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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee 
Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden 
soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset
(2020/2013(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT:n 114 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2018/1488 
Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta1,

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2018 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–
2027 (COM(2018)0434), 

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission valkoisen kirjan tekoälystä – 
Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen (COM(2020)0065),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
Euroopan datastrategiasta (COM(2020)0066),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067),

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä2,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan teollisuuden 
digitalisoinnista3,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman autonomisista 
asejärjestelmistä4,

1 EUVL L 252, 8.10.2018, s. 1.
2 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 239.
3 EUVL C 307, 30.8.2018, s. 163.
4 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 86.
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– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kielellisestä tasa-
arvosta digitaaliajalla5,

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman tekoälyä ja 
robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon komission kesäkuussa 2018 perustaman tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän 8. huhtikuuta 2019 antaman raportin luotettavaa tekoälyä 
koskevista eettisistä ohjeista,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

Johdanto 

A. ottaa huomioon, että tekoäly, robotiikka ja niihin liittyvät teknologiat vaikuttavat 
todennäköisesti suoraan yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin;

B. ottaa huomioon, että unionilla ja sen jäsenvaltioilla on erityinen vastuu varmistaa, että 
nämä teknologiat edistävät kansalaisten hyvinvointia ja yleistä etua;

C. katsoo tämän erityisen vastuun merkitsevän muun muassa, että on tarkasteltava 
kysymyksiä kansainvälisen oikeuden tulkinnasta ja soveltamisesta, siltä osin kuin se 
koskee Euroopan unionia, näiden teknologioiden siviili- ja sotilaskäytön alalla samoin 
kuin kysymyksiä näitä teknologioita koskevista valtion valtuuksista rikosoikeuden 
soveltamisalan ulkopuolella;

D. toteaa, että tässä tarkastelussa tutkitaan, missä määrin kansainvälisen julkisoikeuden ja 
kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä voidaan soveltaa näihin teknologioihin, ja 
nostetaan esiin haasteita, joita viimeksi mainitut asettavat valtion valtuuksille;

E. katsoo näiden ongelmien yhdenmukaisen käsittelyn edellyttävän, että tekoälylle 
hyväksytään yhteinen määritelmä ja että varmistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan periaatteiden noudattaminen;

Tekoälyn määritelmä

1. katsoo, että tekoäly voidaan määritellä menetelmiksi ja menettelyiksi, joiden avulla 
tekniset järjestelmät voivat havainnoida ympäristöään, käsitellä havaintojaan ja ratkaista 
ongelmia itsenäisesti, tehdä päätöksiä, toimia ja oppia tällaisten päätösten ja toimien 
seurauksista;

Kansainvälinen julkisoikeus ja tekoälyn sotilaskäyttö 

5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0332.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0081.
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2. katsoo, että tekoälyn kaiken sotilaskäytön on tapahduttava ihmisen valvonnassa etenkin, 
jotta ihmisellä olisi milloin tahansa mahdollisuus korjata käyttöä taikka keskeyttää tai 
deaktivoida se, jos käytös on ennakoimatonta;

3. katsoo, että tekoälyn sotilaskäyttöä koskevan päätöksentekoprosessin on myös oltava 
jäljitettävissä, jotta voidaan selvittää päätöksen tehneen ihmisen henkilöllisyys ja 
tarvittaessa saattaa hänet vastuuseen;

4. huomauttaa, että tekoälyn sotilaskäytössä on aina noudatettava kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta ja erityisesti 12. elokuuta 1949 tehtyjä Geneven 
yleissopimuksia, etenkin haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden 
henkilöiden suojelun, sotavankien kohtelun ja siviilien suojelun osalta;

5. huomauttaa, että tekoälyn sotilaskäytössä on aina noudatettava 17. heinäkuuta 1998 
tehdyssä Rooman perussäännössä tarkoitettuja periaatteita, jotka koskevat 
joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten kieltämistä;

6. vaatii, että siinä noudatetaan aina suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan sotilastoimen 
laillisuus edellyttää, että tavoite ja käytetyt keinot ovat tasapainossa ja että 
oikeasuhteisuuden arvioinnin tekee tai nimenomaisesti hyväksyy ihminen;

7. korostaa, että edellä esitetty koskee kaikkea tekoälyn sotilaskäyttöä ja varsinkin 
sellaista, jossa tarkoituksena on tiedon käsittely sotilastarkoituksiin, sotilaslogistiikka, 
taistelutehtävien suorittaminen ”yhteistoiminnallisesti” ja päätöksenteon reaaliaikainen 
tukeminen, sekä puolustusjärjestelmiä ja kaikkia tekoälyä hyödyntäviä aseita, mukaan 
lukien tappavat autonomiset asejärjestelmät, jäljempänä ’autonomiset asejärjestelmät’;

8. palauttaa mieliin, että autonomiset asejärjestelmät ovat aseita, jotka pystyvät 
tunnistamaan kohteen ja päättämään hyökkäyksestä ilman ihmisen toimintaa, ja että 
erityisen vaarallisina niiden käyttöön on sovellettava erityisiä kieltoja ja oikeudellisia 
suojatoimia;

9. katsoo, että autonomisista asejärjestelmistä ovat laillisia vain ne, joita valvotaan 
riittävän tarkkaan, jotta ihminen voi ottaa komennon haltuunsa milloin tahansa, ja pitää 
tarpeellisena kieltää järjestelmät, joita ihminen ei lainkaan valvo (”human off the 
loop”);

10. korostaa, että autonomisia asejärjestelmiä olisi käytettävä vain erityistapauksissa ja 
sellaisten lupamenettelyjen mukaisesti, joista määrätään etukäteen yksityiskohtaisesti 
asiakirjoissa, joiden sisältöön tutustumisen asianomainen valtio – riippumatta siitä, 
kuuluuko se Pohjois-Atlantin liittoon – mahdollistaa yleisölle tai ainakin kansalliselle 
parlamentilleen;

11. katsoo, että autonomisten asejärjestelmien on noudatettava tietyistä tavanomaisista 
aseista 10. lokakuuta 1980 tehdyn yleissopimuksen määräyksiä, mukaan lukien kielto 
aiheuttaa ”liiallisia vammoja”;

12. ehdottaa autonomisten asejärjestelmien hallitsemattoman leviämisen estämiseksi, että 
ne sisällytetään niiden aseiden luetteloon, joihin sovelletaan 2. huhtikuuta 2013 tehdyn 
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asekauppasopimuksen määräyksiä ja jotka luetellaan kyseisen sopimuksen 2 artiklassa;

13. vaatii kieltämään autonomisten asejärjestelmien ihmisenkaltaistamisen, jottei robottia 
voitaisi luulla ihmiseksi;

14. palauttaa mieliin, että Euroopan puolustusrahastosta on tarkoitus rahoittaa innovointia 
edistäviä sotilaallisia tutkimushankkeita ja etenkin tekoälyä, myös autonomisia 
asejärjestelmiä, hyödyntäviä hankkeita;

15. esittää, että Euroopan puolustusrahasto muistuttaisi yrityksiä, joiden hankkeita se 
rahoittaa, sekä asianomaisia valtioita siitä, että sen rahoitus ei vapauta niitä 
velvollisuudesta huolehtia tarkkaan, että näihin hankkeisiin liittyvän tekoälyn tuleva 
sotilaskäyttö on tämän mietinnön 2–13 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaista;

Valtion valtuudet: esimerkkialoina terveys ja oikeus

16. teroittaa, että jäsenvaltioiden on syytä varmistaa, ettei kehittyneimpien 
tekoälyteknologioiden oleminen mahtavien konsernien hallussa lopulta johda julkisen 
vallan käytön haastamiseen tai jopa valtion valtuuksien siirtymiseen yksityiselle taholle;

17. pitää olennaisen tärkeänä, että kun julkisissa palveluissa, erityisesti oikeus- ja 
terveydenhuoltopalveluissa, tekoälyjärjestelmä hoitaa vuorovaikutuksen ihmisten 
kanssa, käyttäjälle ilmoitetaan asianmukaisesti, että hänellä on mahdollisuus saada 
pyynnöstä ja viipymättä ammattihenkilön palvelua;

18. katsoo, että henkilöille, joita koskeva viranomaispäätös on tehty yksinomaan tai suurelta 
osin tekoälyjärjestelmän tuotoksen perusteella, olisi kerrottava tästä ja että heille olisi 
annettava pikaisesti edellisessä kohdassa tarkoitettu ilmoitus;

19. toteaa, että tekoälyn odotetaan nousevan yhä merkittävämpään asemaan 
kansanterveyden edistämisessä erityisesti seuraavien sovellusten ansiosta: diagnosointia 
tukevat algoritmit, robottiavusteinen kirurgia, älykkäät proteesit, potilaan kehon 3D-
mallinnukseen perustuvat yksilöllinen hoito, ikääntyneitä avustavat sosiaaliset robotit, 
tiettyjen mielenterveysongelmaisten itsenäistä selviytymistä parantavat digitaaliset 
hoitoratkaisut, ennustava (prediktiivinen) terveydenhuolto ja epidemioiden 
ennakoinnissa käytettävät ohjelmistot;

20. painottaa kuitenkin, että aina, kun tekoälyä hyödynnetään kansanterveyden alalla, on 
varmistettava potilastietojen suojelu ja estettävä niiden hallitsematon jakelu;

21. vaatii, että kaikissa kansanterveyttä palvelevissa tekoälysovelluksissa varmistetaan 
potilaiden yhdenvertainen kohtelu hoidon saatavuuden ja saannin suhteen, säilytetään 
potilaan ja lääkärin vuorovaikutus ja kunnioitetaan aina lääkärinvalaa;

22. panee merkille, että tekoälyä käytetään yhä enemmän oikeuden alalla, jotta tuomarit 
voivat tehdä nopeammin rationaalisia päätöksiä, jotka vastaavat tarkemmin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä;

23. kehottaa siksi tiedottamaan yleisölle kaikista tekoälyn käyttötavoista oikeusalalla, 
välttämään ohjelmoinnin tuottamia syrjintävaikutuksia ja kunnioittamaan jokaisen 
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oikeussubjektin oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa sekä 
kunnioittamaan tuomarin oikeutta poiketa tekoälyn ehdottamasta ratkaisusta, jos hän 
pitää sitä tarpeellisena asian erityispiirteiden vuoksi;

Kansainvälinen yksityisoikeus

24. panee merkille, että koska ihmisen toiminnan kansainvälistyminen verkossa ja 
maailmalla tuottaa aiempaa enemmän kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluvia 
riita-asioita, tekoäly voi auttaa asianosaisia ja tuomareita ratkaisemaan ne luomalla 
malleja, joiden avulla voidaan määrittää kussakin tapauksessa toimivaltainen 
tuomioistuin ja sovellettava laki sekä tunnistaa vaikeimmat lainvalintatilanteet ja 
ehdottaa niihin ratkaisuja;

25. pitää kuitenkin tarpeellisena tiedottaa yleisölle asianmukaisesti tavoista, joilla tekoälyä 
hyödynnetään kansainvälisessä yksityisoikeudessa, ja varmistaa, ettei ohjelmointi tuota 
syrjintää, jonka johdosta suosittaisiin järjestelmällisesti tiettyä kansallista lainsäädäntöä 
muiden kustannuksella;

26. korostaa, että autonomisten ajoneuvojen liikennöinti Euroopan alueella voi johtaa 
erityisen suureen määrään kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluvia riita-asioita, 
joten siihen on sovellettava erityisiä EU:n tason sääntöjä, joissa täsmennetään rajat 
ylittäviin vahinkoihin sovellettava oikeudellinen järjestelmä;

Johtava periaate

27. huomauttaa, että vaikka tekoäly merkitsee tieteellistä edistystä, se ei saa heikentää 
oikeusjärjestystä, vaan sen on päinvastoin aina perustuttava siihen – Euroopan unionissa 
sen toimielinten antamaan ja jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön – ja että 
algoritmien tuomia valtavia mahdollisuuksia ei saa käyttää demokratian ja oikeuden 
ensisijaisuuden sivuuttamiseen, mikä on ollut perusperiaatteena tässä mietinnössä;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tekoälyn vahva kehitys on haaste sekä julkiselle että yksityiselle kansainväliselle oikeudelle 
ja laajemmin valtion valtuuksille. Koska oikeudellisen kehyksen luominen tekoälylle on 
noussut yhdeksi EU:n painopisteistä, Euroopan parlamenttikaan ei voi sivuuttaa tätä 
kysymystä. Tässä mietinnössä pyritään käsittelemään asian tärkeimpiä näkökohtia. 

Kansainvälinen julkisoikeus: tekoälyn sotilaskäyttö 

Suuri osa mietinnöstä on 29. huhtikuuta 2020 päivätyn työasiakirjan mukaisesti omistettu 
tekoälyn sotilaskäytölle, sillä maailman johtavat valtiot pitävät tekoälyn sotilaskäytön 
kehittämistä armeijoidensa prioriteettina. EU:n julistamien arvojen perusteella on 
ymmärrettävää, että se haluaa tekoälyn sotilaskäytölle oikeudellisen kehyksen, jossa otetaan 
huomioon valtioiden ja toisaalta Yhdistyneiden kansakuntien toimivalta.

Tätä kysymystä päätettiin käsitellä kolmesta näkökulmasta. Ensiksi palautetaan mieliin 
periaatteet, joita olisi noudatettava kaikessa tekoälyn sotilaskäytössä: tiedon käsittely 
sotilastarkoituksiin, sotilaslogistiikka, ”yhteistoiminnallinen taistelu” ja päätöksenteon 
reaaliaikainen tukeminen, puolustusjärjestelmät ja kaikki tekoälyä hyödyntävät aseet, mukaan 
lukien autonomiset asejärjestelmät.

Toiseksi todetaan autonomisiin asejärjestelmiin sovellettavan erityisiä periaatteita, koska ne 
ovat erityisen vaarallisia, mitä Euroopan parlamentti korosti jo 12. syyskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa.

Lopuksi käsitellään Euroopan puolustusrahaston roolia. Siitä rahoitetaan jo sotilaallisia 
tutkimushankkeita, joissa hyödynnetään tekoälyä, joten EU on jo suoraan mukana tekoälyn 
sotilaskäytössä.

Valtion valtuudet 

Tekoälyllä on vaikutuksia myös valtion valtuuksiin muilla kuin sotilasaloilla. JURI-
valiokunnassa käytiin 16. kesäkuuta 2020 keskustelu, jossa useat jäsenet pitivät tarpeellisena 
käsitellä myös näitä vaikutuksia. Niinpä niitä päätettiin tarkastella kahdella erityisen 
arkaluonteisella alalla eli terveys ja oikeus.

Kansainvälinen yksityisoikeus

Samassa keskustelussa tietyt jäsenet pyysivät myös tarkastelemaan tekoälyn käytön 
vaikutuksia kansainväliseen yksityisoikeuteen. Tämän johdosta tekstin lopussa käsitellään tätä 
kysymystä, vaikkakin lyhyesti, koska parlamentissa tämän tyyppisten mietintöjen pituus on 
rajoitettu.

Johtava periaate

Vaikka mietinnössä käsitellään monenlaisia asioita, kantavana ajatuksena on sen 
tiedostaminen, että tekoäly voi olla vaaraksi demokratian ja oikeuden ensisijaisuuden 
periaatteiden kunnioittamiselle ja että nämä vaarat on otettava todesta. Martin Heideggerin 
sanoin, ”Olemme kuitenkin pahimmin tekniikan armoilla, jos tutkiskelemme sitä neutraalina”.


