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EHDOTUKSET

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

A. toteaa, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on perusoikeus ja juridisesti 
sitova oikeus, joka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa lainvalvontatarkoituksessa; ottaa huomioon, että sitä sovelletaan 
koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan, myös lainvalvonnassa, ja sen turvaaminen 
sulkee menettelyn kaikissa vaiheissa pois sellaisten toimenpiteiden toteuttamisen, tekniset 
toimenpiteet mukaan lukien, joiden välittömänä tai välillisenä seurauksena on se, että 
puolustautumisoikeudet menettävät merkityksensä; toteaa, että tähän periaatteeseen 
liittyvät takeet, erityisesti riippumaton tuomioistuin, yhdenvertaisuus lain edessä ja 
syyttömyysolettama, ovat tiukemmat rikosoikeuden alalla; katsoo, että näitä oikeuksia on 
kunnioitettava kaikissa olosuhteissa, etenkin tekoälyn käytön yhteydessä, erityisesti kun 
otetaan huomioon, että tekoälyyn perustuva teknologia voi vaikuttaa eri ihmisoikeuksiin;

B. toteaa, että henkilötietojen suojaa sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen1 ja soveltuvissa 
tapauksissa muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti aina;

C. toteaa, että tekoäly ja siihen liittyvä teknologia, myös sen itseoppimiskyky, edellyttää aina 
tietyssä määrin osallistumista;

D. katsoo, että tekoälystä voi tulla pysyvä osa rikosoikeusjärjestelmiä;

E. toteaa, että tekoäly ja siihen liittyvä teknologia ovat unionin painopiste, koska teknologia-
ala kehittyy nopeasti ja on tärkeää seurata tarkasti, mikä vaikutus kyseisillä teknologioilla 
on nyt ja jatkossa EU:n ainutlaatuiseen teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmään; toteaa, että 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian käyttö on jo aloitettu monilla aloilla, muun muassa 
robotiikassa, liikenteessä ja terveydenhuoltoalalla;

F. ottaa huomioon, että tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian kaltaista teknologiaa 
voitaisiin hyödyntää rikosoikeuden alalla vähentämään rikosten määrää käyttämällä sitä 
tilastollisen tiedon analysoinnissa rikosten analysoimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi; katsoo, että unionin olisi kehitettävä edelleen 
ohjelmistoja, datan tallentamista ja tekoälyteknologiaa koskevia valmiuksiaan, jotta 
voidaan korjata puutteet tietosuojan ja yksityisyyden alalla;

G. toteaa, että tällä teknologialla voidaan luoda anonymisoituja tilastotietokantoja, jotka 
auttavat viranomaisia, tiedemaailmaa ja lainsäätäjiä analysoimaan lukuja ja laatimaan 
tehokkaasti toimia, joilla ehkäistään rikollisuutta ja autetaan rikoksentekijöitä 
sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan;

H. toteaa, että tekoälyn oikeudellisen kehyksen ja sen rikosoikeuteen soveltamisen olisi 

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 (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
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sisällettävä tarvittaessa lainsäädäntötoimia alkaen pakollisista toimenpiteistä sellaisten 
käytäntöjen ehkäisemiseksi, jotka kiistatta heikentäisivät perusoikeuksia ja -vapauksia;

I. ottaa huomioon, että tekoälyjärjestelmien luontaisesti vaikeaselkoisen luonteen vuoksi 
rikosoikeudellisissa yhteyksissä käytettävät uudet välineet voivat olla ristiriidassa 
joidenkin perusvapauksien kanssa;

J. ottaa huomioon, että tekoälyjärjestelmien soveltamiseen rikosoikeusalalla liittyviä 
mahdollisia riskejä on ehkäistävä ja lievennettävä, jotta turvataan epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden perusoikeudet rikosoikeudellisessa menettelyssä;

1. korostaa, että on ratkaisevan tärkeää arvioida asianmukaisesti tekoälyjärjestelmien käytön 
riskit, kuten syrjintä ja yksityisyyden loukkaus, sekä ottaa huomioon tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön kaikki eettiset ja operatiiviset vaikutukset yhteiskunnassa, 
erityisesti kun valtion viranomaiset ja poliisi- ja oikeusviranomaiset käyttävät sitä 
rikosoikeusjärjestelmissä, sekä vastuuta ja todisteita koskevat kysymykset, kun 
tekoälyjärjestelmien toimintaan liittyy mahdollisia virheitä; katsoo, että tarvitaan selkeä 
sääntelykehys, jotta voidaan asettaa rajat ja tarjota asianmukaiset suojakeinot; painottaa 
eettisiä periaatteita, kuten Euroopan neuvoston tekoälyn käyttöä rikosoikeudessa 
käsittelevässä asiakirjassa ”European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence 
in Judicial Systems and their environment” vahvistetut periaatteet, jotka tekoälyvälineiden 
ja -palvelujen alkuperäisestä suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavien julkisten ja 
yksityisten tahojen on otettava huomioon ja joita niiden on noudatettava, jotta kaikki 
yhteiskunnalliset toimijat voivat saada kattavasti tietoa tekoälyohjelmia tuottavien 
yritysten yritysrakenteesta; korostaa inhimillisen tekijän merkitystä ja toteaa, että ihmisen 
on aina oltava lopullinen päätöksentekijä tekoälyteknologiaan perustuvissa ohjelmistoissa 
ja rikosoikeudellisessa järjestelmässä, olipa kyseessä sitten lainvalvonta tai rikosoikeus; 
toistaa, että biometrisiä tunnistusohjelmistoja olisi käytettävä vain tilanteissa, joissa se on 
selvästi perusteltua;

2. korostaa tarvetta pyrkiä tasapainoon ja säilyttää tasapaino rikosoikeusmenettelyihin 
liittyvän tekoälyjärjestelmien käytön ja toisaalta kaikkien eurooppalaisessa ja 
kansainvälisessä lainsäädännössä vahvistettujen perusoikeuksien ja menettelyllisten 
takeiden noudattamisen välillä;

3. painottaa tarvetta käyttää tekoälyä siten, että päätöksentekoprosessissa noudatetaan 
asianmukaisesti oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevaa 
periaatetta;

4. kehottaa komissiota selventämään edelleen tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
välityksellä kerätyn datan suojaamiseen ja yhteiskäyttöön liittyviä sääntöjä, silloin kun 
tätä dataa keräävät keräämiseen ja/tai käsittelyyn valtuutetut viranomaiset, ja toteaa, että 
tämä kattaa myös muut kuin henkilötiedot ja anonymisoidut tiedot, joissa henkilöt 
tunnistetaan suoraan tai välillisesti, yleistä tietosuoja-asetusta ja sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiiviä kaikilta osin noudattaen2; korostaa edelleen, että oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen olisi sisällytettävä kansalaisten ja osapuolten kyky 
tutustua tällaiseen dataan, erityisesti kun se on kerätty heidän henkilökohtaisista 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12. heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
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laitteistaan tai laitteistostaan, yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, mutta myös heidän 
puolustusoikeutensa toteutumiseksi heti, jos asiaan liittyy heidän oikeudellinen vastuunsa;

5. korostaa, että on tärkeää lisätä rikosoikeudellisissa asioissa käytettävien 
tekoälyjärjestelmien avoimuutta, jotta mahdollistetaan oikeudellinen valvonta, ja 
varmistaa, että tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian kehittäjät toteuttavat algoritmien ja 
algoritmien tuottamien päätösten riittävän avoimuuden toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansalaisten hyödyksi; korostaa osapuolten yleistä oikeutta saada tutustua prosesseihin, 
jotka liittyvät datan keruuseen, rikosten ehkäisemisessä käytettäviin ennusteisiin, 
rikosoikeudellisen todistusaineiston luettelointiin ja arviointiin sekä sen määrittämiseen, 
voiko epäilty olla vaaraksi yhteiskunnalle, ellei sitä rajoiteta voimassa olevalla EU:n 
lainsäädännöllä, kuten direktiivillä (EU) 2016/6803; korostaa lisäksi, että on tärkeää päästä 
käsiksi tekoälyn tuottamiin tai tekoälyn avulla tuotettuihin tuotoksiin ja viime kädessä 
määritellä vastuu ilmoitusmenettelyistä sekä tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian rooli 
rikosasioiden käsittelyssä, erityisesti kun on kyse suurten todistusmäärien analysoinnista 
rikostutkinnassa ja rikoksesta epäiltyjen tai rikoksen uhrien tunnistamisesta; muistuttaa 
sellaisten kysymysten merkityksestä, jotka liittyvät tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
hallintoon, perusoikeuksiin ja menettelyllisiin takeisiin, syrjimättömyyteen, 
vastuuvelvollisuuteen, avoimuuteen, puolueettomuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja 
älylliseen rehellisyyteen, ja korostaa samalla tarvetta varmistaa ihmisen suorittama 
valvonta kaikkina aikoina; vaatii, että oikeusviranomaiset on velvoitettava perustelemaan 
päätöksensä, myös silloin, kun käytetään tekoälyä hyödyntävän teknologian tarjoamia 
todisteita, jotka edellyttävät tiukkaa oikeudellista valvontaa ja tiukkoja 
hyväksyttävyyskriteerejä, robotiikasta 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman4 
mukaisesti, jossa korostetaan, että kaikkien tekoälyn avulla tehtyjen päätösten, joilla voi 
olla vaikutusta yhden tai useamman henkilön elämään, perusteet olisi aina oltava 
mahdollista esittää; muistuttaa, että on erotettava tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
käyttö rikosten ehkäisemisessä ja rikosoikeuden alalla; korostaa, että tekoälyteknologialla 
on aina oltava toissijainen rooli;

6. muistuttaa, että tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian, kuten laajamittainen valvonta, 
profilointi ja sellaiset ennakoivaan poliisitoimintaan liittyvät ohjelmat, joilla voitaisiin 
arvioida, missä rikos todennäköisesti tapahtuu, missä uhrit todennäköisesti sijaitsevat, 
mikä on henkilön todennäköisyys joutua uhriksi, olla altis rikokselle, tulla ilmoitetuksi 
kadonneeksi tai joutua perheväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi tai olla tällaisten 
rikosten tekijä, sekä oikeudenmukaista menettelyä koskevien oikeuksien rikkominen, 
vakavimmat väärinkäyttötavat voivat olla lähtöisin viranomaisista, jotka harjoittavat 
lainvalvontaa;

7. korostaa, että todisteiden keräämisessä ja analysoinnissa on tärkeää käyttää 
automaattisesti tuotettua dataa; muistuttaa, että sekä rikosten ehkäisemisessä että 
rikosoikeudessa virheet data-analyysissa ja sen tulkinnassa tai sen mahdollinen 
väärinkäytös voivat aiheutua siihen liittyvästä inhimillisestä tekijästä, ja kehottaa siksi 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
4 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16. helmikuuta 2017, suosituksista komissiolle robotiikkaa 
koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä (EUVL C 252, 18.7.2018, s. 239).
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noudattamaan varovaisuutta, kun analysoidaan tekoälyteknologian käytön vaikuttavuutta 
ja asianmukaisuutta kaikissa päätöksentekoprosesseissa;

8. kehottaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia, erityisesti lainvalvontaviranomaisia, kuten 
poliisia ja oikeuslaitosta, tiedottamaan kansalaisille tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian käytöstä näiden viranomaisten toimivaltuuksien toteuttamisessa erityisesti 
rikosoikeusasioissa;

9. pitää keskeisenä, että tekoälyjärjestelmien soveltaminen rikosoikeudellisen menettelyn 
yhteydessä takaa rikosoikeudellisen menettelyn perusperiaatteiden, kuten oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettamaa koskeva periaate ja oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin noudattamisen sekä automaattisten 
päätöksentekojärjestelmien seurannan ja riippumattoman valvonnan varmistamisen;

10. pitää tärkeänä ihminen määrää -periaatetta sekä tekoälypohjaisten tai -avusteisten 
tuloksien varmentamista; muistuttaa hallintaan, avoimuuteen, selitettävyyteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvien kysymysten tärkeydestä, jotta varmistetaan 
perusoikeuksien noudattaminen ja vältetään mahdolliset virheet tekoälyssä;

11. korostaa suhtautuvansa varovaisesti biometrisen tunnistusohjelmiston käyttöön; tuo esiin 
epäselvyyden, joka johtuu luontaisista puutteista tietosuojan alalla sekä tietosuojan 
loukkauksista; pitää huolestuttavana ulkomaiden harjoittamaa EU:n kansalaisten 
henkilötietojen kokoamista, joka toteutetaan yksityissektorin kehittäjien ja tarjoajien 
välityksellä;

12. muistuttaa, että nykyisten EU:n tietosuojasääntöjen ja unionin perusoikeuskirjan 
mukaisesti tekoälyä voidaan käyttää biometriseen etätunnistukseen vain silloin, kun 
tällainen käyttö on asianmukaisesti perusteltua ja oikeasuhteista ja siihen sovelletaan 
riittäviä suojatoimia; suhtautuu myönteisesti tekoälyä käsittelevän komission korkean 
tason asiantuntijaryhmän suosituksiin biometrisen tunnistusteknologian oikeasuhteisesta, 
harkitusta ja riskiperusteisesta käytöstä henkilötietosuojaa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti; ehdottaa, että tällaisen teknologian soveltamisen on oltava selvästi perusteltu 
voimassa olevassa lainsäädännössä, ja kehottaa komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti huomioon, kiinnittäen erityistä huomiota 
yksityisyyden takaavaan oikeuteen ja henkilötietojen suojaan;

13. on vahvasti sitä mieltä, että tekoälyn tai siihen liittyvän teknologian tuottamiin päätöksiin 
erityisesti oikeus- ja lainvalvonta-aloilla, joilla niillä on suora ja merkittävä vaikutus 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, olisi sovellettava 
tiukkaa ihmisen tekemää varmistusta ja asianmukaista prosessia;

14. pitää tarpeellisena tarkastella, onko tarkoituksenmukaista voida delegoida 
lainvalvontapäätökset osittain tekoälylle, ja jos näin on, missä olosuhteissa ja missä 
yhteyksissä tällainen tekoälyn käyttö voitaisiin sallia; katsoo, että on suhtauduttava erittäin 
varovaisesti sellaiseen tekoälyyn ja siihen liittyvään teknologiaan, jolla voidaan korvata 
viranomaispäätökset; korostaa, että on kehitettävä tiukkoja eettisiä periaatteita ja 
käytännesääntöjä tekoälyn suunnittelua ja käyttöä varten, jotta voidaan tukea lainvalvojia 
ja oikeusviranomaisia siinä tapauksessa, että lainvalvontapäätöksiä delegoitaisiin 
tekoälylle; viittaa oikeudellisten asioiden valiokunnan meneillään olevaan työhön.
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