvelvoitteet; katsoo, että tämä on tarpeen sen 
varmistamiseksi, soveltuuko EU:n nykyinen oikeudellinen kehys vastaamaan tekoälyn, 
robotiikan ja niihin liittyvän teknologian kehittymiseen ja voidaanko sen avulla taata 
korkeatasoinen kuluttajansuoja;

Tiedonhallinta
7. pitää tärkeänä EU:n sääntely- ja eettistä kehystä, johon sisältyy erityisesti säännöksiä, 

joissa edellytetään korkealaatuisen datan käyttöä algoritmisten järjestelmien 
kouluttamiseen suhteessa niiden käyttötarkoitukseen; korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
varmistaa käytetyn opetusdatan edustavuus ja, jos mahdollista, datakokonaisuuksien 
vinoumien korjaaminen sekä ottaa käyttöön dataa ja tietojen koostamista koskevia 
standardeja, jotta voidaan parantaa algoritmisten järjestelmien tuotosta ja lisätä 
kuluttajien luottamusta ja hyväksyntää; korostaa, että toimivaltaisten viranomaisten olisi 
voitava tarkastaa nämä datakokonaisuudet aina kun tahdotaan varmistaa, että ne ovat 
edellä mainittujen periaatteiden mukaisia;

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9. heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 
13.8.2008, s. 82).
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Kuluttajansuoja: algoritmien avoimuus ja selitettävyys
8. korostaa, että kuluttajien luottamus on olennaisen tärkeää tekoälyn, robotiikan ja niihin 

liittyvän teknologian kehittämisessä ja toteuttamisessa ja että näihin teknologioihin voi 
liittyä luontaisia riskejä silloin, kun ne perustuvat läpinäkymättömiin algoritmeihin ja 
puolueellisiin datakokonaisuuksiin; katsoo, että kuluttajilla olisi oltava oikeus saada 
riittävästi ymmärrettävää, oikea-aikaista, standardoitua, paikkansapitävää ja helposti 
saatavilla olevaa tietoa algoritmisten järjestelmien olemassaolosta, päättelyprosesseista, 
mahdollisista lopputuloksista ja vaikutuksista kuluttajiin sekä siitä, kuinka saada yhteys 
päätösvaltaiseen ihmiseen, ja siitä, kuinka järjestelmän tekemiä päätöksiä voidaan 
tarkistaa ja miten ne voidaan merkityksellisesti riitauttaa ja korjata; muistuttaa, että 
ihmisillä on aina oltava mahdollisuus kumota automatisoidut päätökset; katsoo, että 
kuluttajia olisi suojeltava myös antamalla heille oikeus kytkeä personointia käyttävä 
tekoälyjärjestelmä pois päältä tai rajoittaa sitä, jos se on mahdollista; korostaa, että 
tällaisen avoimuuskehyksen kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon 
suhteellisuusperiaate, jotta vältetään tarpeettoman rasitteen aiheuttamista vähäriskisillä 
aloilla toimiville startup-yrityksille ja pk-yrityksille;

9. painottaa tarvetta vastata tehokkaasti algoritmisten järjestelmien aiheuttamiin haasteisiin 
ja varmistaa, että kuluttajilla on vaikutusmahdollisuuksia ja että heitä suojellaan 
asianmukaisesti; korostaa tarvetta tarkastella asiaa laajemmin kuin vain perinteisten 
tiedonsaantia ja tietojen julkistamista koskevien periaatteiden kannalta, joiden varaan 
kuluttajansuojasäännöstö on rakennettu, sillä kuluttajan oikeuksia on vahvistettava ja 
algoritmisten järjestelmien kehittämiselle ja käytölle on asetettava selviä rajoituksia, 
jotta varmistetaan, että teknologia parantaa osaltaan kuluttajien elämää ja kehittyy 
tavalla, jossa kunnioitetaan perusoikeuksia ja kuluttajan oikeuksia sekä eurooppalaisia 
arvoja;

10. katsoo, että suunnittelussa tarvitaan ehdottomasti arvot huomioon ottavaa 
lähestymistapaa, jotta tekoälyllä on mahdollisuus saavuttaa yleinen yhteiskunnallinen 
hyväksyntä kuluttajien keskuudessa; katsoo, että oikeudenmukaisuutta, tarkkuutta, 
luottamuksellisuutta ja avoimuutta koskevien eettisten arvojen olisi oltava tekoälyn 
perustana, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että järjestelmän olisi toimittava niin, 
ettei se tuota epäoikeudenmukaisesti puolueellisia tuotoksia;

11. muistuttaa, että on tärkeää varmistaa tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuus 
kuluttajille, ja kehottaa jäsenvaltioita ja kansallisia markkinavalvontaviranomaisia 
varmistamaan, että käytettävissä on helposti saatavilla olevia, kohtuuhintaisia, 
riippumattomia ja tehokkaita menettelyjä ja tarkastelumekanismeja, joilla taataan 
puolueeton ihmisen suorittama tarkastelu aina, kun esitetään väitteitä kuluttajan 
oikeuksien loukkauksista algoritmisten järjestelmien käytön yhteydessä riippumatta 
siitä, onko kyse julkisen tai yksityisen sektorin toimijoista; vaatii, että kuluttajien 
yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 
2009/22/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin3 
mukaiset riitojenratkaisumekanismit ja kollektiiviset oikeussuojakeinot olisi asetettava 
saataville, jotta voidaan riitauttaa sellaisen järjestelmän käyttöönotto tai käyttö, johon 
liittyy riski kuluttajien oikeuksien loukkaamisesta, tai korjata oikeuksien loukkaus; 

3 COD (2018)0089, ei vielä julkaistu.
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pyytää komissiota varmistamaan, että kansallisilla ja eurooppalaisilla 
kuluttajajärjestöillä on riittävästi rahoitusta, jotta ne voivat auttaa kuluttajia käyttämään 
oikeuttaan oikeussuojakeinoihin tapauksissa, joissa tekoälysovelluksiin perustuvat 
päätökset loukkaavat kuluttajien oikeuksia;

12. korostaa, että kun julkisista lähteistä peräisin olevilla varoilla edistetään merkittävästi 
algoritmisen järjestelmän kehittämistä tai toteuttamista, avoimen hankintamenettelyn ja 
avointen sopimusstandardien lisäksi koodi, tuotettu data – siltä osin kuin se ei ole 
henkilökohtaista – ja opetettu malli voisivat olla oletusarvoisesti julkisia kehittäjän 
suostumuksella, jotta voidaan taata avoimuus, tehostaa kyberturvallisuutta sekä 
mahdollista uudelleenkäyttö ja tukea näin innovointia; korostaa, että näin voidaan 
hyödyntää sisämarkkinoiden koko potentiaalia ja välttää markkinoiden pirstoutuminen;

Sisämarkkinat: kuluttajavalistus ja kuluttajien tietoisuus
13. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että kaikkien kuluttajien edut otetaan 

asianmukaisesti huomioon ja ne ovat edustettuina tulevassa EU:n sääntelykehyksessä, 
mukaan lukien marginalisoitujen tai haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien, kuten 
vammaisten henkilöiden, edut; toteaa, että algoritmisten järjestelmien kuluttajiin 
kohdistuvien vaikutusten analysoimiseksi tietojen saatavuutta voitaisiin laajentaa niin, 
että myös asianmukaisille osapuolille, kuten erityisesti riippumattomille tutkijoille, 
tiedotusvälineille ja kansalaisjärjestöille, sallittaisiin mahdollisuuksien mukaan pääsy 
niihin sovellusrajapintojen kautta, samalla kun noudatetaan täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä sekä yksityisyyden suojaa ja liikesalaisuuksia koskevaa 
lainsäädäntöä; muistuttaa, että on tärkeää kouluttaa kuluttajia niin, että heillä on entistä 
paremmat tiedot ja taidot, kun he ovat tekemisissä algoritmisten järjestelmien kanssa, 
jotta heitä voidaan suojella mahdollisilta riskeiltä ja heidän oikeuksiaan voidaan 
puolustaa; katsoo, että tekoälyllä, esineiden internetillä ja muilla uusilla teknologioilla 
on valtava potentiaali tarjota kuluttajille mahdollisuuksia saada monenlaisia 
mukavuuksia, jotka helpottavat heidän jokapäiväistä elämäänsä monin tavoin, sekä 
mahdollistaa parempia tuotteita ja palveluja, samalla kun kuluttajat hyötyvät niiden 
myötä myös paremmasta markkinavalvonnasta, kunhan kaikkia sovellettavia 
periaatteita, ehtoja (mukaan lukien avoimuus ja tarkastettavuus) ja säännöksiä 
sovelletaan edelleen;

14. korostaa, että on tärkeää saavuttaa korkea yleinen digitaalisen lukutaidon taso ja 
kouluttaa erittäin päteviä ammattilaisia tälle alalle sekä varmistaa tällaisten tutkintojen 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla unionissa; korostaa, että tarvitaan 
monimuotoisia kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka työskentelevät keskeisten 
yhteiskunnallisten toimijoiden rinnalla, jotta estetään sukupuoleen ja kulttuuriin 
liittyvien ennakkokäsitysten tahaton sisällyttäminen tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin 
ja -sovelluksiin; tukee tekoälyn yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja eettisiä vaikutuksia 
käsittelevien opetusohjelmien ja tiedotustoimien kehittämistä;

15. kehottaa komissiota edistämään ja rahoittamaan sellaisen ihmiskeskeisen tekoälyn, 
robotiikan ja niihin liittyvän teknologian kehittämistä, joilla puututaan ympäristöön ja 
ilmastoon liittyviin haasteisiin ja joilla varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet 
nauttia perusoikeuksista, ja käyttämään tässä verotukseen tai hankintoihin liittyviä tai 
muita kannustimia;
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16. korostaa, että tekoälyn ja algoritmisten järjestelmien olisi oltava sisäänrakennetusti 
lainmukaisia, luotettavia ja turvallisia; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
algoritmisia järjestelmiä koskeva unionin sääntely sisältää asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla mahdollistetaan tällaisten järjestelmien riippumaton valvonta ja seuranta;

Markkinavalvonta
17. kehottaa perustamaan eurooppalaisen asiantuntijakeskuksen, jolla vahvistetaan unionin 

valmiuksia ja joka pohjautuu mahdollisimman pitkälti jo olemassa oleviin rakenteisiin, 
edistämään algoritmisiin järjestelmiin liittyvää tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
viranomaisten välillä ja tukemaan yhteisymmärryksen kehittymistä sisämarkkinoilla 
tarjoamalla ohjeita, lausuntoja ja asiantuntemusta jäsenvaltioiden viranomaisille, 
seuraamalla asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, puuttumalla 
mahdollisiin kuluttajansuojakysymyksiin, määrittämällä parhaita käytäntöjä koskevia 
standardeja ja antamalla tarvittaessa suosituksia sääntelytoimenpiteistä; kehottaa lisäksi, 
että sidosryhmäorganisaatiot, kuten kuluttajansuojajärjestöt, neuvoisivat 
asianmukaisesti tätä rakennetta, jotta varmistetaan kuluttajien laaja edustus; katsoo, että 
algoritmisten järjestelmien suhteettomasti naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi tällaisen rakenteen päätöksentekotasojen olisi oltava monimuotoisia 
ja niissä olisi taattava sukupuolten tasapuolinen edustus; korostaa, että jäsenvaltioiden 
on kehitettävä tekoälyä koskevia riskinhallintastrategioita kansallisten 
markkinavalvontastrategioidensa yhteydessä; 

18. kehottaa komissiota ehdottamaan datan jäljitettävyyttä koskevia toimenpiteitä ottaen 
huomioon sekä datan keräämisen laillisuuden että kuluttajan oikeuksien ja 
perusoikeuksien suojelun; korostaa samalla, että algoritmisten järjestelmien 
kehittämisessä ja käyttöönotossa käytetyt datakokonaisuudet, algoritmit ja prosessit, 
datan kerääminen ja luokittelu mukaan lukien, olisi dokumentoitava toimialan 
standardien mukaisesti; pitää olennaisena, että riskinarviointia koskeva dokumentaatio, 
ohjelmistodokumentaatio sekä tekoälyn, robotiikan tai niihin liittyvän teknologian 
käyttämät tai tuottamat algoritmit ja datakokonaisuudet ovat 
markkinavalvontaviranomaisten saatavissa ja selitettävissä näille, samalla kun 
noudatetaan unionin lainsäädäntöä ja kunnioitetaan liikesalaisuuksia; toteaa lisäksi, että 
algoritmisten järjestelmien kehittämisen eri vaiheisiin osallistuvien tahojen olisi 
tallennettava tällainen dokumentaatio; katsoo, että markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava tässä yhteydessä lisäoikeuksia; katsoo, että nykyisen 
markkinavalvontalainsäädännön tarkastelu voi olla tarpeen sen vanhentumisen 
välttämiseksi ja jotta varmistetaan, että se vastaa eettisellä tavalla tekoälyn, robotiikan ja 
niihin liittyvän teknologian yleistymiseen;

19. kehottaa kutakin jäsenvaltiota nimeämään toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
valvomaan algoritmisia järjestelmiä koskevien säännösten soveltamista ja myöntämään 
sille riittävän rahoituksen; korostaa, että kansallisia markkinavalvontaviranomaisia on 
vahvistettava tekoälyyn liittyvien valmiuksien, taitojen ja osaamisen sekä sen erityisiä 
riskejä koskevan tietämyksen osalta;

20. kehottaa koordinoimaan tiiviisti jäsenvaltioiden viranomaisia sekä perustamaan 
kansallisista viranomaisista koostuvan algoritmisten järjestelmien eurooppalaisen 
markkinavalvontaryhmän, jotta varmistetaan tehokas valvonta ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset unionissa sekä vältetään sisämarkkinoiden pirstoutuminen;
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21. panee merkille tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän arvokkaan työn 
ja erityisesti ”Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet”; ehdottaa, että tämä ryhmä, 
joka koostuu tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja teollisuuden sekä eurooppalaisen 
tekoälyallianssin edustajista, voisi tarjota asiantuntemusta algoritmisten järjestelmien 
eurooppalaiselle markkinavalvontaryhmälle;

22. katsoo, että erityisesti yritysten ja kuluttajien välisillä aloilla järjestelmien olisi oltava 
käyttäjälähtöisiä ja ne olisi suunniteltava siten, että kaikki ikään, sukupuoleen, taitoihin 
tai ominaisuuksiin katsomatta voivat käyttää tekoälytuotteita tai -palveluja; pitää 
erityisen tärkeänä, että vammaiset henkilöt voivat käyttää tätä teknologiaa; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmissä ei pitäisi käyttää yhtä kaikkiin sovellettavaa lähestymistapaa ja 
että niissä olisi otettava huomioon kaikkia palvelevan suunnittelun periaatteet, joissa 
otetaan huomioon mahdollisimman erilaiset käyttäjät asianomaisia 
esteettömyysstandardeja noudattaen; painottaa, että näin mahdollistetaan yksilöille tasa-
arvoinen pääsy ja aktiivinen osallistuminen nykyisen ja kehittyvän tietokonevälitteisen 
inhimillisen toiminnan ja apuvälineteknologian alalla.
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