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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

(1) Suuniste eesmärk on edendada usaldusväärse tehisintellekti arendamist. Usaldusväärsel tehisintellektil on 

kolm aspekti, mis iseloomustavad seda kogu süsteemi elutsükli jooksul: a) see peaks olema seaduslik ja 

vastama kõigile kohaldatavatele õigusnormidele, b) see peaks olema eetiline ja tagatud peaks olema 

eetikapõhimõtete ja -väärtuste järgimine, ning c) see peaks olema nii tehniliselt kui ka sotsiaalselt töökindel, 

sest isegi kui kavatsused on head, võivad tehisintellekti süsteemid tekitada tahtmatut kahju. Iga nimetatud 

aspekt on iseenesest vajalik, kuid pole usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks piisav. Ideaaljuhul toimivad 

kõik kolm aspekti omavahel kooskõlas ja kattuvad üksteisega oma töös. Kui praktikas tekivad nende aspektide 

vahel pinged, peaks ühiskond püüdma neid kooskõlla viia.  

(2) Käesolevates suunistes on esitatud raamistik usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks. Raamistikus ei 

käsitleta otseselt usaldusväärse tehisintellekti esimest aspekti (tehisintellekti seaduslikkust)1. Pigem on 

eesmärk pakkuda juhiseid eetilise ja töökindla tehisintellekti edendamiseks ja kindlustamiseks (teine ja kolmas 

aspekt). Neis kõigile sidusrühmadele suunatud suunistes püütakse minna eetikapõhimõtete loetelust 

kaugemale ja esitada juhiseid selle kohta, kuidas saab selliseid põhimõtteid sotsiotehnilistes süsteemides 

kasutuslikule kujule viia. Suunised on koostatud kolmel üldistustasemel, alates kõige üldisemast I peatükist 

kuni kõige konkreetsema III peatükini, lõpetades näidetega selle kohta, millised on võimalused ja tehisintellekti 

süsteemide tõstatatud kriitilised probleemid. 

I. I peatükis määratakse põhiõigustest lähtuva käsituse kohaselt kindlaks eetikapõhimõtted ja nendega 

seotud väärtused, mida tuleb tehisintellekti süsteemide arendamisel, kasutuselevõtmisel ja kasutamisel 

järgida.  

I peatükist tulenevad põhijuhised 

 Arendada tehisintellekti süsteeme, võtta need kasutusele ja neid kasutada viisil, mis järgib järgmisi 

eetikapõhimõtteid: inimeste sõltumatuse austamine, kahju tegemisest hoidumine, õiglus ja 

selgitatavus. Teadvustada nende põhimõtete vahelisi võimalikke pingeid ja tegeleda nendega.  

 Pöörata eriti suurt tähelepanu olukordadele, mis puudutavad haavatavamaid rühmi, näiteks lapsi, 

puuetega inimesi ja teisi, kes on ajalooliselt olnud ebasoodsas olukorras või on tõrjutuse ohus, ning 

olukordadele, mida iseloomustab võimu või teabe asümmeetria, näiteks suhetes tööandjate ja 

töötajate või ettevõtjate ja tarbijate vahel.2 

 Teadvustada ja pidada meeles, et ehkki tehisintellekti süsteemid toovad üksikisikutele ja ühiskonnale 

suurt kasu, kaasnevad nendega ka teatavad riskid ja neil võib olla negatiivne mõju, sealhulgas mõju, 

mida võib olla raske ette näha, kindlaks teha või mõõta (nt demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja 

jaotavale õiglusele või inimmõistusele endale). Võtta vajaduse korral ja proportsionaalselt riski 

suurusega asjakohaseid meetmeid kõnealuste riskide leevendamiseks. 

II. I peatükile tuginevas II peatükis antakse juhiseid selle kohta, kuidas on võimalik luua usaldusväärne 

tehisintellekt, ning loetletakse seitse nõuet, millele tehisintellekti süsteemid peaksid vastama. Nende 

rakendamiseks saab kasutada nii tehnilisi kui ka muid meetodeid.  

                                                           
1  Kõigi käesolevas dokumendis esitatud normatiivsete väidetega tahetakse anda juhiseid usaldusväärse tehisintellekti teise ja 

kolmanda aspekti (eetiline ja töökindel tehisintellekt) saavutamiseks. Nende väidetega ei ole tahetud anda õigusalast nõu ega 
pakkuda suuniseid kehtivate õigusaktide järgimiseks, kuigi tuleb tunnistada, et paljusid neist väidetest on kehtivas õiguses juba 
teatavates piirides arvesse võetud. Selle kohta vt alates punktist 21.  
2  Vt ELi põhiõiguste harta (ELi harta) artiklid 24–27, milles käsitletakse laste ja eakate õigusi, puuetega inimeste integreerimist 
ühiskonda ja töötajate õigusi. Vt ka artikkel 38, milles käsitletakse tarbijakaitset.  
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II peatükist tulenevad põhijuhised 

 Veenduda, et tehisintellekti süsteemide arendamine, kasutuselevõtmine ja kasutamine vastab 

usaldusväärse tehisintellekti nõuetele: 1) inimese toimevõime ja järelevalve, 2) tehniline töökindlus ja 

ohutus, 3) privaatsus ja andmehaldus, 4) läbipaistvus, 5) mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja 

õiglus, 6) keskkonnaalane ja ühiskondlik heaolu ning 7) vastutuse võtmine.  

 Kaaluda nende nõuete rakendamise tagamiseks nii tehnilisi kui ka muid meetodeid.  

 Soodustada teadusuuringuid ja innovatsiooni, et aidata tehisintellekti süsteeme hinnata ja nõudeid 

veelgi paremini täita; levitada tulemusi ja avada küsimusi laiemale avalikkusele ning koolitada 

süstemaatiliselt tehisintellekti eetika ekspertide uut põlvkonda. 

 Anda sidusrühmadele selgelt ja ettevaatavalt teavet tehisintellekti süsteemi suutlikkuse ja piirangute 

kohta, et nad saaksid seada realistlikke ootusi, ja nõuete rakendamise viisi kohta. Anda kasutajatele 

selgelt teada, et tegemist on tehisintellekti süsteemiga. 

 Hõlbustada tehisintellekti süsteemide jälgitavust ja auditeeritavust, eriti kriitilistes kontekstides või 

olukordades.  

 Kaasata sidusrühmasid kogu tehisintellekti süsteemi elutsükli jooksul. Edendada koolitust ja väljaõpet 

nii, et kõik sidusrühmad oleksid usaldusväärsest tehisintellektist teadlikud ja saaksid sellealast 

koolitust. 

 Meeles tuleb pidada asjaolu, et eri põhimõtete ja nõuete vahel võivad tekkida sügavad pinged. Teha 

pidevalt kindlaks, hinnata ja dokumenteerida tehtud kompromissid ja nende lahendused ning neist 

teavitada. 

III. III peatükis esitatakse konkreetne ja mitteammendav usaldusväärse tehisintellekti kontrollnimekiri, mille 

eesmärk on II peatükis toodud nõuete kasutuslikule kujule viimine. Kõnealust kontrollnimekirja tuleb 

kohandada vastavalt tehisintellekti süsteemi konkreetsele otstarbele.3  

III peatükist tulenevad põhijuhised 

 Kui tegeletakse tehisintellekti süsteemide arendamise, juurutamise või kasutamisega, tuleb 

kasutusele võtta usaldusväärse tehisintellekti hindamine ning kohandada seda vastavalt süsteemi 

konkreetsele otstarbele.  

 Meeles tuleb pidada, et selline kontrollnimekiri ei ole kunagi ammendav. Usaldusväärset 

tehisintellekti ei saa tagada lahtritesse ristikeste tegemisega, vaid usaldusväärsuse saavutamiseks 

tuleb kogu tehisintellekti süsteemi elutsükli jooksul pidevalt tegeleda nõuete kindlakstegemise ja 

rakendamise, lahenduste hindamise ja saadavate tulemuste parandamisega ning sellesse tuleb 

kaasata ka sidusrühmad. 

(3) Dokumendi viimase osa eesmärk on täpsustada mõningaid raamistikus läbivalt käsitletud küsimusi, tuues 

näiteid kasulikest võimalustest, mille poole tuleks püüelda, ja tehisintellekti süsteemide tõstatatud kriitilistest 

probleemidest, mida tuleks hoolega kaaluda.  

(4) Ehkki käesolevate suuniste eesmärk on anda juhiseid tehisintellekti rakenduste kohta üldiselt ja luua 

horisontaalne alus usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks, tekitavad eri olukorrad eri probleeme. Seetõttu 

tuleks uurida, kas tehisintellekti süsteemide kontekstipõhisust arvestades oleks lisaks sellele horisontaalsele 

raamistikule vaja ka valdkondlikku käsitust. 

(5) Suunised ei asenda mingil moel praegust või tulevast poliitikat ega õigusnorme ega takista nende 

                                                           
3  Kooskõlas punktis 2 sätestatud raamistiku ulatusega ei anta selles kontrollnimekirjas nõu, kuidas tagada vastavus 
õigusnormidele (seaduslik tehisintellekt), vaid piirdutakse juhiste andmisega usaldusväärse tehisintellekti teise ja kolmanda 
aspekti (tehisintellekti eetilisuse ja töökindluse) tagamise kohta. 
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kehtestamist. Suuniseid tuleks käsitada pidevalt muutuva dokumendina, mida tuleb aja jooksul läbi vaadata ja 

ajakohastada, et käia kaasas tehnoloogia, meie sotsiaalsete keskkondade ja teadmiste pideva arenguga. 

Käesolev dokument kujutab endast lähtekohta arutelule, mida peetakse Euroopa jaoks usaldusväärse 

tehisintellekti4 üle . Suuniste eesmärk on edendada teadusuuringuid, mõtisklusi ja arutelu tehisintellekti 

eetilise raamistiku üle mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas.  

                                                           
4  Seda ideaali kavatsetakse kohaldada ELi liikmesriikides arendatavate, kasutusele võetavate ja kasutatavate 
tehisintellekti süsteemide ning ka mujal arendatavate või toodetavate, kuid ELis kasutusele võetavate ja kasutatavate süsteemide 
suhtes. Käesolevas dokumendis mõeldakse „Euroopa“ all ELi liikmesriike. Samas püüeldakse selle poole, et need suunised oleksid 
olulised ka väljaspool ELi. Sellega seoses võib märkida ka seda, et nii Norra kui ka Šveits osalevad tehisintellekti kooskõlastatud 
kavas, milles komisjon ja liikmesriigi jõudsid kokkuleppele ja mis avaldati 2018. aasta detsembris.  
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A. SISSEJUHATUS 

(6) Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) esitas 25. aprilli 2018. aasta ja 7. detsembri 2018. aasta teatistes oma 

nägemuse tehisintellektist, mis toetab „Euroopas loodud eetilist, turvalist ja tipptasemel tehisintellekti“.5 

Komisjoni nägemus tugineb kolmele sambale: i) tehisintellekti valdkonda tehtavate avalike ja 

erainvesteeringute suurendamine, et edendada tehisintellekti kasutuselevõttu, ii) sotsiaalmajanduslikeks 

muutusteks valmistumine ning iii) asjakohase eetika- ja õigusraamistiku loomine euroopalike väärtuste 

tugevdamiseks. 

(7) Et toetada sellise nägemuse elluviimist, moodustas komisjon kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma (AI 

HLEG), mis on sõltumatu rühm, kelle ülesandeks on tehtud kahe dokumendi koostamine: 1) tehisintellekti 

eetikasuunised ning 2) poliitika- ja investeerimissoovitused.  

(8) Käesolev dokument sisaldab tehisintellekti eetikasuuniseid, mida on muudetud pärast meie rühma täiendavat 

arutelu, võttes arvesse 18. detsembril 2018 avaldatud teksti käsitlenud avalikul konsultatsioonil esitatud 

tagasisidet. Dokument tugineb teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma6 tööle ning selles 

lähtutakse teistest sarnastest tegevustest7. 

(9) Viimastel kuudel on meie eksperdirühma 52 liiget kohtunud, arutanud ja suhelnud, juhindudes Euroopa 

juhtlausest „Ühinenud mitmekesisuses“. Me usume, et tehisintellekt võib ühiskonda märkimisväärselt ümber 

kujundada. Tehisintellekt ei ole eesmärk omaette, vaid pigem lootustandev vahend inimkonna elujärje 

parandamiseks, mis suurendaks nii üksikisikute kui ka kogu ühiskonna heaolu ja üldist hüvangut ning tooks 

kaasa edu ja innovatsiooni. Eelkõige võivad tehisintellekti süsteemid aidata saavutada ÜRO kestliku arengu 

eesmärke, näiteks edendada soolist tasakaalu ja toetada võitlust kliimamuutustega, muuta loodusvarade 

kasutamise otstarbekamaks, parandada inimeste tervist, liikuvust ja tootmisprotsesse ning toetada kestliku 

arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse näitajate saavutamisel tehtud edusammude jälgimist. 

(10) Selleks peavad tehisintellekti süsteemid8 olema inimkesksed ning lähtuma kindlast kavatsusest kasutada neid 

inimkonna huvides ja üldise hüvangu nimel, et suurendada inimeste heaolu ja vabadust. Ehkki tehisintellekti 

süsteemid pakuvad suurepäraseid võimalusi, kaasnevad nendega ka teatavad riskid, millega tuleb tegeleda 

asjakohaselt ja proportsionaalselt. Praegu on meil suurepärane võimalus nende arendamist kujundada. 

Tahame tagada tehisintellekti lahenduste kasutamise sotsiotehnilise keskkonna usaldusväärsuse ning tahame, 

et tehisintellekti süsteemide tootjad saaksid konkurentsieelise tänu usaldusväärse tehisintellekti lõimimisele 

oma toodetesse ja teenustesse. Sellega kaasneb püüe suurendada tehisintellekti süsteemidest saadavat kasu, 

hoides ära ja minimeerides samal ajal nende riske.  

(11) Kiirete tehnoloogiliste muutuste kontekstis on meie arvates oluline, et ühiskondade, kogukondade, 

majanduste ja kestliku arengu siduvaks elemendiks jääks usaldus. Seetõttu on usaldusväärne tehisintellekt 

meie olulisim eesmärk, sest inimesed ja kogukonnad saavad olla tehnoloogia arengus ja selle rakendustes 

kindlad ainult juhul, kui on loodud selge ja terviklik raamistik selle usaldusväärsuse saavutamiseks.  

(12) Meie arvates peaks Euroopa valima just selle tee, et olla tipptasemel ja eetilise tehnoloogia juhtiv piirkond. 

Euroopa kodanikena püüame kasu saada just usaldusväärsest tehisintellektist ja seda viisil, mis on kooskõlas 

meie põhiväärtustega: inimõiguste austamise, demokraatia ja õigusriigi põhimõttega. 

                                                           
5   COM(2018) 237 ja COM(2018) 795. Pange tähele, et mõistet „Euroopas loodud“ kasutatakse komisjoni 
tekstides läbivalt. Suuniste eesmärk ei ole hõlmata üksnes Euroopas loodud tehisintellekti süsteeme, vaid ka mujal arendatud ja 
Euroopas kasutusele võetud või kasutatavaid süsteeme. Seetõttu püüame käesolevas dokumendis läbivalt edendada 
usaldusväärset tehisintellekti Euroopa jaoks.  

6   Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm (EGE) on komisjoni nõuanderühm. 

7   Vt COM(2018) 237 punkt 3.3. 

8   Käesolevas dokumendis kasutatud tehisintellekti süsteemide mõiste on määratletud dokumendi lõpus olevas 
sõnastikus. Seda määratlust on täpsemalt käsitletud kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma koostatud ja käesolevatele 
suunistele lisatud eraldi dokumendis, mis kannab pealkirja „Tehisintellekti määratlus: peamised võimalused ja teadusvaldkonnad.“ 
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Usaldusväärne tehisintellekt 

(13) Usaldusväärsus on eeltingimus selleks, et inimesed ja ühiskonnad tehisintellekti süsteeme arendaksid, 

kasutusele võtaksid ja kasutaksid. Kui tehisintellekti süsteemid – ja nende taga olevad inimesed – ei ole selgelt 

usaldamist väärt, võivad ilmneda soovimatud tagajärjed ning tehisintellekti süsteemide kasutuselevõtt võib 

takerduda, mis ei lase nendega kaasnevat võimalikku suurt sotsiaalset ja majanduslikku kasu realiseerida. 

Selleks et Euroopa neist hüvedest reaalselt kasu saaks, peab usaldusväärse tehisintellekti tagamine ja 

levitamine meie arvates lähtuma esmajoones eetikast. 

(14) Usaldus tehisintellekti süsteemide arendamise, kasutuselevõtmise ja kasutamise vastu ei puuduta ainult 

puhttehnoloogilisi omadusi, vaid ka nende sotsiotehniliste süsteemide omadusi, mille jaoks tehisintellekti 

rakendusi kasutatakse9. Nagu ka lennunduse, tuumaenergia või toiduohutuse vastu tuntava usalduse (või selle 

kaotuse) puhul, ei olene usalduse tekkimine üksnes tehisintellekti süsteemi aspektidest, vaid süsteemist selle 

üldises kontekstis. Usaldusväärse tehisintellekti poole püüdlemine ei puuduta mitte ainult tehisintellekti 

süsteemi kui sellise usaldusväärsust, vaid nõuab terviklikku ja süsteemset lähenemist, mis hõlmab kõigi nende 

osalejate ja protsesside usaldusväärsust, mis või kes kuuluvad süsteemi sotsiotehnilisse konteksti kogu selle 

elutsükli jooksul. 

(15) Usaldusväärsel tehisintellektil on kolm aspekti, mis iseloomustavad seda kogu süsteemi elutsükli jooksul:  

1. see peaks olema seaduslik ja tagama, et järgitakse kõiki kohaldatavaid õigusnorme; 

2. see peaks olema eetiline ja tagatud peaks olema eetikapõhimõtete ja -väärtuste järgimine, ning  

3. see peaks olema nii tehnilisest kui ka sotsiaalsest seisukohast töökindel, sest isegi kui kavatsused on head, 

võivad tehisintellekti süsteemid tekitada tahtmatut kahju. 

(16) Igaüks neist kolmest aspektist on vajalik, aga iseenesest mitte piisav usaldusväärse tehisintellekti 

saavutamiseks10. Ideaaljuhul toimivad kõik kolm omavahel kooskõlas ja kattuvad üksteisega oma töös. Ent 

praktikas võivad nende omaduste vahel tekkida pinged (näiteks siis, kui olemasoleva õiguse kohaldamisala ja 

sisu ei pruugi olla vastavuses eetikanormidega). Meie individuaalne ja kollektiivne vastutus ühiskonnana on 

tegutseda selle tagamise nimel, et kõik kolm aspekti aitaksid kindlustada usaldusväärse tehisintellekti.11 

(17) Usaldusväärne lähenemisviis on „vastutustundliku konkurentsivõime“ oluline eeldus, sest loob aluse, millele 

toetudes võivad kõik, keda tehisintellekti süsteemid mõjutavad, olla kindlad, et selliste süsteemide 

kavandamine, arendamine ja kasutamine on seaduslik, eetiline ja töökindel. Suuniste eesmärk on edendada 

vastutustundlikku ja kestlikku tehisintellekti innovatsiooni Euroopas. Suunistega tahetakse muuta eetika 

tehisintellekti ainulaadse käsituse väljatöötamise peamiseks tugisambaks. Sellise käsituse eesmärk on toetada, 

suurendada ja kaitsta nii üksikisikute heaolu kui ka ühiskonna üldist hüvangut. Usume, et see annab Euroopale 

võimaluse olla kogu maailmas meie isiklikku ja kollektiivset usaldust vääriva tipptasemel tehisintellekti 

eestvedaja. Vaid siis, kui usaldusväärsus on tagatud, saavad Euroopa inimesed tehisintellekti süsteemidest täit 

kasu, teades kindlalt, et on olemas meetmed nende võimalike riskide eest kaitsmiseks.  

(18) Tehisintellekti süsteemide kasutamine ei lõpe riigipiiril ja sama kehtib ka nende mõju kohta. See tähendab, et 

tehisintellektiga kaasnevate üleilmsete võimaluste ja probleemide jaoks on vaja üleilmseid lahendusi. Seetõttu 

julgustame kõiki sidusrühmi tegema tööd usaldusväärse tehisintellekti arendamise üldraamistiku nimel, et 

saavutada rahvusvaheline üksmeel ning edendada ja toetada samal ajal meie põhiõigustel põhinevat käsitust. 

 

Sihtrühm ja kohaldamisala  

                                                           
9  Need süsteemid hõlmavad inimesi, riiklikke osalejaid, äriühinguid, taristut, tarkvara, protokolle, standardeid, valitsemist, kehtivat 
õigust, järelevalvemehhanisme, stiimuleid, auditeerimismenetlusi, parimatest tavadest teavitamist jm.  
10  See ei välista võimalust, et praegu või edaspidi võivad vajalikuks osutuda lisatingimused.  

11  Samuti tähendab see, et kui kehtiv õigus ei ole eetikapõhimõtetega vastuolus, peavad seadusandjad või 
poliitikakujundajad selle läbi vaatama. 
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(19) Suunised on suunatud kõigile tehisintellekti sidusrühmadele, kes kavandavad, arendavad, võtavad kasutusele, 

rakendavad või kasutavad tehisintellekti või keda see mõjutab, muu hulgas ettevõtjatele, organisatsioonidele, 

teadlastele, avalike teenuste osutajatele, valitsusasutustele, institutsioonidele, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele, üksikisikutele, töötajatele ja tarbijatele. Usaldusväärse tehisintellekti saavutamisele 

pühendunud sidusrühmad võivad kasutada neid suuniseid vabatahtlikult kui metoodikat, millele toetudes anda 

oma põhimõtetele kasutuslik kuju; eeskätt saab oma tehisintellekti süsteemide arendamis- ja 

kasutuselevõtuprotsessides kasutada III peatükis esitatud praktilist kontrollnimekirja. Samuti võib kõnealune 

kontrollnimekiri täiendada olemasolevaid hindamisprotsesse ning selle võib neisse protsessidesse lõimida.  

(20) Suuniste eesmärk on anda üldisi juhiseid tehisintellekti rakenduste kohta ning luua laiapõhjaline alus 

usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks. Ent erisugused olukorrad tekitavad erisuguseid probleeme. 

Muusikat soovitavad tehisintellekti süsteemid ei tekita samu eetilisi probleeme nagu kriitilist arstiabi pakkuvad 

tehisintellekti süsteemid. Erinevad võimalused ja probleemid tekivad ka tehisintellekti süsteemide puhul, mida 

kasutatakse ettevõtja ja tarbija, ettevõtjate, tööandja ja töötaja ning avaliku sektori ja kodaniku vaheliste 

suhete kontekstis või üldisemalt eri sektorites või eri kasutusjuhtudel. Arvestades tehisintellekti süsteemide 

kontekstipõhisust, on seega selge, et käesolevaid suuniseid rakendades tuleb neid konkreetse 

tehisintellektirakenduse jaoks kohandada. Peale selle tuleks uurida vajadust täiendava valdkondliku käsituse 

järele, mis täiendaks käesolevas dokumendis välja pakutud üldisemat horisontaalset raamistikku.  

Et saada paremini aru juhiste rakendamise võimalustest horisontaalsel tasandil ja valdkondlikku käsitust 

nõudvatest küsimustest, kutsume kõiki sidusrühmi üles katsetama selle raamistiku praktilist kasutust toetavat 

usaldusväärse tehisintellekti kontrollnimekirja (III peatükk) ning andma meile tagasisidet. Katsetamisetapi 

käigus kogutud tagasiside põhjal vaatame käesolevate suuniste kontrollnimekirja 2020. aasta alguseks uuesti 

läbi. Katsetamisetapp algab 2019. aasta suvel ja kestab aasta lõpuni. Osaleda saavad kõik huvitatud 

sidusrühmad, kes näitavad üles oma huvi Euroopa tehisintellekti liidu kaudu.  

 

B. USALDUSVÄÄRSE TEHISINTELLEKTI RAAMISTIK 

(21) Käesolevates suunistes sõnastatakse usaldusväärse tehisintellekti saavutamise raamistik, mis põhineb Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas (ELi hartas) ja asjaomases rahvusvahelises inimõigustealases õiguses sätestatud 

põhiõigustel. Allpool käsitleme lühidalt usaldusväärse tehisintellekti kolme aspekti. 

Seaduslik tehisintellekt 

(22) Tehisintellekti süsteemid ei toimi seadusetus maailmas. Euroopa, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 

kohaldatakse juba mitmeid õiguslikult siduvaid õigusnorme või on need praegu asjakohased tehisintellekti 

süsteemide arendamise, kasutuselevõtmise ja kasutamise seisukohast. Asjakohased õiguslikud allikad on muu 

hulgas ELi esmane õigus (Euroopa Liidu aluslepingud ja põhiõiguste harta), ELi teisene õigus (näiteks 

andmekaitse üldmäärus, diskrimineerimisvastased direktiivid, masinadirektiiv, tootevastutuse direktiiv, 

isikustamata andmete vaba liikumist käsitlev määrus, tarbijaõigus ning tööohutuse ja töötervishoiu direktiivid), 

kuid ka ÜRO inimõiguste lepingud ja Euroopa Nõukogu konventsioonid (näiteks Euroopa inimõiguste 

konventsioon) ja mitmed ELi liikmesriikide seadused. Lisaks horisontaalselt kohaldatavatele õigusnormidele on 

olemas mitmesugused valdkondlikud õigusnormid, mida kohaldatakse konkreetsete tehisintellekti rakenduste 

suhtes (näiteks meditsiiniseadmete määrus tervishoiusektoris).  

(23) Õiguses on sätestatud positiivsed ja negatiivsed kohustused, mis tähendab, et õiguse tõlgendamisel ei tuleks 

viidata üksnes sellele, mida ei tohi teha, vaid ka sellele, mida tuleks teha. Õigus mitte ainult ei keela teatud 

toiminguid, vaid ka võimaldab teisi. Seoses sellega võib märkida, et ELi harta sisaldab artikleid 

„ettevõtlusvabaduse“ ja „kunsti ja teaduse vabaduse“ kohta kõrvuti artiklitega, mis puudutavad meile 

tehisintellekti usaldusväärsuse tagamisel tuttavamaid küsimusi, näiteks andmekaitset ja 

diskrimineerimiskeeldu.  
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(24) Suunistes ei käsitleta otseselt usaldusväärse tehisintellekti esimest aspekti (seaduslikku tehisintellekti), pigem 

on eesmärk pakkuda juhiseid teise ja kolmanda aspekti (eetilise ja töökindla tehisintellekti) edendamise ja 

kindlustamise kohta. Kuigi sageli on kahte viimast aspekti olemasolevates õigustes juba teatud ulatuses 

käsitletud, võib nende täielik teostamine ulatuda olemasolevatest juriidilistest kohustustest kaugemale. 

(25) Käesoleva dokumendi sisu ei saa käsitada ega tõlgendada õigusalase nõu või juhistena selle kohta, kuidas 

saavutada praegu kohaldatavate õigusnormide ja nõuete järgimine. Miski selles dokumendis ei anna juriidilisi 

õigusi ega kehtesta juriidilisi kohustusi kolmandatele isikutele. Samas tuletame meelde, et iga füüsiline või 

juriidiline isik on kohustatud õigusakte täitma – olgu siis tegemist õigusaktidega, mis kehtivad praegu või mis 

võetakse vastu edaspidi vastavalt tehisintellekti arengule. Suunistes lähtutakse eeldusest, et kõik juriidilised 

õigused ja kohustused, mida kohaldatakse tehisintellekti arendamise, kasutuselevõtmise ja kasutamisega 

seotud protsesside ja tegevuste suhtes on jätkuvalt kohustuslikud ja neid tuleb nõuetekohaselt järgida.  

Eetiline tehisintellekt  

(26) Usaldusväärse tehisintellekti saavutamine ei nõua mitte ainult õigusaktide järgimist, mis on vaid üks selle 

kolmest aspektist. Seadused ei ole alati vastavuses tehnika arenguga, mõnikord võivad need olla vastuolus 

eetikanormidega või ei pruugi lihtsalt sobida teatud probleemide käsitlemiseks. Selleks, et tehisintellekti 

süsteemid oleksid usaldusväärsed, peaksid need olema ka eetilised, et tagatud oleks kooskõla 

eetikanormidega.  

Töökindel tehisintellekt 

(27) Isegi kui eetiline eesmärk on tagatud, peavad inimesed ja ühiskond olema kindlad, et tehisintellekti süsteemid 

ei tekita tahtmatut kahju. Sellised süsteemid peaksid toimima ohutult, turvaliselt ja usaldusväärselt ning 

tahtmatute kahjulike mõjude vältimiseks tuleks ette näha kaitsemeetmed. Seetõttu on oluline tagada, et 

tehisintellekti süsteemid oleks töökindlad. See on vajalik nii tehnilisest küljest (tagada tuleb süsteemi tehniline 

töökindlus, arvestades vajadusi konkreetses kontekstis, näiteks rakendamisvaldkonnas või elutsükli etapis) kui 

ka sotsiaalsest seisukohast (nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta konteksti ja keskkonda, kus süsteem toimib). 

Eetiline ja töökindel tehisintellekt on seega tihedalt omavahel seotud ja täiendavad üksteist. I peatükis esitatud 

põhimõtted ja II peatükis neist tuletatud nõuded käsitlevad mõlemat aspekti.  

Raamistik 

(28) Käesoleva dokumendi suunised on esitatud kolmel üldistustasemel, alates kõige üldisemast I peatükist ja 

lõpetades kõige konkreetsema III peatükiga: 

I) Usaldusväärse tehisintellekti alused. I peatükis on kirjeldatud usaldusväärse tehisintellekti aluseid ja 

esitatud selle põhiõigustel12 põhinev käsitus. Selles loetletakse eetikapõhimõtted, mida tuleb järgida eetilise ja 

töökindla tehisintellekti tagamiseks, ning kirjeldatakse neid. 

II) Usaldusväärse tehisintellekti teostamine. II peatükis vormitakse need eetikapõhimõtted seitsmeks 

nõudeks, mida tehisintellekti süsteemid peaksid rakendama ja järgima kogu oma elutsükli jooksul. Lisaks 

pakutakse seal nende nõuete rakendamiseks nii tehnilisi kui ka muid meetodeid.  

III) Usaldusväärse tehisintellekti hindamine. Tehisintellekti praktikud ootavad konkreetseid juhiseid. Seetõttu 

esitatakse III peatükis esialgne ja mitteammendav usaldusväärse tehisintellekti kontrollnimekiri II peatüki 

nõuete kasutuslikule kujule viimiseks. Hindamist tuleks kohandada vastavalt konkreetse süsteemi rakendusele.  

(29) Dokumendi viimases osas tutvustatakse kasulikke võimalusi ja kriitilisi probleeme, mida tehisintellekti 

                                                           
12  Põhiõigused on nii rahvusvahelise kui ka ELi inimõigustealase õiguse aluseks ning neile toetuvad ka ELi asutamislepingute 
ja ELi põhiõiguste hartaga tagatud õiguslikult jõustatavad õigused. Kuna põhiõigused on õiguslikult siduvad, kuulub nende järgimine 

usaldusväärse tehisintellekti esimese aspekti – seadusliku tehisintellekti – alla. Põhiõigusi võib siiski tõlgendada ka nii, et neis kajastuvad 

kõigi inimeste eriomased moraalsed õigused, mis tulenevad inimeseks olemisest, olenemata sellest, kas need on õiguslikult siduvad või ei. 
Seega kuuluvad need ka usaldusväärse tehisintellekti teise aspekti ehk eetilise tehisintellekti juurde.  
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süsteemid tekitavad ja mida tuleks arvestada ning mille puhul sooviksime õhutada edasist arutelu.  

(30) Suuniste struktuur on näha alloleval joonisel 1. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Suunised kui usaldusväärse tehisintellekti raamistik 
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I. I peatükk. Usaldusväärse tehisintellekti alused  

(31) Käesolevas peatükis kirjeldatakse usaldusväärse tehisintellekti aluseid, mis lähtuvad põhiõigustest ja 

väljenduvad neljas eetikapõhimõttes, mida tuleks eetilise ja töökindla tehisintellekti tagamisel järgida. Peatükk 

tugineb suurel määral eetika valdkonnale.  

(32) Tehisintellekti eetika on rakenduseetika alavaldkond, mis keskendub tehisintellekti arendamisel, 

kasutuselevõtmisel ja kasutamisel tekkivatele eetilistele probleemidele. Selle peamine ülesanne on teha 

kindlaks, mil moel saab tehisintellekt üksikisiku heaolu edendada või halvendada kas elukvaliteedi või 

demokraatliku ühiskonna toimimiseks vajaliku inimeste sõltumatuse ja vabaduse mõttes.  

(33) Tehisintellekti tehnoloogiat puudutaval eetilisel analüüsil võib olla mitu eesmärki. Esiteks võib see elavdada 

arutelu, mis käsitleb vajadust kaitsta inimesi ja rühmi kõige esmasemal tasandil. Teiseks võib see ergutada 

eetilisi väärtusi edendavat uudset innovatsiooni, millega aidatakse saavutada näiteks ÜRO kestliku arengu 

eesmärke13, mis on tulevasse ELi 2030. aasta tegevuskavasse kindlalt sisse kirjutatud14. Kuigi käesolevas 

dokumendis pööratakse tähelepanu peamiselt esimesena nimetatud eesmärgile, ei tohiks alahinnata eetika 

olulisust ka teise eesmärgi puhul. Usaldusväärne tehisintellekt võib parandada nii üksikisiku head käekäiku kui 

ka kollektiivset heaolu, luues jõukust ja väärtust ning suurendades rikkust. See võib aidata ühiskonda 

õiglasemaks muuta tänu kodanike tervise ja heaolu suurendamisele viisil, mis soodustab võrdsust 

majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise võimaluste jagamisel. 

(34) Seetõttu on hädavajalik, et mõistaksime, kuidas tehisintellekti arendamist, kasutuselevõtmist ja kasutamist 

kõige paremini toetada, et tagada tehisintellektipõhises maailmas igaühele võimalused eduks, ning kuidas luua 

paremat tulevikku, olles samal ajal üleilmselt konkurentsivõimeline. Sarnaselt ükskõik millise võimsa 

tehnoloogiaga, tekitab tehisintellekti süsteemide kasutamine meie ühiskonnas mitu eetilist probleemi, näiteks 

seoses nende mõjuga inimestele ja ühiskonnale, otsustamisvõimalustele ja ohutusele. Kui hakkame üha 

rohkem tehisintellekti süsteemide abi kasutama või otsuseid tehisintellekti süsteemidele delegeerima, peame 

olema veendunud, et nende süsteemide mõju inimese elule on õiglane, et need süsteemid on kooskõlas 

absoluutsete väärtustega ja suudavad vastavalt toimida ning et kõige selle tagamiseks on olemas sobivad 

vastutuse võtmise protsessid.  

(35) Euroopa peab määratlema, milline on see tehisintellektiküllase tuleviku normatiivne nägemus, mille ta soovib 

teostada. Sellest johtuvalt tuleb ühtlasi mõista, millist tehisintellekti tuleks Euroopas selle nägemuse 

saavutamiseks uurida, arendada, kasutusele võtta ja kasutada. Käesoleva dokumendiga kavatseme aidata 

kaasa sellele jõupingutusele, võttes kasutusele usaldusväärse tehisintellekti mõiste, mis on meie arvates õige 

viis tehisintellekti sisaldava tuleviku rajamiseks. Tulevik, kus tehisintellekti süsteemide aluseks on demokraatia, 

õigusriigi põhimõte ja põhiõigused ja kus sellised süsteemid pidevalt täiustavad ja kaitsevad demokraatlikku 

kultuuri, võimaldab luua keskkonna, kus innovatsioon ja vastutustundlik konkurentsivõime saavad õitseda. 

(36) Valdkonnapõhine eetikakoodeks – ükskõik kui järjepidev, peenelt väljatöötatud ja detailsed selle tulevased 

versioonid on – ei saa kunagi asendada eetilist mõtteviisi, mis peab alati võtma arvesse konteksti üksikasju, 

mida üldistes suunistes kirjeldada ei saa. Lisaks reeglite kogumi väljatöötamisele eeldab usaldusväärse 

tehisintellekti tagamine seda, et me loome ja säilitame eetilise kultuuri ja mõttelaadi avaliku arutelu, hariduse 

ja praktilise õppimise kaudu. 

 

1. Põhiõigused kui moraalsed ja juriidilised õigused 

                                                           
13  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_et  

14  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_et
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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(37) Meie usume, et tehisintellekti eetika käsitus peaks põhinema ELi aluslepingutes,15 ELi põhiõiguste hartas (ELi 

hartas) ja rahvusvahelises inimõigustealases õiguses16 sätestatud põhiõigustele. Põhiõiguste austamine 

demokraatia ja õigusriigi raames tagab kõige lootustandvama aluse nende abstraktsete eetikapõhimõtete ja -

väärtuste kindlakstegemiseks, mida saab tehisintellekti kontekstis kasutuslikule kujule viia.  

(38) ELi aluslepingutes ja ELi hartas on ette nähtud rida põhiõigusi, mida ELi liikmesriigid ja ELi institutsioonid on ELi 

õiguse rakendamisel juriidiliselt kohustatud austama. Neid õigusi on kirjeldatud ELi hartas, viidates väärikusele, 

vabadustele, võrdsusele ja solidaarsusele, kodanike õigustele ja õiglusele. Neid õigusi ühendavat ühist alust 

võib tõlgendada nii, et see rajaneb inimväärikuse austamisele – kajastades seeläbi seda, mida kirjeldame kui 

inimkeskset käsitust, mille puhul on inimestel ainulaadne ja võõrandamatu moraalne ülimuslikkus kodaniku-, 

poliitika-, majandus- ja sotsiaalvaldkonnas.17  

(39) Kuigi ELi hartas sätestatud õigused on õiguslikult siduvad,18 on oluline tunnistada, et põhiõigused ei paku igal 

juhul laialdast õiguskaitset. Näiteks ELi harta puhul on oluline rõhutada, et selle kohaldamisala piirdub ELi 

õiguse valdkondadega. Rahvusvaheline inimõigustealane õigus ja eelkõige Euroopa inimõiguste kaitse 

konventsioon on ELi liikmesriikide jaoks õiguslikult siduvad, seda ka valdkondades, mis jäävad väljapoole ELi 

õiguse kohaldamisala. Samal ajal tuleb rõhutada, et põhiõigused on antud inimestele ja (teataval määral) 

rühmadele ka tänu nende kui inimeste moraalsele staatusele, sõltumata nende õigusjõust. Seega kuuluvad 

põhiõigused, mida käsitletakse õiguslikult jõustatavate õigustena, usaldusväärse tehisintellekti esimese aspekti 

(seadusliku tehisintellekti) alla, mis tagab õiguse järgimise. Inimestele loomuomasele moraalsele staatusele 

tuginevad ja iga inimese õigustena käsitatavad põhiõigused on aluseks ka usaldusväärse tehisintellekti teisele 

aspektile (eetilise tehisintellekti), mis on seotud eetiliste normidega, mis ei pruugi olla õiguslikult siduvad, kuid 

on usaldusväärsuse tagamisel kriitilise tähtsusega. Kuna käesoleva dokumendi eesmärk ei ole anda juhiseid 

esimese aspekti kohta, puudutavad viited põhiõigustele nendes mittesiduvates suunistes viimati mainitud 

aspekti. 

 

2. Põhiõigustest eetikapõhimõteteni  

2.1 Põhiõigused kui usaldusväärse tehisintellekti alus 

(40) Rahvusvahelises inimõigustealases õiguses, ELi aluslepingutes ja ELi hartas sätestatud laialdaste jagamatute 

õiguste seas on just allpool nimetatud põhiõiguste liigid tehisintellekti süsteemide käsitlemiseks eriti kohased. 

Paljud neist õigustest on kindlaks määratud juhtudel ELis õiguslikult jõustatavad, mistõttu nende tingimuste 

järgimine on juriidiliselt kohustuslik. Ent isegi pärast seda, kui on saavutatud õiguslikult jõustatavate 

põhiõiguste järgimine, saab eetiline analüüs aidata meil mõista, kuidas võib tehisintellekti 

arendamine, kasutuselevõtmine ja kasutamine mõjutada põhiõigusi ja nende alusväärtusi, ning 

pakkuda tuge detailsemate juhiste jaoks, millest lähtudes panna paika, mida peaksime tehnoloogia 

abil tegema, mitte see, mida (praegu) saame teha.  

(41) Inimväärikuse austamine Inimväärikus hõlmab ideed, et igal inimesel on sisemine väärtus, mida teised 

inimesed – ega tehisintellekti süsteemidesarnased uued tehnoloogiad – ei tohiks kunagi vähendada, ohustada 

ega alla suruda.19 Tehisintellekti kontekstis tähendab inimväärikuse austamine seda, et kõiki inimesi 

                                                           
15  EL põhineb põhiseadusega võetud kohustusel kaitsta inimeste põhi- ja jagamatuid õigusi, tagada õigusriigi põhimõtte austamine, 
edendada demokraatlikku vabadust ja üldist hüvangut. Neid õigusi on kajastatud Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 ja 3 ning ELi põhiõiguste 
hartas. 
16  Neid kohustusi on kajastatud ja täpsustatud ka muudes õigusaktides, näiteks Euroopa Nõukogu Euroopa sotsiaalhartas või 
konkreetsetes õigusaktides, näiteks ELi isikuandmete kaitse üldmääruses. 
17  Tuleks märkida, et pühendumine inimkesksele tehisintellektile ja selle kindel sidumine põhiõigustega nõuab kollektiivset ühiskondlikku 
ja põhiseaduslikku alust, milles isiklik vabadus ja inimväärikuse austamine on nii praktiliselt võimalik kui ka sisuline, mitte ei tähenda ülemäära 
individualistlikku inimkäsitlust.  
18  Vastavalt harta artiklile 51 kohaldatakse seda ELi institutsioonide ja ELi liikmesriikide suhtes ELi õiguse kohaldamise korral. 

19  C. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, EJIL, 19(4), 2008. 
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koheldakse austusega, kuna nad on moraalsed subjektid, mitte objektid, mida tuleb sõeluda, sortida, hinnata, 

ohjes hoida, suunata või millega manipuleerida. Seega tuleks tehisintellekti süsteeme arendada viisil, mis 

austab, teenib ja kaitseb inimeste kehalist ja vaimset terviklikkust, isiklikku ja kultuurilist identiteeditunnet 

ning inimeste põhivajaduste rahuldamist20.  

(42) Üksikisiku vabadus. Inimesed peaksid jääma oma elu üle otsustamisel vabaks. See tähendab vabadust valitseja 

sekkumisest, kuid samas nõuab see valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonide tegutsemist selle tagamiseks, 

et üksikisikutel või tõrjutuse ohus olevatel inimestel oleks võrdne juurdepääs tehisintellekti pakutavatele 

hüvedele ja võimalustele. Tehisintellekti kontekstis nõuab üksikisiku vabadus otsese (või kaudse) 

ebaseadusliku sunni, vaimsele sõltumatusele ja vaimsele tervisele avalduvate ohtude, põhjendamatu jälgimise, 

pettuse ja ebaõiglase manipuleerimise leevendamist. Tegelikult tähendab üksikisiku vabadus panustamist 

sellesse, et üksikisikutel oleks veelgi suurem kontroll oma elu üle, mis hõlmab (muude õiguste hulgas) 

järgmiste õiguste kaitset: ettevõtlusvabadus, kunsti ja teaduse vabadus, väljendusvabadus, õigus eraelu 

puutumatusele ja privaatsusele ning kogunemis- ja ühinemisvabadus. 

(43) Demokraatia, õigluse ja õigusriigi põhimõtte austamine. Konstitutsioonilises demokraatias peab kogu 

valitsemisvõim olema seaduslikult lubatud ja seadusega piiratud. Tehisintellekti süsteemid peaksid 

demokraatlikke protsesse alal hoidma ja soodustama ning austama väärtuste paljusust ja üksikisikute 

eluvalikuid. Tehisintellekti süsteemid ei tohi kahjustada demokraatlikke protsesse, inimeste arutelusid ega 

demokraatlike hääletussüsteeme. Samuti peavad tehisintellekti süsteemid olema ehitatud selliselt, et ühest 

küljest oleks tagatud, et nende töö ei õõnesta õigusriigi aluskohustusi ega kohustuslikke õigusnorme, ning 

teisalt oleks tagatud protsesside nõuetekohasus ja võrdsus seaduse ees. 

(44) Võrdsus, mittediskrimineerimine ja solidaarsus – kaasa arvatud tõrjutuse ohus isikute õigused. Tagada tuleb 

kõigi inimeste moraalse väärtuse ja väärikuse võrdne austamine. See on midagi enamat kui 

diskrimineerimiskeeld, mis sallib erisuguste olukordade eristamist objektiivsete põhjenduste alusel. 

Tehisintellekti kontekstis tähendab võrdsus seda, et süsteemi töö ei saa tekitada ebaõiglaselt kallutatud 

väljundeid (nt tehisintellekti süsteemide õpetamisel kasutatavad andmed peaksid olema võimalikult kaasavad 

ja esindama eri elanikkonnarühmi). See tähendab, et piisavalt tuleb austada ka potentsiaalselt haavatavaid 

isikuid ja rühmi21, näiteks töötajaid, naisi, puuetega inimesi, etnilisi vähemusi, lapsi, tarbijaid või teisi tõrjutuse 

ohus olevaid isikuid. 

(45) Kodanikuõigused Kodanikud saavad kasu arvukatest õigustest, sealhulgas hääleõigusest, õigusest heale 

haldusele, avalikele dokumentidele juurdepääsu õigusest ning õigusest pöörduda petitsiooniga ametiasutuste 

poole. Tehisintellekti süsteemid pakuvad märkimisväärset potentsiaali parandada valitsuse tegevusulatust ja 

tõhusust avalike hüvede ja teenuste pakkumisel ühiskonnale. Samal ajal võivad tehisintellekti rakendused 

kodanike õigusi ka kahjustada ning neid õigusi tuleks kaitsta. Kui siin kasutatakse mõistet „kodanikuõigused“, 

ei tähenda see, et eitatakse ELis viibivate kolmandate riikide kodanike ja ebaseaduslike isikute õigusi või 

jäetakse need tähelepanuta, sest neil on samuti õigused rahvusvahelise õiguse alusel ja – seega – 

tehisintellekti valdkonnas. 

 

2.2 Eetikapõhimõtted tehisintellekti süsteemide kontekstis22 

(46) Paljud avaliku ja erasektori ning kodanikuorganisatsioonid on tehisintellekti eetilise raamistiku loomisel 

                                                           
20  Sedalaadi inimväärikuse mõistmiseks vt E. Hilgendorf. Problem Areas in the Dignity Debate and the Ensemble Theory of Human 
Dignity, in: D. Grimm, A. Kemmerer, C. Möllers (eds.). Human Dignity in Context. Explorations of a Contested Concept, 2018, lk 325 jj. 
21  Sõnastikus on kirjeldatud, kuidas seda mõistet on käesolevas dokumendis kasutatud. 
22  Neid põhimõtteid kohaldatakse ka muu tehnoloogia arendamise, kasutuselevõtmise ja kasutamise suhtes ning seega ei ole need 
eriomased tehisintellekti süsteemidele. Järgnevalt seadsime eesmärgiks kirjeldada nende asjakohasust konkreetselt tehisintellektiga seotud 
kontekstis. 
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ammutanud inspiratsiooni põhiõigustest.23 ELis pakkus teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm 

(EGE) välja üheksa aluspõhimõtet, mis põhinevad ELi aluslepingutes ja ELi põhiõiguste hartas sätestatud 

põhiväärtustel.24 Me jätkame kõnealust tööd, tunnustades eri rühmade seni esile toodud põhimõtteid ning 

täpsustades samal ajal eesmärke, mida kõigi põhimõtetega püütakse edendada ja toetada. Kõnealused 

eetikapõhimõtted võivad innustada välja töötama uusi ja spetsiifilisi õigusakte, võivad aidata tõlgendada 

põhiõigusi vastavalt sellele, kuidas meie sotsiotehniline keskkond aja jooksul areneb, ning suunata 

mõttetegevust, millest lähtuvalt tehisintellekti süsteeme arendatakse, kasutatakse ja rakendatakse – ise 

sealjuures dünaamiliselt kohanedes sedamööda, kuidas ühiskond areneb.  

(47) Tehisintellekti süsteemid peaksid parandama isiklikku ja kollektiivset heaolu. Selles osas loetletakse neli 

põhiõigustele tuginevat eetikapõhimõtet, mida tuleb järgida, et tagada tehisintellekti süsteemide arendamise, 

kasutuselevõtmise ja kasutamise usaldusväärsus. Need on määratletud rangete eetiliste nõuetena, nii et 

tehisintellekti praktikud peaksid alati püüdma neid järgida. Allpool loetleme põhimõtted mittehierarhiliselt 

sellises järjestuses, nagu nende aluseks olevad põhiõigused on ELi hartas esitatud25.  

(48) Need põhimõtted on: 

(i) inimeste sõltumatuse austamine; 

(ii) kahju tegemisest hoidumine; 

(iii) õiglus; 

(iv) selgitatavus. 

(49) Neist mitut võetakse kohustuslikule järgimisele kuuluvates kehtivates õiguslikes nõuetes suures osas juba 

arvesse ning seega kuuluvad need ka usaldusväärse tehisintellekti esimese aspekti ehk seadusliku 

tehisintellekti alla26. Ent ehkki mitmed juriidilised kohustused arvestavad eetikapõhimõtetega, nagu eespool 

kirjeldatud, on eetikapõhimõtete järgimine olemasolevate õigusaktide ametlikust täitmisest hoopis 

ulatuslikum nähtus27. 
 

 Inimeste sõltumatuse austamise põhimõte 

(50) Põhiõigused, millel EL rajaneb, on suunatud sellele, et inimeste vabaduse ja sõltumatuse austamine oleks 

tagatud. Tehisintellekti süsteemidega suhtlevatel inimestel peab olema võimalik säilitada oma täielik ja toimiv 

vaba tahe ning osaleda demokraatlikus protsessis. Tehisintellekti süsteemid ei tohiks inimesi põhjendamatult 

allutada, sundida, petta, nendega manipuleerida, neid suunata või ohjes hoida. Vastupidi, tehisintellekti 

süsteemid peaksid inimeste kognitiivseid, sotsiaalseid ja kultuurilisi oskusi hoopis täiustama, täiendama ja 

võimendama. Funktsioonide jaotamisel inimeste ja tehisintellekti süsteemide vahel tuleks järgida inimkeskse 

disaini põhimõtteid ja jätta sisuline valikuvõimalus inimestele. See tähendab inimjärelevalve28 ja -kontrolli 

kindlustamist tehisintellekti süsteemide tööprotsesside üle. Lisaks võivad tehisintellekti süsteemid põhjalikult 

muuta tööd kui sellist. Need peaksid inimesi töökeskkonnas toetama ning nende eesmärk peaks olema sisulise 

töö loomine. 

                                                           
23  Põhiõigustele tuginemine aitab vähendada ka õiguslikku ebakindlust, sest võimaldab lähtuda põhiõiguste kaitse aastakümnete 
pikkusest praktikast ELis ning pakkuda seeläbi selgust, loetavust ja prognoositavust. 
24  AI4People'i töörühm uuris hiljuti eespool nimetatud EGE põhimõtteid ja veel 36 tänini esitatud eetikapõhimõtet ning koondas need 
nelja üldpõhimõtte alla: L. Floridi, J. Cowls, M. Beltrametti, R. Chatila, P. Chazerand, V. Dignum, C. Luetge, R. Madelin, U. Pagallo, F. Rossi, B. 
Schafer, P. Valcke, E. J. M. Vayena (2018). AI4People —An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and 
Recommendations, Minds and Machines 28(4): 689-707. 
25  Inimese sõltumatuse austamine on tugevalt seotud õigusega inimväärikusele ja vabadusele (mida on kajastatud harta artiklites 1 ja 6). 
Kahju tegemisest hoidumine on tugevalt seotud kehalise ja vaimse puutumatuse kaitsega (mida on kajastatud artiklis 3). Õiglus on tihedalt seotud 
õigusega diskrimineerimiskeelule, solidaarsusele ja õigusemõistmisele (mida on kajastatud artiklis 21 ja sellele järgnevates artiklites). Selgitatavus 
ja vastutustundlikkus on tihedalt seotud õigusemõistmisega seotud õigustega (mida on kajastatud artiklis 47).  

26  Mõelge näiteks isikuandmete kaitse üldmäärusele või ELi tarbijakaitse-eeskirjadele.  
27  Selle teema kohta täiendavaks lugemiseks vt näiteks L. Floridi, Soft Ethics and the Governance of the Digital, Philosophy & Technology, 
March 2018, Volume 31, Issue 1, lk 1–8.  
28  Inimjärelevalve mõistet on edasi arendatud allpool punktis 65.  
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 Kahju tegemisest hoidumise põhimõte  

(51) Tehisintellekti süsteemid ei tohiks kahju põhjustada ega suurendada 29 või muul viisil inimesi kahjustada30. See 

hõlmab inimväärikuse ning vaimse ja kehalise puutumatuse kaitset. Tehisintellekti süsteemid ja keskkonnad, 

kus neid kasutatakse, peavad olema ohutud ja turvalised. Need süsteemid peavad olema tehniliselt töökindlad 

ja tuleks tagada, et neid ei saa pahatahtlikult kasutada. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata haavatavatele 

isikutele ning neid tuleks kaasata tehisintellekti süsteemide arendamisse ja kasutuselevõtmisse. Erilist 

tähelepanu tuleb pöörata ka olukordadele, kus tehisintellekti süsteemid võivad tekitada või suurendada 

kahjulikku mõju võimu või teabe asümmeetria tõttu, näiteks suhetes tööandjate ja töötajate või ettevõtjate ja 

tarbijate või valitsuste ja kodanike vahel. Kahju vältimine tähendab ka seda, et arvestada tuleb 

looduskeskkonna ja kõigi elusolenditega. 

 

 Õigluse põhimõte 

(52) Tehisintellekti süsteemide arendamine, kasutuselevõtmine ja kasutamine peab olema õiglane. Ehkki me 

teadvustame, et õiglust saab tõlgendada mitmel eri moel, usume et õiglusel on nii materiaalne kui ka 

menetluslik mõõde. Materiaalne mõõde tähendab kohustust: tagada nii kasu kui ka kulude võrdne ja õiglane 

jaotus ning see, et üksikisikute ja rühmade suhtes ei esine ebaõiglast kallutatust, diskrimineerimist ega 

häbimärgistamist. Kui ebaõiglast kallutatust saab ära hoida, võivad tehisintellekti süsteemid ühiskondlikku 

õiglust isegi suurendada. Samuti tuleks edendada võrdseid võimalusi seoses juurdepääsuga haridusele, 

kaupadele, teenustele ja tehnoloogiale. Peale selle ei tohiks tehisintellekti süsteemide kasutamine kunagi 

kaasa tuua (lõpp-)kasutajate petmist ega nende valikuvabaduse kahjustamist. Lisaks tähendab õiglus seda, et 

tehisintellekti praktikud peaksid austama eesmärkide ja abinõude proportsionaalsuse põhimõtet ning hoolega 

kaaluma, kuidas tasakaalustada konkureerivaid huve ja eesmärke.31 Õigluse menetlusliku mõõtmega kaasneb 

võime vaidlustada ja taotleda tõhusat õiguskaitset tehisintellekti süsteemide ja neid kasutavate inimeste 

tehtud otsuste eest.32 Selleks peab olema võimallik kindlaks teha, milline üksus otsuse eest vastutab, ning 

otsustamisprotsessid peaksid olema selgitatavad. 

 Selgitatavuse põhimõte 

(53) Selgitatavus on hädavajalik, et kasutajatel tekiks ja säiliks usaldus tehisintellekti süsteemide vastu. See 

tähendab, et protsessid peavad olema läbipaistvad, tehisintellekti süsteemide suutlikkusest ja otstarbest tuleb 

avalikult teada anda ning otsuseid peab saama – nii palju kui võimalik – selgitada neile, keda need otseselt või 

kaudselt mõjutavad. Ilma sellise teabeta ei saa otsust nõuetekohaselt vaidlustada. Alati ei ole võimalik anda 

selgitust selle kohta, miks mudel on genereerinud konkreetse väljundi või otsuse (ja milline sisendtegurite 

kombinatsioon sellele kaasa aitas). Selliseid juhtumeid nimetatakse musta kasti algoritmideks ja need nõuavad 

eritähelepanu. Selliste asjaolude korral võivad vajalikuks osutuda muud selgitatavuse meetmed (nt jälgitavus, 

auditeeritavus ja läbipaistev teabevahetus süsteemi võimaluste kohta), eeldusel et süsteem tervikuna austab 

põhiõigusi. See, mil määral on selgitatavust vaja, sõltub suuresti kontekstist ja vigase või muidu ebatäpse 

                                                           
29  Kahju võib olla individuaalne või kollektiivne ning võib hõlmata mittemateriaalset kahju sotsiaalsele, kultuurilisele ja poliitilisele 
keskkonnale. 
30  See hõlmab ka üksikisikute ja ühiskonnarühmade elamisviisi ning näiteks seda, et hoidutakse kultuurilise kahju tekitamisest. 

31  See on seotud proportsionaalsuse põhimõttega (mida väljendab ütlus, mille kohaselt ei tohiks kärbse tapmiseks kasutada kahurit). 
Eesmärgi saavutamiseks võetavad meetmed (näiteks tehisintellekti optimeerimise funktsiooni loomiseks rakendatavad andmete ekstraheerimise 
meetmed) peaksid piirduma sellega, mis on rangelt vajalik. Ühtlasi tähendab see, et kui eesmärgi võib saavutada mitme meetme abil, tuleks 
eelistada seda, mis kahjustab põhiõigusi ja eetikanorme kõige vähem (näiteks peaksid tehisintellekti arendajad alati eelistama avaliku sektori 
andmeid isikuandmetele). Mainida võib ka kasutaja ja kasutuselevõtja vahelist proportsionaalsust, arvestades ühelt poolt ettevõtjate õigusi (k.a 
intellektuaalomand ja konfidentsiaalsus) ja teiselt poolt kasutaja õigusi. 
32  Muu hulgas kasutades oma õigust moodustada ühinguid ja astuda töökeskkonna ametiühingusse, nagu on sätestatud 
ELi põhiõiguste harta artiklis 12. 
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väljundi tagajärgede tõsidusest.33 
 

2.3 Põhimõtete vahelised pinged  

(54) Eespool nimetatud põhimõtete vahel võivad tekkida pinged ning nende kõrvaldamiseks ei ole 

standardlahendust. Kooskõlas ELi põhimõttekindla pühendumisega demokraatlikule tegevusele, 

nõuetekohasele menetlusele ja avatud poliitilisele osalusele, tuleks luua vastutustundliku arutelu meetodid 

selliste pingetega tegelemiseks. Näiteks paljudes rakendusvaldkondades võivad kahju tegemisest hoidumise 

põhimõte ja inimeste sõltumatuse põhimõte olla omavahel vastuolus. Oletame näiteks, et tehisintellekti 

süsteeme kasutatakse politsei ennetustöös, mis võib aidata vähendada kuritegevust, kuid sealjuures 

kasutatavad seiretoimingud võivad minna vastuollu isikuvabaduse ja privaatsusega. Peale selle peaks 

tehisintellekti süsteemide üldine kasulikkus märkimisväärselt ületama prognoositavaid individuaalseid riske. 

Ehkki kirjeldatud põhimõtted pakuvad kindlasti juhiseid lahenduste leidmiseks, on need jätkuvalt abstraktsed 

eetilised ettekirjutused. Seega ei saa eeldada, et tehisintellekti praktikud leiavad eespool toodud põhimõtete 

põhjal õige lahenduse, kuid samas peaksid nad eetiliste dilemmade ja kompromissidega tegelema pigem 

tõendusmaterjalil põhineva ratsionaalse analüüsi abil kui intuitiivselt või juhuslikult. Ent ette võib tulla 

olukordi, kus ei suudeta leida ühtegi eetiliselt vastuvõetavat kompromissi. Teatavad põhiõigused ja nendega 

seotud põhimõtted on absoluutsed ja neid ei saa muude asjaolude tasakaalustamiseks kaalukausile visata (nt 

inimväärikus).  

I peatükist tulenevad põhijuhised 

 Tehisintellekti süsteemide arendamine, kasutuselevõtt ja kasutamine peab toimuma kooskõlas järgmiste 

eetikapõhimõtetega: inimeste sõltumatuse austamine, kahju tegemisest hoidumine, õiglus ja selgitatavus. 

Nende põhimõtete vahelisi võimalikke pingeid tuleb teadvustada ja nende pingetega tuleb tegeleda. 

 Erilist tähelepanu tuleb pöörata olukordadele, mis puudutavad haavatavamaid rühmi, näiteks lapsi, 

puuetega inimesi ja muid rühmi, kes on ajalooliselt olnud ebasoodsas olukorras või tõrjutuse ohus, ja/või 

olukordadele, mida iseloomustab võimu ja teabe asümmeetria, näiteks suhted tööandjate ja töötajate või 

ettevõtjate ja tarbijate vahel.34 

 Tuleb teadvustada ja meeles pidada, et ehkki tehisintellekt võib tuua üksikisikutele ja ühiskonnale palju 

materiaalset kasu, võib teatavatel selle rakendustel olla ka negatiivne mõju, sealhulgas mõju, mida võib 

olla raske ette näha, kindlaks teha või mõõta (nt mõju demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja jaotavale 

õiglusele või inimmõistusele endale.) Vajaduse korral ja proportsionaalselt riski suurusega tuleb võtta 

asjakohaseid meetmeid kõnealuste riskide leevendamiseks. 
 

 

II. II peatükk. Usaldusväärse tehisintellekti teostamine 

(55) Käesolevas peatükis antakse usaldusväärse tehisintellekti rakendamiseks ja teostamiseks juhiseid, mis on 

sõnastatud seitsme nõudena, mis tuginevad I peatükis kirjeldatud põhimõtetele. Lisaks tutvustatakse praegu 

olemasolevaid tehnilisi ja muid meetodeid, mille abil neid nõudeid kogu tehisintellekti süsteemi eluea jooksul 

rakendada.  
 

1. Nõuded usaldusväärsele tehisintellektile 

(56) Usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks tuleb I peatükis kirjeldatud põhimõtted muuta konkreetseteks 

nõueteks. Neid nõudeid kohaldatakse mitmesuguste tehisintellekti süsteemide elutsüklis osalevate 

sidusrühmade suhtes: arendajad, kasutuselevõtjad ja lõppkasutajad ning ka laiem ühiskond. Arendajate all 

                                                           
33  Näiteks tehisintellekti süsteemi antud ebatäpsed ostusoovitused ei tekita erilisi eetilisi probleeme, mida ei saa aga öelda tehisintellekti 
süsteemide kohta, mis hindavad seda, kas kriminaalkorras süüdi mõistetud isik tuleks tingimisi enne tähtaega karistusest vabastada.  
34  Vt ELi harta artiklid 24–27, mis käsitlevad lapse ja eakate õigusi, puuetega inimeste integreerimist ja töötajate õigusi. Vt ka artikkel 38, 
milles käsitletakse tarbijakaitset.  
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peame silmas neid, kes uurivad, projekteerivad ja/või arendavad tehisintellekti süsteeme. Kasutuselevõtjate all 

peame silmas avaliku ja erasektori organisatsioone, kes kasutavad tehisintellekti süsteeme oma äriprotsesside 

raames ning teistele toodete ja teenuste pakkumiseks. Lõppkasutajad on need, kes tehisintellekti süsteemi 

otseselt või kaudselt kasutavad. Ning laiem ühiskond hõlmab kõiki muid, keda tehisintellekti süsteemid 

otseselt või kaudselt mõjutavad.  

(57) Eri liiki sidusrühmade ülesanded nõuete täitmise tagamisel on erinevad: 

a. arendajad peaksid rakendama ja kohaldama nõudeid projekteerimis- ja arendusprotsesside suhtes; 

b. kasutuselevõtjad peaksid tagama, et nende kasutatavad süsteemid ning nende pakutavad tooted ja 

teenused vastavad nõuetele; 

c. lõppkasutajaid ja laiemat ühiskonda tuleks neist nõuetest informeerida ning neil peaks olema võimalik 

nõuda nende nõuete järgimist.  

(58) Alltoodud nõuete loetelu ei ole ammendav35. See sisaldab süsteemseid, individuaalseid ja ühiskondlikke 

aspekte.  

1 Inimese toimevõime (human agency) ja järelevalve 

Kaasa arvatud põhiõigused, inimese toimevõime ja järelevalve 

2 Tehniline töökindlus ja ohutus  

Kaasa arvatud rünnetele vastupidamise võime ja turvalisus, varuplaan ja üldine ohutus, täpsus, 

usaldusväärsus ja korratavus  

3 Privaatsus ja andmehaldus  

Kaasa arvatud privaatsuse austamine, andmete kvaliteet ja terviklus ning juurdepääs andmetele 

4 Läbipaistvus  

Kaasa arvatud jälgitavus, selgitatavus ja teabevahetus  

5 Mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja õiglus 

Kaasa arvatud ebaõiglase kallutatuse vältimine, juurdepääsetavus ja universaaldisain ning sidusrühmade 

osalemine 

6 Ühiskondlik ja keskkonnaalane heaolu 

Kaasa arvatud kestlikkus ja keskkonnahoidlikkus, ühiskondlik mõju, ühiskond ja demokraatia  

7 Vastutuse võtmine  

Kaasa arvatud auditeeritavus, negatiivse mõju minimeerimine ja sellest teavitamine, kompromissid ja 

õiguskaitse. 

                                                           
35  Allpool loetleme põhimõtted mittehierarhiliselt sellises järjestuses, nagu nende aluseks olevad põhiõigused on ELi 
hartas esitatud. 
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Joonis 2. Seitsme nõude omavahelised seosed: kõik on ühtmoodi olulised, toetavad üksteist ning neid tuleks 

rakendada ja hinnata kogu tehisintellekti süsteemi elutsükli jooksul 
 

(59) Ehkki kõik nõuded on ühtmoodi olulised, tuleb nende kohaldamisel eri valdkondades ja tööstusharudes võtta 

arvesse konteksti ja nendevahelisi võimalikke pingeid. Neid nõudeid tuleks rakendada kogu tehisintellekti 

süsteemi elutsükli jooksul vastavalt konkreetsele rakendusele. Kuigi enamik nõuetest kehtib kõigi 

tehisintellekti süsteemide suhtes, tuleb erilist tähelepanu pöörata neile, mis mõjutavad otseselt või kaudselt 

üksikisikuid. Seetõttu võivad need mõne rakenduse puhul (näiteks tööstuskeskkonnas) olla vähemtähtsad. 

(60) Eespool toodud nõuete hulgas on elemente, mida on mõnel juhul olemasolevates õigusaktides juba arvesse 

võetud. Kordame, et – kooskõlas usaldusväärse tehisintellekti esimese aspektiga – on tehisintellekti 

süsteemide arendajate ja kasutuselevõtjate ülesanne tagada, et nad täidavad oma juriidilisi kohustusi nii 

seoses horisontaalselt kohaldatavate eeskirjade kui ka valdkonnapõhiste õigusnormidega. 

(61) Järgmistes punktides on iga nõuet põhjalikumalt käsitletud.  
 

1. Inimese toimevõime ja järelevalve 

(62) Tehisintellekti süsteemid peaksid toetama inimeste sõltumatust ja otsuste tegemist, nagu on ette nähtud 

inimeste sõltumatuse austamise põhimõttega. See tähendab, et tehisintellekti süsteemid peaksid inimese 

toimevõimet toetades aitama luua demokraatlikku, heal järjel ja tasakaalustatud ühiskonda, edendama 
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põhiõigusi ja võimaldama inimjärelevalvet.  

(63) Põhiõigused. Sarnaselt paljudele tehnoloogiatele võivad tehisintellekti süsteemid põhiõigusi toetada, aga ka 

piirata. Nad võivad olla inimestele kasulikud näiteks sellega, et aitavad neil jälgida oma isikuandmete liikumist 

või suurendavad hariduse juurdepääsetavust ja toetavad seega õigust haridusele. Ent arvestades tehisintellekti 

süsteemide ulatust ja suutlikkust, võivad need põhiõigusi mõjutada ka negatiivselt. Olukordades, kus esineb 

selliseid riske, tuleks hinnata nende mõju põhiõigustele. Seda tuleks teha enne süsteemide arendamist ja selle 

käigus tuleks hinnata, kas neid riske on võimalik vähendada või põhjendada demokraatlikus ühiskonnas 

vajalikena, et austada teiste õigusi ja vabadusi. Ühtlasi tuleks luua mehhanismid, mis võimaldaksid vastu võtta 

välist tagasisidet nende tehisintellekti süsteemide kohta, mille puhul on võimalik, et rikutakse põhiõigusi. 

(64) Inimese toimevõime. Kasutajad peaksid saama teha tehisintellekti süsteemide kohta teadlikke sõltumatuid 

otsuseid. Kasutajatele tuleks anda teadmised ja vahendid tehisintellekti süsteemide piisavaks mõistmiseks ja 

nendega suhtlemiseks ning võimaluse korral peaksid nad saama süsteemi ise mõistlikult hinnata või proovile 

panna. Tehisintellekti süsteemid peaksid aitama inimestel teha paremaid ja teadlikumaid valikuid kooskõlas 

oma eesmärkidega. Mõnikord võidakse tehisintellekti süsteeme kasutada inimeste käitumise kujundamiseks ja 

mõjutamiseks mehhanismide abil, mida võib olla raske tuvastada, sest need võivad kasutada alateadlikke 

protsesse, kaasa arvatud ebaõiglase manipuleerimise, petmise, ohjes hoidmise ja suunamise eri vorme, mis 

kõik võivad ohustada inimeste sõltumatust. Kasutaja sõltumatuse üldine põhimõte peab olema süsteemi 

toimimises kesksel kohal. Siinkohal on oluline kasutaja õigus, et tema kohta ei tehtaks üksnes 

automatiseeritud töötlusel põhinevaid otsuseid, millel on tema jaoks õiguslikud tagajärjed või mis avaldavad 

talle muul moel märkimisväärset mõju36. 

(65) Inimjärelevalve. Inimjärelevalve aitab tagada, et tehisintellekti süsteem ei kahjusta inimeste sõltumatust ega 

põhjusta muid kahjulikke mõjusid. Järelevalve tagamiseks saab kasutada eri juhtimismehhanisme, mis 

tuginevad inimosaluse (HITL – human-in-the-loop), inimsekkumise (HOTL – human-on-the-loop) või 

inimjuhitavuse (HIC – human-in-command) põhimõttele. Inimosaluse põhimõte (HITL) tähendab, et inimene 

saab sekkuda süsteemi igas otsustustsüklis, kuid paljudel juhtudel pole see võimalik ega ka soovitav. 

Inimsekkumise põhimõte (HOTL) tähendab, et inimene saab sekkuda süsteemi projekteerimise tsüklis ja jälgida 

süsteemi tööd. Inimjuhitavuse põhimõte (HIC) tähendab, et juhtida saab tehisintellekti süsteemi kogu tegevust 

(sealhulgas selle laiemat majanduslikku, ühiskondlikku, õiguslikku ja eetilist mõju) ning võimekust otsustada, 

millal ja kuidas süsteemi mis tahes konkreetses olukorras kasutada. See võib sisaldada otsust tehisintellekti 

süsteemi teatud olukorras mitte kasutada, määrata kindlaks inimese kaalutlusõiguse tasemed süsteemi 

kasutamise ajal või tagada võimalus süsteemi tehtud otsus tühistada. Lisaks tuleb tagada, et avaliku sektori 

asutustel oleks suutlikkus täita järelevalvekohustusi kooskõlas oma volitustega. Olenevalt tehisintellekti 

süsteemide rakendusvaldkonnast ja võimalikust riskist võib muude ohutus- ja kontrollimeetmete toetuseks 

olla vaja eri ulatusega järelevalvemehhanisme. Kui kõik muud asjaolud on võrdsed, siis mida väiksem on 

inimese võimalus tehisintellekti süsteemi üle järelevalvet teostada, seda ulatuslikumat katsetamist ja 

rangemat juhtimist selle suhtes nõutakse.  

 

2. Tehniline töökindlus ja ohutus 

(66) Usaldusväärse tehisintellekti saavutamise oluline aspekt on tehniline töökindlus, mis on tihedalt seotud kahju 

tegemisest hoidumise põhimõttega. Tehnilise töökindluse jaoks on vaja, et tehisintellekti süsteemide 

arendamisel tegeletaks riskidega ennetavalt ning arendamine toimuks sellisel viisil, millega tagatakse 

tehisintellekti süsteemide ootuspärane käitumine koos soovimatu ja ootamatu kahju minimeerimise ja 

lubamatu kahju ärahoidmisega. Sama peaks kehtima ka süsteemide töökeskkonna võimalike muutuste või 

selliste muude agentide (inim- või tehisagendid) esinemise suhtes, kes võivad süsteemi kasutada vaenulikul 

viisil. Lisaks tuleks tagada inimeste kehaline ja vaimne puutumatus. 
                                                           
36  Võib viidata isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 22, kus see õigus on juba sätestatud. 
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(67) Rünnetele vastupidamise võime ja turvalisus. Nagu kõik tarkvarasüsteemid, peaksid ka tehisintellekti 

süsteemid olema kaitstud haavatavuste eest, mida vaenlased võivad ära kasutada, näiteks häkkimise teel. 

Rünnete sihtmärgiks võivad olla andmed (andmete võltsimine), mudel (mudeli leke) või aluseks olev taristu, nii 

tark- kui ka riistvara. Tehisintellekti süsteemi ründamise (näiteks vastase ründe) korral võidakse muuta 

andmeid aga ka süsteemi käitumist, mille tulemusena teeb süsteem teistsuguseid otsuseid või lülitub täielikult 

välja. Süsteemi ja andmeid võib rikkuda ka sihipärane pahatahtlikkus või kokkupuude ootamatu olukorraga. 

Ebapiisavate turbeprotsessidega võivad kaasneda ka väärad otsused või isegi füüsiline kahju. Selleks, et 

tehisintellekti süsteeme saaks pidada turvaliseks,37 tuleks võtta arvesse tehisintellekti võimalikke soovimatuid 

rakendusi (näiteks kahese kasutusega rakendused) ja tehisintellekti süsteemi võimalikku kuritarvitamist 

pahatahtlike osalejate poolt ning võtta tuleks meetmeid nende ärahoidmiseks või leevendamiseks.38  

(68) Varuplaan ja üldine ohutus. Tehisintellekti süsteemidel peaksid olema kaitsemeetmed, mis käivitavad 

probleemide korral varuplaani. See võib tähendada, et tehisintellekti süsteemid lülituvad statistilistelt 

protseduuridelt ümber reeglipõhistele või paluvad inimoperaatori sekkumist enne oma toimingu jätkamist.39 

Tuleb tagada, et süsteem teeb seda, mida ta peab tegema, ilma elusolendeid või keskkonda kahjustamata. See 

hõlmab tahtmatute tagajärgede ja vigade minimeerimist. Lisaks tuleks eri rakendusvaldkondades kehtestada 

tehisintellekti süsteemide kasutamisega seotud võimalike riskide selgitamise ja hindamise kord. Vajalike 

ohutusmeetmete tase sõltub tehisintellekti süsteemi tekitatava ohu suurusest, mis omakorda sõltub süsteemi 

suutlikkusest. Kui on võimalik ette näha, et süsteemi arendusprotsessiga kaasnevad eriti suured riskid, on 

esmatähtis töötada ennetavalt välja ohutusmeetmed ja neid katsetada. 

(69) Täpsus. Täpsus puudutab tehisintellekti süsteemi võimet teha õigeid otsustusi, näiteks teabe liigitamiseks 

õigetesse kategooriatesse, või selle võimet teha andmete või mudelite põhjal õigeid prognoose, soovitusi või 

otsuseid. Selge ja hästi välja töötatud arendus- ja hindamisprotsess võib toetada, leevendada ja parandada 

ebatäpsete prognoosidega kaasnevaid soovimatuid riske. Kui juhuslikke ebatäpseid prognoose ei ole võimalik 

vältida, on oluline, et süsteem suudaks näidata, kui tõenäolised need vead on. Suur täpsusaste on eriti oluline 

olukordades, kus tehisintellekti süsteem mõjutab otseselt inimelusid.  

(70) Usaldusväärsus ja korratavus. On äärmiselt oluline, et tehisintellekti süsteemide tulemused on korratavad ja 

usaldusväärsed. Usaldusväärne tehisintellekti süsteem toimib nõuetekohaselt eri sisendite ja olukordade 

puhul. Seda on vaja tehisintellekti süsteemi üksikasjalikuks uurimiseks ja soovimatu kahju vältimiseks. 

Korratavus näitab, kas tehisintellekti katse kordamisel samades tingimustes ilmneb sama käitumine. Nii saavad 

teadlased ja poliitikakujundajad täpselt kirjeldada, mida tehisintellekti süsteemid teevad. Dubleerivad failid40 

võivad käitumiste katsetamist ja reprodutseerimist hõlbustada.  

 

3. Privaatsus ja andmehaldus 

(71) Kahju tegemisest hoidumise põhimõttega on tihedalt seotud privaatsus – põhiõigus, mida tehisintellekti 

süsteemid eriti mõjutavad. Privaatsuse kahjustamisest hoidumine nõuab ka asjakohast andmehaldust, mis 

hõlmab kasutatavate andmete kvaliteeti ja terviklust, selle olulisust valdkonna jaoks, milles tehisintellekti 

süsteemid kasutusele võetakse, selle pääsuprotokolle ja suutlikkust töödelda andmeid viisil, mis kaitseb 

privaatsust.  

(72) Privaatsus ja andmekaitse. Tehisintellekti süsteemid peavad tagama privaatsuse ja andmekaitse kogu 

                                                           
37  Vt näiteks Euroopa Liidu tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava punktis 2.7 toodud kaalutlused. 
38  Tehisintellekti süsteemide turvalisuse tagamiseks võib olla äärmiselt oluline, et teadus- ja arendustegevuses suudetakse luua 
positiivne mõjuring rünnete mõistmise, asjakohase kaitse väljatöötamise ning hindamismetoodika täiustamise vahel. Selle saavutamiseks tuleks 
edendada tehisintellekti kogukonna ja turbekogukonna lähenemist teineteisele. Lisaks vastutavad kõik osalised ühiste piiriüleste ohutus- ja 
turbenormide koostamise ning vastastikuse usalduse keskkonna loomise eest, millega edendataks rahvusvahelist koostööd. Võimalike meetmete 
kohta vt Malicious Use of AI (Avin S., Brundage M. jt, 2018). 
39  Arvestada tuleks ka stsenaariumidega, kus inimese viivitamatu sekkumine ei pruugi olla võimalik. 
40  See puudutab faile, mis kordavad tehisintellekti süsteemi arendusprotsessi iga etappi alates teadusuuringutest ja esialgsest andmete 
kogumisest kuni tulemusteni välja. 
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süsteemi elutsükli jooksul.41 See hõlmab kasutaja algselt antud teavet ning kasutaja kohta süsteemiga 

suhtlemise käigus loodud teavet (näiteks väljundid, mida tehisintellekti süsteem loob konkreetsete kasutajate 

jaoks, või see, kuidas kasutajad reageerisid konkreetsetele soovitustele). Inimese käitumist puudutavatest 

digitaalandmetest võivad tehisintellekti süsteemid järeldada mitte ainult tema eelistusi, vaid ka seksuaalset 

sättumust, vanust, sugu ning usulisi või poliitilisi vaateid. Selleks et üksikisikud hakkaksid andmete kogumise 

protsessi usaldama, tuleb tagada, et nende kohta kogutud andmeid ei kasutataks nende ebaseaduslikuks ega 

ebaõiglaseks diskrimineerimiseks.  

(73) Andmete kvaliteet ja terviklus. Tehisintellekti süsteemide toimimise seisukohast on ülioluline kasutatavate 

andmekogumite kvaliteet. Kogumisetapis võivad andmed sisaldada sotsiaalselt konstrueeritud kallutatust, 

ebatäpsusi, vigu ja eksitusi. Sellega tuleb tegeleda enne, kui mis tahes andmekogumi põhjal hakatakse 

tehisintellekti õpetama. Tagada tuleb ka andmete terviklus. Kui tehisintellekti süsteemi söödetakse 

kahjurandmeid, võib see muuta süsteemi käitumist, eriti iseõppivate süsteemide puhul. Kasutatavaid 

protsesse ja andmekogumeid tuleb katsetada ja need tuleb dokumenteerida igas etapis ehk nii süsteemi 

kavandamise, õpetamise, katsetamise kui ka kasutuselevõtmise käigus. See peaks kehtima ka selliste 

tehisintellekti süsteemide kohta, mida ei töötata välja organisatsioonisiseselt, vaid mis on saadud mujalt. 

(74) Andmetele juurdepääs. Igas organisatsioonis, mis töötleb üksikisikute andmeid (olenemata sellest, kas ollakse 

süsteemi kasutaja või mittekasutaja), tuleb kehtestada andmetele juurdepääsu reguleerivad 

andmeprotokollid. Neis protokollides tuleks kirjeldada seda, kellel ja millistel tingimustel on andmetele 

juurdepääs. See peaks olema lubatud üksnes nõuetekohaselt kvalifitseeritud isikutele, kes on pädevad ja kellel 

on vaja üksikisiku andmetele juurde pääseda.  

 

4. Läbipaistvus  

(75) See nõue on tihedalt seotud selgitatavuse põhimõttega ning hõlmab tehisintellekti süsteemi seisukohast 

oluliste elementide – andmete, süsteemi ja ärimudelite – läbipaistvust.  

(76) Jälgitavus. Tehisintellekti süsteemi otsuse aluseks olevad andmekogumid ja protsessid (sealhulgas andmete 

kogumise ja märgistamise protsessid ning kasutatud algoritmid) tuleks dokumenteerida vastavalt parimale 

võimalikule standardile, et tagada nende jälgitavus ja suurem läbipaistvus. See kehtib ka tehisintellekti 

süsteemi tehtud otsuste kohta. Sellisel juhul on võimalik kindlaks teha põhjused, mille tõttu oli tehisintellekti 

otsus väär ning see omakorda võiks aidata vältida tulevasi vigu. Jälgitavus hõlbustab seega auditeeritavust ja 

selgitatavust. 

(77) Selgitatavus. Selgitatavus puudutab võimet selgitada nii tehisintellekti süsteemi tehnilisi protsesse kui ka 

nendega seotud otsuseid, mille on teinud inimesed (näiteks tehisintellekti süsteemi rakendusvaldkonnad). 

Tehniline selgitatavus eeldab, et tehisintellekti süsteemi tehtud otsuseid oleks inimestel võimalik mõista ja 

jälgida. Samas võib juhtuda, et tuleb teha kompromisse süsteemi selgitatavuse parandamise (mis võib 

vähendada selle täpsust) ja süsteemi täpsuse suurendamise vahel (selgitatavuse arvelt). Kui tehisintellekti 

süsteem avaldab inimeste elule märkimisväärset mõju, peaks olema võimalik nõuda sobivat selgitust 

tehisintellekti süsteemi otsuse tegemise protsessi kohta. Selline selgitus peaks olema õigeaegne ja kohandatud 

asjaomase sidusrühma kvalifikatsiooniga (näiteks tavainimene, reguleerimisasutus või teadlane). Samuti 

peaksid kättesaadavad olema selgitused selle kohta, mil määral mõjutab ja kujundab tehisintellekti süsteem 

organisatsiooni otsustusprotsessi, millised on süsteemi projekteerimisel tehtud valikud ja põhjused selle 

kasutusele võtmiseks (nii tagatakse ka ärimudeli läbipaistvus).  

(78) Teabevahetus. Tehisintellekti süsteemid ei tohiks end kasutajatele esitleda inimestena; inimestel on õigus olla 

informeeritud, et nad suhtlevad tehisintellekti süsteemiga. See tähendab, et tehisintellekti süsteemide puhul 

                                                           
41  Siinjuures võib viidata olemasolevatele privaatsust käsitlevatele õigusaktidele, näiteks isikuandmete kaitse üldmäärusele või 
tulevasele e-privaatsuse määrusele.  
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peab olema selge, millega on tegemist. Lisaks tuleks pakkuda võimalust suhelda tehisintellekti süsteemi 

asemel inimesega, kui on vaja tagada põhiõiguste järgimine,. Ühtlasi tuleks tehisintellekti praktikuid või 

lõppkasutajaid tehisintellekti süsteemi suutlikkusest ja piirangutest teavitada viisil, mis on konkreetsel 

üksikjuhul asjakohane. See võib hõlmata teavitamist tehisintellekti süsteemi täpsusastmest ning ka süsteemi 

piirangutest.  

 

5. Mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja õiglus 

(79) Usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks peame võimaldama kaasamist ja mitmekesisust kogu 

tehisintellekti süsteemi elutsükli jooksul. Lisaks kõigi asjassepuutuvate sidusrühmadega arvestamisele ja nende 

kaasamisele kogu protsessi jooksul, hõlmab see võrdse juurdepääsu tagamist kaasavate 

projekteerimisprotsesside ja võrdse kohtlemise kaudu. See nõue on tihedalt seotud õigluse põhimõttega. 

(80) Ebaõiglase kallutatuse vältimine. Andmekogumid, mida tehisintellekti süsteemid (kas õppimiseks või 

toimimiseks) kasutavad, võivad olla tahtmatult kallutatud ajalooliste eelarvamuste, ebatäielikkuse või halbade 

juhtimismudelite tõttu. Sellise kallutatuse edasikandumine võib põhjustada otseseid või kaudseid eelarvamusi 

ja diskrimineerimist teatavate rühmade või inimeste suhtes42, mis võib suurendada eelarvamusi ja 

marginaliseerimist. Kahju võib tuleneda ka (tarbija) kallutatuse tahtlikust ärakasutamisest või ebaausast 

konkurentsist, näiteks kui hindade ühtlustamiseks kasutatakse konkurentsivastast koostööd või läbipaistmatut 

turgu.43 Võimaluse korral tuleks äratuntav ja diskrimineeriv kallutatus kõrvaldada andmete kogumise etapis. 

Ebaõiglane kallutatus võib mõjutada ka seda, kuidas tehisintellekti süsteeme arendatakse (nt algoritmide 

programmeerimine). Selle leevendamiseks võib kehtestada järelevalveprotsessid süsteemi otstarbe, 

piirangute, nõuete ja otsuste selgeks ja läbipaistvaks analüüsimiseks ja käsitlemiseks. Lisaks võib eri tausta, 

kultuuri ja valdkonna inimeste palkamine tagada arvamuste mitmekesisuse ning seda tuleks julgustada.  

(81) Juurdepääsetavus ja universaaldisain. Eriti ettevõtja ja tarbija vahelistes valdkondades peaksid süsteemid 

olema kasutajakesksed ja projekteeritud selliselt, et tehisintellekti tooteid ja teenuseid saavad kasutada kõik 

inimesed olenemata vanusest, soost, võimetest või muudest omadustest. Eriti oluline on kõnealusele 

tehnoloogiale juurdepääsetavus puuetega inimestele, keda esineb kõigis ühiskonnarühmades. Tehisintellekti 

süsteeme arendades ei saa kasutada üht kõigile sobivat lähenemisviisi ning arvesse tuleks võtta 

universaaldisaini44 põhimõtteid, mis hõlmaksid võimalikult laialdast kasutajate hulka, järgides asjaomaseid 

juurdepääsetavuse standardeid.45 See võimaldab kõigi inimeste õiglase juurdepääsu ja aktiivse osalemise 

olemasolevates ja uutes arvutipõhistes inimtegevustes ning võtab arvesse tehnilisi abivahendeid.46  

(82) Sidusrühmade osalus. Usaldusväärsete tehisintellekti süsteemide arendamiseks on soovitatav konsulteerida 

sidusrühmadega, keda süsteem võib otseselt või kaudselt mõjutada kogu elutsükli jooksul. Kasulik on paluda 

korrapärast tagasisidet ka pärast süsteemi kasutuselevõttu ning luua sidusrühmade osaluseks pikaajalised 

mehhanismid, näiteks tuleks tagada töötajate teavitamine, nendega konsulteerimine ja nende osalus kogu 

tehisintellekti süsteemi organisatsioonis rakendamise protsessi jooksul. 

 

6. Ühiskondlik ja keskkonnaalane heaolu 

                                                           
42  Otsese ja kaudse diskrimineerimise mõistete kohta vt näiteks nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) artikkel 2. Vt Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikkel 21. 
43  Vt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti dokument:  

„BigData: Discrimination in data-supported decision making (2018)“ http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-

discrimination.http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination. 
44  Riigihangete direktiivi artiklis 42 on nõutud, et tehnilistes kirjeldustes võetaks arvesse ligipääsetavust ja sobivust kõigile kasutajatele. 
45  Näiteks standard EN 301 549. 
46  See nõue on seotud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination
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(83) Kooskõlas õigluse ja kahju tegemisest hoidumise põhimõtetega tuleks kogu tehisintellekti elutsükli jooksul 

pidada sidusrühmadeks ka laiemat ühiskonda, teisi aistimisvõimelisi olendeid ja keskkonda. Soodustada tuleks 

tehisintellekti süsteemide kestlikkust ja ökoloogilist vastutustundlikkust ning edendada tuleks teadusuuringuid 

selliste tehisintellekti lahenduste kohta, mis on suunatud ülemaailmse tähtsusega valdkondadele, nagu 

kestliku arengu eesmärgid. Ideaaljuhul tuleks tehisintellekti kasutada kõigi inimeste, kaasa arvatud tulevaste 

põlvkondade hüvanguks. 

(84) Kestlik ja keskkonnahoidlik tehisintellekt. Tehisintellekti süsteemid tunduvad mõningate kõige pakilisemate 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks paljulubavad, ent samas tuleb tagada, et seda tehakse kõige 

keskkonnahoidlikumal viisil. Sellest seisukohast tuleks hinnata süsteemi arendus-, kasutuselevõtu- ja 

kasutusprotsessi ning ka kogu tarneahelat, näiteks tuleks kriitiliselt uurida ressursikasutust ja energiatarbimist 

ning teha vähem kahjustavaid valikuid. Soodustada tuleks kogu tehisintellekti süsteemi tarneahela 

keskkonnahoidlikkust tagavaid meetmeid.  

(85) Ühiskondlik mõju. Asjaolu, et sotsiaalsete tehisintellekti süsteemidega47 puututakse pidevalt kokku kõigis 

eluvaldkondades (nt haridus, töö, hooldus või meelelahutus), võib muuta meie ettekujutust sotsiaalsest 

toimimisvõimest või avaldada mõju meie sotsiaalsetele suhetele ja sidemetele. Kuigi tehisintellekti süsteeme 

saab kasutada sotsiaalsete oskuste parendamiseks,48 võivad need aidata kaasa ka nende halvendamisele. 

Samuti võib see mõjutada inimese kehalist ja vaimset heaolu. Seetõttu tuleb nende süsteemide mõju hoolega 

jälgida ja arvesse võtta.  

(86) Ühiskond ja demokraatia. Lisaks selle, et hinnatakse tehisintellekti süsteemide arendamise, 

kasutuselevõtmise ja kasutamise mõju üksikisikutele, tuleks seda mõju hinnata ka ühiskondlikust seisukohast, 

võttes arvesse mõju institutsioonidele, demokraatiale ja ühiskonnale tervikuna. Tehisintellekti süsteemide 

kasutamisele tuleks pöörata erilist tähelepanu eelkõige olukordades, mis on seotud demokraatliku protsessiga, 

sealhulgas mitte ainult poliitiliste otsuste tegemise, vaid ka valimistega.  

 

7. Vastutuse võtmine  

(87) Vastutuse võtmise nõue täiendab eespool kirjeldatud nõudeid ning on tihedalt seotud õigluse põhimõttega. 

See tähendab, et tuleb luua mehhanismid, mille abil tagada vastutuse kandmine ja võtmine tehisintellekti 

süsteemide ja nende väljundite eest nii enne kui ka pärast nende rakendamist.  

(88) Auditeeritavus. Auditeeritavus tähendab algoritmide, andmete ja projekteerimisprotsesside hindamise 

võimaldamist. See ei tähenda tingimata seda, et tehisintellekti süsteemiga seotud ärimudeleid ja 

intellektuaalomandit käsitlev teave peab olema alati avalikult kättesaadav. Sise- ja välisaudiitorite hinnang ning 

koostatud hindamisaruannete kättesaadavus võivad aidata kaasa kogu tehnoloogia usaldusväärsusele. 

Põhiõigusi mõjutavates rakendustes, sealhulgas ohutuse seisukohalt olulistes rakendustes peaks tehisintellekti 

süsteeme saama sõltumatult auditeerida. 

(89) Negatiivsete mõjude minimeerimine ja neist teatamine. Tuleb tagada, et toimingutest ja otsustest, mis 

toovad kaasa süsteemi teatava väljundi, saaks teatada ning sellise väljundi tagajärgedele reageerida. 

Tehisintellekti süsteemide võimalike negatiivsete mõjude kindlakstegemine, hindamine, neist teatamine ja 

nende minimeerimine on eriti oluline nende jaoks, keda see otseselt või kaudselt mõjutab. Rikkumisest 

teatajatele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ametiühingutele või muudele üksustele, kes teatavad 

                                                           
47  St tehisintellekti süsteemid, mis vahetavad inimestega teavet ja suhtlevad nendega, imiteerides inimese ja roboti 
(integreeritud tehisintellekt) vahelises suhtlemises sotsiaalsust, või on avatarid virtuaalreaalsuses. Seeläbi on kõnealustel süsteemidel 
võimalus muuta meie sotsiokultuurilisi tavasid ja ühiskonnaelu korraldust. 

48  Vt näiteks ELi rahastatav projekt, millega arendatakse tehisintellektil põhinevat tarkvara, mis võimaldab inimese juhitavatel 
teraapiaseanssidel robotitel autistlike lastega tulemuslikumalt suhelda ja aidata parandada nende sotsiaalseid ja suhtlemisoskusi: 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&
artid=49968  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49968
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49968
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tehisintellektil põhineva süsteemiga seotud õigustatud murest, tuleb pakkuda nõuetekohast kaitset. 

Negatiivset mõju võib aidata minimeerida mõjuhinnangute kasutamine (nt nn punaste tiimide kasutamine (i.k 

red teaming) või mitmesugused algoritmilised mõjuhinnangud) nii enne tehisintellekti süsteemide arendamist, 

kasutuselevõtmist ja kasutamist kui ka selle käigus. Need hindamised peavad olema tehisintellekti süsteemi 

põhjustatava riskiga proportsionaalsed. 

(90) Kompromissid. Eespool nimetatud nõuete rakendamisel võivad nende vahel tekkida pinged, millega võivad 

kaasneda vältimatud kompromissid. Selliseid kompromisse tuleks käsitleda ratsionaalselt ja metoodiliselt ning 

arvestades tehnika taset. See tähendab, et kindlaks tuleks teha asjaomased huvid ja väärtused, mida 

tehisintellekti süsteem mõjutab, ning konflikti tekkimise korral tuleks nendevahelisi kompromisse selgelt 

teadvustada ja hinnata lähtuvalt sellest, millist ohtu need eetilistele põhimõtetele, sealhulgas põhiõigustele, 

kujutavad. Olukordades, kus ei ole võimalik kindlaks teha ühtegi eetiliselt aktsepteeritavat kompromissi, ei 

tohiks tehisintellekti süsteemi arendamine, kasutuselevõtmine ja kasutamine sellisel kujul jätkuda. Iga otsus 

selle kohta, milline kompromiss teha, peaks olema põhjendatud ja nõuetekohaselt dokumenteeritud. 

Otsustaja peab võtma vastutuse selle eest, mil viisil asjakohane kompromiss tehakse, ning ta peaks pidevalt 

tegelema sellest tuleneva otsuse asjakohasuse läbivaatamisega tagamaks, et vajaduse korral saab süsteemis 

teha vajalikud muudatused. 49  

(91) Õiguskaitse. Juhuks kui süsteemi mõju on ebaõiglaselt kahjulik, tuleks ette näha kättesaadavad mehhanismid, 

mis tagaksid piisava õiguskaitse50. Usalduse tagamisel on oluline teada, et kui asjad lähevad valesti, on 

õiguskaitse võimalik. Erilist tähelepanu tuleks pöörata haavatavatele isikutele või rühmadele. 

 

2. Tehnilised ja muud meetodid usaldusväärse tehisintellekti teostamiseks 

(92) Eespool nimetatud nõuete rakendamiseks võib kasutada nii tehnilisi kui ka muid meetodeid. Need hõlmavad 

tehisintellekti süsteemi elutsükli kõiki etappe. Pidevalt tuleks hinnata meetodeid, mida kasutatakse nõuete 

rakendamiseks, ning teavitada rakendamisprotsesside muutustest ja neid põhjendada51. Kuna tehisintellekti 

süsteemid arenevad pidevalt ja tegutsevad dünaamilises keskkonnas, on usaldusväärse tehisintellekti 

teostamine pidev protsess, mida on kujutatud allpool joonisel 5. 

 

Joonis 3. Usaldusväärse tehisintellekti teostamine kogu süsteemi elutsükli jooksul  
 

(93) Järgmisi meetodeid võib käsitleda kas üksteist täiendavatena või üksteise alternatiividena, kuna erinevad 

nõuded – ja erinevad tundlikud aspektid – võivad tekitada vajaduse erinevate rakendusmeetodite järele. 

Käesoleva ülevaate eesmärk ei ole olla kõikehõlmav või ammendav ega ka kohustuslik. Pigem on selle eesmärk 

                                                           
49  Eri juhtimismudelid võivad olla selle saavutamisel abiks. Näiteks asutusesisese ja/või -välise eetikaküsimuste (ja konkreetse valdkonna) 
eksperdi või nõukogu olemasolu võib olla kasulik, et juhtida tähelepanu potentsiaalselt konfliktsetele teemadele ja soovitada, kuidas see konflikt 
võimalikult hästi lahendada. Samuti on abiks sisulised konsultatsioonid ja arutelud sidusrühmadega, kaasa arvatud nendega, kelle puhul on oht, 
et tehisintellekti süsteem võib neid kahjulikult mõjutada. Euroopa ülikoolid peaksid võtma juhtrolli vajalike eetikaekspertide koolitamisel. 
50  Vt ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamus „Improving access to remedy in the area of business and human rights 
at the EU level“ (2017), https://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights.  

51  Näiteks hõlmab see süsteemi projekteerimise, arendamise ja kasutuselevõtmise käigus eespool nimetatud nõuete arvesse võtmiseks 
tehtud valikute põhjendamist. 

Kasutamine Analüüs 

hindamine ja 
põhjendamine 

Arendamine Ümberprojekteerimine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Nõuete 
rakendamise 
tehnilised ja 

muud 
meetodid 

 

 

Nõuded 
usaldusväärsele 
tehisintellektile 

 

 

Õigused, 
põhimõtted 
ja väärtused 

https://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights


24 

 

pakkuda soovitatavate meetodite nimekirja, mis võib olla usaldusväärse tehisintellekti rakendamisel abiks. 
  

1. Tehnilised meetodid  

(94) Selles osas kirjeldatakse usaldusväärse tehisintellekti tagamise tehnilisi meetodeid, mille võib inkorporeerida 

tehisintellekti süsteemi projekteerimis-, arendus- ja kasutusetappidesse. Allpool loetletud meetodite 

küpsusaste on erinev52. 

▪ Usaldusväärse tehisintellekti arhitektuurid 

(95) Usaldusväärse tehisintellekti nõuete põhjal tuleks koostada menetlused ja/või menetluspiirangud, millel peaks 

olema tehisintellekti süsteemi arhitektuuris kindel koht. Selleks võib koostada nn valgesse nimekirja kuuluvad 

reeglid (käitumised või olekud), mida süsteem peaks alati järgima, nn musta nimekirja kuuluvad käitumiste või 

olekute piirangud, millest süsteem ei tohiks kunagi üle astuda, ning mõlema kombinatsioone või keerukamaid 

tõendatavaid tagatisi süsteemi käitumise kohta. Seda, kas süsteem järgib neid piiranguid toimimise ajal, võib 

jälgida eraldi protsessi abil. 

(96) Õppimisvõimelist tehisintellekti süsteemi, mis on võimeline oma käitumist dünaamiliselt kohandama, võib 

pidada mittedeterministlikuks süsteemiks, mille käitumine võib olla ootamatu. Sageli lähtutakse nende 

vaatlemisel „taju-kavanda-tegutse“-tsükli (sense-plan-act) teooriast. Sellise arhitektuuri kohandamine 

usaldusväärse tehisintellekti tagamiseks eeldab nõuete integreerimist tsükli kõigis kolmes etapis: i) 

tajumisetapis tuleks süsteemi arendada selliselt, et see tunneks ära kõik keskkonnaelemendid, mis on vajalikud 

nõuete täitmise tagamiseks; ii) kavandamisetapis peaks süsteem arvesse võtma üksnes neid kavasid, mis 

vastavad nõuetele; iii) tegutsemisetapis peaksid süsteemi toimingud piirduma käitumisega, mis neid nõudeid 

ellu viib.  

(97) Eespool kujutatud arhitektuur on üldine ja kirjeldab enamikku tehisintellekti süsteeme ebatäielikult. 

Sellegipoolest annab see piirangutele ja põhimõtetele ankrupunktid, millega tuleks konkreetsetes moodulites 

arvestada, et tulemuseks oleks üldine süsteem, mis on usaldusväärne ja mida peetakse usaldusväärseks. 

▪ Lõimeetika ja õigusriigi põhimõte (X-by-design) 

(98) Meetodid, millega tagatakse väärtuste lõimimine, pakuvad täpseid ja selgeid seoseid süsteemile järgimiseks 

kohustuslike abstraktsete põhimõtete ja konkreetsete rakendamisotsuste vahel. Sellise meetodi puhul on 

kesksel kohal mõte, et normide järgimise võib tehisintellekti süsteemi sisse projekteerida. Ettevõtjad on 

protsessi algusest peale kohustatud kindlaks tegema oma tehisintellekti süsteemide mõju ning ka normid, 

mida nende tehisintellekti süsteem peaks järgima negatiivsete mõjude ärahoidmiseks. Erinevad „lõim“-

mõisted on juba laialdaselt kasutusel, näiteks lõimprivaatsus ja lõimturve. Nagu eespool öeldud, peavad 

tehisintellekti protsessid, andmed ja väljundid olema usalduse ärateenimiseks turvalised ning tehisintellekt 

peaks olema projekteeritud vastase andmete ja rünnete suhtes töökindlana. Selles tuleks kasutada tõrkekindla 

sulgemise mehhanismi ja võimaldada pärast jõuga sulgemist (nt rünnet) tööd taasalustada.  

▪ Selgitusmeetodid  

(99) Et süsteem oleks usaldusväärne, peame suutma mõista, miks see käitus teatud viisil ja miks see andis 

konkreetse tõlgenduse. Selle probleemiga püüab tegeleda terve teadusvaldkond (selgitatava 

probleemilahenduskäiguga tehisintellekt ehk Explainable AI ehk XAI), et paremini mõista süsteemi aluseks 

olevaid mehhanisme ja leida lahendusi. Praegu on see närvivõrkudel põhinevate tehisintellekti süsteemide 

puhul endiselt lahendamata probleem. Närvivõrkude treenimisprotsesside tulemuseks võivad olla 

                                                           
52  Ehkki osa neist meetoditest on juba praegu kasutatavad, vajavad teised veel põhjalikumat uurimist. Valdkondi, mida on 
vaja rohkem uurida, käsitletakse ka kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma teises dokumendis, st poliitika- ja 

investeerimissoovitustes.  
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arvväärtustega võrguparameetrid, mida on tulemustega raske seostada. Peale selle võivad andmeväärtuste 

väikeste muutustega mõnikord kaasneda suured tõlgendusmuutused, mille tõttu süsteem ajab näiteks 

koolibussi jaanalinnuga segamini. Sellist haavatavust võidakse ära kasutada ka süsteemi rünnete ajal. 

Meetodid, mis hõlmavad selgitatava probleemilahenduskäiguga tehisintellekti alaseid teadusuuringuid, on 

olulised nii selleks, et selgitada kasutajatele süsteemi käitumist, kui ka selleks, et kasutusele võetav 

tehnoloogia oleks usaldusväärne. 

▪ Katsetamine ja valideerimine 

(100) Tehisintellekti süsteemide mittedeterministliku ja kontekstipõhise olemuse tõttu ei ole tavapärane 

katsetamine piisav. Süsteemi kasutatavate mõistete ja esituste sobimatus võib ilmneda alles siis, kui 

programmi kohaldatakse piisavalt realistlike andmete suhtes. Seetõttu tuleb andmetöötluse kontrollimiseks ja 

valideerimiseks alusmudelit nii treenimise kui ka kasutuselevõtmise ajal hoolega jälgida, et veenduda selle 

stabiilsuses, töökindluses ja toimimises selgetes ja prognoositavates piirides. Tuleb tagada, et 

kavandamisprotsessi väljund on kooskõlas sisendiga ning et otsused tehakse viisil, mis võimaldab aluseks 

olevat protsessi valideerida.  

(101) Süsteemi katsetamine ja valideerimine peaksid toimuma võimalikult vara ning see peaks tagama, et süsteem 

käitub ettenähtud viisil kogu elutsükli jooksul ja eriti pärast kasutuselevõtmist. See peaks hõlmama kõiki 

tehisintellekti süsteemi komponente, kaasa arvatud andmeid, eeltreenitud mudeleid, keskkondi ja süsteemi 

käitumist tervikuna. Seda peaks projekteerima ja ellu viima võimalikult mitmekesine inimrühm. Välja tuleks 

töötada mitmesugused parameetrid, et katsetatavaid kategooriaid käsitletaks eri aspektidest. Kaaluda võib 

vastasekatsetamist usaldusväärsete ja mitmekesiste punaste tiimide poolt, mille käigus püütakse haavatavuste 

leidmiseks süsteemi tahtlikult „murda“, ja puugipreemiajahte, millega ergutatakse kõrvalisi isikuid süsteemi 

vigu ja nõrku kohti avastama ja neist teatama. Lõpuks tuleb tagada, et väljundid või toimingud on kooskõlas 

eelnevate protsesside tulemustega; st neid võrreldakse eelnevalt määratletud põhimõtetega, tagamaks et neid 

ei ole rikutud. 

▪ Teenuse kvaliteedi näitajad 

(102) Tehisintellekti süsteemide puhul saab kindlaks määrata asjakohased teenuse kvaliteedi näitajad, et tagada 

alusarusaam sellest, kas süsteemide katsetamisel ja arendamisel on arvestatud turbe- ja ohutuskaalutlusi. 

Kõnealuste näitajate hulka võivad kuuluda meetmed, millega hinnatakse algoritmide katsetamist ja treenimist, 

ning ka tavapärased tarkvaraparameetrid nagu funktsionaalsus; jõudlus; kasutatavus; usaldusväärsus; 

turvalisus ja hooldatavus. 

 

2. Muud meetodid  

(103) Selles osas kirjeldatakse mitmesuguseid muid meetodeid, mis võivad olla väärtuslikud usaldusväärse 

tehisintellekti kindlustamisel ja säilitamisel. Ka neid tuleks pidevalt hinnata.  

▪ Õigusnormid  

(104) Nagu eespool mainitud, on praegu juba olemas õigusnormid tehisintellekti usaldusväärsuse toetamiseks – 

nendeks on tooteohutust käsitlevad õigusaktid ja vastutuse raamistikud. Seda, millises ulatuses tuleb need 

õigusnormid meie arvates läbi vaadata, neid kohandada või kasutusele võtta nii kaitsemeetmete kui ka 

võimaldajatena, käsitletakse meie teises dokumendis, mis sisaldab tehisintellekti poliitika- ja 

investeerimissoovitusi.  

▪ Käitumisjuhendid  

(105) Organisatsioonid ja sidusrühmad võivad liituda suunistega ja kohandada oma ettevõtja sotsiaalse vastutuse 

põhikirja, peamisi tulemusnäitajaid, oma käitumisjuhendeid või siseseid poliitikadokumente ning fikseerida 

neis oma püüdlused usaldusväärse tehisintellekti poole. Tehisintellekti süsteemi kallal töötav organisatsioon 
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võib oma kavatsused üldisemalt dokumenteerida ning tugineda neis teatavate soovitavate väärtuste (nt 

põhiõigused, läbipaistvus ja kahju tegemisest hoidumine) standarditele. 

▪ Standardimine 

(106) Standardid, näiteks projekteerimis-, tootmis- ja äritavade kohta, võivad toimida tehisintellekti kasutajate, 

tarbijate, organisatsioonide, teadusasutuste ja valitsuste kvaliteedijuhtimissüsteemina, võimaldades ära tunda 

ja julgustada eetilist käitumist nende ostuotsuste kaudu. Lisaks tavastandarditele on olemas 

koosreguleerimisel põhinevad käsitused: akrediteerimissüsteemid, kutseala eetikakoodeksid või põhiõigustele 

vastava projekteerimise standardid. Praegused näited on näiteks ISO standardid või Elektri- ja 

Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) standardiseeria P7000, kuid tulevikus võiks olla sobiv võimalik 

usaldusväärse tehisintellekti märgis, mis kinnitab konkreetsetele tehnilistele standarditele viidates, et süsteem 

järgib näiteks ohutuse, tehnilise töökindluse ja selgitatavuse põhimõtet. 

▪ Sertifitseerimine  

(107) Kuna ei saa eeldada, et kõik suudavad tehisintellekti süsteemi tööd ja mõju täielikult mõista, võib kaaluda 

organisatsioone, kes saavad laiemale üldsusele kinnitada, et tehisintellekti süsteem on läbipaistev, 

vastutusvõimeline ja õiglane.53 Neil sertifitseerimistel kohaldatakse standardeid, mis on välja töötatud eri 

rakendusvaldkondade ja tehisintellekti meetodite jaoks, mis on asjakohaselt kooskõlla viidud eri konteksti 

kuuluvate tööstus- ja ühiskondlike standarditega. Sertifitseerimine ei saa siiski kunagi asendada vastutuse 

kandmist. Seega tuleks seda täiendada vastutuse raamistike, kaasa arvatud lahtiütluste ja läbivaatamis- ja 

heastamismehhanismidega.54 

 

▪ Vastutuse võtmine juhtimisraamistike kaudu 

(108) Organisatsioonid peaksid looma nii organisatsioonisisesed kui ka -välised juhtimisraamistikud, mis tagaksid 

vastutuse võtmise tehisintellekti arendamise, kasutuselevõtmise ja kasutamisega seotud otsuste eetiliste 

aspektide eest. See võib hõlmata näiteks tehisintellektiga seotud eetikaküsimuste eest vastutava isiku või 

organisatsioonisisese/-välise eetikakomitee või -nõukogu määramist. Sellise isiku, komitee või nõukogu 

võimalike rollide hulka kuulub järelevalve pakkumine ja nõustamine. Nagu eespool kirjeldatud, võib 

sertifitseerimistingimustel ja/või -asutustel olla selles samuti oma osa. Tagada tuleks teabevahetuskanalid 

tööstuse ja/või avaliku sektori järelevalverühmadega, et jagada parimaid tavasid, arutleda dilemmade üle või 

teavitada eetiliste probleemidega seoses tekkinud küsimustest. Sellised mehhanismid võivad õiguslikku 

järelevalvet (nt andmekaitseametniku määramine või samaväärsed meetmed, mis on andmekaitse seaduses 

õiguslikult nõutud) täiendada, kuid ei saa asendada.  

▪ Haridus ja teadlikkus eetikameele edendamiseks 

(109) Usaldusväärne tehisintellekt julgustab kõigi sidusrühmade teadlikku osalemist. Teabevahetus, haridus ja 

koolitus on tähtsal kohal nii selle tagamisel, et teadmised tehisintellekti süsteemide võimalikust mõjust oleksid 

laialdased, kui ka inimeste teavitamisel sellest, et nad saavad osaleda ühiskondliku arengu kujundamisel. See 

hõlmab kõiki sidusrühmi, näiteks neid, kes on kaasatud toodete valmistamisse (projekteerijad ja arendajad), 

kasutajaid (ettevõtjad või üksikisikud) ning muid mõjutatud rühmi (need, kes ei pruugi osta ega kasutada 

tehisintellekti süsteemi, kuid kelle eest tehisintellekti süsteem teeb otsuseid, ning ühiskond tervikuna). 

Tehisintellektialaseid algteadmisi tuleks edendada kogu ühiskonnas. Üldsuse harimise eeltingimus on tagada 

eetikute asjakohased oskused ja väljaõpe selles valdkonnas.  

▪ Sidusrühmade osalus ja sotsiaaldialoog 

                                                           
53  Nagu soovitab nt IEEE Ethically Aligned Design Initiative: https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-

systems.html. 
54  Lisateavet sertifitseerimispiirangute kohta vt: https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf. 

https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html
https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf
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(110) Tehisintellekt toob palju kasu ja Euroopa peab tagama, et see on kõigile kättesaadav. See eeldab avatud 

arutelu ning sotsiaalpartnerite, sidusrühmade ja üldsuse kaasamist. Paljud organisatsioonid juba tuginevad 

sidusrühmade komiteedele, et pidada aru tehisintellekti süsteemide ja andmeanalüütika kasutamise üle. 

Neisse komiteedesse kuuluvad mitmesugused liikmed, näiteks õiguseksperdid, tehnilised eksperdid, eetikud, 

tarbijaesindajad ja töötajad. Aktiivne püüdlemine osalemise ning tehisintellekti süsteemide kasutamist ja mõju 

käsitleva dialoogi poole toetab tulemuste ja lähenemisviiside hindamist ning võib olla eriti suureks abiks 

keerulistel juhtudel.  

▪ Mitmekesisus ja kaasavad projekteerimismeeskonnad 

(111) Mitmekesisusel ja kaasamisel on tegelikus maailmas kasutatavate tehisintellekti süsteemide arendamisel tähtis 

roll. On ülioluline, et kui tehisintellekti süsteemid teostavad iseseisvalt rohkem ülesandeid, peegeldavad 

meeskonnad, kes neid süsteeme projekteerivad, arendavad, katsetavad ja hooldavad ning kasutusele võtavad 

ja/või hangivad, kasutajate ja kogu ühiskonna mitmekesisust. See aitab kaasa objektiivsusele ning eri 

seisukohtade, vajaduste ja eesmärkide arvestamisele. Ideaaljuhul ei ole meeskonnad mitmekülgsed mitte 

üksnes soo, kultuuri ja vanuse, vaid ka professionaalse tausta ja oskuste poolest. 

 

II peatükist tulenevad põhijuhised 

 Veenduda, et kogu tehisintellekti süsteemi elutsükkel vastab usaldusväärse tehisintellekti nõuetele: 1) 

inimese toimevõime ja järelevalve, 2) tehniline töökindlus ja ohutus, 3) privaatsus ja andmehaldus, 4) 

läbipaistvus, 5) mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja õiglus, 6) keskkonnaalane ja ühiskondlik heaolu 

ning 7) vastutuse võtmine.  

 Kaaluda nende nõuete rakendamise tagamiseks nii tehnilisi kui ka muid meetodeid.  

 Soodustada teadusuuringuid ja innovatsiooni, et aidata tehisintellekti süsteeme hinnata ja nõudeid veelgi 

paremini täita; levitada tulemusi ja avada küsimusi laiemale avalikkusele ning koolitada süstemaatiliselt 

tehisintellekti eetika ekspertide uut põlvkonda. 

 Anda sidusrühmadele selgelt ja ettevaatavalt teavet tehisintellekti süsteemi suutlikkuse ja piirangute 

kohta, et nad saaksid seada realistlikke ootusi, ja nõuete rakendamise viisi kohta. Anda kasutajatele selgelt 

teada, et tegemist on tehisintellekti süsteemiga. 

 Hõlbustada tehisintellekti süsteemide jälgitavust ja auditeeritavust, eriti kriitilistes kontekstides või 

olukordades.  

 Kaasata sidusrühmasid kogu tehisintellekti süsteemi elutsükli jooksul. Edendada koolitust ja väljaõpet nii, 

et kõik sidusrühmad oleksid usaldusväärsest tehisintellektist teadlikud ja saaksid sellealast koolitust. 

 Meeles tuleb pidada asjaolu, et eri põhimõtete ja nõuete vahel võivad tekkida sügavad pinged. Teha 

pidevalt kindlaks, hinnata ja dokumenteerida tehtud kompromissid ja nende lahendused ning neist 

teavitada. 

 

III. III peatükk. Usaldusväärse tehisintellekti hindamine  

(112) II peatüki põhinõuete põhjal esitatakse selles peatükis mitteammendav usaldusväärse tehisintellekti 

kontrollnimekiri (katseversioon) usaldusväärse tehisintellekti kasutuslikule kujule viimiseks. Eelkõige 

kohaldatakse seda nende tehisintellekti süsteemide suhtes, mis suhtlevad otse kasutajatega, ning see on 

suunatud eeskätt (kas ise arendatud või kolmandatelt isikutelt hangitud) tehisintellekti süsteemide 

arendajatele ja kasutuselevõtjatele. Selles kontrollnimekirjas ei käsitleta usaldusväärse tehisintellekti 

esimese aspekti (seadusliku tehisintellekti) kasutuslikule kujule viimist. Kontrollnimekirja täitmine ei 

tõenda õigusaktidele vastavust ega ole mõeldud suunisena kehtiva õiguse järgimise tagamiseks. 

Arvestades tehisintellekti süsteemide rakenduspõhisust, tuleb kontrollnimekirja kohandada 

konkreetsetele kasutusjuhtudele ja kontekstidele, milles süsteeme kasutatakse. Lisaks antakse käesolevas 
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peatükis üldisi soovitusi selle kohta, kuidas usaldusväärse tehisintellekti kontrollnimekirja rakendada 

juhtimisstruktuuri kaudu, mis hõlmab nii töö- kui ka juhtimistasandit.  

(113) Kontrollnimekirja ja juhtimisstruktuuri arendatakse tihedas koostöös avaliku ja erasektori 

sidusrühmadega. Protsessi juhitakse katseprotsessina, mille käigus saab anda põhjalikku tagasisidet kahe 

paralleelse protsessi kaudu: 

a. kvalitatiivne protsess, millega tagatakse representatiivsus ja milles osaleb (eri sektoritest ja eri 

suurusega) ettevõtjate, organisatsioonide ja institutsioonide väike valim, mis katsetab 

kontrollnimekirja ja juhtimisstruktuuri praktikas ning annab põhjaliku tagasiside; 

b. kvantitatiivne protsess, milles saavad osaleda kõik huvitatud sidusrühmad, et kontrollnimekirja 

katsetada ja anda tagasisidet avatud konsultatsiooni käigus. 

(114) Pärast katseetapi lõppu lisame tagasiside andmise käigus saadud tulemused kontrollnimekirja ning 

koostame 2020. aasta alguseks läbivaadatud versiooni. Eesmärk on saavutada raamistik, mida saab 

kasutada horisontaalselt kõigis rakendustes, ning pakkuda seega alust usaldusväärse tehisintellekti 

tagamiseks kõigis valdkondades. Kui selline alus on loodud, võib välja töötada valdkondliku või 

rakenduspõhise raamistiku.  

Juhtimine 

(115) Ettevõtjad, organisatsioonid ja institutsioonid võivad soovida kaaluda, kuidas usaldusväärse tehisintellekti 

kontrollnimekirja oma organisatsioonis rakendada. Selleks võib hindamisprotsessi lisada olemasolevatesse 

juhtimismehhanismidesse või rakendada uusi protsesse. Selline valik sõltub organisatsiooni sisemisest 

struktuurist ning ka selle suurusest ja kättesaadavatest ressurssidest.  

(116) Teadusuuringutest55 nähtub, et muutuse toimumiseks on oluline tippjuhtkonna tähelepanu. Samuti 

nähtub neist, et ettevõtte, organisatsiooni või institutsiooni kõigi sidusrühmade kaasamine edendab uue 

(tehnoloogilise või muu) protsessi kasutuselevõtu heakskiitmist ja asjakohasust.56 Seetõttu soovitame 

rakendada protsessi, mis hõlmab kaasamist nii kasutustasandil kui ka kõrgeima juhtkonna tasandil. 

Tasand Asjakohased rollid (sõltuvalt organisatsioonist) 

Juhatus ja nõukogu Tippjuhtkond arutab ja hindab tehisintellekti arendamist, 

kasutuselevõtmist või hankimist ning on kõigi 

tehisintellekti uuenduste ja kasutuste hindamisel 

kriitiliste probleemide tuvastamise korral viimane 

instants. Ta kaasab neid, keda tehisintellekti süsteemide 

võimalik kasutuselevõtt mõjutab (näiteks töötajad), ja 

nende esindajaid kogu protsessi jooksul teavitamis-, 

konsulteerimis- ja osalemismenetluste kaudu. 

Vastavuskontrolliosakond / Õigusosakond / Ettevõtja 

sotsiaalse vastutuse osakond 

Vastutuse osakond jälgib kontrollnimekirja kasutamist ja 

selle arengut, mis on vajalik, et reageerida 

tehnoloogilistele või regulatiivsetele muutustele. See 

osakond uuendab tehisintellekti süsteeme käsitlevaid 

standardeid või sisepõhimõtteid ning tagab, et sellise 

                                                           
55  https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation  

56  Vt näiteks A. Bryson, E. Barth ja H. Dale-Olsen, The Effects of Organisational change on worker well-being and the moderating role of 
trade unions, ILRReview, 66(4), juuli 2013; Jirjahn, U. ja Smith, S.C. (2006). What Factors Lead Management to Support or Oppose Employee 
Participation — With and Without Works Councils? Hypotheses and Evidence from Germany’s Industrial Relations, 45(4), 650–680; Michie, J. ja 
Sheehan, M. (2003). Labour market deregulation, “flexibility” and innovation, Cambridge Journal of Economics, 27(1), 123–143. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation
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süsteemi kasutamine vastab olemasolevale õigus- ja 

reguleerivale raamistikule ning organisatsiooni 

väärtustele. 

Toodete ja teenuste osakond või samaväärne Toodete ja teenuste arendamise osakond kasutab 

kontrollnimekirja tehisintellektil põhinevate toodete ja 

teenuste hindamiseks ning logib kõik tulemused. Neid 

tulemusi arutatakse juhtkonna tasandil, mis kiidab lõpuks 

heas uued või muudetud tehisintellektil põhinevad 

rakendused.  

Kvaliteedi tagamine Kvaliteedi tagamise osakond (või samaväärne) tagab 

kontrollnimekirja tulemused ja kontrollib neid ning võtab 

meetmeid, et viia küsimus kõrgemale tasandile edasi, kui 

tulemus pole rahuldav või kui tuvastatakse 

ettenägematud tulemused. 

Personaliosakond Personaliosakond tagab tehisintellekti süsteemide 

arendajate pädevuste ja profiilide mitmekesisuse õige 

kombinatsiooni. See tagab, et organisatsioonisiseselt 

korraldatakse usaldusväärset tehisintellekti käsitlevaid 

koolitusi asjakohasel tasemel. 

Hankeosakond Hankeosakond tagab, et tehisintellektil põhinevate 

toodete või teenuste hankimise menetlus sisaldab 

usaldusväärse tehisintellekti kontrolli. 

Igapäevane tegevus Arendajad ja projektijuhid lisavad kontrollnimekirja oma 

igapäevatöösse ning dokumenteerivad hindamise 

tulemused ja tagajärjed. 

 

Usaldusväärse tehisintellekti kontrollnimekirja kasutamine 

(117) Kontrollnimekirja kasutamisel praktikas soovitame pöörata tähelepanu mitte ainult muret tekitavatele 

valdkondadele, vaid ka küsimustele, millele pole võimalik (hõlpsalt) vastata. Üks võimalik probleem võib 

olla mitmekesiste oskuste ja pädevuste puudus tehisintellekti süsteemi arendamise ja katsetamisega 

tegelevas meeskonnas ning seetõttu on võib-olla vaja kaasata teisi sidusrühmi organisatsiooni seest- või 

väljastpoolt. On väga soovitatav logida kõik tulemused nii tehnilises kui ka juhtimise plaanis, et oleks 

tagatud, et probleemi lahendamist mõistetakse kõigil juhtimisstruktuuri tasanditel.  

(118) Kontrollnimekirja eesmärk on suunata tehisintellektiga tegelejaid usaldusväärset tehisintellekti arendama, 

kasutusele võtma ja kasutama. Hindamist tuleks kohandada proportsionaalselt konkreetsele 

kasutusjuhule. Katseetapi käigus võivad ilmsiks tulla konkreetsed tundlikud valdkonnad ja sellistel juhtudel 

hinnatakse vajadust täpsustamise järele järgmises etapis. Ehkki kontrollnimekiri ei anna konkreetseid 

vastuseid tekkinud probleemide lahendamiseks, õhutab see arutelu nende meetmete üle, mis võivad 

aidata tagada tehisintellekti süsteemide usaldusväärsuse, ja võimalike meetmete üle, mida tuleks sellega 

seoses võtta. 
 

Seotus kehtivate õigusaktide ja protsessidega 

(119) Samuti on oluline, et tehisintellekti arendamisel, kasutuselevõtmisel ja kasutamisel osalevad isikud 
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tunnistaksid, et kehtivad mitmesugused õigusaktid, millega muudetakse kohustuslikuks konkreetsed 

protsessid ja konkreetsete väljundite keelamine, ning need õigusaktid võivad kattuda ja kokku langeda 

kontrollnimekirjas loetletud teatavate meetmetega. Näiteks andmekaitse seaduses on sätestatud mitu 

õiguslikku nõuet, mida peavad järgima need, kes tegelevad isikuandmete kogumise ja töötlemisega. Ent 

kuna ka usaldusväärne tehisintellekt eeldab andmete eetilist käitlemist, võivad sisemenetlused ja -

põhimõtted, mille eesmärk on tagada andmekaitse õigusaktide järgimine, samuti aidata hõlbustada 

eetilist andmekäitlust ja täiendavad seega olemasolevaid õigusprotsesse. Kontrollnimekirja täitmine ei 

tõenda siiski õigusaktide järgimist ega ole mõeldud suunisena kehtiva õiguse järgimise tagamiseks. Pigem 

on selle kontrollnimekirja eesmärk pakkuda konkreetseid küsimusi adressaatidele, kes püüavad tagada, et 

nende tehisintellekti arendamise ja kasutuselevõtmise käsitus oleks suunatud usaldusväärse tehisintellekti 

saavutamisele, ja kes püüavad seda kindlustada. 

(120) Samamoodi on paljudel tehisintellekti praktikutel juba olemas hindamisvahendid ja tarkvara arendamise 

protsessid, mis tagavad vastavuse ka muudele kui õiguslikele standarditele. Alltoodud hindamist ei ole 

vaja teostada eraldi ülesandena, vaid selle võib lisada sellistesse olemasolevatesse toimingutesse.  

 

USALDUSVÄÄRSE TEHISINTELLEKTI KONTROLLNIMEKIRI (KATSEVERSIOON) 

 

1. Inimese toimevõime ja järelevalve 

Põhiõigused 

 Kas teostasite sellistel kasutusjuhtudel, mil võib esineda negatiivne mõju põhiõigustele, põhiõigustega 

seotud mõju hindamise? Kas olete kindlaks teinud ja dokumenteerinud eri põhimõtete ja õiguste 

vahelised potentsiaalsed kompromissid?  

 Kas tehisintellekti süsteem puutub kokku inimesest lõppkasutajate otsustamisprotsessiga (näiteks 

soovitatud toimingud või tehtavad otsused, valikuvõimaluste esitamine)? 

 Kas sellistel juhtudel on risk, et tehisintellekti süsteem mõjutab inimeste sõltumatust, sekkudes 

tahtmatult lõppkasutaja otsustamisprotsessi? 

 Kas olete kaalunud, kas tehisintellekti süsteem peaks teavitama kasutajaid sellest, et otsus, sisu, 

nõuanne või väljund on algoritmilise otsuse tulem?  

 Juhul, kui tehisintellekti süsteemil on juturobot või vestlussüsteem, siis kas inimesest 

lõppkasutajaid teavitatakse asjaolust, et nad suhtlevad tehisagendiga?  

Inimese toimevõime 

 Juhul, kui tehisintellekti süsteemi rakendatakse töö- ja tööjõuprotsessis, siis kas olete ülesannete 

jaotamist tehisintellekti süsteemi ja inimtöötajate vahel kaalunud sisulise suhtluse ning inimese 

asjakohase toimevõime ja kontrolli seisukohast?  

 Kas tehisintellekti süsteem parandab või suurendab inimvõimeid? 

 Kas olete võtnud kaitsemeetmeid, et vältida tööprotsessides tehisintellekti süsteemi liigset 

usaldamist või liigset tuginemist sellele? 

Inimjärelevalve 

 Kas olete kaalunud, milline oleks inimkontrolli sobiv tase konkreetse tehisintellekti süsteemi ja 
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kasutusjuhu puhul? 

 Kas võiksite kirjeldada inimkontrolli või kaasamise taset (kui neid kasutatakse)? Kes on „kontrolliv 

inimene“ ja millistel hetkedel või milliste vahenditega inimesed sekkuvad? 

 Kas olete kehtestanud mehhanismid ja meetmed sellise võimaliku inimkontrolli või -järelevalve 

tagamiseks või tagamaks, et otsused tehakse inimese üldisel vastutusel? 

 Kas olete võtnud meetmeid auditi võimaldamiseks ja tehisintellekti sõltumatuse reguleerimisega 

seotud probleemide lahendamiseks? 

 Kui tegemist on iseõppiva või autonoomse tehisintellekti süsteemi või kasutusjuhuga, siis kas olete 

kehtestanud konkreetsemad kontrolli- ja järelevalvemehhanismid? 

 Millised tuvastamis- ja reageerimismehhanismid olete kehtestanud; et hinnata, kas midagi võiks 

minna valesti? 

 Kas olete taganud, et kasutusel on „seiskamisnupp“ või menetlus, et vajaduse korral toiming 

ohutult katkestada? Kas selline menetlus katkestab protsessi täielikult, osaliselt või delegeerib 

kontrolli inimesele? 

 

 

2. Tehniline töökindlus ja ohutus 

Rünnetele vastupidamise võime ja turvalisus  

 Kas olete hinnanud võimalikke ründevorme, mille suhtes tehisintellekti süsteem võiks haavatav olla? 

 Täpsemalt, kas olete analüüsinud eri tüüpi ja liiki haavatavusi, näiteks andmete mürgitus, 

füüsiline taristu, küberründed? 

 Kas olete kehtestanud meetmed või süsteemid; millega tagatakse tehisintellekti süsteemi terviklus ja 

vastupanuvõime potentsiaalsete rünnetele? 

 Kas olete hinnanud, kuidas teie süsteem käitub ootamatutes olukordades ja keskkondades? 

 Kas olete kaalunud, kas ja mil määral võiks teie süsteem olla kahese kasutusega? Kui jah, siis kas olete 

võtnud sobivaid ennetavaid meetmeid selle vastu (muu hulgas näiteks uuringu avaldamata või 

süsteemi kasutusele võtmata jätmine)? 

Varuplaan ja üldine ohutus 

 Kas olete taganud oma süsteemile piisava varuplaani juhuks, kui see peaks kokku puutuma vastase 

ründe või muu ootamatu olukorraga (nt tehnilised ümberlülitusmenetlused või taotlus, et enne 

jätkamist sekkuks inimoperaator)? 

 Kas olete analüüsinud konkreetsel kasutusjuhul tehisintellekti süsteemi tekitatava ohu taset? 

 Kas olete kehtestanud protsessi riskide ja ohutuse mõõtmiseks ja hindamiseks? 

 Kas olete andnud vajalikku teavet juhul, kui esineb risk inimese kehalisele puutumatusele?  
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 Kas olete kaalunud kindlustuspoliisi võtmist tehisintellekti süsteemi tekitatud võimaliku kahjuga 

tegelemiseks? 

 Kas olete kindlaks teinud tehnoloogia (muude) prognoositavate kasutusvõimaluste, kaasa arvatud 

selle juhusliku või pahatahtliku kuritarvitamise võimalikud ohutusriskid? Kas on olemas kava 

nende riskide leevendamiseks või juhtimiseks? 

 Kas olete hinnanud seda, kas on olemas tõenäoline võimalus, et tehisintellekti süsteem võib 

põhjustada kahju või kahjustada kasutajaid või kolmandaid isikuid? Kui jah, siis kas hindasite 

tõenäosust, potentsiaalset kahju, mõjutatud sihtrühma ja raskusastet?  

 Kui esineb risk, et tehisintellekti süsteem põhjustab kahju, siis kas olete kaalunud vastutus- ja 

tarbijakaitse-eeskirju ja kuidas te olete neid arvesse võtnud?  

 Kas olete kaalunud potentsiaalset mõju keskkonnale või loomadele või riski nende ohutusele? 

 Kas teie riskianalüüsis on käsitletud seda, kas turvalisuse või võrguprobleemid (näiteks 

küberturvalisuse ohud) põhjustavad ohutusriske või kahju tehisintellekti süsteemi tahtmatu 

käitumise tõttu? 

 Kas hindasite, milline mõju võib olla teie tehisintellekti süsteemi rikkel, mille tõttu annab süsteem 

valesid tulemusi, ei ole kättesaadav või pakub ühiskondlikult mitteaktsepteeritavaid tulemusi (nt 

diskrimineerivad praktikad)? 

 Kas olete määratlenud eespool kirjeldatud stsenaariumide jaoks künnisväärtused ja 

juhtimismeetmed, et aktiveerida alternatiiv-/varuplaanid? 

 Kas olete määratlenud varuplaanid ja neid katsetanud? 

Täpsus 

 Kas olete hinnanud tehisintellekti süsteemi ja kasutusjuhu kontekstis vajalikku täpsusastet ja täpsuse 

määratlust? 

 Kas olete hinnanud, kuidas täpsust mõõdetakse ja kuidas see tagatakse?  

 Kas olete kehtestanud meetmed selle tagamiseks, et kasutatavad andmed on põhjalikud ja 

ajakohased? 

 Kas olete kehtestanud meetmed, et hinnata lisaandmete vajalikkust, näiteks täpsuse 

parandamiseks või kallutatuse kõrvaldamiseks? 

 Kas olete hinnanud, millist kahju põhjustaks see, kui tehisintellekti süsteem teeb ebatäpseid 

prognoose?  

 Kas olete kehtestanud meetmed, et mõõta, kas teie süsteem teeb lubamatult palju ebatäpseid 

prognoose? 

 Kui ebatäpseid prognoose esineb, siis kas olete kehtestanud meetmed selle probleemi 

lahendamiseks? 

Usaldusväärsus ja korratavus 

 Kas olete kehtestanud strateegia, et jälgida ja katsetada, kas tehisintellekti süsteem vastab 
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eesmärkidele, otstarbele ja kavandatud rakendusviisidele? 

 Kas olete teinud katseid selle kohta, kas korratavuse tagamiseks tuleb arvestada mingit 

konkreetset konteksti või eritingimusi? 

 Kas olete kehtestanud kontrolliprotsessid või -meetodid, et mõõta ja tagada usaldusväärsuse ja 

korratavuse eri aspekte?  

 Kas olete kehtestanud protsessid nende juhtude kirjeldamiseks, kui tehisintellekti süsteem teatud 

keskkondades ei tööta? 

 Kas olete tehisintellekti süsteemide usaldusväärse katsetamise ja kontrollimise protsessid selgelt 

dokumenteerinud ning need kasutuslikule kujule viinud? 

Kas olete kehtestanud mehhanismid või teabevahetuse, et kinnitada (lõpp-)kasutajatele 

tehisintellekti usaldusväärsust? 

 

3. Privaatsus ja andmehaldus 

Privaatsuse austamine ja andmekaitse 

 Kas olete kehtestanud kasutusjuhuspetsiifilised mehhanismid, mis võimaldavad teistel anda märku 

privaatsuse või andmekaitse probleemidest, mis on seotud tehisintellekti andmete kogumise 

(treenimiseks ja kasutamiseks) ja töötlemise protsessidega? 

 Kas olete hinnanud oma andmekogumites olevate andmete liiki ja ulatust (nt seda, kas need 

sisaldavad isikuandmeid)?  

 Kas olete mõelnud, kuidas tehisintellekti süsteemi arendada või mudelit treenida ilma potentsiaalselt 

tundlikke või isikuandmeid kasutamata või kasutades neid minimaalselt? 

 Kas olete süsteemi sisse ehitanud mehhanismid isikuandmete tuvastamiseks ja kontrollimiseks 

sõltuvalt kasutusjuhust (nt kehtiv nõusolek ja võimalus see vajaduse korral tagasi võtta)? 

 Kas olete võtnud meetmeid privaatsuse suurendamiseks näiteks krüpteerimise, anonüümimise ja 

agregeerimise teel? 

 Kui on olemas andmekaitseametnik, siis kas kaasasite ta protsessi varakult?  

Kvaliteet ja andmete terviklus 

 Kas olete viinud oma süsteemi kooskõlla võimalike asjaomaste standardite (nt ISO, IEEE) või laialdaselt 

kasutatavate protokollidega, et tagada igapäevane andmehaldus?  

 Kas olete kehtestanud järelevalvemehhanismid andmete kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja 

kasutamiseks? 

 Kas olete hinnanud, kui suur kontroll on teil kasutatavate väliste andmeallikate kvaliteedi üle?  

 Kas olete kehtestanud protsessid oma andmete kvaliteedi ja tervikluse tagamiseks? Kas kaalusite 

muid protsesse? Kuidas kontrollite, et teie andmestikke pole rikutud ega häkitud? 

Juurdepääs andmetele 
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 Milliseid protokolle, protsesse ja menetlusi järgiti nõuetekohase andmehalduse korraldamiseks ja 

tagamiseks? 

 Kas hindasite seda, kellel ja millistel tingimustel on juurdepääs kasutajate andmetele? 

 Kas tagasite selle, et kõnealustel isikutel on vastav kvalifikatsioon ja kohustus andmetele ligi 

pääseda ning et nad on pädevad mõistma andmekaitsepoliitika üksikasju? 

 Kas tagasite järelevalvemehhanismi, et logida, millal, kus, kuidas, kes ja mis eesmärgil andmetele 

juurde pääses? 

 

4. Läbipaistvus  

Jälgitavus 

 Kas olete kehtestanud meetmed, mille abil saab tagada jälgitavuse? See võib hõlmata alljärgneva 

dokumenteerimist: 

 algoritmilise süsteemi projekteerimiseks ja arendamiseks kasutatud meetodid:  

o reeglipõhise tehisintellekti süsteemi korral tuleks dokumenteerida 

programmeerimismeetod või see, kuidas mudel loodi;  

o õppimispõhise tehisintellekti süsteemi korral tuleks dokumenteerida algoritmi 

treenimise meetod, kaasa arvatud see, milliseid sisendandmeid koguti ja valiti ning 

kuidas see toimus; 

 algoritmilise süsteemi katsetamiseks ja valideerimiseks kasutatud meetodid: 

o reeglipõhise tehisintellekti süsteemi korral tuleks dokumenteerida stsenaariumid või 

juhud, mida kasutati katsetamiseks ja valideerimiseks;  

o õppimispõhise mudeli korral tuleks dokumenteerida teave katsetamiseks ja 

valideerimiseks kasutatud andmete kohta; 

 algoritmilise süsteemi väljundid: 

o tuleks dokumenteerida algoritmi väljundid või selle tehtud otsused ning ka võimalikud 

muud otsused, mis tuleneksid teistsugustest juhtudest (näiteks muud kasutajate 

alamrühmad). 

Selgitatavus 

 Kas hindasite, mil määral on võimalik mõista tehisintellekti süsteemi tehtud otsuseid ja väljundit? 

 Kas tagasite, et kõigile kasutajatele, kes võivad selgitust soovida, on võimalik teha arusaadavaks 

selgitus selle kohta, miks süsteem tegi teatud valiku, mille tulemuseks on teatud väljund? 

 Kas hindasite, mil määral mõjutab süsteemi otsus organisatsiooni otsustamisprotsesse? 

 Kas hindasite, miks see konkreetne süsteem võeti kasutusele selles konkreetses valdkonnas? 

 Kas hindasite seda süsteemi puudutavat ärimudelit (näiteks seda, kuidas see loob organisatsioonile 

väärtust)? 

 Kas arvestasite tehisintellekti süsteemi projekteerimisel algusest peale selle tõlgendatavusega? 
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 Kas uurisite ja proovisite kasutada kõnealuse rakenduse seisukohast kõige lihtsamat ja 

tõlgendatavamat mudelit? 

 Kas hindasite seda, kas saate analüüsida oma treenimis- ja katsetamisandmeid? Kas saate neid 

aja jooksul muuta ja uuendada? 

 Kas hindasite, kas teil on pärast mudeli treenimist ja arendamist mingeid võimalusi 

tõlgendatavuse uurimiseks või kas teil on juurdepääs mudelisisesele töövoole? 

Teabevahetus 

 Kas teavitasite (lõpp-)kasutajaid – lahtiütluse kaudu või muul viisil –, et nad suhtlevad tehisintellekti 

süsteemi mitte teise inimesega? Kas olete oma tehisintellekti süsteemi tehisintellektina märgistanud? 

 Kas olete kehtestanud mehhanismid kasutajate teavitamiseks tehisintellekti süsteemi väljundite 

põhjustest ja kriteeriumidest? 

 Kas kavandatud kasutajaid on sellest selgelt ja arusaadavalt teavitatud?  

 Kas olete kehtestanud protsessid, mis võtavad arvesse kasutajate tagasisidet ja kasutavad seda 

süsteemi kohandamiseks? 

 Kas olete teavitanud ka võimalikest või tajutud riskidest, näiteks kallutatusest? 

 Kas kaalusite sõltuvalt kasutusjuhust teabevahetust ja läbipaistvust ka teiste sihtrühmade, 

kolmandate isikute või üldsuse suhtes? 

 Kas kirjeldasite selgelt tehisintellekti süsteemi otstarvet ning seda, kes või mis võivad 

tootest/teenusest kasu saada? 

 Kas toote kasutusstsenaariumid on kindlaks määratud ja kas neist on selgelt teavitatud, 

arvestades ka alternatiivseid teabevahetusviise, et tagada selle arusaadavus ja sobivus 

sihtkasutajale? 

 Kas olete sõltuvalt kasutusjuhust mõelnud psühholoogilistele aspektidele ja võimalikele 

piirangutele, näiteks segiajamise riskile, kinnituskalduvusele või kognitiivsele väsimusele? 

 Kas olete selgelt teatanud; millised on tehisintellekti süsteemi karakteristikud, piirangud ja võimalikud 

puudused: 

 arendamise korral: neile, kes selle tootes või teenuses kasutusele võtavad? 

 kasutuselevõtmise korral: lõppkasutajale või tarbijale? 

 

5. Mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja õiglus 

Ebaõiglase kallutatuse vältimine 

 Kas tagasite, et tehisintellekti süsteemis ebaõiglase kallutatuse tekke või suurenemise ärahoidmiseks 

on kasutusel strateegia või menetlused nii seoses sisendandmete kasutusega kui ka algoritmi disaini 

jaoks? 

 Kas hindasite ja teadvustasite võimalikke piiranguid, mis tulenevad kasutatud andmestike 
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koosseisust?  

 Kas võtsite andmetes arvesse kasutajate mitmekesisust ja representatiivsust? Kas katsetasite 

seda eri populatsioonide või probleemsete kasutusjuhtude puhul? 

 Kas uurisite ja kasutasite kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, et parandada oma arusaamist 

andmetest, mudelist ja jõudlusest? 

 Kas olete kehtestanud menetlused potentsiaalse kallutatuse katsetamiseks ja jälgimiseks 

süsteemi arendamis-, kasutuselevõtmis- ja kasutamisetapis?  

 Kas olete sõltuvalt kasutusjuhust taganud sellise mehhanismi kasutamise, mis võimaldab teistel anda 

märku tehisintellekti süsteemi kallutatuse, diskrimineerimise või halva toimimisega seotud 

probleemidest? 

 Kas kaalusite selgeid teavitusetappe ja -viise seoses sellega, kuidas ja kellele võib sellised 

küsimused esitada?  

 Kas võtsite lisaks (lõpp-)kasutajatele arvesse ka teisi, keda tehisintellekti süsteem võib kaudselt 

mõjutada? 

 Kas olete hinnanud, kas samadel tingimustel võivad otsused varieeruda?  

 Kui jah, siis kas analüüsisite selle võimalikke põhjuseid? 

 Kas olete kehtestanud mehhanismi, et varieeruvuse korral mõõta või hinnata sellise varieeruvuse 

võimalikku mõju põhiõigustele? 

 Kas olete välja töötanud õigluse asjakohase määratluse, mida tehisintellekti süsteemide 

projekteerimisel rakendate?  

 Kas teie määratlus on üldkasutatav? Kas kaalusite enne selle valimist muid määratlusi? 

 Kas kasutasite õigluse rakendatava määratluse hindamiseks ja katsetamiseks kvantitatiivset 

analüüsi või parameetreid?  

 Kas kehtestasite mehhanismid, et tagada oma tehisintellekti süsteemides õiglus? Kas kaalusite 

muid potentsiaalseid mehhanisme?  

Juurdepääsetavus ja universaaldisain 

 Kas tagasite, et tehisintellekti süsteem kohandub mitmesugustele isiklikele eelistustele ja võimetele? 

 Kas olete hinnanud, kas tehisintellekti süsteemi saavad kasutada erivajaduste või puuetega 

inimesed või need, kes on tõrjutuse ohus? Kuidas on sellised omadused süsteemi projekteeritud 

ja kuidas seda kontrollitakse? 

 Kas olete taganud, et tehisintellekti süsteemi puudutav teave on kättesaadav ka tehniliste 

abivahendite kasutajatele? 

 Kas kaasasite asjaomase kogukonna või konsulteerisite nendega tehisintellekti süsteemi 

projekteerimise etapis? 

 Kas võtsite arvesse tehisintellekti süsteemi mõju potentsiaalsele kasutajarühmale? 
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 Kas teie kasutajate sihtrühm on tehisintellekti süsteemi loomisel osalevas meeskonnas 

esindatud? Kas meeskonda võib pidada laiema elanikkonna mõttes representatiivseks, võttes 

arvesse ka muid rühmi, keda võidakse riivamisi mõjutada?  

 Kas olete hinnanud, kas võib olla isikuid või rühmi, kelle suhtes võivad negatiivsed mõjud 

avalduda ebaproportsionaalselt? 

 Kas olete saanud tagasisidet teistelt meeskondadelt või rühmadelt, kes on teistsuguse tausta ja 

kogemustega? 

Sidusrühmade osalus 

 Kas kaalusite mehhanismi eri sidusrühmade kaasamiseks tehisintellekti süsteemi arendamisse ja 

kasutamisse? 

 Kas valmistusite tehisintellekti süsteemi kasutuselevõtmiseks oma organisatsioonis sellega, et 

teavitasite ja kaasasite mõjutatud töötajaid ja nende esindajaid juba eelnevalt? 

 

6. Ühiskondlik ja keskkonnaalane heaolu 

Kestlik ja keskkonnahoidlik tehisintellekt 

 Kas olete kehtestanud mehhanismid tehisintellekti süsteemi arendamise, kasutuselevõtmise ja 

kasutamise keskkonnamõju mõõtmiseks (näiteks arvutikeskuse tarbitud energia, arvutikeskuste 

tarbitud energia liik jne)? 

 Kas teil on paigas meetmed tehisintellekti elutsükli keskkonnamõju vähendamiseks? 

Ühiskondlik mõju 

 Juhul, kui tehisintellekti süsteem suhtleb otse inimestega: 

 kas olete hinnanud, kas tehisintellekti süsteem ergutab inimesi tundma süsteemi vastu 

kiindumust ja empaatiat? 

 Kas olete taganud, et tehisintellekti süsteem annab selgelt märku, et selle sotsiaalne suhtlus on 

simulatsioon ning süsteemil puudub võime mõista ja tunda? 

 Kas olete taganud, et tehisintellekti süsteemi ühiskondlik mõju on hästi arusaadav? Näiteks kas olete 

hinnanud, kas esineb risk, et töötajad võivad kaotada töökoha või kvalifikatsiooni? Milliseid meetmeid 

on võetud selliste ohtude vastu võitlemiseks? 

Ühiskond ja demokraatia 

 Kas olete hinnanud tehisintellekti süsteemi kasutuse laiemat ühiskondlikku mõju, mis ei puuduta 

üksnes individuaalset (lõpp-)kasutajat, vaid näiteks potentsiaalselt kaudselt mõjutatud sidusrühmi?  

 

7. Vastutuse võtmine 

Auditeeritavus 

 Kas olete kehtestanud mehhanismid, mis hõlbustavad süsteemi auditeeritavust asutusesiseste ja/või 

sõltumatute osalejate poolt, näiteks tehisintellekti süsteemi jälgitavuse tagamine ning protsesside ja 
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tagajärgede logimine? 

Negatiivse mõju minimeerimine ja sellest teavitamine 

 Kas teostasite tehisintellekti süsteemi riski- või mõjuhindamise, mille käigus võeti arvesse eri 

sidusrühmi, keda see süsteem otseselt või kaudselt mõjutab? 

 Kas olete paika pannud koolitus- ja väljaõpperaamistikud, et töötada välja vastutuse võtmise tavad? 

 Millised töötajad või meeskonna osad sellesse kaasati? Kas see ulatub arendamisetapist 

kaugemale? 

 Kas sellistel koolitustel tutvustatakse ka tehisintellekti süsteemi suhtes kohaldatavat võimalikku 

õigusraamistikku? 

 Kas kaalusite eetilise tehisintellekti kontrollinõukogu või muu sarnase mehhanismi loomist, et 

arutada üldise vastutuse võtmise ja eetika tavade, kaasa arvatud võimalike ebaselgete hallide 

alade üle?  

 Kas lisaks asutusesisestele eetika ja vastutuse võtmise alase järelevalve teostamise algatustele või -

raamistikele on ka mingeid välissuuniseid või kas loodud olid ka auditeerimisprotsessid? 

 Kas on olemas mingid protsessid, et kolmandad isikud (nt tarnijad, tarbijad, turustajad/müüjad) või 

töötajad saaksid teatada tehisintellekti süsteemi/rakenduse võimalikest haavatavustest, riskidest või 

kallutatustest? 

Kompromisside dokumenteerimine 

 Kas olete kehtestanud mehhanismi tehisintellekti süsteemi mõjutatud asjaomaste riskide ja väärtuste 

ning nendevaheliste võimalike kompromisside kindlakstegemiseks?  

 Millist protsessi kasutate selliste kompromisside üle otsustamiseks? Kas olete taganud 

kompromissotsuste dokumenteerimise?  

Võime taotleda õiguskaitset 

 Kas olete kehtestanud piisavad mehhanismid, mis võimaldavad taotleda õiguskaitset ükskõik millise 

kahju või kahjuliku mõju esinemise korral?  

 Kas olete kehtestanud mehhanismid, et jagada (lõpp-)kasutajatele / kolmandatele isikutele teavet 

õiguskaitsevõimaluste kohta? 

 

 



39 

 

Kutsume kõiki sidusrühmi üles seda kontrollnimekirja praktikas katsetama ja andma tagasisidet selle 

rakendatavuse, täielikkuse, konkreetse tehisintellekti rakenduse või valdkonna jaoks sobivuse kohta ning 

selle kohta, kas esineb kattuvust või täiendavust olemasolevate nõuetelevastavuse või hindamise 

protsessidega. Selle tagasiside põhjal esitatakse 2020. aasta alguses komisjonile usaldusväärse 

tehisintellekti kontrollnimekirja läbivaadatud versioon. 

 

III peatükist tulenevad põhijuhised 

 Võtta tehisintellekti arendamisel, kasutuselevõtmisel või kasutamisel kasutusele usaldusväärse 

tehisintellekti kontrollnimekiri ning kohandada seda vastavalt konkreetse süsteemi otstarbele.  

 Pidada meeles, et selline kontrollnimekiri ei ole kunagi ammendav. Usaldusväärset tehisintellekti ei saa 

tagada lahtritesse ristikeste tegemise, vaid nõuete pideva kindlaksmääramise, lahenduste hindamise ja 

saadavate tulemuste parandamisega kogu tehisintellekti süsteemi elutsükli jooksul ja sellesse 

sidusrühmade kaasamisega. 

 

C. NÄITED TEHISINTELLEKTI PAKUTAVATE VÕIMALUSTE JA KRIITILISTE PROBLEEMIDE KOHTA 

(121) Järgnevalt toome tehisintellekti arendamise ja kasutamise kohta näiteid, mida tuleks edendada, ning näiteid, 

kus tehisintellekti arendamine, kasutuselevõtmine või kasutamine on vastuolus meie väärtustega ja võib 

tekitada spetsiifilisi probleeme. Tuleb leida tasakaal selle vahel, mida tehisintellektiga peaks ja võiks teha, ning 

tuleks hoolitseda selle eest, mida ei tohiks tehisintellektiga teha. 

 

1. Näiteid usaldusväärse tehisintellekti võimaluste kohta 

(122) Usaldusväärne tehisintellekt võib kujutada endast suurepärast võimalust leevendada ühiskonna pakilisi 

probleeme, nagu vananev elanikkond, kasvav sotsiaalne ebavõrdsus ja keskkonnareostus. Seda võimalust on 

näha kogu maailmas, näiteks ÜRO kestliku arengu eesmärkides57. Järgmises osas heidetakse pilk sellele, kuidas 

soodustada Euroopa tehisintellekti strateegiat, mis tegeleb osade selliste probleemidega. 

a. Kliimameetmed ja kestlik taristu 

(123) Võitlus kliimamuutustega peaks olema kogu maailma poliitikakujundajate esmane prioriteet ning 

digiüleminekul ja usaldusväärsel tehisintellektil on suurepärane võimalus vähendada inimeste mõju 

keskkonnale ning võimaldada energia ja loodusvarade tõhusat ja tulemuslikku kasutamist58. Usaldusväärse 

tehisintellekti võib siduda näiteks suurandmetega, et tuvastada täpsemad energiavajadused, mille tulemuseks 

on tõhusam energiataristu ja -tarbimine.59 

(124) Vaadates selliseid sektoreid nagu ühistransport, saab intelligentsete transpordisüsteemide tehisintellekti 

süsteeme60 kasutada järjekordade minimeerimiseks, marsruutide optimeerimiseks, nägemispuudega inimeste 

                                                           
57  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  
58  Mitme ELi projekti eesmärk on arendada tarkvõrke ja energiasalvestust, mis võivad aidata kaasa energiasüsteemi 
edukale digitaalsele ümberkorraldamisele, kaasa arvatud tehisintellektil põhinevate ja muude digilahenduste abil. Nende üksikute 
projektide töö täiendamiseks tegi komisjon algatuse BRIDGE, mis võimaldab praegustel programmi „Horisont 2020“ alla 
kuuluvatel tarkvõrke ja energiasalvestust käsitlevatel projektidel kujundada ühine arusaam valdkondadevahelistest 
probleemidest: https://www.h2020-bridge.eu/. 
59  Vt nt projekt ENCOMPASS: http://www.encompass-project.eu/. 

60  Uued tehisintellektil põhinevad lahendused aitavad linnu tulevikutranspordi jaoks ette valmistada. Vt näiteks ELi 

rahastatud projekt FABULOS: https://fabulos.eu/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.encompass-project.eu/
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suurema iseseisvuse võimaldamiseks,61 energiasäästlike mootorite optimeerimiseks ja seeläbi CO2-heite 

vähendamiseks tehtavate jõupingutuste suurendamiseks ning keskkonnajalajälje vähendamiseks 

keskkonnasäästlikuma ühiskonna nimel. Praegu sureb maailmas autoõnnetuses üks inimene iga 23 sekundi 

järel.62 Tehisintellekti süsteemid saaksid aidata märkimisväärselt vähendada surmajuhtumite arvu, näiteks 

paremate reaktsiooniaegade ja parema eeskirjade järgmisega.63 

 

b. Tervis ja heaolu 

(125) Usaldusväärse tehisintellekti tehnoloogiaid saab kasutada – ja juba kasutataksegi – ravi nutikamaks ja 

suunatumaks muutmiseks ning eluohtlike haiguste vältimiseks.64 Arstid ja meedikud saavad patsientide 

keerukaid terviseandmeid täpsemalt ja üksikasjalikumalt analüüsida juba enne haigestumist ja pakkuda 

kohandatud ennetavat ravi.65 Euroopa vananeva elanikkonna kontekstis võivad tehisintellekt ja robootika olla 

väärtuslikud vahendid hooldajate abistamisel ja eakate hoolduse toetamisel66 ning patsientide seisukorra 

reaalajas jälgimisel, säästes seeläbi elusid.67  

(126) Usaldusväärne tehisintellekt saab abistada veelgi laiaulatuslikumalt. Näiteks saab see uurida ja kindlaks teha 

tervishoiu- ja ravisektori üldsuundumused,68 mis toob kaasa haiguste varasema avastamise, ravimite tõhusama 

väljatöötamise, suunatuma ravi69 ja lõppkokkuvõttes rohkemate elude päästmise.  

c. Kvaliteetne haridus ja digiüleminek 

(127) Uued tehnoloogilised, majanduslikud ja keskkonnaalased muutused tähendavad seda, et ühiskond peab 

muutuma ennetavamaks. Valitsused, tööstusliidrid, õppeasutused ja liidud seisavad silmitsi vastutusega tuua 

kodanikud uude digiajastusse, tagades, et neil on õiged oskused tulevaste töökohtade täitmiseks. 

Usaldusväärse tehisintellekti tehnoloogiad saavad olla abiks selle täpsemal ennustamisel, milliseid töökohti ja 

                                                           
61  Vt näiteks projekt PRO4VIP, mis on osa Euroopa strateegiast „Vision 2020“, millega võideldakse ennetatava 
pimedusega, mis on tingitud eelkõige vanadusest. Liikuvus ja orienteerumine olid ühed projekti prioriteetsetest valdkondadest. 
62  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries. 

63  Näiteks Euroopa projekti UP-Drive eesmärk on tegeleda kirjeldatud transpordiprobleemidega, aidates kaasa ja võimaldades 
sõidukite järkjärgulist automatiseerimist ja nendevahelist koostööd, hõlbustades ohutumat, kaasavamat ja taskukohasemat 
transpordisüsteemi. https://up-drive.eu/. 

64  Vt näiteks projekt REVOLVER (Repeated Evolution of Cancer): https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancer-
treatment/87958/, või projekt Murab, mille käigus võetakse täpsemaid biopsiaid ning mille eesmärk on kiiremini diagnoosida vähki 
ja muid haigusi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/murab-eu-funded-project-success-story. 
65   Vt nt projekt Live INCITE: www.karolinska.se/en/live-incite. See tervishoiuhangete korraldajate konsortsium annab 
tööstusele ülesande välja arendada nutikas tehisintellekt ja muud IKT-lahendused, mis võimaldavad elustiili muuta 
perioperatiivses protsessis. Eesmärk hõlmab uusi innovaatilisi e-tervise lahendusi, mis võivad mõjutada patsiente personaalsel 
viisil, et nad muudaksid oma elustiili nii enne kui ka pärast operatsiooni, optimeerides ravitulemusi.  

66  ELi rahastatav projekt CARESSES tegeleb eakatele mõeldud robotitega, keskendudes nende kultuurilisele tundlikkusele: 
nad kohandavad oma käitumist ja kõnet, et sobituda abistatava eaka inimese kultuuri ja harjumustega: 
http://caressesrobot.org/en/project/. Vt ka tehisintellektil põhinev rakendus Alfred – virtuaalabiline, kes aitab eakatel inimestel 
püsida aktiivne: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active. 
Peale selle hakkab projekt EMPATTICS (EMpowering PAtients for a BeTTer Information and improvement of the Communication 
Systems) uurima ja kindlaks tegema seda, kuidas tervishoiutöötajad ja patsiendid kasutavad IKT-tehnoloogiat, sealhulgas 
tehisintellekti süsteeme, et kavandada patsientidega seotud sekkumisi ning jälgida edasiminekut nende kehalises ja vaimse 
seisundis: www.empattics.eu. 

67  Vt näiteks MyHealthAvatar (www.myhealthavatar.eu), mis esitab patsiendi tervisliku seisundi digitaalkujul. 
Uurimisprojektiga loodi rakendus ja veebiplatvorm, mis kogub digitaalset teavet teie pikaajalise terviseseisundi kohta ja annab 
sellele juurdepääsu. See võtab endale elukestva tervisekaaslase (avatari) kuju. Samuti prognoosib MyHealthAvatar, milline on 
teie rabanduse, diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste ja kõrge vererõhu risk.  

68  Vt näiteks projekt ENRICHME (www.enrichme.eu), mis tegeleb vananeva elanikkonna kognitiivse võimekuse 
progresseeruva langusega. Eakatel inimestel aitavad püsida kauem iseseisva ja aktiivsena pikaajaliseks jälgimiseks ja suhtlemiseks 
mõeldud Ambient Assisted Livingu (AAL) tervikplatvorm ja mobiilteenuse robot.  
69  Vt näiteks Sophia Geneticsi tehisintellekti kasutust, mis kasutab statistilist järeldamist, kujundite eristamist ja masinõpet, et 

suurendada genoomika ja radioomika andmete väärtust: https://www.sophiagenetics.com/home.html. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancer-treatment/87958/
https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancer-treatment/87958/
http://www.karolinska.se/en/live-incite
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active
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elukutseid tehnoloogia mõjutab, millised uued ametikohad luuakse ja milliseid oskusi on vaja. See saaks aidata 

valitsustel, liitudel ja tööstusel kavandada töötajate väljaõpet (ümberõpet). Samuti annaks see 

koondamishirmus kodanikele võimaluse arendada uue ametikoha jaoks vajalikke oskusi.  

(128) Lisaks võib tehisintellekt olla suurepärane vahend haridusalase ebavõrdsusega võitlemiseks ning 

individualiseeritud ja kohandatavate õppeprogrammide loomiseks, mis võivad aidata igaühel omandada uut 

kvalifikatsiooni, uusi oskusi ja pädevusi vastavalt enda õppimisvõimele.70 See saaks kiirendada nii 

õppimiskiirust kui ka hariduse kvaliteeti – alates algkoolist kuni ülikoolini välja. 

 

2. Näiteid tehisintellekti põhjustatud kriitiliste probleemide kohta 

(129) Tehisintellektiga seotud kriitiline probleem tekib siis, kui üht usaldusväärse tehisintellekti komponenti 

rikutakse. Paljud allpool nimetatud probleemidest on seotud olemasolevate õiguslike nõuetega, mis on 

kohustuslikud ja mida tuleb seetõttu järgida. Isegi juhul, kui õiguslike nõuete täitmine on tõendatud, ei välista 

see eetiliste probleemide tekkimise võimalust. Kuna meie arusaam eeskirjade ja eetikapõhimõtete 

asjakohasusest pidevalt areneb ja võib aja jooksul muutuda, võib alljärgnevat mittetäielikku nimekirja 

probleemidest tulevikus lühendada, pikendada, redigeerida või uuendada.  

a. Tehisintellekti abil inimeste tuvastamine ja jälgimine  

(130) Tehisintellekt võimaldab nii avaliku kui ka erasektori üksustel veelgi tõhusamalt üksikisikuid tuvastada. 

Tehisintellekti mastabeeritava tuvastamistehnoloogia märkimisväärsed näited on näotuvastus ja muud 

biomeetrilisi andmeid kasutavad tahtmatud tuvastamismeetodid (nt valetuvastus, isiksuse hindamine 

mikroilmete abil ning automaatne häältuvastus). Inimeste tuvastamine on mõnikord soovitud väljund ning 

kooskõlas eetikapõhimõtetega (näiteks pettuse, rahapesu või terrorismi rahastamise tuvastamisel). Ent 

automaatne tuvastamine tekitab suuri probleeme nii õiguslikust kui ka eetilisest aspektist, sest sel võib olla 

ootamatu mõju paljudele psühholoogilistele ja sotsiokultuurilistele aspektidele. Euroopa kodanike sõltumatuse 

toetamiseks on vajalik kontrollimeetodite proportsionaalne kasutamine tehisintellekti puhul. Usaldusväärse 

tehisintellekti saavutamise seisukohast on esmatähtis määratleda selgelt, kas, millal ja kuidas tohib 

tehisintellekti inimeste automaattuvastuseks kasutada ja teha vahet inimeste tuvastamisel ning inimeste 

jälitamisel ja jälgimisel ning sihtseirel ja massiseirel. Selliste tehnoloogiate kasutamine tuleb olemasolevas 

õiguses selgelt reguleerida.71 Kui sellise tegevuse õiguslik alus on „nõusolek“, tuleb välja töötada praktilised 

vahendid72, mis võimaldavad anda sisulist ja tõestatud nõusolekut automaattuvastuseks tehisintellekti või 

samaväärse tehnoloogia abil. See kehtib ka „anonüümsete“ isikuandmete kasutamise suhtes, mida saab uuesti 

isikustada. 

b. Varjatud tehisintellekti süsteemid 

(131) Inimesed peaksid alati teadma, kas nad suhtlevad otse teise inimese või masinaga, ning selle kindluse 

tagamine on tehisintellekti praktikute kohustus. Seetõttu peaksid tehisintellekti praktikud tagama, et inimesi 

teavitatakse sellest või et nad saavad taotleda ja saada kinnituse sellele, et nad suhtlevad tehisintellekti 

süsteemiga (näiteks selgete ja läbipaistvate lahtiütlustega). Pange tähele, et on olemas piiripealsed juhtumid, 

mis muudavad asja keeruliseks (nt tehisintellekti abil filtreeritud inimhääl). Tuleks meeles pidada, et inimeste 

ja masinate segiajamisel võib olla mitu tagajärge, näiteks kiindumus, mõjuvõim või inimeseks olemise väärtuse 

                                                           
70  Vt näiteks projekt MaTHiSiS, mille eesmärk on pakkuda afektipõhise õppimise lahendust mugavas õpikeskkonnas, 

koosnedes tipptehnoloogilistest seadmetest ja algoritmidest: http://mathisis-project.eu/ Vt ka platvormid IBM Watson 
Classroom või Century Tech. 
71  Sellega seoses võib meenutada isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 6, milles sätestatakse muu hulgas, et andmete 
töötlemine on seaduslik üksnes siis, kui sel on kehtiv õiguslik alus. 
72  Nagu nähtub Internetis teadliku nõusoleku andmise olemasolevatest mehhanismidest, annavad tarbijad tavaliselt nõusoleku ilma 
oluliselt kaalutlemata. Seetõttu ei saa neid pidada praktilisteks. 

http://mathisis-project.eu/
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vähenemine.73 Seetõttu peaks inimesesarnaste robotite74 väljaarendamine läbima hoolika eetilise hindamise.  

c. Tehisintellektil põhinev ja põhiõigusi rikkuv kodanike hindamine 

(132) Ühiskonnad peaksid püüdlema kõigi kodanike vabaduse ja sõltumatuse kaitsmise suunas. Igasugune kodanike 

numbriline hindamine võib tuua kaasa selle sõltumatuse kadumise ja ohustada diskrimineerimiskeelu 

põhimõtet. Hindamist tuleks kasutada ainult juhul, kui see on selgelt põhjendatud ning meetmed on 

proportsionaalsed ja õiglased. Kodanike normatiivne hindamine („moraalse isiksuse“ või „eetilise aususe“ 

üldine hindamine) kõigis aspektides ja laiaulatuslikumalt avaliku sektori asutuste ja erasektori osalejate poolt 

ohustab neid väärtusi, eriti siis, kui seda ei kasuta põhiõigustega kooskõlas ja kui neid kasutatakse 

ebaproportsionaalselt ning ilma määratletud ja teavitatud õiguspärase eesmärgita.  

(133) Praegugi pannakse kodanikele hindeid – suuremal või vähemal määral – juba sageli pelgalt kirjeldavatel ja 

valdkondlikel hindamistel (nt koolisüsteemid, e-õpe ja juhiload). Isegi neis kitsamates rakendustes tuleks 

kodanikele kättesaadavaks teha täiesti läbipaistev menetlus, sealhulgas teave hindamise protsessi, eesmärgi ja 

metoodika kohta. Pange tähele, et läbipaistvus ei saa takistada mittediskrimineerimist ega tagada õiglust, ning 

see ei lahenda hinnete panemise probleemi. Ideaaljuhul tuleks pakkuda võimalust loobuda 

hindamismehhanismist, võimaluse korral nii, et sellega ei kaasneks kahjulikke tagajärgi – vastasel juhul tuleb 

tagada hinnete vaidlustamise ja parandamise mehhanismid. See on eriti oluline olukordades, kus osaliste vahel 

esineb võimu asümmeetria. Sellised loobumisvõimalused tuleks tagada tehnoloogia projekteerimisel, kui see 

on vajalik põhiõiguste järgimise tagamiseks ja see on vajalik demokraatlikus ühiskonnas.  

d. Autonoomsed surmavad relvasüsteemid (LAWS) 

(134) Praegu tegeleb teadmata arv riike ja tööstusi autonoomsete surmavate relvasüsteemide teadusliku uurimise ja 

väljatöötamisega alates sihtmärgi valimise võimega rakettidest kognitiivsete oskustega õppimisvõimeliste 

masinateni, mis suudavad ilma inimsekkumiseta otsustada, keda, millal ja kus rünnata. See tekitab olulisi 

eetilisi probleeme, näiteks asjaolu, et see võib vallandada enneolematu ja kontrollimatu võidurelvastumise 

ning luua sõjalisi kontekste, kus inimkontrollist on peaaegu täielikult loobutud ja tõrkeriskidega ei tegeleta. 

Euroopa Parlament on kutsunud üles kiirelt välja töötama ühist õiguslikult siduvat seisukohta, milles 

käsitletakse inimkontrolli, järelevalve, vastutuse võtmise ning rahvusvahelise inimõiguste alase õiguse, 

rahvusvahelise humanitaarõiguse ja sõjaliste strateegiate rakendamisega seotud eetilisi ja õiguslikke 

küsimusi.75 Tuletades meelde Euroopa Liidu eesmärki edendada rahu, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 3, oleme kursis Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ja kõigi 

autonoomseid surmavaid relvasüsteeme käsitlevate jõupingutustega ning loodame neid toetada. 

e. Võimalikud pikemaajalised probleemid  

(135) Tehisintellekti arendamine on endiselt valdkondlik ning selle eesmärkide täpseks määratlemiseks läheb vaja 

hea väljaõppega inimteadlasi ja -insenere. Ent tuleviku ekstrapoleerimisel pikemaajalise perspektiiviga saab 

püstitada hüpoteese teatud kriitiliste pikaajalise probleemide kohta.76 Riskipõhine käsitus soovitab, et neid 

probleeme tuleks jätkuvalt arvesse võtta, pidades silmas võimalikke teadmata teadmatusi ja musta luige 

nähtusi.77 Nende probleemide suur mõju, kombineerituna praegu valitseva ebakindlusega vastavates 

arengutes, nõuab nende teemade regulaarset hindamist. 

 

                                                           
73  Madary & Metzinger (2016). Real Virtuality: A Code of Ethical Conduct. Recommendations for Good Scientific Practice 
and the Consumers of VR-Technology. Frontiers in Robotics and AI, 3(3). 

74  See kehtib ka tehisintellekti juhitavate avataride kohta. 
75  Euroopa Parlamendi resolutsioon 2018/2752(RSP). 
76  Ehkki mõned leiavad, et üldintellekt, tehisteadvus, moraalsed tehisagendid, superintellekt või transformatiivne tehisintellekt võivad 
olla näited sellistest pikaajalistest probleemidest (mida praegu ei eksisteeri), arvavad paljud teised, et need on ebarealistlikud. 
77  Musta luige sündmus on väga harv, kuid sel on suur mõju – seda esineb nii harva, et seda ei pruugitud tähele panna. Seega on sellise 

sündmuse esinemistõenäosuse prognoosimine äärmiselt ebatäpne. 
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D. JÄRELDUS 

(136) Käesolev dokument sisaldab tehisintellekti eetikasuuniseid, mille koostas kõrgetasemeline tehisintellekti 

eksperdirühm (AI HLEG). 

(137) Me tunnistame positiivset mõju, mida tehisintellekti süsteemid on juba avaldanud ja avaldavad ka edaspidi nii 

kaubanduslikult kui ka ühiskondlikult. Ent samas tunneme muret selle üle, kuidas tagada, et selle 

tehnoloogiaga seotud riske ja muid kahjulikke mõjusid käsitletakse nõuetekohaselt ja proportsionaalselt, 

võttes arvesse tehisintellekti rakendust. Tehisintellekt on nii ümberkujundav kui ka murranguline tehnoloogia 

ning selle arengut viimastel aastatel on hõlbustanud tohutu hulga digiandmete kättesaadavus, suured 

tehnoloogilised edusammud arvutusvõimsuses ja salvestusmahus ning tehisintellekti meetodite ja vahendite 

märkimisväärne teaduslik ja tehniline innovatsioon. Tehisintellekti süsteemid jätkavad ühiskonna ja kodanike 

mõjutamist viisidel, mida me veel ei oska ette kujutada. 

(138) Selles kontekstis on oluline luua tehisintellekti süsteeme, mis on usaldamist väärt, sest inimestel on võimalik 

sellest kindlalt ja täielikult kasu saada ainult siis, kui tehnoloogia ning selle taga olevad protsessid ja inimesed 

on usaldusväärsed. Seetõttu on nende suuniste koostamisel olnud meie peamine eesmärk usaldusväärne 

tehisintellekt. 

(139) Usaldusväärsel tehisintellektil on kolm aspekti: 1) see peaks olema seaduslik ja järgima kõiki kohaldatavaid 

õigusnorme, 2) see peaks olema eetiline ja tagatud peaks olema eetikapõhimõtete ja -väärtuste järgimine, 

ning 3) see peaks olema nii tehniliselt kui ka sotsiaalselt töökindel, sest isegi kui kavatsused on head, võivad 

tehisintellekti süsteemid tekitada tahtmatut kahju. Iga nimetatud aspekt on vajalik, aga mitte piisav 

usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks. Ideaaljuhul toimivad kõik kolm aspekti omavahel kooskõlas ja 

kattuvad üksteisega oma töös. Pingete tekkimisel peaksime püüdma neid kooskõlastada. 

(140) I peatükis kirjeldasime põhiõiguseid ja vastavaid eetikapõhimõtteid, mis on tehisintellekti kontekstis olulised. II 

peatükis loetlesime seitse põhinõuet, millele tehisintellekti süsteemid peaksid usaldusväärse tehisintellekti 

loomisel vastama. Pakkusime välja tehnilised ja muud meetodid, mis võivad nende rakendamisel abiks olla. 

Lõpuks esitasime III peatükis usaldusväärse tehisintellekti kontrollnimekirja, mis võib olla abiks seitsme nõude 

kasutuslikule kujule viimisel. Viimases osas tõime näiteid tehisintellekti süsteemide kasulikest võimalustest ja 

nende tekitatud kriitilistest probleemidest, mille puhul sooviksime õhutada edasist arutelu. 

(141) Euroopal on ainulaadne vaatenurk, lähtub sellest, et püüdluste keskmes on kodanik kui selline. Selline keskne 

idee on kirjas aluslepingutes, millele Euroopa Liit on rajatud. Käesolev dokument on osa nägemusest, mis 

edendab usaldusväärset tehisintellekti – meie arvates peaks see olema alus, millele Euroopa saab rajada 

juhtpositsiooni innovatiivsete tipptasemel tehisintellekti süsteemide valdkonnas. See kõrgelennuline nägemus 

aitab tagada nii Euroopa kodanike individuaalse kui ka kollektiivse õitsengu. Meie eesmärk on luua Euroopa 

jaoks usaldusväärse tehisintellekti kultuur, mis tähendab, et kõik saavad tehisintellekti hüvedest kasu viisil, mis 

tagab, et austatakse meie põhiväärtusi: põhiõiguseid, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet. 
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SÕNASTIK  

(142) See sõnastik kuulub suuniste juurde ja selle eesmärk on aidata mõista käesolevas dokumendis kasutatud 

mõisteid. 

Tehisintellekti süsteemid 

(143) „Tehisintellekti süsteemid on inimeste projekteeritud tarkvaralised ja võimalik et ka riistvaralised süsteemid,78 

millele antakse keerukas eesmärk ja mis toimivad füüsilises või digitaalses mõõtmes, tajudes oma keskkonda 

andmehõive abil, tõlgendades kogutud struktureeritud ja struktureerimata andmeid, tehes teadmuse põhjal 

järeldusi või töödeldes kõnealustest andmetest saadud teavet ja otsustades, millised on antud eesmärgi 

saavutamiseks parim(ad) toiming(ud). Tehisintellekti süsteemid võivad kasutada kas sümbolreegleid või õppida 

selgeks arvmudeli ning samuti saavad nad kohandada oma käitumist, analüüsides seda, kuidas nende 

varasemad toimingud mõjutavad keskkonda. 

(144) Teadusvaldkonnana hõlmab tehisintellekt mitut lähenemisviisi ja meetodit, näiteks masinõpet (mille 

konkreetseteks näideteks on sügavõpe ja stiimulõpe), masinloogikat (mis hõlmab kavandamist, plaanimist, 

teadmuse esitamist ja järelduste tegemist, otsimist ja optimeerimist) ning robootikat (mis hõlmab juhtimist, 

tajumist, andureid ja täiturseadmeid ning ka kõigi muude meetodite lõimimist küberfüüsikalistesse 

süsteemidesse).“ 

(145) Koos käesoleva dokumendiga on avaldatud kõrgetasemelise tehisintellekti töörühma koostatud eraldi 

dokument, mis käsitleb käesolevas dokumendis kasutatud tehisintellekti süsteemide määratlust ja kannab 

pealkirja „Tehisintellekti määratlus: peamised võimalused ja teadusvaldkonnad.“  

Tehisintellekti praktikud 

(146) Tehisintellekti praktikute all mõtleme kõiki üksikisikuid ja organisatsioone, kes tegelevad tehisintellekti 

süsteemide arendamisega (sealhulgas uurimise, projekteerimise ja nende jaoks andmete esitamisega), võtavad 

tehisintellekti süsteeme kasutusele (sealhulgas rakendavad) või kasutavad neid, välja arvatud need, kes 

kasutavad tehisintellekti süsteeme lõppkasutaja või tarbijana.  

Tehisintellekti süsteemi elutsükkel 

(147) Tehisintellekti süsteemi elutsükkel hõlmab selle arendamise (kaasa arvatud uurimise, projekteerimise, 

andmete esitamise ja piiratud katsete), kasutuselevõtmise (kaasa arvatud rakendamise) ja kasutamise etappi.  

Auditeeritavus 

(148) Auditeeritavus tähendab, et tehisintellekti süsteemi algoritme, andmeid ja projekteerimisprotsesse saab 

hinnata. See on üks seitsmest nõudest, millele usaldusväärne tehisintellekt peab vastama. See ei tähenda 

tingimata, et tehisintellekti süsteemiga seotud ärimudeleid ja intellektuaalomandit käsitlev teave peab olema 

alati avalikult kättesaadav. Jälgitavus- ja logimismehhanismide tagamine alates tehisintellekti süsteemi 

projekteerimise varajasest etapist võib aidata tagada süsteemi auditeeritavuse.  

Kallutatus 

(149) Kallutatus on kalduvus eelarvamustele kas isiku, objekti või seisukoha poolt või vastu. Tehisintellekti süsteemis 

võib kallutatus tekkida mitmel moel. Näiteks masinõppe abil loodud andmepõhistes tehisintellekti 

süsteemides võib kallutatus andmete kogumisel ja treenimisel tuua kaasa tehisintellekti süsteemi kallutatuse. 

Loogikapõhises tehisintellektis (nt reeglipõhised süsteemid) võib kallutatus tekkida seetõttu, kuidas 

teadmusinsener võib vaadelda reegleid, mida konkreetses keskkonnas kohaldatakse. Samuti võib kallutatust 

põhjustada veebipõhine õpe ja suhtlemisel põhinev kohandamine. See võib tekkida ka isikupärastamise teel, 

                                                           
78  Inimesed projekteerivad tehisintellekti süsteeme otse, kuid projekteerimise optimeerimiseks võivad nad kasutada ka tehisintellekti 
meetodeid. 
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mil kasutajatele esitatakse soovitusi või teabevooge, mis on kasutaja maitse järgi kohandatud. See ei pruugi 

olla seotud inimeste kallutatuse ega inimese juhtimisel toimuva andmete kogumisega. Seda võivad põhjustada 

näiteks piiratud kontekstid, kus süsteemi kasutatakse; sel juhul puudub võimalus seda üldistada teistele 

kontekstidele. Kallutatus võib olla hea või halb, tahtlik või tahtmatu. Teatud juhtudel võib kallutatus tuua kaasa 

diskrimineerivad ja/või ebaõiglased väljundid, mida selles dokumendis nimetatakse ebaõiglaseks kallutatuseks. 

Eetika  

(150) Eetika on filosoofia alamvaldkonda kuuluv teadusharu. Üldiselt tegeleb see selliste küsimustega nagu „Mis on 

hea toiming?“, „Milline on inimelu väärtus?“, „Mis on õiglus?“ või „Milline on hea elu?“. Akadeemilises eetikas 

on neli peamist uurimisvaldkonda: i) metaeetika käsitleb enamasti normatiivsete väidete tähendust ja osutust 

ning küsimust, kuidas saab kindlaks määrata nende tõeväärtused (kui need on olemas); ii) normatiivne eetika 

on praktiline võimalus määrata kindlaks, milline käitumine on moraalne, uurides õige ja vale toimingu 

standardeid ja määrates konkreetsetele toimingutele väärtuse; iii) kirjeldava eetika eesmärk on inimeste 

moraalse käitumise ja uskumuste empiiriline uurimine; ning iv) rakenduseetika käsitleb seda, mida oleme 

kohustatud (või mida on meil lubatud) teha konkreetses (sageli ajaloo seisukohast uues) olukorras või (sageli 

ennenägematute) toimimisvõimaluste konkreetses valdkonnas. Rakenduseetika tegeleb tegeliku elu 

olukordadega, kus otsused tuleb teha ajalise surve ja sageli ka piiratud ratsionaalsuse tingimustes. 

Tehisintellekti eetikat peetakse tavaliselt rakenduseetika valda kuuluvaks ja see keskendub tehisintellekti 

projekteerimisel, arendamisel, rakendamisel ja kasutamisel tekkivatele normatiivsetele probleemidele. 

(151) Eetilistes aruteludes kasutatakse sageli mõisteid „moraalne“ ja „eetiline“. Mõiste „moraalne“ tähistab 

konkreetseid faktilisi käitumismustreid, kombeid ja tavasid, mida võib leida konkreetsetes kultuurides, 

rühmades või üksikisikutel teatud ajal. Mõiste „eetiline“ tähistab selliste konkreetsete toimingute ja käitumiste 

hindamist süstemaatilisest akadeemilisest seisukohast.  

Eetiline tehisintellekt  

(152) Selles dokumendis tähistab mõiste „eetiline tehisintellekt“, sellise tehisintellekti arendamist, 

kasutuselevõtmist ja kasutamist, mis tagab eetiliste normide, kaasa arvatud põhiõiguste kui spetsiaalsete 

moraalsete õiguste, eetikapõhimõtete ja seotud põhiväärtuste järgimise. See on teine kolmest põhiaspektist, 

mis on vajalik usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks.  

Inimkeskne tehisintellekt 

(153) Inimkeskne lähenemisviis tehisintellektile püüab tagada, et inimväärtused on tehisintellekti süsteemide 

arendamisel, kasutuselevõtmisel, kasutamisel ja jälgimisel esmatähtsad; selleks tagatakse põhiõiguste, kaasa 

arvatud Euroopa Liidu aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õiguste austamine, 

kusjuures kõiki neid õigusi ühendab inimväärikuse austamisele rajanev ühine alus, kus inimesel on ainulaadne 

ja võõrandamatu moraalne staatus. See hõlmab ka inimese ökosüsteemi kuuluva looduskeskkonna ja teiste 

elusolenditega arvestamist ning kestlikku lähenemisviisi, mis võimaldab kindlustada tulevaste põlvkondade 

õitsengu. 

Punaste tiimide kasutamine (i.k red teaming) 

(154) Punaste tiimide kasutamine on praktika, mille kohaselt punane tiim ehk sõltumatu rühm paneb organisatsiooni 

selle tõhususe parandamiseks proovile, võttes vastase rolli või seisukoha. Seda kasutatakse eelkõige selleks, et 

teha kindlaks potentsiaalsed turvalisuse haavatavused ja nendega tegeleda. 

Korratavus  

(155) Korratavus kirjeldab seda, kas tehisintellekti katse samades tingimustes kordamisel ilmneb sama käitumine.  

Töökindel tehisintellekt 

(156) Tehisintellekti süsteemi töökindlus hõlmab nii tehnilist töökindlust (mis on vastavuses konkreetse kontekstiga, 

näiteks rakendusvaldkonna või elutsükli etapiga) kui ka sotsiaalset töökindlust (selle tagamine, et 

https://et.wikipedia.org/wiki/Metaeetika
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5ev%C3%A4%C3%A4rtus
https://en.wikipedia.org/wiki/Normative_ethics
https://en.wikipedia.org/wiki/Empirical
https://en.wikipedia.org/wiki/Obligated
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tehisintellekti süsteem võtab nõuetekohaselt arvesse konteksti ja keskkonda, kus ta toimib). On oluline tagada, 

et ka heade kavatsuste korral ei tehtaks tahtmatut kahju. Töökindlus on kolmas usaldusväärse tehisintellekti 

saavutamiseks vajalik aspekt. 

Sidusrühmad 

(157) Sidusrühmade all mõtleme neid, kes uurivad, arendavad, projekteerivad, võtavad kasutusele või kasutavad 

tehisintellekti ning ka neid keda tehisintellekt (otseselt või kaudselt) mõjutab – muu hulgas äriühinguid, 

organisatsioone, teadlasi, avalike teenuste pakkujaid, institutsioone, kodanikuühiskonna organisatsioone, 

valitsusi, reguleerimisasutusi, sotsiaalpartnereid, üksikisikuid, kodanikke, töötajaid ja tarbijaid. 

Jälgitavus 

(158) Tehisintellekti süsteemi jälgitavus tähendab, et on võimalik jälgida süsteemi andmeid, arendamis- ja 

kasutuselevõtuprotsesse; tavaliselt tehakse seda dokumenteeritud registreeritud tuvastamise teel.  

Usaldus  

(159) Kasutame käesolevas dokumendis järgmist kirjandusest võetud määratlust: „Usalduseks peetakse: 1) 

konkreetseid uskumusi, mis puudutavad heatahtlikkust, pädevust, ausust ja prognoositavust (usalduslikud 

uskumused); 2) ühe isiku valmisolekut sõltuda riskantses olukorras kellestki teisest (usalduslik kavatsus); või 3) 

nende elementide kombinatsiooni.“79 Ehkki usaldus ei ole tavaliselt masinatele omistatav omadus, tahetakse 

käesolevas dokumendis rõhutada, et usaldada peab saama mitte üksnes seda, et tehisintellekti süsteemid on 

kooskõlas õigusaktidega, järgivad eetikat ja on töökindlad, vaid ka seda, et sama moodi saab usaldada sellise 

kõiki tehisintellekti süsteemi elutsüklis osalevaid inimesi ja protsesse.  

Usaldusväärne tehisintellekt 

(160) Usaldusväärsel tehisintellektil on kolm aspekti: 1) see peaks olema seaduslik ja järgima kõiki kohaldatavaid 

õigusnorme, 2) see peaks olema eetiline ning näitama üles austust eetikapõhimõtete ja -väärtuste vastu ja 

tagama nende järgimise, ning 3) see peaks olema nii tehniliselt kui ka sotsiaalselt töökindel, sest isegi kui 

kavatsused on head, võivad tehisintellekti süsteemid tekitada tahtmatut kahju. Usaldusväärne tehisintellekt ei 

puuduta üksnes tehisintellekti süsteemi usaldusväärsust, vaid hõlmab ka kõigi süsteemi elutsüklis osalevate 

protsesside ja osalejate usaldusväärsust. 

Haavatavad isikud ja rühmad 

(161) Kuna haavatavaid isikuid on väga erinevaid, siis puudub selliste isikute üldkasutatav või üldtunnustatud 

õiguslik määratlus. See, mis teeb inimese või rühma haavatavaks, sõltub sageli kontekstist. Oma roll võib olla 

ajutistel elusündmustel (näiteks lapsepõlvel või haigusel), turuteguritel (näiteks teabe asümmeetrial või 

turujõul), majandusteguritel (näiteks vaesusel), isiku identiteediga seotud teguritel (näiteks sool, usul või 

kultuuril) või muudel teguritel. Muu hulgas võib juhinduda ELi põhiõiguste harta artiklist 21, mille kohaselt on 

keelatud diskrimineerimine järgmistel põhjustel: sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, 

geneetilised omadused, keel, usutunnistus või veendumused, poliitilised või muud arvamused, 

rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus või seksuaalne sättumus. Muud 

õigusnormid käsitlevad konkreetsete rühmade õigusi lisaks neile, keda on eespool nimetatud. Ükski selline 

nimekiri pole ammendav ning nad kõik võivad aja jooksul muutuda. Haavatav rühm koosneb isikutest, kellel on 

üks või mitu haavatavusele iseloomulikku omadust.  

                                                           
79  Siau, K., Wang, W. (2018), Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics, CUTTER BUSINESS TECHNOLOGY 
JOURNAL (31), S. 47–53. 
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