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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että kun otetaan huomioon tekoälyn myönteinen yhteiskunnallinen potentiaali ja 
sen luontaiset riskit, digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi parannettava 
vahvistamalla oikeusvarmuutta tekoälyjärjestelmien tarjoajille ja lisäämällä kuluttajien 
luottamusta ja turvallisuutta siten, että lujitetaan suojatoimenpiteitä, joilla varmistetaan 
oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien, erityisesti oikeuden yksityisyyteen ja 
henkilötietojen suojeluun, oikeuden yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, oikeuden 
hyvään hallintoon ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeuden 
korkeatasoiseen kuluttajansuojaan, kunnioittaminen; toteaa, että tekoäly edellyttää 
yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa ja sen käyttöä poliisin ja 
lainvalvontaviranomaisten toimesta rikosasioissa on säänneltävä, jotta vältetään 
toiminnan hajanaisuus sisämarkkinoilla;

B. toteaa, että poliisi- ja oikeusviranomaiset testaavat ja käyttävät tekoälyä laajasti ja että 
tällaiseen käyttöön, kuten kasvojentunnistusjärjestelmät, DNA-profilointi, ennakoiva 
rikoskartoitus ja matkapuhelintietojen poiminta, edistyneet oikeuskäytännön 
hakukoneet, verkkovälitteinen riidanratkaisu sekä oikeudenkäytön koneoppiminen, 
liittyy erilaisia käyttötapoja, seurauksia ja riskejä;

C. katsoo, että tekoälyn käyttö voi muodostaa paradigmamuutoksen rikosoikeuden 
hallinnoinnissa;

D. toteaa, että perusoikeusviraston raportin mukaan saatavilla on edelleen vain rajallisesti 
tietoa kasvojentunnistusteknologian mahdollisesta käytöstä tai testauksesta 
jäsenvaltioissa1;

E. toteaa, että niissä jäsenvaltioissa, joissa oli saatavilla jonkin verran tietoa 
kasvojentunnistusteknologian käytöstä, tietosuojaviranomaiset katsoivat, että kyseisen 
teknologian käyttö ei ollut tietosuojalainsäädännön mukaista eikä sen käyttöönotolla 
ollut oikeusperustaa;

F. toteaa, että uudistamalla julkisia hankintoja koskevia menettelyjä sisämarkkinoiden 
alalla unioni voi vaikuttaa perustavanlaatuisella tavalla siihen, että hallitusten toimet ja 
menettelyt vastaavat toissijaisia poliittisia tavoitteita, kuten tietosuojaa ja 
syrjimättömyyttä;

G. katsoo, että syrjintää voi esiintyä dataohjatun algoritmisen päätöksenteon suunnittelu-, 
testaus- ja täytäntöönpanovaiheen aikana data-aineistoihin tai algoritmeihin sisältyvien 
vinoutumien kautta;

1 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the 
context of law enforcement, (FRA Focus), 27. marraskuuta 2019. 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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H. katsoo, että tekoälyn teknisen kehittämisen ja soveltamisen on oltava periaatelähtöistä, 
jotta varmistetaan ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen;

I. toteaa, että oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä 
komitea (CEPEJ) julkaisi 4. joulukuuta 2018 tekoälyn käytöstä oikeusjärjestelmissä 
eettisen peruskirjan, jossa esitetään eettiset periaatteet tekoälyn käytölle 
oikeusjärjestelmissä;

J. toteaa, että tekoälyteknologian tietyt käyttötarkoitukset ovat erityisen herkkiä ja alttiita 
väärinkäytöksille ja että tämä on hiljattain johtanut siihen, että eräät teknologiayritykset 
päättivät lopettaa näiden ohjelmistojen tarjonnan;

1. katsoo, että poliisi- ja oikeusviranomaisten käyttämä tekoäly on yleisesti luokiteltava 
riskialttiiksi ja sitä on käsiteltävä erittäin huolellisesti ja erittäin tiukkoja 
tietosuojastandardeja noudattaen, kun otetaan huomioon näiden viranomaisten tehtävä 
yleisen edun puolustajana ja heidän vastuidensa luonne; katsoo, että sisämarkkinoilla 
tarvitaan pikaisesti tekoälyä koskeva yhteinen eurooppalainen sääntelykehys; katsoo, 
että EU:n olisi otettava johtoasema selkeisiin sääntöihin, perusoikeuksiin ja etiikkaan 
perustuvan unionin tason sääntelyn vahvistamisessa tekoälyn kehittämisessä ja 
käytössä, myös julkisissa hankinnoissa, jotta voidaan varmistaa sama korkea 
kuluttajansuojataso ja yhdenmukaiset teollisuusstandardit kaikkialla EU:ssa ja jotta 
mahdollistetaan sisämarkkinoiden parempi toiminta samalla kun kannustetaan 
innovointiin ja edistetään yritysten, erityisesti pk-yritysten, oikeusvarmuutta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan nykyisen lainsäädännön soveltamista ja valvontaa ennen 
mahdollisten uusien lainsäädäntöehdotusten esittämistä;

2. on tietoinen, että tekoälyn käyttö oikeusalalla voi auttaa parantamaan menettelyjen 
tehokkuutta ja laatua; painottaa tässä yhteydessä, että erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa esitettyjä sääntöjä 
on noudatettava;

3. kehottaa komissiota arvioimaan markkinoilla saatavilla olevaa tekoälyteknologiaa ja sen 
käyttötasoa poliisi- ja oikeusviranomaisissa maakohtaisesti;

4. korostaa, että tekoälyn olisi autettava keventämään viranomaisten hallinnollista taakkaa 
ja lisättävä viranomaisten päätöksenteon tehokkuutta ja että tekoälyjärjestelmien olisi 
aina perustuttava ihmisen suorittamaan valvontaan, yhteistyöhön ja koordinointiin; 
korostaa tässä yhteydessä, että ihmisten olisi aina viime kädessä oltava vastuussa 
kaikesta rikosasioita koskevasta päätöksenteosta; painottaa paikkansa pitävien data-
aineistojen merkitystä, kun niitä käytetään apuna sähköisen hallinnon prosesseissa ja 
hallinnollisessa päätöksenteossa kaikkialla unionissa;

5. korostaa, että on tärkeää mahdollistaa innovointi, avoimuus, jäljitettävyys ja 
todentaminen; korostaa, että avoimen lähdekoodin tekoäly voisi edistää tätä ja vahvistaa 
samalla yhteistyötä ja edistää algoritmien käyttöön ja luomiseen liittyvien ideoiden ja 
kokemusten vaihtoa;

6. katsoo, että poliisin ja lainvalvontaviranomaisten rikosoikeudellisissa asioissa käyttämä 
tekoäly olisi julkistettava mahdollisuuksien mukaan avoimen lähdekoodin ohjelmistona 
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julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla 
17. huhtikuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2019/790/EU, siten että ohjelmistoasiakirjat ja algoritmit ovat saatavilla, jolloin 
toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa, miten tekoälyjärjestelmä on päätynyt 
tiettyyn ratkaisuun; korostaa, että perusoikeuksia koskevan tarkastuksen olisi oltava osa 
ennalta toteutettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointia; korostaa, että samalla kun 
varmistetaan unionin oikeuden ja arvojen sekä sovellettavien tietosuojasääntöjen 
noudattaminen eikä vaaranneta rikostutkintaa tai syytteiden nostamista, selitettävissä 
olevat ja puolueettomat algoritmit, jotka täyttävät riittävän avoimuuden velvoitteen, ja 
avoimen datan käyttäminen avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin (EU) 2019/1024 mukaisesti ja 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista ovat olennaisen tärkeitä sen 
varmistamiseksi, että yritykset ja kuluttajat voivat luottaa parempiin, helposti saatavilla 
oleviin, syrjimättömiin ja luotettaviin julkisiin palveluihin ja hyötyä niistä kohtuullisin 
kustannuksin;

7. korostaa, että tekoälyyn perustuva tiedonkeruu ja yksilöiden seuranta olisi rajoitettava 
rikoksesta epäiltyihin ja tuomioistuimen hyväksymään valvontaan sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottaen huomioon yksityiselämän kunnioittaminen 
ja syyttömyysolettama, mukaan lukien niiden muiden käyttäjien ja kuluttajien osalta, 
joihin tällaiset järjestelmät ja käytännöt voivat tahattomasti vaikuttaa; korostaa, että kun 
päätöksentekoa tuetaan tilastollisilla laskelmilla, olisi varmistettava soveltuvan 
koulutuksen ja pätevyyksien avulla, että päätöksentekijät ovat perillä vinoutumien 
mahdollisuudesta, sillä data-aineistot voivat perustua syrjivään ja ennakkoasenteisiin 
perustuvaan dataan; korostaa tässä yhteydessä algoritmien ja alkuperäisen datan laadun 
merkitystä ja muistuttaa, että tekoälyn käytön on perustuttava syrjimättömyyden 
periaatteeseen tietojen syöttämisessä ja analysoinnissa; vaatii, että tällaisia sovelluksia 
koskevissa hankintamenettelyissä on suojauduttava mahdollisilta vinoutumilta; kehottaa 
vaihtamaan tietoja ja parhaita käytäntöjä siitä, miten jäsenvaltioiden oikeus- ja 
poliisiviranomaiset soveltavat tekoälytekniikoita ja -välineitä, jotta vältetään hajanainen 
lähestymistapa sisämarkkinoilla ja varmistetaan kuluttajien ja kansalaisten suojelu 
kaikkialla unionissa;

8. vaatii, että jäsenvaltioiden olisi sovellettavan rikoslainsäädännön mukaisesti 
varmistettava, että kansalaisille ja kuluttajille tiedotetaan tekoälyn käytöstä ja että 
kansalaisten saatavilla olisi oltava yksinkertaisia, tehokkaita ja helposti saatavilla olevia 
valitus- ja muutoksenhakumenettelyjä, oikeudelliset muutoksenhakukeinot mukaan 
lukien, jotta he voivat tehokkaasti puolustaa oikeuksiaan;

9. palauttaa mieliin, että tietyntyyppisen tekoälyn riskit ovat suuria, mukaan lukien 
kasvojentunnistusteknologia julkisissa tiloissa, automatisoitu käyttäytymisen 
havaitseminen ja profilointi ihmisten jakamiseksi riskiluokkiin rajoilla, biometrinen 
havaitseminen ja tunnistaminen joukkovalvontaa varten, kansalaisten laajamittainen 
pisteyttäminen ja ennakoiva poliisitoiminta, ja kehottaa komissiota säätelemään niiden 
hankintaa ja käyttöä väärinkäyttöriskin poistamiseksi; on tässä yhteydessä tyytyväinen 
komission jatkuvaan työhön biometristen teknologioiden käytön arvioimiseksi sekä 
sääntelyvaihtoehtojen, kuten riskiin perustuva lähestymistapa ja niiden kieltäminen 
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erityistilanteissa, tarkastelemiseksi ja tarvittavien takeiden käyttöönottamiseksi silloin, 
kun niiden käyttö on perusteltua;

10. korostaa, että tuomareiden suvereeni harkinta ja tapauskohtainen päätöksenteko on 
säilytettävä, jotta puhtaasti tilastollisiin laskelmiin perustuvat päätökset eivät 
muodostuisi normiksi.
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