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TIIVISTELMÄ
(1)

Näiden ohjeiden tarkoituksena on edistää luotettavaa tekoälyä. Luotettavalla tekoälyllä on kolme edellytystä,
joiden olisi täytyttävä järjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa: a) sen olisi oltava lainmukaista ja
noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, b) sen olisi oltava eettistä ja varmistettava eettisten
periaatteiden ja arvojen noudattaminen ja c) sen olisi oltava sekä teknisesti että sosiaalisesti luotettavaa, sillä
vaikka tarkoitus olisi hyvä, tekoälyjärjestelmät voivat aiheuttaa tahatonta haittaa. Kukin näistä edellytyksistä
on välttämätön mutta ei sinänsä riittävä luotettavan tekoälyn aikaan saamiseksi. Ihannetapauksessa kaikki
kolme osatekijää toimivat yhdessä harmonisesti ja päällekkäin. Jos näiden osatekijöiden välille syntyy
käytännössä jännitteitä, yhteiskunnan olisi pyrittävä sovittamaan ne yhteen.

(2)

Nämä ohjeet muodostavat puitteet luotettavan tekoälyn aikaan saamiselle. Kehyksessä ei käsitellä
nimenomaisesti luotettavan tekoälyn ensimmäistä osatekijää (lainmukainen tekoäly). 1 Sen sijaan sillä pyritään
tarjoamaan ohjeita eettisen ja luotettavan tekoälyn (toinen ja kolmas osatekijä) edistämiseksi ja
varmistamiseksi. Nämä ohjeet on suunnattu kaikille sidosryhmille, ja niissä pyritään menemään pelkkää
eettisten periaatteiden luetteloa pidemmälle antamalla ohjeita siitä, miten tällaiset periaatteet voidaan
toteuttaa sosioteknisissä järjestelmissä. Ohjeet konkretisoituvat luku luvulta: luku I on vielä teoreettinen,
mutta luku III jo lähellä käytäntöä, ja sen lopuksi esitetään esimerkkejä tekoälyjärjestelmien tarjoamista
mahdollisuuksista ja niiden aiheuttamista merkittävistä huolenaiheista.
I.

Luvussa I yksilöidään perusoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa noudattaen eettiset periaatteet ja
niihin liittyvät arvot, joita on noudatettava tekoälyjärjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa ja
käytössä.
Luvun I keskeiset ohjeet:


Kehitä, ota käyttöön ja käytä tekoälyjärjestelmiä noudattaen seuraavia eettisiä periaatteita: ihmisen
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahinkojen välttäminen, oikeudenmukaisuus ja selitettävyys
(explicability). Tunnusta näiden periaatteiden väliset jännitteet ja puutu niihin.



Kiinnitä erityistä huomiota tilanteisiin, joihin liittyy haavoittuvia ryhmiä, kuten lapsia, vammaisia ja
muita ryhmiä, jotka ovat perinteisesti olleet muita heikommassa asemassa tai jotka ovat
syrjäytymisvaarassa, ja tilanteisiin, joissa vallitsee vallan tai tiedon epätasapaino, kuten työnantajien
ja työntekijöiden tai yritysten ja kuluttajien välillä.2



Tunnusta ja pidä mielessä, että vaikka tekoälyjärjestelmät voivat tuottaa merkittäviä etuja ihmisille ja
yhteiskunnalle, ne aiheuttavat myös tiettyjä riskejä ja niillä voi olla negatiivisia vaikutuksia, jotka
saattavat olla vaikeasti ennakoitavissa, tunnistettavissa tai mitattavissa (esimerkiksi vaikutukset
demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeudenmukaiseen jakautumiseen tai itse
ihmismieleen). Huolehdi tarvittaessa asianmukaisista toimenpiteistä näiden riskien

lieventämiseksi siten, että toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa riskin suuruuteen nähden.
II. Luvun I perusteella luvussa II annetaan ohjeita siitä, miten luotettava tekoäly voidaan toteuttaa,
luettelemalla seitsemän vaatimusta, jotka tekoälyjärjestelmien olisi täytettävä. Niiden täyttämiseksi
voidaan käyttää sekä teknisiä että muita menetelmiä.
Luvun II keskeiset ohjeet:

1

Kaikilla tämän asiakirjan normatiivisilla lausumilla pyritään antamaan ohjeita luotettavan tekoälyn toisen ja kolmannen osaalueen (eettinen ja teknisesti luotettava tekoäly) toteuttamiseksi. Niillä ei siten ole tarkoitus antaa oikeudellisia neuvoja tai ohjeita
sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta, joskin asiantuntijaryhmä on tietoinen siitä, että monet näistä lausumista
heijastavat jo jossain määrin nykyisen lainsäädännön sisältöä. Ks. tämän osalta 21 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
2

Ks. EU:n perusoikeuskirjan 24–27 artikla, jotka koskevat lasten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia, vammaisten sopeutumista
yhteiskuntaan ja työntekijöiden oikeuksia. Ks. myös 38 artikla, jossa käsitellään kuluttajansuojaa.

2



Varmista, että tekoälyjärjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä noudatetaan
seuraavia luotettavan tekoälyn vaatimuksia: 1) ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta, 2)
tekninen luotettavuus ja turvallisuus, 3) yksityisyyden suoja ja datan hallinta, 4) läpinäkyvyys, 5)
monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus, 6) yhteiskunnallinen ja ekologinen
hyvinvointi ja 7) vastuuvelvollisuus.



Pohdi teknisiä ja muita menetelmiä, joilla nämä vaatimukset voidaan ottaa huomioon
tekoälyjärjestelmässä.



Edistä tutkimusta ja innovointia, jotka auttavat arvioimaan tekoälyjärjestelmiä ja edistävät
vaatimusten täyttymistä; kerro tuloksista ja avoimista kysymyksiä suurelle yleisölle ja anna uudelle
asiantuntijoiden sukupolvelle järjestelmällistä koulutusta tekoälyn etiikasta.



Tarjoa proaktiivisesti selkeää tietoa sidosryhmille tekoälyjärjestelmän valmiuksista ja rajoituksista,
jotta odotukset säilyvät realistisina, ja siitä, miten vaatimukset toteutetaan. Ole avoin sen suhteen,
että sidosryhmät ovat tekemisissä tekoälyjärjestelmän kanssa.



Helpota tekoälyjärjestelmien jäljitettävyyttä ja tarkastettavuutta erityisesti kriittisissä tilanteissa.



Huolehdi sidosryhmien osallistumisesta koko tekoälyjärjestelmän elinkaaren ajan. Edistä koulutusta,
jotta kaikki sidosryhmät ovat tietoisia luotettavasta tekoälystä ja saavat sitä koskevaa koulutusta.



Huomioi, että eri tavoitteiden ja vaatimusten välillä voi olla perustavanlaatuisia jännitteitä. Tunnista,
arvioi ja kirjaa jatkuvasti tavoitteiden välillä tehdyt valinnat ja niitä koskevat ratkaisut ja tiedota niistä.

III. Luvussa III esitetään konkreettinen ja ei-tyhjentävä luettelo kysymyksistä, jotka tulee ottaa

huomioon luotettavan tekoälyn arvioinnissa ja joilla konkretisoidaan luvussa II esitetyt
vaatimukset. Tämä arviointilista on räätälöitävä kulloiseenkin tekoälyjärjestelmän
käyttötilanteeseen.3
Luvun III keskeiset ohjeet:


Laadi tekoälyjärjestelmän suunnittelu-, käyttöönotto- tai käyttövaiheessa luettelo kysymyksistä, jotka
tulee ottaa huomioon luotettavan tekoälyn arvioinnissa, ja mukauta sitä järjestelmän käyttötilanteen
mukaan.



Pidä mielessä, että tällainen arviointilista ei ole koskaan tyhjentävä. Tekoälyn luotettavuutta ei takaa
ruutujen rastittaminen, vaan luotettavuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, jossa tunnistetaan ja
toteutetaan vaatimuksia, arvioidaan ratkaisuja ja pyritään yhä parempiin tuloksiin tekoälyjärjestelmän
koko elinkaaren ajan ja johon myös sidosryhmät osallistuvat.

(3)

Asiakirjan viimeisessä jaksossa pyritään konkretisoimaan eräitä koko kehyksessä käsiteltyjä kysymyksiä
esittämällä esimerkkejä hyödyllisistä mahdollisuuksista, joita olisi käytettävä, ja tekoälyjärjestelmien
aiheuttamista merkittävistä huolenaiheista, joita olisi pohdittava huolellisesti.

(4)

Näillä ohjeilla pyritään antamaan yleistä opastusta tekoälysovelluksia varten ja luomaan laaja-alainen perusta
luotettavan tekoälyn aikaan saamiselle, mutta erilaisiin tilanteisiin liittyy erilaisia haasteita. Tästä syystä olisi
tutkittava, tarvitaanko tämän laaja-alaisen kehyksen lisäksi alakohtaista lähestymistapaa tekoälyjärjestelmien
kontekstisidonnaisuuden vuoksi.

(5)

Näillä ohjeilla ei ole tarkoitus korvata mitään nykyistä tai tulevaa päätöksentekoa tai sääntelyä eikä estää niitä.
Ohjeet olisi nähtävä jatkuvasti kehitettävänä asiakirjana, jota tarkistetaan ja päivitetään ajan mittaan niiden
merkityksellisyyden varmistamiseksi teknologian, sosiaalisen ympäristön ja tietämyksen kehittyessä. Tämän

3

Ohjeiden 2 kohdassa esitetyn kehyksen soveltamisalan mukaisesti tällä arviointiluettelolla ei anneta neuvoja
lainmukaisuuden varmistamisesta (lainmukainen tekoäly), vaan se rajoittuu ohjeisiin luotettavan tekoälyn toisen ja kolmannen
edellytyksen (eettinen ja teknisesti luotettava tekoäly) täyttämiseksi.
3

asiakirjan tarkoituksena on olla lähtökohta keskustelulle ”luotettavasta eurooppalaisesta tekoälystä”4.
Euroopan ulkopuolella näiden ohjeiden tavoitteena on myös edistää maailmanlaajuista tutkimusta, pohdintaa
ja keskustelua tekoälyn eettisistä puitteista.

4

Tätä tavoitetta on tarkoitus soveltaa EU:n jäsenvaltioissa kehitettäviin, käyttöön otettaviin ja käytettäviin
tekoälyjärjestelmiin sekä muualla kehitettäviin tai tuotettaviin, mutta EU:ssa käyttöön otettaviin ja käytettäviin järjestelmiin.
’Euroopalla’ tarkoitetaan tässä asiakirjassa EU:n jäsenvaltioita. Tavoitteena on kuitenkin, että näillä ohjeilla olisi merkitystä myös
EU:n ulkopuolella. Tässä suhteessa voidaan huomauttaa myös, että sekä Norja että Sveitsi kuuluvat komission ja jäsenvaltioiden
joulukuussa 2018 sopimaan ja julkaisemaan koordinoituun tekoälysuunnitelmaan.
4

A.

JOHDANTO

(6)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, esitti 25. huhtikuuta 2018 ja 7. joulukuuta 2018 antamissaan
tiedonannoissa tekoälyä koskevan visionsa, jossa tuetaan ”eettistä, turvallista ja alan viimeisintä kehitystä
edustavaa Euroopassa tuotettua tekoälyä”.5 Komission visio rakentuu kolmen pilarin varaan: i) tekoälyyn
tehtävien julkisten ja yksityisten investointien lisääminen sen käyttöönoton lisäämiseksi, ii) valmistautuminen
sosioekonomisiin muutoksiin ja iii) asianmukaisen eettisen ja oikeudellisen kehyksen varmistaminen
eurooppalaisten arvojen lujittamiseksi.

(7)

Tukeakseen tämän vision toteuttamista komissio perusti riippumattoman tekoälyä käsittelevän korkean tason
asiantuntijaryhmän (AI HLEG), jonka tehtävänä oli laatia kaksi asiakirjaa: 1) tekoälyä koskevat eettiset ohjeet ja
2) politiikka- ja investointisuositukset.

(8)

Tämä asiakirja sisältää tekoälyä koskevat eettiset ohjeet, joita on tarkistettu asiantuntijaryhmän keskusteltua
18. joulukuuta 2018 julkaistusta luonnoksesta järjestetyn julkisen kuulemisen tuottamasta palautteesta. Se
perustuu luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän 6 työhön,
ja siinä otetaan mallia muista vastaavista toimista. 7

(9)

Viime kuukausien aikana asiantuntijaryhmän 52 jäsentä kokoontuivat, keskustelivat ja olivat
vuorovaikutuksessa unionin tunnuslauseen ”moninaisuudessaan yhtenäinen” mukaisesti. Me uskomme, että
tekoäly voi muuttaa yhteiskuntaa merkittävästi. Tekoäly ei ole itsetarkoitus vaan pikemminkin lupaava keino
lisätä ihmiskunnan ja siten yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvointia ja yhteistä hyvää sekä saada aikaan
edistystä ja innovointia. Tekoälyjärjestelmät voivat erityisesti helpottaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamista, kuten sukupuolten välisen tasapainon edistämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa,
luonnonvarojen käytön järkeistämistä sekä terveydenhuollon, liikkuvuuden ja tuotantoprosessien
parantamista, ja tukea edistyksen seurantaa kestävyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien
indikaattorien perusteella.

(10) Tätä varten tekoälyjärjestelmien 8 on oltava ihmiskeskeisiä ja perustuttava sitoumukseen siitä, että niitä

käytetään ihmiskunnan ja yhteisen hyvän hyväksi ihmisten hyvinvoinnin ja vapauden lisäämiseksi. Vaikka
tekoälyjärjestelmät tarjoavat suuria mahdollisuuksia, ne aiheuttavat myös tiettyjä riskejä, joita on käsiteltävä
asianmukaisesti ja oikeasuhteisesti. Meillä on nyt merkittävä tilaisuus muokata niiden kehitystä. Haluamme
varmistaa, että voimme luottaa niihin sosioteknisiin ympäristöihin, joihin tekoälyjärjestelmät on upotettu, ja
haluamme, että tekoälyjärjestelmien tuottajat saavat kilpailuedun sisällyttämällä luotettavan tekoälyn kaikkiin
tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Tämä edellyttää sitä, että pyritään maksimoimaan tekoälyjärjestelmien hyödyt
ja samalla ehkäisemään ja minimoimaan niiden riskit.
(11) Nopean teknologisen muutoksen toimintaympäristössä on mielestämme oleellista, että luottamus säilyy

yhteiskuntien, yhteisöjen, talouksien ja kestävän kehityksen yhdistävänä sementtinä. Tästä syystä
määrittelemme luotettavan tekoälyn perustavanlaatuiseksi tavoitteeksi, sillä ihmiset ja yhteisöt voivat
luottaa tämän teknologian kehitykseen ja sen sovelluksiin vain, jos sen luotettavuuden aikaan saamiseksi on
olemassa selkeä ja kattava kehys.

5

COM(2018) 237 ja COM(2018) 795. On syytä huomata, että komission tiedonannossa käytetään termiä
”Euroopassa tuotettu”. Näiden ohjeiden on kuitenkin tarkoitus kattaa paitsi Euroopassa tuotetut tekoälyjärjestelmät myös
muualla kehitetyt ja Euroopassa käyttöön otetut tai käytetyt järjestelmät. Tässä asiakirjassa pyritään näin ollen edistämään
luotettavaa tekoälyä ”Euroopassa”.
6
Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä (EGE) on komission
neuvoa-antava ryhmä.
7
Ks. asiakirjan COM(2018) 237 3.3 jakso.
8
Tämän asiakirjan lopussa olevassa sanastossa on tässä asiakirjassa käytettävä tekoälyjärjestelmien
määritelmä. Tätä määritelmää käsitellään tarkemmin AI HLEG:n laatimassa nimenomaisessa asiakirjassa, jonka otsikko on ”Tekoälyn
määritelmä: tärkeimmät valmiudet ja tieteenalat”.

5

(12) Tämä on se reitti, jota Euroopan olisi mielestämme seurattava ottaakseen aseman huipputasoisen ja eettisen

teknologian kotipaikkana ja johtajana. Juuri luotettavan tekoälyn avulla me Euroopan kansalaisina pyrimme
nauttimaan sen hyödyistä tavalla, joka vastaa perusarvojamme: ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratiaa
ja oikeusvaltioperiaatetta.
Luotettava tekoäly
(13) Luotettavuus on ennakkoedellytys sille, että ihmiset ja yhteiskunnat kehittävät, ottavat käyttöön ja käyttävät

tekoälyjärjestelmiä. Jos tekoälyjärjestelmien – ja niiden taustalla olevien ihmisten – ei voida osoittaa olevan
luotettavia, saattaa aiheutua ei-toivottuja seurauksia, jotka haittaavat tekoälyjärjestelmien käyttöönottoa,
mikä voi estää tekoälyjärjestelmien tuomien valtavien sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen toteutumisen.
Jotta Eurooppaa autetaan toteuttamaan nämä hyödyt, visionamme on käyttää etiikkaa ydinpilarina
luotettavan tekoälyn varmistamiseksi ja levittämiseksi.
(14) Luottamus tekoälyjärjestelmien kehitystä, käyttöönottoa ja käyttöä kohtaan ei koske vain teknologian sisäisiä

ominaisuuksia vaan myös niiden sosioteknisten järjestelmien ominaisuuksia, joihin liittyy tekoälysovelluksia.9
Kuten ilmailua, ydinvoimaa tai elintarviketurvallisuutta kohtaan tunnettua luottamusta (tai sen menettämistä)
koskevissa kysymyksissä, kyse ei ole vain tekoälyjärjestelmän osatekijöistä vaan siitä, että järjestelmä yleisessä
kontekstissaan voi herättää tai olla herättämättä luottamusta. Pyrkimyksissä kohti luotettavaa tekoälyä ei siis
ole kyse vain itse tekoälyjärjestelmän luotettavuudesta, vaan se edellyttää kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä
lähestymistapaa, joka kattaa kaikkien järjestelmän sosiotekniseen kontekstiin kuuluvien toimijoiden ja
prosessien luotettavuuden sen koko elinkaaren ajan.
(15) Luotettavalla tekoälyllä on kolme edellytystä, joiden olisi täytyttävä järjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa:

1.
2.
3.

sen olisi oltava lainmukaista ja noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia
sen olisi oltava eettistä ja varmistettava eettisten periaatteiden ja arvojen noudattaminen
sen olisi oltava sekä teknisesti että sosiaalisesti luotettavaa, sillä vaikka tarkoitus olisi hyvä,
tekoälyjärjestelmät voivat aiheuttaa tahatonta haittaa.

(16) Kukin näistä kolmesta edellytyksestä on välttämätön mutta ei sinänsä riittävä luotettavan tekoälyn aikaan

saamiseksi10. Ihannetapauksessa kaikki kolme toimivat yhdessä harmonisesti ja päällekkäin. Käytännössä
näiden osatekijöiden välillä saattaa kuitenkin olla jännitteitä (esimerkiksi silloin, jos voimassa olevan
lainsäädännön soveltamisala ja sisältö ei vastaa vallitsevia eettisiä normeja). On yksilöllinen ja yhteinen
vastuumme yhteiskuntana pyrkiä varmistamaan, että kaikki kolme osatekijää auttavat varmistamaan
luotettavan tekoälyn.11
(17) Luotettava lähestymistapa on ”vastuullisen kilpailukyvyn” edellytys, sillä se tarjoaa perustan, jonka turvin

kaikki, joihin tekoälyjärjestelmät vaikuttavat, voivat luottaa siihen, että järjestelmien suunnittelu, kehitys ja
käyttö on lainmukaista, eettistä ja luotettavaa. Näillä ohjeilla on tarkoitus edistää vastuullista ja kestävää
tekoälyalan innovointia Euroopassa. Niillä pyritään tekemään etiikasta keskeinen pilari, jolla kehitetään
ainutlaatuinen lähestymistapa tekoälyyn. Sillä on tarkoitus edistää, vahvistaa ja suojella sekä yksilöjen
hyvinvointia että yhteiskunnan etua. Uskomme, että tällä tavoin Eurooppa voi ottaa maailmanlaajuisen
johtoaseman huipputasoisen tekoälyn alalla, joka ansaitsee yksilöllisen ja kollektiivisen luottamuksemme. Vain
luotettavuuden varmistaminen mahdollistaa sen, että eurooppalaiset voivat nauttia täysimittaisesti
tekoälyjärjestelmien hyödyistä tietäen varmasti, että käytössä on toimenpiteitä, joilla heitä suojataan
järjestelmien mahdollisilta riskeiltä.
9

Tällaiset järjestelmät koostuvat muun muassa ihmisistä, valtiollisista toimijoista, yrityksistä, infrastruktuurista, ohjelmistoista,
yhteyskäytännöistä, standardeista, hallinnosta, voimassa olevasta lainsäädännöstä, valvontamekanismeista, kannustinrakenteista,
tarkastusmenettelyistä, parhaista käytännöistä ja raportoinnista.
10

Tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että tarvitaan vielä muita edellytyksiä.
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Tämä tarkoittaa myös sitä, että lainsäätäjien tai poliittisten päättäjien täytyy ehkä arvioida uudelleen voimassa olevan lainsäädännön
asianmukaisuutta, jos vaikuttaa siltä, ettei se vastaa eettisiä periaatteita.
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(18) Tekoälyjärjestelmien käytön tavoin myöskään niiden vaikutukset eivät pysähdy valtioiden rajoille. Näin ollen

tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja tekoälyn luomia maailmanlaajuisia mahdollisuuksia ja haasteita varten.
Tästä syystä kehotamme kaikkia sidosryhmiä pyrkimään siihen, että luodaan maailmanlaajuinen luotettavan
tekoälyn kehys ja kansainvälinen yksimielisyys, edistäen ja puolustaen samalla perusoikeuksiin perustuvaa
lähestymistapaamme.
Kohderyhmä ja laajuus
(19) Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille tekoälyalan sidosryhmille, jotka suunnittelevat, kehittävät, ottavat

käyttöön, toteuttavat tai käyttävät tekoälyä tai joihin tekoäly vaikuttaa, muun muassa yrityksille,
organisaatioille, tutkijoille, julkisille palveluille, valtiollisille virastoille, toimielimille, kansalaisjärjestöille,
yksityishenkilöille, työntekijöille ja kuluttajille. Luotettavan tekoälyn aikaan saamiseen sitoutuneet sidosryhmät
voivat käyttää vapaaehtoisuuden pohjalta näitä ohjeita sitoumuksensa toteuttamismenetelmänä etenkin
hyödyntämällä luvussa III olevaa käytännön arviointilistaa tekoälyjärjestelmiensä kehitys- ja
käyttöönottoprosesseissa. Tämä arviointilista voi myös täydentää nykyisiä arviointiprosesseja, ja näin ollen se
voidaan sisällyttää niihin.
(20) Näillä ohjeilla pyritään antamaan yleistä opastusta tekoälysovelluksia varten ja luomaan laaja-alainen perusta

luotettavan tekoälyn aikaan saamiselle. Erilaisiin tilanteisiin liittyy kuitenkin erilaisia haasteita. Musiikkia
suosittelevat tekoälyjärjestelmät eivät aiheuta samanlaisia eettisiä ongelmia kuin tekoälyjärjestelmät, jotka
ehdottavat kriittisiä lääketieteellisiä hoitoja. Vastaavasti yritysten ja kuluttajien välisissä, yritysten
keskinäisissä, työnantajien ja työntekijöiden välisissä ja julkishallinnon ja kansalaisten välisissä suhteissa tai
yleisemmin ilmaistuna eri aloilla tai käyttötilanteissa käytettävät tekoälyjärjestelmät luovat erilaisia
mahdollisuuksia ja haasteita. Tekoälyjärjestelmien kontekstisidonnaisuuden vuoksi on näin ollen selvää, että
näiden ohjeiden soveltamisessa on otettava huomioon kyseessä oleva tekoälysovellus. Olisi myös tutkittava,
tarvitaanko lisäksi alakohtaista lähestymistapaa, jolla täydennetään tässä asiakirjassa ehdotettua yleisempää
laaja-alaista kehystä.
Jotta saadaan parempi käsitys siitä, miten näitä ohjeita voidaan toteuttaa monialaisella tasolla, sekä
alakohtaista lähestymistapaa edellyttävistä kysymyksistä, pyydämme kaikkia sidosryhmiä koekäyttämään
luotettavan tekoälyn arviointilistaa (luku III), jolla tämä kehys konkretisoidaan, ja antamaan meille palautetta.
Tämän pilottivaiheen avulla kerätyn palautteen perusteella tarkistamme näiden ohjeiden arviointilistan
vuoden 2020 alussa. Pilottivaihe käynnistetään vuoden 2019 kesällä, ja se kestää vuoden loppuun. Kaikki
kiinnostuneet sidosryhmät voivat osallistua siihen ilmoittamalla kiinnostuksestaan eurooppalaisen
tekoälyallianssin välityksellä.

B.

LUOTETTAVAN TEKOÄLYN KEHYS

(21) Näissä ohjeissa muotoillaan luotettavan tekoälyn aikaansaamisen kehys, joka perustuu Euroopan unionin

perusoikeuskirjaan ja asiaa koskevaan kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön kirjattuihin perusoikeuksiin.
Seuraavassa käsitellään lyhyesti luotettavan tekoälyn kolmea osatekijää.
Lainmukainen tekoäly
(22) Tekoälyjärjestelmät eivät toimi maailmassa, jossa ei ole lakeja. Jo nykyisin tekoälyjärjestelmien kehitykseen,

käyttöönottoon ja käyttöön sovelletaan tai niihin vaikuttaa useita oikeudellisesti sitovia sääntöjä EU:n,
valtioiden ja kansainvälisellä tasolla. Merkittäviä oikeuslähteitä ovat muun muassa EU:n primaarilainsäädäntö
(Euroopan unionin perussopimukset ja sen perusoikeuskirja) ja EU:n sekundaarilainsäädäntö (esimerkiksi
yleinen tietosuoja-asetus, syrjinnän vastaiset direktiivit, konedirektiivi, tuotevastuudirektiivi, asetus muiden
kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta, kuluttajalainsäädäntö sekä työterveyttä ja -turvallisuutta
koskevat direktiivit) samoin kuin YK:n ihmisoikeussopimukset ja Euroopan neuvoston yleissopimukset (kuten
7

Euroopan ihmisoikeussopimus) ja lukuisat EU:n jäsenvaltioiden lait. Horisontaalisesti sovellettavien sääntöjen
lisäksi on olemassa erilaisia alakohtaisia sääntöjä, joita sovelletaan tiettyihin tekoälysovelluksiin (esimerkiksi
lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus terveydenhoidon alalla).
(23) Lainsäädännössä asetetaan sekä positiivisia että negatiivisia velvoitteita, mikä tarkoittaa, ettei sitä tulisi tulkita

vain sen suhteen, mitä ei voida tehdä, vaan myös sen suhteen, mitä pitäisi tehdä. Lainsäädännöllä kielletään
tiettyjä toimia mutta myös mahdollistetaan toisia toimia. Tässä yhteydessä voidaan huomauttaa, että EU:n
perusoikeuskirja sisältää artikloja, jotka koskevat ”elinkeinovapautta” ja ”taiteen ja tutkimuksen vapautta”,
sellaisia aloja koskevien artiklojen ohella, jotka ovat tutumpia pyrittäessä varmistamaan tekoälyn luotettavuus,
kuten tietosuoja ja syrjintäkielto.
(24) Ohjeissa ei käsitellä nimenomaisesti luotettavan tekoälyn ensimmäistä osa-aluetta (lainmukainen tekoäly),

vaan niillä pyritään pikemminkin antamaan opastusta toisen ja kolmannen osa-alueen (eettinen ja luotettava
tekoäly) edistämiseksi ja varmistamiseksi. Vaikka kaksi viimeksi mainittua osa-aluetta otetaan usein tietyssä
määrin huomioon jo voimassa olevassa lainsäädännössä, niiden täysimääräinen toteuttaminen saattaa mennä
nykyisiä oikeudellisia velvoitteita pidemmälle.
(25) Mitään tässä asiakirjassa esitettyä ei saa katsoa tai tulkita oikeudellisiksi neuvoiksi tai ohjeiksi sovellettavien

voimassa olevien oikeudellisten normien ja vaatimusten noudattamisesta. Tämä asiakirja ei luo laillisia
oikeuksia eikä sillä aseteta oikeudellisia velvoitteita kolmansiin osapuoliin nähden. Muistutamme kuitenkin,
että jokaisella luonnollisella ja oikeushenkilöllä on velvollisuus noudattaa sekä nykyisin sovellettavia että
tulevaisuudessa tekoälyn kehityksen mukaisesti hyväksyttäviä lakeja. Nämä ohjeet perustuvat siihen
lähtöolettamaan, että kaikki lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet, joita sovelletaan tekoälyn
kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön liittyviin prosesseihin ja toimiin, ovat sitovia ja niitä on
noudatettava.
Eettinen tekoäly
(26) Luotettavan tekoälyn aikaan saaminen edellyttää muutakin kuin lainsäädännön noudattamista, joka on vain

yksi sen kolmesta perusedellytyksestä. Lait eivät aina ole teknologian kehityksen tasalla, ne eivät aina vastaa
eettisiä normeja tai ne eivät ehkä vain sovellu tiettyjen kysymysten ratkaisemiseen. Jotta tekoälyjärjestelmät
voisivat olla luotettavia, niiden olisi näin ollen oltava myös eettisiä ja varmistettava eettisten normien
noudattaminen.
Luotettava tekoäly
(27) Vaikka eettinen tarkoitusperä on varmistettu, yksilöiden ja yhteiskunnan on myös voitava luottaa siihen, että

tekoälyjärjestelmät eivät aiheuta tahatonta vahinkoa. Tällaisten järjestelmien olisi toimittava turvallisesti,
varmasti ja luotettavasti, ja tahattomien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi säädettävä suojatoimia. Tästä
syystä on tärkeää varmistaa, että tekoälyjärjestelmät ovat luotettavia. Tämä on tarpeen sekä teknisestä
näkökulmasta (varmistaen järjestelmän tekninen luotettavuus asianmukaisesti kussakin kontekstissa, kuten
sovellusalalla tai elinkaaren vaiheessa) että sosiaalisesta näkökulmasta (ottaen asianmukaisesti huomioon se
konteksti ja ympäristö, jossa järjestelmä toimii). Tekoälyn eettisyys ja luotettavuus liittyvät siten läheisesti
toisiinsa ja täydentävät toisiaan. Luvussa I esitettävät periaatteet ja niistä luvussa II johdetut vaatimukset
koskevat molempia osa-alueita.
Kehys
(28) Tämän asiakirjan ohjeet konkretisoituvat luku luvulta: luku I on vielä teoreettinen, mutta luku III jo lähellä

käytäntöä:
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I Luotettavan tekoälyn perusta. Luvussa I esitellään luotettavan tekoälyn perusta ja sen perusoikeuksiin 12
perustuva lähestymistapa. Siinä määritellään ja kuvaillaan eettiset periaatteet, joita on noudatettava tekoälyn
eettisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
II Luotettavan tekoälyn toteuttaminen. Luvussa II nämä eettiset periaatteet muunnetaan seitsemäksi
vaatimukseksi, jotka tekoälyjärjestelmien olisi toteutettava ja täytettävä koko elinkaarensa ajan. Lisäksi siinä
esitetään sekä teknisiä että muita menetelmiä, joita voidaan käyttää niiden täyttämiseksi.
III Luotettavan tekoälyn arviointi. Tekoälyalan toimijat odottavat saavansa konkreettisia ohjeita. Tästä syystä
luvussa III esitetään alustava ja ei-tyhjentävä luotettavan tekoälyn arviointilista luvun II vaatimusten
konkretisoimiseksi. Tämä arviointi olisi räätälöitävä kunkin järjestelmän soveltamiseen.
(29) Asiakirjan viimeisessä jaksossa esitellään hyödyllisiä mahdollisuuksia ja tekoälyjärjestelmien aiheuttamia

merkittäviä huolenaiheita, joita olisi pohdittava ja joista haluaisimme virittää lisäkeskustelua.
(30) Ohjeiden rakenne on kuvattu seuraavassa kaaviossa 1.

12

Perusoikeudet muodostavat sekä kansainvälisen että EU:n ihmisoikeuslainsäädännön perustan ja EU:n perussopimuksissa ja
perusoikeuskirjassa taatut oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset oikeudet perustuvat niihin. Koska perusoikeudet ovat oikeudellisesti sitovia,
niiden noudattaminen kuuluu luotettavan tekoälyn ensimmäiseen osa-alueeseen ”lainmukainen tekoäly”. Perusoikeuksien voidaan kuitenkin
katsoa myös heijastavan kaikkien yksilöiden ihmisyyteen perustuvia erityisiä moraalisia oikeuksia niiden oikeudelliseen sitovuuteen katsomatta.
Tässä mielessä ne muodostavat myös osan luotettavan tekoälyn toisesta osa-alueesta ”eettinen tekoäly”.

9

Kaavio 1: Ohjeet luotettavan tekoälyn kehyksenä

10

I.

Luku I: Luotettavan tekoälyn perusta

(31) Tässä luvussa esitellään luotettavan tekoälyn perusoikeuksiin pohjautuva perusta, joka heijastuu neljässä

eettisessä periaatteessa, joita on noudatettava eettisen ja luotettavan tekoälyn varmistamiseksi. Tämä luku
perustuu pitkälti etiikan alaan.
(32) Tekoälyn etiikka on soveltavan etiikan osa-alue, jossa keskitytään tekoälyn kehittämisen, käyttöönoton ja

käytön herättämiin eettisiin kysymyksiin. Sen keskeisenä tehtävänä on määrittää, miten tekoäly voi edistää tai
vaikeuttaa yksilöiden hyvää elämää esimerkiksi elämänlaadun tai ihmisen itsemääräämisoikeuden ja
demokraattisen yhteiskunnan edellyttämän vapauden kannalta.
(33) Tekoälyteknologiaa koskeva eettinen pohdinta voi palvella useita tarkoituksia. Ensinnäkin se voi käynnistää

pohdintaa tarpeesta suojella yksilöitä ja ryhmiä yleisellä tasolla. Toiseksi se voi edistää eettisiä arvoja tukevia
uudenlaisia innovaatioita, kuten innovaatiota, jotka auttavat saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet13, jotka ovat kiinteä osa tulevaa EU:n Agenda 2030 -strategiaa14. Vaikka tässä asiakirjassa käsitellään
lähinnä ensimmäistä mainituista tarkoituksista, etiikan merkitystä toisen tarkoituksen kannalta ei pidä
aliarvioida. Luotettava tekoäly voi lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia luomalla vaurautta ja lisäarvoa ja
tuottamalla voittoa. Se voi edistää oikeudenmukaisen yhteiskunnan luomista auttamalla parantamaan
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia keinoin, joilla edistetään tasa-arvoa taloudellisten, sosiaalisten ja
poliittisten mahdollisuuksien jakautumisessa.
(34) Tästä syystä on erittäin tärkeää ymmärtää, miten tekoälyn kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä voidaan

tukea parhaiten sen varmistamiseksi, että kaikki voivat menestyä tekoälyyn perustuvassa maailmassa, sekä
paremman tulevaisuuden luomiseksi maailmanlaajuinen kilpailukyky säilyttäen. Kuten kaikkien vahvojen
teknologioiden yhteydessä, tekoälyjärjestelmien käyttöön yhteiskunnassa liittyy useita eettisiä haasteita, jotka
koskevat esimerkiksi niiden vaikutusta ihmisiin ja yhteiskuntaan, päätöksentekokykyyn ja turvallisuuteen. Jos
aiomme käyttää yhä enemmän tekoälyjärjestelmien apua tai delegoida päätöksiä niille, meidän on
varmistettava, että näiden järjestelmien vaikutus ihmisten elämään on oikeudenmukainen, että ne ovat
ehdottomien arvojen mukaisia ja pystyvät toimimaan tämän mukaisesti ja että tämä voidaan varmistaa
soveltuvilla vastuuvelvollisuusprosesseilla.
(35) Euroopan on määriteltävä, minkä normatiivisen vision tekoälyn kyllästämästä tulevaisuudesta se haluaa

toteuttaa, ja näin ollen ymmärrettävä, millaista tekoälyä tämän vision saavuttamiseksi olisi tutkittava,
kehitettävä, otettava käyttöön ja käytettävä. Tällä asiakirjalla on tarkoitus edistää tätä ottamalla käyttöön
luotettavan tekoälyn käsite, jota me pidämme oikeana tapana rakentaa tekoälyyn perustuvaa tulevaisuutta.
Tulevaisuus, jossa tekoälyjärjestelmät perustuvat demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin
ja jossa tällaiset järjestelmät jatkuvasti parantavat ja puolustavat demokraattista kulttuuria, mahdollistaa myös
ympäristön, jossa innovointi ja vastuullinen kilpailukyky voivat kukoistaa.
(36) Alakohtaiset eettiset säännöt – olivatpa niiden tulevat versiot kuinka johdonmukaisia, kehittyneitä ja

hienosyisiä tahansa – eivät koskaan voi korvata eettistä päättelyä, jossa on aina otettava huomioon kontekstiin
liittyvät yksityiskohdat, joita ei voida kattaa yleisillä ohjeilla. Sääntöjen laatimisen lisäksi luotettavan tekoälyn
varmistaminen edellyttää eettisen kulttuurin ja ajattelutavan luomista ja ylläpitämistä julkisen keskustelun,
koulutuksen ja käytännön oppimisen avulla.
1.
(37)

Perusoikeudet moraalisina ja lakisääteisinä oikeuksina

Me pidämme parhaana sellaista lähestymistapaa tekoälyn etiikkaan, joka perustuu EU:n

13

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

14

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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perussopimuksiin15, EU:n perusoikeuskirjaan ja kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön kirjattuihin
perusoikeuksiin.16 Perusoikeuksien kunnioittaminen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puitteissa tarjoaa
lupaavimman perustan määrittää abstraktit eettiset periaatteet ja arvot, jotka voidaan konkretisoida tekoälyn
yhteydessä.
(38) EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa määrätään useista perusoikeuksista, joita EU:n jäsenvaltiot ja

toimielimet ovat oikeudellisesti velvollisia kunnioittamaan pannessaan EU:n lainsäädäntöä täytäntöön. Näitä
oikeuksia kuvaillaan EU:n perusoikeuskirjassa viittaamalla ihmisarvoon, vapauksiin, tasa-arvoon ja
yhteisvastuuseen, kansalaisten oikeuksiin ja lainkäyttöön. Näitä oikeuksia yhdistävän yhteisen perustan
voidaan katsoa pohjautuvan ihmisarvon kunnioitukseen – mikä heijastaa sitä, mitä kutsumme
”ihmiskeskeiseksi lähestymistavaksi”, jossa ihmisellä on ainutlaatuinen ja jakamaton moraalinen ensisijaisuus
kansalaiselämässä, politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnassa.17
(39) Vaikka EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetut oikeudet ovat oikeudellisesti sitovia 18, on tärkeää tiedostaa, että

perusoikeudet eivät kaikissa tapauksissa anna kattavaa oikeudellista suojaa. Esimerkiksi EU:n
perusoikeuskirjan osalta on tärkeää korostaa, että sen soveltamisala rajoittuu EU:n oikeuden aloihin.
Kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimus sitovat oikeudellisesti
EU:n jäsenvaltioita myös aloilla, jotka eivät kuulu EU:n oikeuden soveltamisalaan. Samalla on painotettava,
että yksilöillä ja (tietyssä määrin) ryhmillä on perusoikeuksia heidän moraalisen statuksensa nojalla ihmisinä
perusoikeuksien oikeudellisista vaikutuksista riippumatta. Jos perusoikeudet katsotaan oikeudellisesti
täytäntöönpanokelpoisiksi oikeuksiksi, ne kuuluvat luotettavan tekoälyn ensimmäiseen osa-alueeseen
(lainmukainen tekoäly), jolla taataan lainsäädännön noudattaminen. Jos ne katsotaan ihmisten luontaiseen
moraaliseen statukseen perustuviksi kaikille kuuluviksi oikeuksiksi, ne tukevat myös luotettavan tekoälyn toista
osa-aluetta (eettinen tekoäly), joka koskee eettisiä normeja, jotka eivät välttämättä ole oikeudellisesti sitovia
mutta ovat tärkeitä luotettavuuden varmistamiseksi. Koska tämän asiakirjan tavoitteena ei ole antaa ohjeita
ensimmäisestä osa-alueesta, näissä ei-sitovissa ohjeissa viittaukset perusoikeuksiin koskevat toista osa-aluetta.
2.

Perusoikeuksista eettisiin periaatteisiin

2.1 Perusoikeudet luotettavan tekoälyn perustana
(40) Kansainvälisessä

ihmisoikeuslainsäädännössä, EU:n perussopimuksissa ja EU:n perusoikeuskirjassa
vahvistettujen kattavien jakamattomien oikeuksien joukossa jäljempänä esitettävät perusoikeuksien ryhmät
soveltuvat erityisen hyvin tekoälyjärjestelmiin. Monet näistä oikeuksista ovat tietyissä olosuhteissa
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia EU:ssa, joten niiden noudattaminen on oikeudellisesti pakollista.
Oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisten perusoikeuksien noudattamisen jälkeenkin eettinen pohdinta voi
auttaa meitä ymmärtämään, miten perusoikeudet ja niiden taustalla olevat arvot saattavat liittyä tekoälyn
kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön, ja antamaan hienosyisempiä ohjeita pyrittäessä määrittelemään,
mitä meidän pitäisi tehdä teknologialla, eikä vain sitä, mitä me (tällä hetkellä) voimme tehdä.

(41) Ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisarvoon sisältyy ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on ”itseisarvo”, jota

muut ihmiset – tai tekoälyjärjestelmien kaltainen uusi teknologia – eivät koskaan saisi pienentää, vaarantaa tai
tukahduttaa.19 Tekoälyn yhteydessä ihmisarvon kunnioittaminen merkitsee sitä, että kaikkia ihmisiä
15

EU perustuu perustuslailliseen sitoumukseen suojella ihmisten jakamattomia perusoikeuksia, varmistaa oikeusvaltioperiaatteen
kunnioittaminen sekä edistää demokraattista vapautta ja yhteistä hyvää. Nämä oikeudet näkyvät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja
3 artiklassa sekä EU:n perusoikeuskirjassa.
16
Muissa säädöksissä, kuten Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kaltaisessa
erityislainsäädännössä, otetaan nämä sitoumukset huomioon ja täsmennetään niitä.
17
On syytä huomata, että sitoutuminen ihmiskeskeiseen tekoälyyn ja sen ankkurointi perusoikeuksiin edellyttää kollektiivista
yhteiskunnallista ja perustuslaillista perustaa, jossa yksilön vapaus ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat sekä käytännössä mahdollisia että
mielekkäitä, pikemmin kuin perusteettoman individualistista ihmiskäsitystä.
18
Perusoikeuskirjan 51 artiklan nojalla se koskee EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta.
19
C. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, EJIL, 19(4), 2008.
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kohdellaan kunnioittavasti moraalisina toimijoina eikä vain kohteina, joita seulotaan, lajitellaan, pisteytetään,
holhotaan, ehdollistetaan tai manipuloidaan. Näin ollen tekoälyjärjestelmiä olisi kehitettävä tavalla, jolla
kunnioitetaan, edistetään ja suojellaan ihmisten fyysistä ja henkistä koskemattomuutta, henkilökohtaista ja
kulttuurista identiteettiä ja perustarpeiden tyydyttämistä20.
(42) Yksilön vapaus. Ihmisten olisi voitava tehdä itse elämäänsä koskevia päätöksiä. Tämä merkitsee vapautta

valtiovallan puuttumisesta mutta edellyttää myös valtiollisten ja valtiosta riippumattomien organisaatioiden
toimia sen varmistamiseksi, että tekoälyn hyödyt ja mahdollisuudet ovat yhtäläisesti syrjäytymisvaarassa
olevien henkilöiden saatavilla. Tekoälyn yhteydessä yksilön vapaus edellyttää (epä)suoran laittoman
pakottamisen, henkisen itsemääräämisoikeuden ja mielenterveyden uhkien, perusteettoman valvonnan,
harhaanjohtamisen ja vilpillisen manipuloinnin estämistä. Yksilön vapaus tarkoittaa sitoutumista siihen, että
yksilöille annetaan vielä suurempi määräysvalta omaan elämäänsä, kuten (muiden oikeuksien ohella)
elinkeinovapauden, taiteen ja tieteen vapauden, sananvapauden, yksityiselämän ja yksityisyyden suojan ja
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden suojelua.
(43) Demokratian, oikeudenmukaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen . Kaiken hallitusvallan on

perustuslaillisissa demokratioissa oltava lainmukaisesti valtuutettua ja lainsäädännöllä rajoitettua.
Tekoälyjärjestelmien olisi palveltava demokraattisten prosessien säilyttämistä ja edistämistä ja kunnioitettava
moniarvoisuutta ja yksilöiden elämänvalintoja. Tekoälyjärjestelmät eivät saa heikentää demokraattisia
prosesseja, ihmisen suorittamaa harkintaa tai demokraattisia vaalijärjestelmiä. Tekoälyjärjestelmiin on myös
sisällyttävä sitoumus varmistaa, että ne eivät toiminnallaan heikennä oikeusvaltion pohjana olevia perustavia
sitoumuksia ja sitovia lakeja ja asetuksia ja että niillä varmistetaan oikeudenmukaiset menettelyt ja
yhdenvertaisuus lain edessä.
(44) Tasa-arvo, syrjimättömyys ja yhteisvastuu – syrjäytymisvarassa olevien henkilöiden oikeudet mukaan

luettuna. On varmistettava, että kaikkien ihmisten moraalista ja ihmisarvoa kunnioitetaan yhtäläisesti. Tämä
sisältää muutakin kuin syrjimättömyyden, joka sallii erilaisten tilanteiden erottelun objektiivisin perustein.
Tekoälyn yhteydessä tasa-arvo tarkoittaa sitä, että järjestelmän toiminta ei voi tuottaa epäoikeudenmukaisesti
puolueellisia tuotoksia (esimerkiksi tekoälyjärjestelmien koulutuksessa käytettävien tietojen olisi oltava
mahdollisimman kattavia ja edustettava eri väestöryhmiä). Tämä edellyttää myös mahdollisesti haavoittuvassa
asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien21, kuten työntekijöiden, naisten, vammaisten, etnisten
vähemmistöjen, lasten, kuluttajien tai muiden syrjäytymisvaarassa olevien asianmukaista huomioon ottamista.
(45) Kansalaisten oikeudet. Kansalaisilla on useita erilaisia oikeuksia, kuten äänioikeus, oikeus hyvään hallintoon,

oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin ja oikeus esittää vetoomus hallinnolle. Tekoälyjärjestelmät tarjoavat
huomattavia mahdollisuuksia parantaa hallinnon laajuutta ja tehokkuutta julkisten hyödykkeiden ja palvelujen
toimittamisessa yhteiskunnalle. Samalla tekoälysovelluksilla voi myös olla kielteisiä vaikutuksia kansalaisten
oikeuksiin, jotka olisi turvattava. Tässä käytettävällä ”kansalaisten oikeuksien” termillä ei kiistetä tai jätetä
huomiotta kolmansien maiden kansalaisten tai sääntöjenvastaisesti (tai laittomasti) EU:ssa olevien henkilöiden
oikeuksia, sillä näillä on myös oikeuksia kansainvälisen oikeuden nojalla ja – näin ollen – tekoälyn alalla.
2.2 Eettiset periaatteet tekoälyjärjestelmien yhteydessä 22
(46) Monet julkiset, yksityiset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat saaneet virikkeitä perusoikeuksista

20

Esitetyn mukaisesta ”ihmisarvon” käsityksestä ks. E. Hilgendorf, Problem Areas in the Dignity Debate and the Ensemble Theory of
Human Dignity, teoksessa: D. Grimm, A. Kemmerer, C. Möllers (toim.), Human Dignity in Context. Explorations of a Contested Concept, 2018, s.
325.
21
Sanastossa selitetään tämä termi tässä asiakirjassa käytetyssä merkityksessä.
22
Nämä periaatteet koskevat myös muun teknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä eivätkä näin ollen vain tekoälyjärjestelmiä.
Seuraavassa olemme pyrkineet esittämään niiden merkityksen nimenomaan tekoälyyn liittyvässä kontekstissa.
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eettisten puitteiden laatimiseksi tekoälyä varten23. EU:ssa luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa
käsittelevä eurooppalainen työryhmä (EGE) ehdotti yhdeksää perusperiaatetta, jotka perustuvat EU:n
perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusarvoihin. 24 Näissä ohjeissa jatketaan tätä työtä
ja tunnustetaan useimmat eri ryhmien tähän mennessä ehdottamat periaatteet selventäen samalla
päämääriä, joita kaikilla periaatteilla pyritään edistämän ja tukemaan. Nämä eettiset periaatteet voivat antaa
virikkeitä uusiin ja erityisiin sääntelyvälineisiin, auttaa tulkitsemaan perusoikeuksia sosioteknisen ympäristön
kehittyessä ajan mittaan ja ohjata tekoälyjärjestelmien kehittämisen, käytön ja käyttöönoton perusteita –
mukautuen dynaamisesti itse yhteiskunnan kehittyessä.
(47) Tekoälyjärjestelmien olisi parannettava yksilöllistä ja kollektiivista hyvinvointia. Tässä jaksossa luetellaan neljä

eettistä periaatetta, jotka perustuvat perusarvoihin ja joita on noudatettava sen varmistamiseksi, että
tekoälyjärjestelmiä kehitetään, otetaan käyttöön ja käytetään luotettavasti. Ne on täsmennetty eettisinä
vaatimuksina, koska tekoälyalan toimijoiden olisi aina pyrittävä noudattamaan niitä. Seuraavassa nämä
periaatteet luetellaan – asettamatta niitä hierarkkiseen järjestykseen – siinä järjestyksessä, jossa niiden
perustana olevat perusoikeudet mainitaan EU:n perusoikeuskirjassa. 25
(48) Nämä periaatteet ovat:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Vahinkojen välttäminen
Oikeudenmukaisuus
Selitettävyys

(49) Monet näistä on jo pitkälti otettu huomioon nykyisissä oikeudellisissa vaatimuksissa, joiden noudattaminen on

pakollista, ja ne kuuluvat siten luotettavan tekoälyn ensimmäisen osa-alueen, ”lainmukaisen tekoälyn”,
piiriin26. Vaikka monet oikeudelliset velvoitteet perustuvat eettisiin periaatteisiin, kuten edellä on esitetty,
eettisten periaatteiden noudattaminen on voimassa olevan lainsäädännön muodollista noudattamista
laajempi seikka.27


Ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen periaate

(50) EU:n perustana olevat perusoikeudet on suunnattu siten, että niillä varmistetaan ihmisten vapauden ja

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Tekoälyjärjestelmien kanssa toimivien ihmisten on voitava säilyttää
täysimääräinen ja tehokas itsemääräämisoikeus ja osallistua demokraattiseen prosessiin. Tekoälyjärjestelmät
eivät saisi perusteettomasti alistaa, pakottaa, johtaa harhaan, manipuloida, ehdollistaa tai holhota ihmisiä.
Tämän sijasta tekoälyjärjestelmät olisi suunniteltava siten, että ne lisäävät, täydentävät ja vahvistavat ihmisen
kognitiivisia, sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja. Jaettaessa tehtäviä ihmisten ja tekoälyjärjestelmien välillä olisi
noudatettava ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteita ja jätettävä mielekäs mahdollisuus ihmisen valinnoille.
Tämä merkitsee ihmisen suorittaman valvonnan 28 ja ihmisen määräysvallan varmistamista
tekoälyjärjestelmien työprosesseissa. Tekoälyjärjestelmät voivat myös muuttaa jyrkästi työelämää. Niillä olisi
23

Perusoikeuksiin nojautuminen auttaa myös rajoittamaan sääntelyn epävarmuutta, sillä siinä voidaan hyödyntää vuosikymmeniä
kestäneitä käytäntöjä, joilla perusoikeuksia on suojeltu EU:ssa, ja tarjota näin selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja ennakoitavuutta.
24
AI4People-foorumin työryhmä tutki hiljattain edellä mainittuja EGE:n periaatteita ja 36 muuta tähän mennessä esitettyä eettistä
periaatetta ja jakoi ne neljän kattavan periaatteen alle: 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): s. 689–707.
25
Ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen liittyy vahvasti ihmisoikeuksiin ja vapautta koskevaan oikeuteen (perusoikeuskirjan
1 ja 6 artikla). Vahinkojen välttäminen liittyy vahvasti ruumiillisen tai henkisen koskemattomuuden suojeluun (3 artikla). Oikeudenmukaisuus
liittyy läheisesti syrjintäkieltoon, yhteisvastuuseen ja lainkäyttöön (21 artikla ja sitä seuraavat artiklat). Selitettävyys ja vastuullisuus liittyvät
läheisesti lainkäyttöön liittyviin oikeuksiin (47 artikla).
26
Esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus tai EU:n kuluttajansuojaa koskevat asetukset.
27
Lähemmin tästä aiheesta ks. esimerkiksi L. Floridi, Soft Ethics and the Governance of the Digital, Philosophy & Technology, maaliskuu
2018, nide 31, numero 1, s. 1–8.
28
Ihmisen suorittaman valvonnan käsitettä käsitellään lähemmin jäljempänä 65 kohdassa.
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tuettava ihmisiä työympäristössä ja pyrittävä luomaan mielekästä työtä.


Vahinkojen välttämisen periaate

(51) Tekoälyjärjestelmät eivät saisi aiheuttaa eivätkä pahentaa vahinkoja 29 tai vaikuttaa muutoin haitallisesti

ihmisiin30. Tähän sisältyy sekä ihmisarvon että henkisen ja ruumiillisen koskemattomuuden suojelu.
Tekoälyjärjestelmien ja niiden toimintaympäristöjen on oltava turvallisia. Niiden on oltava teknisesti
luotettavia, ja olisi varmistettava, ettei niitä voida käyttää väärin. Haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin
olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, ja heidät olisi otettava mukaan tekoälyjärjestelmien kehittämiseen ja
käyttöönottoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös tilanteisiin, joissa tekoälyjärjestelmät voivat
aiheuttaa tai pahentaa haitallisia vaikutuksia vallan tai tiedon epätasapainon vuoksi, kuten työnantajien ja
työntekijöiden, yritysten ja kuluttajien tai hallitusten ja kansalaisten välillä. Vahinkojen välttämiseen sisältyy
myös luonnonympäristön ja kaikkien elävien olentojen huomioon ottaminen.



Oikeudenmukaisuuden periaate

(52) Tekoälyjärjestelmien kehittämisen, käyttöönoton ja käytön on oltava oikeudenmukaista. Vaikka tiedostamme,

että oikeudenmukaisuudesta on monia erilaisia tulkintoja, katsomme, että oikeudenmukaisuudella on sekä
aineellinen että menettelyllinen ulottuvuus. Aineellinen ulottuvuus edellyttää sitoutumista sekä hyötyjen että
kustannusten tasapuolisen ja oikeudenmukaisen jakautumisen varmistamiseen sekä sen varmistamiseen, ettei
yksilöihin ja ryhmiin kohdistu epäoikeudenmukaista puolueellisuutta, syrjintää ja leimaamista. Jos
epäoikeudenmukaiset vääristymät voidaan välttää, tekoälyjärjestelmät voivat jopa lisätä yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta. Myös yhtäläisiä mahdollisuuksia saada koulutusta, tavaroita, palveluja ja teknologiaa
olisi edistettävä. Lisäksi tekoälyjärjestelmien käyttö ei saisi koskaan johtaa siihen, että (loppu)käyttäjiä
johdetaan harhaan tai heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan. Oikeudenmukaisuus edellyttää lisäksi, että
tekoälyalan toimijoiden olisi kunnioitettava keinojen ja päämäärien välisen oikeasuhteisuuden periaatetta ja
harkittava huolellisesti, miten kilpailevat edut ja tavoitteet tasapainotetaan. 31 Oikeudenmukaisuuden
menettelyllinen ulottuvuus merkitsee kykyä riitauttaa tekoälyjärjestelmien ja niitä käyttävien ihmisten
tekemät päätökset ja hakea niihin tehokkaasti muutosta. 32 Tätä varten päätöksestä vastaavan toimijan täytyy
olla tunnistettavissa ja päätöksentekoprosessit olisi pystyttävä selittämään.


Selitettävyyden periaate

(53) Selitettävyys on keskeinen seikka käyttäjien tekoälyjärjestelmiä kohtaan tunteman luottamuksen luomiseksi ja

ylläpitämiseksi. Tämä tarkoittaa, että prosessien on oltava avoimia, tekoälyjärjestelmien kapasiteetti ja
tarkoitus on ilmoitettava avoimesti ja päätökset on – mahdollisuuksien mukaan – pystyttävä selittämään niille,
joihin ne suoraan tai välillisesti vaikuttavat. Ilman tällaisia tietoja päätöstä ei voida riitauttaa asianmukaisesti.
Aina ei ole mahdollista selittää, miksi jokin malli on tuottanut tietyn tuloksen tai päätöksen (ja minkä
syötetekijöiden yhdistelmän perusteella). Tällaisia tapauksia kutsutaan ”mustan laatikon” algoritmeiksi, ja ne
edellyttävät erityistä huomiota. Tällaiset tilanteet saattavat edellyttää muita selitettävyyttä koskevia
toimenpiteitä (esimerkiksi jäljitettävyys, tarkastettavuus ja avoin tiedotus järjestelmän kyvyistä), mikäli
29

Vahingot voivat olla yksilöllisiä tai kollektiivisia ja esimerkiksi sosiaalisille, kulttuurisille ja poliittisille ympäristöille aiheutuvia
aineettomia vahinkoja.
30
Tämä kattaa myös yksilöiden ja sosiaaliryhmien elämäntavat ja esimerkiksi kulttuuristen vahinkojen välttämisen.
31
Tämä liittyy suhteellisuusperiaatteeseen (jota ilmentää maksiimi, jonka mukaan ”pähkinän särkemiseen ei pitäisi käyttää moukaria”).
Tietyn päämäärän saavuttamiseksi toteutettavat toimet (esimerkiksi tekoälyn optimointitoiminnon aikaan saamiseksi toteutetut
tiedonlouhintatoimenpiteet) olisi rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä. Se merkitsee myös sitä, että jos tietty päämäärä
voidaan saavuttaa useilla toimilla, etusijalle olisi asetettava se toimi, joka on vähiten perusoikeuksien ja eettisten normien vastainen (tekoälyn
kehittäjien olisi esimerkiksi aina käytettävä mieluummin julkisen sektorin tietoja kuin henkilötietoja). Tässä yhteydessä voidaan myös mainita
käyttäjän ja käyttöönottajan välinen oikeasuhteisuus, jossa otetaan huomioon yhtäältä yritysten oikeudet (kuten teollis- ja tekijänoikeudet ja
luottamuksellisuus) ja toisaalta käyttäjän oikeudet.
32
Muun muassa käyttämällä yhdistymisoikeuttaan ja oikeutta liittyä ammattiyhdistykseen työympäristössä, kuten EU:n
perusoikeuskirjan 12 artiklassa määrätään.
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järjestelmä kokonaisuutena on perusoikeuksia kunnioittava. Se, missä määrin selitettävyyttä tarvitaan, riippuu
paljolti kontekstista ja virheellisten tai muutoin epätarkkojen tulosten aiheuttamien seurausten
vakavuudesta.33
2.3 Periaatteiden väliset jännitteet
(54) Edellä mainittujen periaatteiden välille saattaa syntyä jännitteitä, joiden poistamiseksi ei ole yhtä

vakioratkaisua. Demokraattista toimintaa, asianmukaista menettelyä ja avointa poliittista osallistumista
koskevan EU:n perustavanlaatuisen sitoumuksen mukaisesti olisi laadittava vastuuvelvollisen harkinnan
menetelmiä, joilla tällaiset jännitteet ratkaistaan. Esimerkiksi vahinkojen välttämisen periaate ja ihmisen
itsemääräämisoikeuden periaate saattavat olla eri sovellusaloilla ristiriidassa keskenään. Esimerkki tästä on
tekoälyjärjestelmien käyttö ”ennaltaehkäisevään poliisitoimintaan”, joka saattaa auttaa vähentämään rikoksia,
mutta sellaisilla tavoilla, joihin liittyy yksilön vapautta ja yksityisyydensuojaa loukkaavia valvontatoimia. Lisäksi
tekoälyjärjestelmien kokonaisetujen olisi oltava huomattavasti ennakoitavissa olevia yksittäisiä riskejä
suuremmat. Vaikka nämä periaatteet epäilemättä tarjoavat opastusta ratkaisujen löytämiseksi, ne ovat vain
abstrakteja eettisiä ohjeita. Tekoälyalan toimijoiden ei näin ollen voida odottaa löytävän oikeaa ratkaisua
edellä esitettyjen periaatteiden perusteella, mutta niiden olisi lähestyttävä eettisiä ongelmia ja valintoja
järkiperäisellä ja näyttöön perustuvalla pohdinnalla pikemmin kuin intuitiolla tai sattumanvaraisella
harkinnalla. Joissain tilanteissa eettisesti hyväksyttävien valintojen löytäminen saattaa kuitenkin olla
mahdotonta. Tietyt perusoikeudet ja niihin liittyvät periaatteet ovat absoluuttisia eikä niitä voida
tasapainottaa muiden seikkojen kanssa (esimerkiksi ihmisarvo).
Luvun I keskeiset ohjeet:

II.



Kehitä, ota käyttöön ja käytä tekoälyjärjestelmiä seuraavia eettisiä periaatteita noudattaen: ihmisen
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahinkojen välttäminen, oikeudenmukaisuus ja selitettävyys.
Tunnusta näiden periaatteiden väliset jännitteet ja puutu niihin.



Kiinnitä erityistä huomiota tilanteisiin, joihin liittyy haavoittuvia ryhmiä, kuten lapsia, vammaisia ja muita
ryhmiä, jotka ovat perinteisesti olleet muita heikommassa asemassa tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa,
ja/tai tilanteisiin, joissa vallitsee vallan tai tiedon epätasapaino, kuten työnantajien ja työntekijöiden tai
yritysten ja kuluttajien välillä.34



Tunnusta ja pidä mielessä, että vaikka tekoälyjärjestelmät voivat tuottaa monia merkittäviä etuja yksilöille
ja yhteiskunnalle, joillakin tekoälysovelluksilla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, jotka saattavat olla
vaikeasti ennakoitavissa, tunnistettavissa tai mitattavissa (esimerkiksi vaikutukset demokratiaan,
oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeudenmukaiseen jakautumiseen tai itse ihmismieleen). Toteuta näiden
riskien lieventämiseksi tarvittaessa asianmukaisia ja riskin suuruuteen nähden oikeasuhteisia
toimenpiteitä.

Luku II: Luotettavan tekoälyn toteuttaminen.

(55) Tässä luvussa annetaan ohjeita luotettavan tekoälyn toteuttamisesta luvussa I esitettyihin periaatteisiin

perustuvilla seitsemällä vaatimuksella, jotka olisi täytettävä. Lisäksi siinä esitellään tällä hetkellä käytettävissä
olevat tekniset ja muut menetelmät, joita voidaan käyttää näiden vaatimusten täyttämiseen
tekoälyjärjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa.
1.

Luotettavan tekoälyn vaatimukset

33

Esimerkiksi tekoälyjärjestelmän tuottamat ostossuositukset saattavat aiheuttaa vain vähän eettisiä ongelmia toisin kuin
tekoälyjärjestelmät, jotka arvioivat, olisiko rikoksesta tuomittu henkilö päästettävä ehdonalaiseen vapauteen.
34
Ks. EU:n perusoikeuskirjan 24–27 artikla, jotka koskevat lasten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia, vammaisten sopeutumista
yhteiskuntaan ja työntekijöiden oikeuksia. Ks. myös 38 artikla, jossa käsitellään kuluttajansuojaa.
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(56) Luvussa I hahmotellut periaatteet on muunnettava konkreettisiksi vaatimuksiksi, jotta voidaan saada aikaan

luotettava tekoäly. Näitä vaatimuksia sovelletaan eri sidosryhmiin, jotka osallistuvat tekoälyjärjestelmien
elinkaareen: kehittäjiin, käyttöönottajiin ja loppukäyttäjiin sekä koko yhteiskuntaan. Kehittäjillä tarkoitetaan
niitä, jotka tutkivat, suunnittelevat ja/tai kehittävät tekoälyjärjestelmiä. Käyttöönottajilla tarkoitetaan julkisia
tai yksityisiä organisaatioita, jotka käyttävät tekoälyjärjestelmiä liiketoimintaprosesseissaan ja tuotteiden ja
palvelujen tarjoamiseksi muille. Loppukäyttäjät ovat tekoälyjärjestelmää suoraan tai välillisesti käyttäviä
toimijoita. Koko yhteiskunta kattaa kaikki muut, joihin tekoälyjärjestelmät vaikuttavat suoraan tai välillisesti.
(57) Sidosryhmien eri luokilla on erilaiset tehtävät varmistettaessa vaatimusten täyttyminen:

a.
b.
c.

Kehittäjien olisi toteutettava ja sovellettava prosessien suunnittelua ja kehittämistä koskevia
vaatimuksia.
Käyttöönottajien olisi varmistettava, että niiden käyttämät järjestelmät ja tarjoamat palvelut ja
tuotteet täyttävät vaatimukset.
Loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle olisi tiedotettava näistä vaatimuksista, ja niiden olisi pystyttävä
vaatimaan niiden täyttämistä.

(58) Jäljempänä oleva vaatimusluettelo ei ole tyhjentävä. 35 Se sisältää järjestelmää koskevia, yksilöllisiä ja

yhteiskunnallisia näkökohtia:
1

Ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta
Sisältää perusoikeudet, ihmisen toimijuuden ja ihmisen suorittaman valvonnan.

2

Tekninen luotettavuus ja turvallisuus
Sisältää vastustuskyvyn hyökkäyksiä vastaan ja varmuuden, varasuunnitelman ja yleisen turvallisuuden,
tarkkuuden, luotettavuuden ja toistettavuuden.

3

Yksityisyyden suoja ja datan hallinta
Sisältää yksityisyyden kunnioittamisen, tietojen laadun ja eheyden sekä tietojen saannin.

4

Läpinäkyvyys
Sisältää jäljitettävyyden, selitettävyyden ja tiedotuksen.

5

Monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus
Sisältää epäoikeudenmukaisten vääristymien välttämisen, esteettömyyden ja kaikkia palvelevan
suunnittelun sekä sidosryhmien osallistumisen.

6

Yhteiskunnallinen ja ekologinen hyvinvointi
Sisältää kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden, sosiaaliset vaikutukset, yhteiskunnan ja demokratian.

7

Vastuuvelvollisuus
Sisältää tarkastettavuuden, kielteisten vaikutusten minimoinnin ja niistä ilmoittamisen, valinnat ja
muutoksenhaun.

35

Nämä periaatteet luetellaan seuraavassa – asettamatta niitä hierarkkiseen järjestykseen – siinä järjestyksessä, jossa niiden perustana
olevat periaatteet ja oikeudet mainitaan EU:n perusoikeuskirjassa.
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Kaavio 2: Seitsemän vaatimuksen keskinäiset suhteet: kaikki ovat yhtä tärkeitä ja tukevat toisiaan, ja ne olisi
toteutettava ja niitä olisi arvioitava tekoälyjärjestelmän koko elinkaaren ajan
(59) Vaikka kaikki vaatimukset ovat yhtä tärkeitä, konteksti ja niiden väliset mahdolliset jännitteet on otettava

huomioon, kun niitä sovelletaan eri sovellusaloilla ja elinkeinoelämän aloilla. Näitä vaatimuksia olisi
toteutettava tekoälyjärjestelmän koko elinkaaren ajan kulloinkin kyseessä olevan sovelluksen mukaan. Vaikka
useimmat vaatimukset koskevat kaikkia tekoälyjärjestelmiä, on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin, jotka
vaikuttavat suoraan tai välillisesti yksilöihin. Tästä syystä ne saattavat olla joissain sovelluksissa (esimerkiksi
teollisuusympäristöissä) vähemmän merkityksellisiä.
(60) Edellä esitetyt vaatimukset sisältävät osatekijöitä, jotka joissain tapauksissa on jo otettu huomioon voimassa

olevassa lainsäädännössä. Toistamme, että – luotettavan tekoälyn ensimmäisen osa-alueen mukaisesti – on
tekoälyjärjestelmien kehittäjien ja käyttöönottajien vastuulla varmistaa, että ne noudattavat lakisääteisiä
vaatimuksiaan sekä horisontaalisesti sovellettavien sääntöjen että alakohtaisen sääntelyn osalta.
(61) Seuraavissa kappaleissa kutakin vaatimusta tarkastellaan lähemmin.
18

1.

Ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta

(62) Tekoälyjärjestelmien

olisi tuettava ihmisen itsemääräämisoikeutta ja päätöksentekoa ihmisen
itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen periaatteen mukaisesti. Tämä edellyttää, että tekoälyjärjestelmien
olisi sekä mahdollistettava demokraattinen, kukoistava ja tasa-arvoinen yhteiskunta tukemalla käyttäjän
toimijuutta että edistettävä perusoikeuksia ja sallittava ihmisen suorittama valvonta.

(63) Perusoikeudet.

Monien teknologioiden tavoin tekoälyjärjestelmät voivat yhtä lailla mahdollistaa
perusoikeudet kuin haitata niitä. Ne voivat hyödyttää ihmisiä esimerkiksi auttamalla heitä seuraamaan
henkilötietojaan tai lisäämällä koulutuksen saatavuutta ja tukemalla näin heidän oikeuttaan koulutukseen.
Tekoälyjärjestelmien laajuuden ja kapasiteetin vuoksi ne voivat kuitenkin myös vaikuttaa kielteisesti
perusoikeuksiin. Tilanteissa, joissa on tällaisia riskejä, olisi suoritettava perusoikeuksiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi. Tämä olisi tehtävä ennen järjestelmien kehittämistä, ja siinä olisi arvioitava, voidaanko
näitä riskejä pienentää tai voidaanko ne perustella demokraattisen yhteiskunnan kannalta välttämättöminä
muiden ihmisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamiseksi. Lisäksi olisi otettava käyttöön mekanismeja, joilla
saadaan ulkoista palautetta perusoikeuksia mahdollisesti loukkaavista tekoälyjärjestelmistä.

(64) Ihmisen toimijuus. Käyttäjien olisi voitava tehdä itsenäisiä tietoon perustuvia päätöksiä tekoälyjärjestelmistä.

Heille olisi annettava tiedot ja välineet, joiden avulla he voivat tyydyttävästi ymmärtää tekoälyjärjestelmiä ja
olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan arvioida itse kohtuullisesti järjestelmää tai
kyseenalaistaa sen päätökset. Tekoälyjärjestelmien olisi autettava yksilöitä tekemään parempia ja paremmin
tietoon perustuvia valintoja heidän tavoitteidensa mukaisesti. Tekoälyjärjestelmiä voidaan joskus käyttää
ihmisten käyttäytymisen muokkaamiseksi ja siihen vaikuttamiseksi mekanismeilla, jotka saattavat olla vaikeasti
havaittavissa, koska niissä saatetaan hyödyntää alitajuisia prosesseja, kuten vilpillistä manipulointia,
harhaanjohtamista, laumakäyttäytymistä ja ehdollistamista, jotka kaikki saattavat uhata yksilön
itsemääräämisoikeutta. Käyttäjän autonomian yleisperiaatteen on oltava keskeisellä sijalla järjestelmän
toiminnassa. Käyttäjän oikeus olla joutumatta pelkästään automatisoituun käsittelyyn perustuvan päätöksen
kohteeksi, jos sillä on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai se vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla
merkittävästi, on tämän suhteen keskeinen seikka.36
(65) Ihmisen suorittama valvonta. Ihmisen suorittama valvonta auttaa varmistamaan, ettei tekoälyjärjestelmä

heikennä ihmisen itsenäistä päätäntävaltaa tai aiheuta muita haitallisia vaikutuksia. Valvonta voidaan
toteuttaa eri hallintamekanismeilla, esimerkiksi ihmisen osallistumista edellyttävällä periaatteella (human-inthe-loop, HITL), ihmisen osallistumisen mahdollistavalla periaatteella (human-on-the-loop, HOTL) tai
periaatteella, jonka mukaan ihminen määrää (human-in-command, HIC). HITL-periaate tarkoittaa, että
ihminen voi osallistua jokaiseen järjestelmän päätöksentekoketjuun, mikä ei monissa tapauksissa ole
mahdollista tai edes toivottavaa. HOTL-periaate edellyttää ihmisen mahdollisuutta osallistua järjestelmän
suunnittelusyklin aikana ja seurata järjestelmän toimintaa. HIC-periaate tarkoittaa mahdollisuutta valvoa
tekoälyjärjestelmän yleistä toimintaa (sen laajemmat taloudelliset, yhteiskunnalliset, oikeudelliset ja eettiset
vaikutukset mukaan lukien) ja kykyä päättää, milloin ja miten järjestelmää käytetään tietyssä tilanteessa.
Tähän voi sisältyä päätös olla käyttämättä tiettyä tekoälyjärjestelmää tietyssä tilanteessa, määrittää ihmisen
harkintavallan tasot järjestelmän käytön aikana tai varmistaa, että järjestelmän tekemä päätös voidaan
kumota. Lisäksi on varmistettava, että täytäntöönpanoviranomaiset voivat suorittaa valvontaa tehtävänsä
mukaisesti. Valvontamekanismeja saatetaan tarvita vaihtelevassa määrin tukemaan muita turva- ja
valvontatoimia tekoälyjärjestelmän sovellusalan ja potentiaalisten riskien mukaan. Mitä vähemmän ihminen
voi valvoa tekoälyjärjestelmää, sitä enemmän testausta ja tiukempaa hallinnointia tarvitaan, mikäli kaikki muut
seikat ovat samanlaiset.

36

Tästä säädetään jo yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa.
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2.

Tekninen luotettavuus ja turvallisuus

(66) Ratkaiseva osatekijä luotettavan tekoälyn aikaan saamisessa on tekninen luotettavuus, joka liittyy läheisesti

vahinkojen välttämisen periaatteeseen. Tekninen luotettavuus edellyttää, että tekoälyjärjestelmät kehitetään
noudattaen riskejä ehkäisevää lähestymistapaa ja siten, että ne käyttäytyvät luotettavasti aiotulla tavalla sekä
minimoivat tahattomat ja odottamattomat vahingot ja estävät kohtuuttomat vahingot. Tätä olisi sovellettava
myös niiden toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin tai muihin toimijoihin (ihmisiin ja keinotekoisiin
toimijoihin), jotka saattavat olla haittaa aiheuttavassa vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa. Lisäksi olisi
varmistettava ihmisten ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus.
(67) Vastustuskyky hyökkäyksiä vastaan ja turvallisuus. Kuten kaikki ohjelmistojärjestelmät, tekoälyjärjestelmät

olisi suojattava haavoittuvuuksilta, joiden avulla vastustajat voivat käyttää niitä hyväkseen esimerkiksi
hakkeroimalla. Hyökkäykset voivat kohdistua tietoihin (tietojen korruptointi), malliin (mallivuoto) tai perustana
olevaan infrastruktuuriin, sekä ohjelmistoihin että laitteistoihin. Jos tekoälyjärjestelmään tehdään hyökkäys,
esimerkiksi kontradiktorinen hyökkäys, tiedot sekä järjestelmän käyttäytyminen voivat muuttua niin, että
järjestelmä tekee eri päätöksiä tai lakkaa kokonaan toimimasta. Järjestelmät ja tiedot voivat korruptoitua
myös vihamielisten tahallisten hyökkäysten seurauksena tai altistuttuaan odottamattomille tilanteille.
Riittämättömät turvallisuusprosessit voivat johtaa myös virheellisiin päätöksiin tai jopa fyysisiin vahinkoihin.
Jotta tekoälyjärjestelmiä voidaan pitää turvallisina37, tekoälyn mahdolliset tarkoituksenvastaiset sovellukset
(esimerkiksi kaksikäyttösovellukset) ja pahantahtoisten toimijoiden harjoittama tekoälyjärjestelmän
mahdollinen väärinkäyttö olisi otettava huomioon ja niiden estämiseksi ja lieventämiseksi olisi toteutettava
toimia.38
(68) Varasuunnitelma ja yleinen turvallisuus. Tekoälyjärjestelmissä olisi oltava suojatoimia, jotka mahdollistavat

varasuunnitelman ongelmien esiintyessä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tekoälyjärjestelmät siirtyvät
tilastollisesta menettelystä sääntöihin perustuvaan menettelyyn tai että ne pyytävät ihmiskäyttäjää ennen
toimintansa jatkamista.39 On varmistettava, että järjestelmä tekee sen, mitä siltä odotetaan, vahingoittamatta
eläviä olentoja tai ympäristöä. Tähän sisältyy tahattomien seurausten ja virheiden minimointi. Lisäksi olisi
otettava käyttöön prosesseja, joilla selvitetään ja arvioidaan tekoälyjärjestelmien käyttöön liittyviä mahdollisia
riskejä eri soveltamisaloilla. Tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden taso riippuu tekoälyjärjestelmän
aiheuttaman riskin suuruudesta, joka puolestaan riippuu järjestelmän kyvyistä. Jos voidaan ennakoida, että
kehitysprosessi tai itse järjestelmä aiheuttaa erityisen suuria riskejä, on erittäin tärkeää, että
turvallisuustoimenpiteitä laaditaan ja testataan ennakoivasti.
(69) Tarkkuus. Tarkkuus liittyy tekoälyjärjestelmän kykyyn tehdä oikeita arvioita, esimerkiksi luokitella tiedot oikein

asianmukaisiin luokkiin, tai sen kykyyn tehdä paikkansapitäviä ennusteita, suosituksia tai päätöksiä tietojen tai
mallien perusteella. Eksplisiittinen ja hyvin muotoiltu kehitys- ja arviointiprosessi voi tukea epätarkoista
ennusteista aiheutuvien riskien torjuntaa ja lieventää ja oikaista niitä. Jos satunnaisia epätarkkoja ennusteita ei
voida välttää, on tärkeää, että järjestelmä pystyy ilmoittamaan, kuinka todennäköisiä tällaiset virheet ovat.
Korkea tarkkuustaso on erityisen tärkeä tilanteissa, joissa teko vaikuttaa suoraan ihmisten elämään.
(70) Luotettavuus ja toistettavuus. On erittäin tärkeää, että tekoälyjärjestelmien tulokset ovat toistettavissa ja

luotettavia. Luotettava tekoälyjärjestelmä on sellainen, joka toimii asianmukaisesti useilla erilaisilla
syötetiedoilla ja useissa erilaisissa tilanteissa. Tämä on tarpeen tekoälyjärjestelmän valvomiseksi ja
tahattomien vahinkojen estämiseksi. Toistettavuus tarkoittaa sitä, käyttäytyykö tekoälyjärjestelmä samalla

37

Ks. esimerkiksi Euroopan unionin koordinoidun tekoälysuunnitelman 2.7 kohdassa esitetyt näkökohdat.
Tekoälyjärjestelmien turvallisuuden vuoksi saattaa olla erittäin tärkeää, että tutkimuksessa ja kehittämisessä pystytään luomaan
positiivinen kierre hyökkäysten ymmärtämisen, asianmukaisten suojakeinojen kehittämisen ja arviointimenetelmien parantamisen välillä. Tätä
varten olisi edistettävä tekoälyalan ja turvallisuusalan yhteisöjen lähentymistä. Lisäksi kaikkien asianomaisten toimijoiden vastuulla on luoda
yhteiset rajatylittävät turvallisuusnormit sekä keskinäisen luottamuksen ympäristö, joka edistää kansainvälistä yhteistyötä. Mahdollisista
toimenpiteistä ks. ”Malicious Use of AI” (Avin S., Brundage M. ym., 2018).
39
Myös skenaariot, joissa ihmisen puuttuminen ei olisi välittömästi mahdollista, olisi otettava huomioon.
38
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tavoin, kun sama operaatio toistetaan samoissa olosuhteissa. Tämän avulla tutkijat ja poliittiset päättäjät
voivat kuvailla tarkasti, mitä tekoälyjärjestelmät tekevät. Replikointitiedostot 40 voivat helpottaa
testausprosessia ja käyttäytymisen toistamista.
3.

Yksityisyyden suoja ja datan hallinta

(71) Yksityisyyden suoja on perusoikeus, johon tekoälyjärjestelmät vaikuttavat erityisen voimakkaasti ja joka liittyy

läheisesti vahinkojen välttämisen periaatteeseen. Yksityisyyden suojaan kohdistuvien vahinkojen estäminen
edellyttää myös asianmukaista datan hallintaa, joka kattaa käytetyn datan laadun ja eheyden, sen
merkityksellisyyden sen alan suhteen, jolla tekoälyjärjestelmiä otetaan käyttöön, sen liittymäprotokollat sekä
sen kyvyn käsitellä tietoja yksityisyyttä suojaten.
(72) Yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Tekoälyjärjestelmien on taattava yksityisyyden suoja ja tietosuoja

järjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa.41 Tämä kattaa käyttäjän alun perin antamat tiedot sekä hänen
järjestelmän kanssa käymänsä vuorovaikutuksen aikana tuotetut tiedot (esimerkiksi tekoälyjärjestelmän
tietyille käyttäjille tuottamat tuotokset tai käyttäjien reagointi tiettyihin suosituksiin). On mahdollista, että
tekoälyjärjestelmät voivat tehdä ihmisen käyttäytymisen digitaalisista tallenteista päätelmiä yksilöiden
mieltymyksistä, iästä ja sukupuolesta ja myös heidän sukupuolisesta suuntautumistaan ja uskonnollisista tai
poliittisista näkemyksistään. Jotta yksilöt voisivat luottaa tietojen käsittelyyn, on varmistettava, ettei heistä
kerättyjä tietoja käytetä heitä vahingoittavalla tai syrjivällä tavalla.
(73) Tietojen laatu ja eheys. Käytettävien tietueiden laadulla on erittäin tärkeä merkitys tekoälyjärjestelmien

suorituskyvyn kannalta. Kun tietoja kerätään, ne voivat heijastaa yhteiskunnallisesti rakentuneita vääristymiä
tai sisältää epätarkkuuksia, virheitä ja puutteellisuuksia. Tähän on puututtava ennen tekoälyjärjestelmän
kouluttamista tietyllä tietokokonaisuudella. Lisäksi on varmistettava tietojen eheys. Haitallisten tietojen
syöttäminen tekoälyjärjestelmään saattaa muuttaa sen käyttäytymistä etenkin itseoppivissa järjestelmissä.
Käytettävät prosessit ja tietokokonaisuudet on testattava ja dokumentoitava kussakin vaiheessa, kuten
suunnittelussa, kouluttamisessa, testauksessa ja käyttöönotossa. Tätä olisi sovellettava myös
tekoälyjärjestelmiin, joita ei ole kehitetty yrityksen sisällä vaan jotka on hankittu muualta.
(74) Tietojen saatavuus. Kaikissa henkilöiden tietoja käsittelevissä organisaatioissa (siihen katsomatta, onko

henkilö järjestelmän käyttäjä vai ei) olisi otettava käyttöön yhteyskäytäntöjä, joilla säännellään tietojen
saatavuutta. Näillä yhteyskäytännöillä olisi hahmoteltava, ketkä voivat päästä tietoihin ja missä olosuhteissa.
Vain asianmukaisen pätevyyden omaavan henkilöstön, jolla on valtuudet ja tarve päästä henkilön tietoihin,
pitäisi päästä käsiksi niihin.
4.

Läpinäkyvyys

(75) Tämä vaatimus liittyy läheisesti selitettävyyden periaatteeseen ja kattaa tekoälyjärjestelmän kannalta

merkittävien osatekijöiden eli tietojen, järjestelmän ja liiketoimintamallien läpinäkyvyyden.
(76) Jäljitettävyys. Tekoälyjärjestelmän päätöksen tuottavat tietueet ja prosessit, muun muassa tietojen

kerääminen, käytetyt tunnisteet sekä käytetyt algoritmit, olisi dokumentoitava mahdollisimman hyvin
jäljitettävyyden mahdollistamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tämä koskee myös tekoälyjärjestelmän
tekemiä päätöksiä. Tämä auttaa tunnistamaan syyt, joiden vuoksi tekoälyjärjestelmä teki virheellisen
päätöksen, mikä puolestaan voi auttaa estämään virheet jatkossa. Näin ollen jäljitettävyys helpottaa
tarkastettavuutta ja selitettävyyttä.

40

Tällä tarkoitetaan tiedostoja, joilla toistetaan jokainen tekoälyjärjestelmän kehitysprosessin vaihe tutkimuksesta ja alustavasta
tietojen keräyksestä tuloksiin.
41
Tässä yhteydessä voidaan viitata voimassa olevaan yksityisyyden suojaa koskevaan lainsäädäntöön, kuten yleiseen tietosuojaasetukseen, tai tulevaan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseen.
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(77) Selitettävyys. Selitettävyys tarkoittaa kykyä selittää sekä tekoälyjärjestelmän tekniset prosessit että siihen

liittyvät ihmisen päätökset (kuten tekoälyjärjestelmän sovellusalat). Tekninen selitettävyys edellyttää, että
ihmiset voivat ymmärtää ja jäljittää tekoälyjärjestelmän tekemät päätökset. Lisäksi on ehkä tehtävä valintoja
järjestelmän selitettävyyden parantamisen (mikä saattaa heikentää sen tarkkuutta) tai se tarkkuuden
lisäämisen (selitettävyyden kustannuksella) välillä. Aina, kun tekoälyjärjestelmä vaikuttaa merkittävästi
ihmisten elämään, olisi voitava vaatia asianmukaista selitystä tekoälyjärjestelmän päätöksentekoprosessista.
Tällainen selitys olisi annettava ripeästi ja se olisi mukautettava kyseisen sidosryhmän (esimerkiksi maallikon,
sääntelyviranomaisen tai tutkijan) asiantuntemukseen. Lisäksi tulisi olla saatavilla selvityksiä siitä, missä
määrin tekoälyjärjestelmä vaikuttaa organisaation päätöksentekoprosessiin ja muovaa sitä, sekä järjestelmän
suunnitteluun liittyvistä valinnoista ja sen käyttöönoton perusteista (näin varmistetaan paitsi tietojen ja
järjestelmän myös liiketoimintamallin läpinäkyvyys).
(78) Tiedotus. Tekoälyjärjestelmät eivät saisi esittäytyä käyttäjille ihmisinä; ihmisillä on oikeus saada tietää, että he

ovat tekemisissä tekoälyjärjestelmän kanssa. Tämä tarkoittaa, että tekoälyjärjestelmät on voitava tunnistaa
sellaisiksi. Lisäksi olisi tarjottava mahdollisuus olla tekemissä ihmisen kanssa tekoälyjärjestelmän sijasta, jos
tämä on tarpeen perusoikeuksien noudattamiseksi. Tämän lisäksi tekoälyjärjestelmän kapasiteetista ja
rajoituksista olisi tiedotettava tekoälyalan toimijoille tai loppukäyttäjille kulloiseenkin tapaukseen soveltuvalla
tavalla. Tämän olisi katettava tiedottaminen tekoälyjärjestelmän tarkkuustasosta sekä sen rajoituksista.

5.

Monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus

(79) Luotettavan

tekoälyn aikaan saamiseksi on mahdollistettava osallistavuus ja monimuotoisuus
tekoälyjärjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen lisäksi, että kaikki sidosryhmät, joihin järjestelmä
vaikuttaa, otetaan huomioon ja osallistetaan koko prosessissa, tämä edellyttää myös yhtäläisten
mahdollisuuksien varmistamista osallistavilla suunnitteluprosesseilla sekä tasapuolista kohtelua. Tämä
vaatimus liittyy läheisesti oikeudenmukaisuuden periaatteeseen.

(80) Epäoikeudenmukaisten vääristymien välttäminen. Tekoälyjärjestelmien (sekä kouluttamista että toimintaa

varten) käyttämät tietokokonaisuudet voivat kärsiä tahattomista ajallisista vääristymistä, epätäydellisyyksistä
ja huonoista tietohallintomalleista. Tällaisten vääristymien jatkuminen voi johtaa tiettyjen ryhmien tai
henkilöiden (epä)suoraan syrjintään42 ja pahentaa mahdollisesti ennakkoluuloja ja syrjäytymistä. Haittaa voi
aiheutua myös tarkoituksellisesta (kuluttaja)suuntauksien hyödyntämisestä tai vilpillisestä kilpailusta, kuten
hintojen yhtenäistämisestä kilpailunvastaisella yhteistyöllä tai ei-avoimien markkinoiden avulla.43
Tunnistettavissa olevat ja syrjivät vääristymät olisi poistettava keräysvaiheessa, mikäli mahdollista.
Vääristymät voivat vaikuttaa myös tapaan, jolla tekoälyjärjestelmiä kehitetään (esimerkiksi algoritmien
ohjelmointiin). Tätä voitaisiin torjua ottamalla käyttöön valvontaprosesseja, joilla analysoidaan ja tarkastellaan
järjestelmän tarkoitusta, rajoitteita, vaatimuksia ja päätöksiä selkeällä ja avoimella tavalla. Lisäksi rekrytoimalla
työntekijöitä, jotka ovat taustaltaan erilaisia ja edustavat erilaisia kulttuureja ja tieteenaloja, voidaan varmistaa
näkemysten moninaisuus, ja tätä olisi kannustettava.
(81)

Esteettömyys ja kaikkia palveleva suunnittelu. Erityisesti yritysten ja kuluttajien välisillä aloilla järjestelmien
olisi oltava käyttäjälähtöisiä ja ne olisi suunniteltava siten, että kaikki ikään, sukupuoleen, taitoihin tai
ominaisuuksiin katsomatta voivat käyttää tekoälytuotteita tai -palveluja. On erityisen tärkeää, että vammaiset
henkilöt, joita on kaikissa yhteiskuntaryhmissä, voivat käyttää tätä teknologiaa. Tekoälyjärjestelmissä ei pitäisi
42

Suoran ja välillisen syrjinnän määritelmästä ks. esimerkiksi yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista
27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artikla. Ks. myös EU:n perusoikeuskirjan 21 artikla.
43
Vrt. Euroopan unionin perusoikeusviraston asiakirja:
”BigData: Discrimination in data-supported decision making (2018)” http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-datadiscrimination.http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination
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käyttää yhtä kaikkiin sovellettavaa lähestymistapaa, ja niissä olisi otettava huomioon kaikkia palvelevan
suunnittelun44 periaatteet, joissa otetaan huomioon mahdollisimman erilaiset käyttäjät asianomaisia
esteettömyysstandardeja noudattaen.45 Näin mahdollistetaan tasa-arvoinen saatavuus ja kaikkien aktiivinen
osallistuminen nykyisen ja kehittyvän tietokonevälitteisen inhimillisen toiminnan ja apuvälineteknologian
suhteen.46
(82) Sidosryhmien osallistuminen. Luotettavien tekoälyjärjestelmien kehittämiseksi on suositeltavaa kuulla

sidosryhmiä, joihin järjestelmä saattaa suoraan tai välillisesti vaikuttaa elinkaarensa aikana. On hyödyllistä
hankkia säännöllistä palautetta käyttöönoton jälkeenkin ja perustaa pitkäaikaisempia mekanismeja
sidosryhmien osallistumista varten esimerkiksi varmistamalla työntekijöille tiedottaminen, heidän
kuulemisensa ja heidän osallistumisensa organisaatioiden tekoälyjärjestelmien koko käyttöönottoprosessin
ajan.
6.

Yhteiskunnallinen ja ekologinen hyvinvointi

(83) Oikeudenmukaisuuden ja vahinkojen välttämisen periaatteiden mukaisesti koko yhteiskunta, muut tuntevat

olennot ja ympäristö olisi myös otettava huomioon sidosryhminä tekoälyn elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Tekoälyjärjestelmien kestävyyttä ja ekologista vastuuta tulisi näin ollen edistää, kuten myös tutkimusta
tekoälyratkaisuista, jotka koskettavat maailmanlaajuisia kysymyksiä, kuten YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita. Ihannetapauksessa tekoälyä olisi käytettävä kaikkien ihmisten, myös tulevien sukupolvien,
hyödyksi.
(84) Kestävä ja ympäristöystävällinen tekoäly. Tekoälyjärjestelmät vaikuttavat lupaavilta eräiden polttavimpien

yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, mutta on varmistettava, että tämä tapahtuu mahdollisimman
ympäristöystävällisesti. Järjestelmän kehittämis-, käyttöönotto- ja käyttöprosessia sekä koko sen
toimitusketjua olisi arvioitava tässä suhteessa esimerkiksi tarkastelemalla kriittisesti resurssien käyttöä ja
energiankulutusta koulutuksen aikana, ja olisi valittava vähemmän vahingollisia vaihtoehtoja. Toimenpiteitä,
joilla taataan tekoälyjärjestelmän koko toimitusketjun ympäristöystävällisyys, olisi kannustettava.
(85) Sosiaaliset vaikutukset. Jatkuva altistuminen sosiaalisille tekoälyjärjestelmille 47 kaikilla elämänaloilla (niin

koulutuksessa, työssä, hoitoalalla kuin viihteessä) voi muuttaa käsitystämme sosiaalisesta toimijuudesta tai
vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiimme ja siteisiimme. Tekoälyjärjestelmiä voidaan käyttää sosiaalisten taitojen
parantamiseen48, mutta ne voivat yhtä lailla vaikuttaa myös niiden heikentymiseen. Tämä voi vaikuttaa myös
ihmisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Näiden järjestelmien vaikutuksia on tästä syystä seurattava ja
pohdittava huolellisesti.
(86) Yhteiskunta ja demokratia. Sen lisäksi, että arvioidaan tekoälyjärjestelmien kehittämisen, käyttöönoton ja

käytön vaikutuksia yksilöihin, näitä vaikutuksia olisi arvioitava myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta ottaen
huomioon järjestelmien toimielimiin, demokratiaan ja yleensä yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset.
Tekoälyjärjestelmien käyttöä olisi harkittava huolellisesti varsinkin demokraattiseen prosessiin liittyvissä
tilanteissa, kuten poliittisessa päätöksenteossa ja vaalikontekstissa.

44

Julkisista hankinnoista annetun direktiivin 42 artiklassa edellytetään, että teknisissä eritelmissä otetaan huomioon esteettömyys ja
kaikkia palveleva suunnittelu.
45
Esimerkiksi EN 301 549.
46
Tämä vaatimus on yhteydessä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen.
47
Tällä tarkoitetaan tekoälyjärjestelmiä, jotka viestivät ja ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa simuloiden sosiaalisuutta ihmisen ja
robotin (kehollistettu tekoäly) välisessä vuorovaikutuksessa tai avatareina virtuaalitodellisuudessa. Tällä tavoin nämä järjestelmät saattavat
muuttaa sosiokulttuurisia käytäntöjä ja sosiaalisen elämämme rakennetta.
48
Ks. esimerkiksi EU:n rahoittama hanke, jossa kehitetään tekoälyyn perustuvaa ohjelmistoa, jonka avulla robotit voivat olla
tehokkaammassa vuorovaikutuksessa autististen lasten kanssa ihmisten johtamissa terapiaistunnoissa ja auttaa heitä kehittämään sosiaalisia ja
viestintätaitojaan:
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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7.

Vastuuvelvollisuus

(87) Vastuuvelvollisuuden

vaatimus täydentää edellä esitettyjä vaatimuksia ja liittyy läheisesti
oikeudenmukaisuuden periaatteeseen. Se edellyttää sellaisten mekanismien käyttöönottoa, joilla varmistetaan
tekoälyjärjestelmiin ja niiden tuloksiin liittyvä vastuu ja vastuuvelvollisuus ennen järjestelmien toteuttamista ja
sen jälkeen.

(88) Tarkastettavuus. Tarkastettavuus edellyttää sitä, että algoritmeja, tietoja ja suunnitteluprosesseja on

mahdollista arvioida. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että liiketoimintamalleja koskevien tietojen ja
tekoälyjärjestelmään liittyvien teollis- ja tekijänoikeuksien täytyisi aina olla julkisesti saatavilla. Sisäisten ja
ulkoisten tarkastajien suorittama arviointi sekä tällaisten arviointiselvitysten saatavuus voivat tukea
merkittävästi teknologian luotettavuutta. Tekoälyjärjestelmien riippumattoman tarkastuksen mahdollisuus
tulisi varmistaa erityisesti perusoikeuksiin vaikuttavissa sovelluksissa, mukaan lukien turvallisuuden kannalta
kriittiset sovellukset.
(89) Kielteisten vaikutusten minimointi ja niistä ilmoittaminen. On varmistettava, että järjestelmän tiettyyn

tulokseen johtavista toimista tai päätöksistä voidaan ilmoittaa ja että tällaisen tuloksen seurauksiin voidaan
vastata. Tekoälyjärjestelmien mahdolliset kielteisten vaikutusten tunnistaminen, arvioiminen, ilmoittaminen ja
minimointi on erityisen tärkeää niiden kannalta, joihin nämä vaikutukset suoraan tai välillisesti kohdistuvat.
Ilmiantajille, kansalaisjärjestöille, ammattiliitoille tai muille toimijoille, jotka ilmoittavat tekoälyyn perustuvaa
järjestelmää koskevista perustelluista huolenaiheista, on annettava asianmukaista suojelua.
Vaikutustenarviointien (esimerkiksi niin kutsuttujen maaliosastojen – englanniksi ”red team” – tai erilaisten
algoritmisten vaikutustenarviointien) käyttö sekä ennen tekoälyjärjestelmien kehittämistä, käyttöönottoa ja
käyttöä että sen aikana voi auttaa minimoimaan kielteiset vaikutukset. Näiden arviointien täytyy olla oikeassa
suhteessa tekoälyjärjestelmien aiheuttamaan riskiin.
(90) Kompromissit. Edellä esitettyjä vaatimuksia toteutettaessa niiden välille saattaa syntyä jännitteitä, jotka voivat

johtaa väistämättömiin kompromisseihin. Tällaiset kompromissit tulisi tehdä rationaalisella ja
järjestelmällisellä tavalla. Tämä tarkoittaa, että tekoälyjärjestelmään liittyvät merkitykselliset edut ja arvot olisi
tunnistettava ja, jos ne ovat ristiriidassa, niiden väliset kompromissit olisi tunnustettava selväsanaisesti ja
niiden eettisille periaatteille sekä perusoikeuksille aiheuttama riski olisi arvioitava. Tilanteissa, joissa ei voida
löytää eettisesti hyväksyttäviä kompromisseja, tekoälyjärjestelmän kehittäminen, käyttöönotto ja käyttö
kyseisessä muodossa olisi lopetettava. Päätökset siitä, millainen kompromissi tehdään, olisi perusteltava ja
dokumentoitava asianmukaisesti. Päätöksentekijän on oltava vastuuvelvollinen siitä, miten asianmukainen
kompromissi tehdään, ja hänen olisi jatkuvasti seurattava tuloksena syntyvän päätöksen asianmukaisuutta sen
varmistamiseksi, että järjestelmään voidaan tarvittaessa tehdä välttämättömät muutokset. 49
(91) Muutoksenhaku. Perusteettomien kielteisten vaikutusten varalta tulisi huolehtia siitä, että käytössä on

helppokäyttöisiä mekanismeja asianmukaista muutoksenhakua varten. 50 Tieto siitä, että muutoksenhaku on
mahdollista, kun tapahtuu virhe, on erittäin tärkeää luottamuksen varmistamiseksi. Haavoittuvassa asemassa
oleviin henkilöihin tai ryhmiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.
2.

Tekniset ja muut menetelmät luotettavan tekoälyn toteuttamiseksi

(92) Edellä esitettyjen vaatimusten toteuttamiseksi voidaan käyttää sekä teknisiä että muita menetelmiä. Ne
49

Erilaisista hallinnointimalleista voi olla tässä yhteydessä apua. Esimerkiksi sisäisestä ja/tai ulkoisesta eettisestä (ja alakohtaisesta)
asiantuntijasta tai lautakunnasta saattaa olla hyötyä mahdollisesti ristiriitaisten alojen esiin tuomiseksi ja ristiriidan parhaiden ratkaisukeinojen
ehdottamiseksi. Myös sidosryhmien – mukaan lukien sidosryhmät, joihin tekoälyjärjestelmä saattaa vaikuttaa kielteisesti – mielekäs kuuleminen
ja niiden kanssa keskustelu on hyödyllistä. Eurooppalaisten yliopistojen tulisi ottaa johtava asema tarvittavien etiikan asiantuntijoiden
kouluttamisessa.
50

Ks. myös Euroopan perusoikeusviraston lausunto ”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
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kattavat tekoälyjärjestelmän elinkaaren kaikki vaiheet. Vaatimusten toteuttamiseksi käytettyjä menetelmiä
olisi arvioitava ja toteutusprosessien muutoksista olisi raportoitava ja ne olisi perusteltava51 jatkuvasti. Koska
tekoälyjärjestelmät kehittyvät koko ajan ja toimivat dynaamisessa ympäristössä, luotettavan tekoälyn
toteuttaminen on jatkuva prosessi, joka kuvataan seuraavassa kaaviossa 3.

Kaavio 3: Luotettavan tekoälyn toteuttaminen järjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa
(93) Seuraavia menetelmiä voidaan pitää joko toisiaan täydentävinä tai toisilleen vaihtoehtoisina, sillä eri

vaatimukset – ja erilaiset arkaluontoiset seikat – saattavat edellyttää erilaisia toteutusmenetelmiä. Tämä
yleiskatsauksen ei ole tarkoitus olla kattava tai tyhjentävä eikä sitova. Sillä pyritään pikemmin tarjoamaan
luettelo ehdotetuista menetelmistä, joista saattaa olla apua luotettavan tekoälyn toteutuksessa.
1.

Tekniset menetelmät

(94) Tässä jaksossa kuvaillaan tekoälyjärjestelmän suunnittelu-, kehittämis- ja käyttövaiheisiin mahdollisesti

sisällytettäviä teknisiä menetelmiä
menetelmien kypsyysaste vaihtelee.52
▪

luotettavan

tekoälyn

varmistamiseksi.

Seuraavassa

lueteltujen

Luotettavan tekoälyn arkkitehtuurit

(95) Luotettavan tekoälyn vaatimukset olisi ”muunnettava” menettelyiksi ja/tai menettelyjen rajoituksiksi, jotka

olisi sisällytettävä tekoälyjärjestelmän arkkitehtuuriin. Tämä voidaan saavuttaa ”valkoisen listan” (järjestelmän
käyttäytymistä tai tiloja koskevilla) säännöillä, joita järjestelmän olisi aina noudatettava, ”mustan listan”
järjestelmän käyttäytymistä tai tiloja koskevilla rajoituksilla, joita järjestelmä ei koskaan saisi ylittää, ja näiden
tai monimutkaisempien järjestelmän käyttäytymistä koskevien todistettavissa olevien takeiden yhdistelmillä.
Sitä, että järjestelmä noudattaa näitä rajoituksia toiminnan aikana, voidaan seurata erillisellä prosessilla.
(96) Oppimiskykyiset tekoälyjärjestelmät, jotka voivat mukauttaa käyttäytymistään dynaamisesti, voidaan käsittää

epädeterministisiksi järjestelmiksi, jotka saattavat käyttäytyä odottamattomalla tavalla. Niitä tarkastellaan
usein ”havainto-suunnittelu-toiminto”-syklin (”sense-plan-act”) teoreettisesta näkökulmasta. Tämän
arkkitehtuurin mukauttaminen luotettavan tekoälyn takaamiseksi edellyttää vaatimusten sisällyttämistä syklin
kaikkiin kolmeen vaiheeseen: i) ”havainto”-vaiheessa järjestelmä olisi kehitettävä sellaiseksi, että se tunnistaa
kaikki ympäristön elementit, jotka ovat välttämättömiä vaatimusten noudattamiseksi; ii) ”suunnittelu”vaiheessa järjestelmän olisi otettava huomioon vain vaatimusten mukaiset suunnitelmat; iii) ”toiminto”vaiheessa järjestelmän toimet olisi rajoitettava niihin, joilla vaatimukset toteutuvat.
(97) Edellä luonnosteltu arkkitehtuuri on yleisluontoinen ja kuvaa useimpia tekoälyjärjestelmiä epätäydellisesti. Se

51

Tämä tarkoittaa esimerkiksi järjestelmän suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa edellä mainittujen vaatimusten huomioon
ottamiseksi tehtyjen valintojen perustelemista.
52
Jotkin näistä menetelmistä ovat käytettävissä jo nyt, kun taas toiset edellyttävät lisätutkimusta. Lisätutkimusta tarvitsevat alat
vaikuttavat myös AI HLEG:n toiseen tuotokseen eli politiikka- ja investointisuosituksiin.
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tarjoaa kuitenkin kiinnekohtia rajoituksille ja periaatteille, jotka olisi otettava huomioon erillisissä moduuleissa,
jotta saadaan aikaan luotettava ja luotettavaksi koettu kokonaisjärjestelmä.
▪

Sisäänrakennettu etiikka ja oikeusvaltioperiaate (sisäänrakennettu X)

(98) Menetelmät, joilla taataan sisäänrakennetut arvot, tarjoavat tarkkoja ja eksplisiittisiä yhteyksiä niiden

abstraktien periaatteiden, joita järjestelmän on noudatettava, ja konkreettisten toteutuspäätösten välillä.
Tässä menetelmässä keskeistä on ajatus siitä, että normien noudattaminen voidaan sisällyttää
tekoälyjärjestelmän suunnitteluun. Yritysten vastuulla on tunnistaa alusta lähtien tekoälyjärjestelmiensä
vaikutukset sekä normit, joita niiden tekoälyjärjestelmän olisi noudatettava kielteisten vaikutusten
välttämiseksi. Erilaisia ”sisäänrakennettuja” malleja on jo laajasti käytössä, kuten sisäänrakennettu
yksityisyydensuoja ja sisäänrakennettu turvallisuus. Kuten edellä todettiin, ansaitakseen luottamuksen
tekoälyn on oltava turvallinen prosessiensa, tietojensa ja tulostensa osalta ja se olisi suunniteltava kestämään
haitallisia tietoja ja hyökkäyksiä. Siinä olisi käytettävä vikaturvallista pysäyttämismekanismia ja sen olisi
mahdollistettava toiminnan jatkaminen pakotetun pysäytyksen (esimerkiksi hyökkäyksen jälkeen).
▪

Selittämismenetelmät

(99) Jotta järjestelmä olisi luotettava, meidän on pystyttävä ymmärtämään, miksi se käyttäytyi tietyllä tavalla ja

miksi se esitti tietyn tulkinnan. Kokonainen tutkimusala, selitettävissä oleva tekoäly (Explainable AI, XAI), tutkii
tätä kysymystä, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin järjestelmän taustalla olevia mekanismeja ja löytää
ratkaisuja. Tämä on vielä nykyisin ratkaisematon haaste neuroverkkoihin perustuvien tekoälyjärjestelmien
osalta. Neuroverkkojen koulutusprosessit voivat johtaa numeerisina arvoina ilmaistaviin verkkoparametreihin,
joita on vaikea yhdistää tuloksiin. Lisäksi tietoarvojen pienet muutokset saattavat joskus aiheuttaa jyrkkiä
muutoksia tulkinnassa, mikä saa järjestelmän esimerkiksi pitämään koulubussia strutsina. Tätä haavoittuvuutta
voidaan myös hyödyntää hyökkäyksissä järjestelmää vastaan. Menetelmät, joihin liittyy XAI-tutkimusta, ovat
erittäin tärkeitä, jotta voidaan paitsi selittää järjestelmän käyttäytymistä käyttäjille myös ottaa käyttöön
luotettavaa teknologiaa.
▪

Testaus ja validointi

(100) Tekoälyjärjestelmien epädeterministisen ja kontekstisidonnaisen luonteen vuoksi perinteinen testaus ei riitä.

Järjestelmän käyttämien mallien ja representaatioiden viat saattavat ilmetä vasta, kun ohjelmaa sovelletaan
riittävän realistisiin tietoihin. Tästä syystä tietojen käsittelyn todentamiseksi ja validoimiseksi perustana olevaa
mallia on seurattava tarkasti sekä koulutuksen että käyttöönoton aikana sen vakauden, teknisen
luotettavuuden sekä ymmärrettävien ja ennustettavien rajojen sisällä tapahtuvan toiminnan suhteen. On
varmistettava, että suunnitteluprosessin tulos on johdonmukainen syötteen kanssa ja että päätökset tehdään
siten, että niiden taustalla oleva prosessi voidaan validoida.
(101) Järjestelmän testauksen ja validoinnin olisi tapahduttava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja sillä olisi

varmistettava, että järjestelmä toimii aiotulla tavalla elinkaarensa kaikissa vaiheissa ja etenkin käyttöönoton
jälkeen. Testauksen ja validoinnin olisi katettava tekoälyjärjestelmän kaikki osatekijät, kuten tiedot,
esikoulutetut mallit, ympäristöt ja koko järjestelmän toiminnan. Sen suunnittelevan ja toteuttavan ryhmän olisi
koostuttava mahdollisimman erilaisista ihmisistä. Olisi kehitettävä useita erilaisia mittareita, jotka kattavat
testattavat osa-alueet eri näkökulmista. Tässä voidaan harkita hyökkäystestausta, jossa luotettavat ja
monimuotoiset ”maaliosastot” yrittävät tahallisesti ”murtaa” järjestelmän sen haavoittuvien kohtien
löytämiseksi, ja ”haavoittuvuuspalkintoja”, joilla ulkopuolisia kannustetaan löytämään ja ilmoittamaan
vastuullisesti järjestelmän virheitä ja heikkouksia. Lisäksi on varmistettava, että tuotokset tai toimet ovat
johdonmukaisia edeltävien prosessien tulosten kanssa, vertailemalla niitä aiemmin määriteltyihin periaatteisiin
ja tarkastamalla, ettei näitä ole rikottu.
▪

Palvelunlaatuindikaattorit

(102) Tekoälyjärjestelmille voidaan määritellä asianmukaiset palvelunlaatuindikaattorit, joilla taataan, että on
26

olemassa yhteinen peruskäsitys siitä, onko ne testattu ja kehitetty turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
Nämä indikaattorit voisivat sisältää toimenpiteitä, joilla arvioidaan algoritmien testausta ja koulutusta sekä
perinteisiä ohjelmistomittareita, joilla mitataan toimivuutta, suorituskykyä, käytettävyyttä, luotettavuutta,
turvallisuutta ja huollettavuutta.

2.

Muut menetelmät

(103) Tässä jaksossa kuvaillaan erilaisia muita kuin teknisiä menetelmiä, joilla voi olla arvokas rooli luotettavan

tekoälyn aikaan saamisessa ja ylläpitämisessä. Niitäkin olisi arvioitava jatkuvasti.
▪

Sääntely

(104) Kuten edellä mainittiin, jo nykyisin on olemassa tekoälyn luotettavuutta tukevaa sääntelyä – esimerkiksi

tuoteturvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja vastuuta koskevat kehykset. Mikäli katsomme, että sääntelyä
saattaa olla tarpeen tarkistaa, mukauttaa tai antaa sekä suojatoimena että mahdollistavana tekijänä, tämä
esitetään toisessa asiakirjassamme, jossa annetaan politiikka- ja investointisuosituksia.
▪

Käytännesäännöt

(105) Organisaatiot ja sidosryhmät voivat sitoutua noudattamaan käytännesääntöjä ja kirjata yrityksen

yhteiskuntavastuuta koskeviin sääntöihinsä, keskeisiin suorituskykyindikaattoreihinsa, käytännesääntöihinsä
tai sisäisiin periaateasiakirjoihinsa pyrkimyksen kohti luotettavaa tekoälyä. Tekoälyjärjestelmää työstävä
organisaatio voi yleisemmin dokumentoida aikomuksensa ja tukea niitä tiettyjä toivottuja arvoja, kuten
perusoikeuksia, läpinäkyvyyttä ja vahinkojen välttämistä, koskevilla standardeilla.
▪

Standardointi

(106) Esimerkiksi suunnittelua ja valmistus- ja liiketoimintakäytäntöjä koskevat standardit voivat toimia tekoälyn

käyttäjien, kuluttajien, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja julkishallinnon laadunhallintajärjestelmänä
tarjoamalla mahdollisuuden tunnistaa eettisen toiminnan ja kannustaa sitä hankintapäätösten avulla.
Perinteisten
standardien
lisäksi
on
olemassa
yhteissääntelyyn
perustuvia
toimintatapoja:
akkreditointijärjestelmiä, ammattieettisiä käytännesääntöjä ja perusoikeuksia noudattavan suunnittelun
standardeja. Nykyisiä esimerkkejä ovat muun muassa ISO-standardit ja IEEE P7000 -standardisarja, mutta
tulevaisuudessa voitaisiin harkita mahdollista ”luotettavan tekoälyn” merkintää, jolla vahvistetaan tiettyihin
teknisiin standardeihin viitaten, että järjestelmä täyttää esimerkiksi turvallisuutta, teknistä luotettavuutta ja
selitettävyyttä koskevat vaatimukset.
▪

Sertifiointi

(107) Koska ei voida edellyttää, että kaikki pystyvät täysin ymmärtämään tekoälyjärjestelmien toiminnan ja

vaikutukset, voitaisiin harkita organisaatioita, jotka voivat vahvistaa suurelle yleisölle, että tekoälyjärjestelmä
on läpinäkyvä, vastuuvelvollinen ja oikeudenmukainen.53 Näissä sertifioinneissa sovellettaisiin eri
sovellusaloille ja tekoälytekniikoille laadittuja standardeja, jotka on sovitettu asianmukaisesti eri kontekstien
teollisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin. Sertifioinnilla ei kuitenkaan voida koskaan korvata vastuuta. Tästä
syystä sitä olisi täydennettävä vastuuvelvollisuusjärjestelmillä, kuten vastuuvapauslausekkeilla sekä tarkistusja korjausmekanismeilla54.

▪

Vastuuvelvollisuus hallinnointijärjestelmien avulla

53

Tätä ajetaan esimerkiksi IEEE:n Ethically Aligned Design Initiative -aloitteella: https://standards.ieee.org/industryconnections/ec/autonomous-systems.html
54
Lähemmin sertifioinnin rajoituksista ks. https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf
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(108) Organisaatioiden olisi perustettava sekä sisäisiä että ulkoisia hallinnointijärjestelmiä, joilla varmistetaan

vastuuvelvollisuus tekoälyn kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien päätösten eettisistä
ulottuvuuksista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tekoälyyn liittyvistä eettisistä kysymyksistä vastaavan henkilön
nimeämistä tai sisäisen/ulkoisen eettisen paneelin tai lautakunnan asettamista. Yksi tällaisen henkilön,
paneelin tai lautakunnan mahdollisista tehtävistä on suorittaa valvontaa ja antaa neuvoja. Kuten edellä on
esitetty, myös sertifiointivaatimukset ja/tai -elimet voivat edistää tätä. Olisi huolehdittava siitä, että
teollisuuden ja/tai yleisten valvontaryhmien kanssa on olemassa viestintäkanavat, joilla jaetaan parhaita
käytäntöjä, keskustellaan ongelmista ja ilmoitetaan uusista eettisesti ongelmallisista kysymyksistä. Tällaiset
mekanismit voivat täydentää mutta eivät korvata lakisääteistä valvontaa (esimerkiksi tietosuojavastaavan
nimittämistä tai vastaavia tietosuojalainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä).
▪

Koulutus ja tietoisuus eettisen ajattelutavan edistämiseksi

(109) Luotettavalla tekoälyllä kannustetaan kaikkien sidosryhmien tietoon perustuvaa osallistumista. Tiedotuksella ja

koulutuksella on tärkeä tehtävä sekä tekoälyjärjestelmien mahdollisia vaikutuksia koskevan tietämyksen
levittämisessä että ihmisten saamisessa tietoisiksi siitä, että he voivat osallistua yhteiskunnallisen kehityksen
muovaamiseen. Tämä kattaa kaikki sidosryhmät, esimerkiksi tuotteiden valmistukseen osallistuvat toimijat
(suunnittelijat ja kehittäjät), käyttäjät (yritykset tai yksityishenkilöt) ja muut tekoälyn vaikutuspiiriin kuuluvat
ryhmät (ne, jotka eivät ehkä hanki tai käytä tekoälyjärjestelmää, mutta joita koskevia päätöksiä tehdään
tekoälyjärjestelmällä, sekä koko yhteiskunta). Koko yhteiskunnassa olisi edistettävä perustason tekoälyn
lukutaitoa. Yleisövalistuksen ennakkoedellytyksenä on huolehtiminen siitä, että tämän alan eetikoilla on
asianmukaiset taidot ja koulutus.
▪

Sidosryhmien osallistuminen ja sosiaalinen vuoropuhelu

(110) Tekoäly tuottaa monia hyötyjä, ja Euroopan on varmistettava, että ne ovat kaikkien saatavilla. Tämä edellyttää

avointa keskustelua ja työmarkkinaosapuolten, sidosryhmien ja suuren yleisön osallistumista. Monet
organisaatiot käyttävät jo nyt sidosryhmäpaneeleja keskusteluihin tekoälyjärjestelmien ja data-analytiikan
käytöstä. Näihin paneeleihin kuuluu erilaisia jäseniä, kuten oikeudellisia asiantuntijoita, teknisiä
asiantuntijoita, eetikkoja, kuluttajien edustajia ja työntekijöitä. Osallistumisen ja tekoälyjärjestelmien käyttöä
ja vaikutuksia koskevan vuoropuhelun aktiivinen edistäminen tukee tulosten ja toimintatapojen arviointia ja
voi olla erityisen hyödyllistä monimutkaisissa tapauksissa.
▪

Monimuotoisuus ja osallistavat suunnitteluryhmät

(111) Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat oleellisessa roolissa kehitettäessä tekoälyjärjestelmiä, jotka otetaan

käyttöön todellisuudessa. On ratkaisevan tärkeää, että kun tekoälyjärjestelmät suorittavat yhä useampia
tehtäviä itse, niitä suunnittelevat, kehittävät, testaavat ja ylläpitävät, käyttöön ottavat ja/tai hankkivat ryhmät
heijastavat käyttäjien ja yleensä yhteiskunnan monimuotoisuutta. Tämä edistää objektiivisuutta ja erilaisten
näkökulmien, tarpeiden ja tavoitteiden huomioon ottamista. Ihannetapauksessa ryhmät ovat monimuotoisia
sukupuolen, kulttuuritaustan ja iän lisäksi myös ammatillisen taustan ja taitojen suhteen.

Luvun II keskeiset ohjeet:
 Varmista, että tekoälyjärjestelmä täyttää elinkaarensa kaikissa vaiheissa seuraavat luotettavan tekoälyn
vaatimukset: 1) ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta, 2) tekninen luotettavuus ja turvallisuus,
3) yksityisyyden suoja ja datan hallinta, 4) läpinäkyvyys, 5) monimuotoisuus, syrjimättömyys ja
oikeudenmukaisuus, 6) yhteiskunnallinen ja ekologinen hyvinvointi ja 7) vastuuvelvollisuus.
 Pohdi teknisiä ja muita
tekoälyjärjestelmässä.

menetelmiä,

joilla
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nämä

vaatimukset

voidaan

ottaa

huomioon

 Edistä tutkimusta ja innovointia, jotka auttavat arvioimaan tekoälyjärjestelmiä ja edistävät vaatimusten
täyttymistä; kerro tuloksista ja avoimista kysymyksiä suurelle yleisölle ja anna uudelle asiantuntijoiden
sukupolvelle järjestelmällistä koulutusta tekoälyn etiikasta.
 Tarjoa proaktiivisesti selkeää tietoa sidosryhmille tekoälyjärjestelmän valmiuksista ja rajoituksista, jotta
odotukset säilyvät realistisina, ja siitä, miten vaatimukset toteutetaan. Ole avoin sen suhteen, että
sidosryhmät ovat tekemisissä tekoälyjärjestelmän kanssa.
 Helpota tekoälyjärjestelmien jäljitettävyyttä ja tarkastettavuutta erityisesti kriittisissä konteksteissa ja
tilanteissa.
 Huolehdi sidosryhmien osallistumisesta koko tekoälyjärjestelmän elinkaaren ajan. Edistä koulutusta, jotta
kaikki sidosryhmät ovat tietoisia luotettavasta tekoälystä ja saavat sitä koskevaa koulutusta.
 Huomioi, että eri tavoitteiden ja vaatimusten välillä voi olla perustavanlaatuisia jännitteitä. Tunnista, arvioi
ja kirjaa jatkuvasti tavoitteiden välillä tehdyt valinnat ja niitä koskevat ratkaisut ja tiedota niistä.

III. III luku: Luotettavan tekoälyn arviointi
(112) Luvussa II esitettyjen keskeisten vaatimusten perusteella tässä luvussa esitetään ohjeellinen luotettavan

tekoälyn arviointilista (pilottiversio) luotettavan tekoälyn konkretisoimiseksi. Sitä sovelletaan erityisesti
käyttäjien kanssa suorassa vuorovaikutuksessa oleviin tekoälyjärjestelmiin ja se on suunnattu lähinnä
tekoälyjärjestelmien kehittäjille ja käyttöönottajille (katsomatta siihen, ovatko järjestelmät itse kehitettyjä
vai kolmansilta osapuolilta hankittuja). Tällä arviointilistalla ei käsitellä luotettavan tekoälyn ensimmäisen
osa-alueen (lainmukainen tekoäly) toteuttamista. Arviointilistan noudattaminen ei ole todiste
lainsäädännön noudattamisesta, eikä sitä ole tarkoitettu sovellettavan lainsäädännön noudattamista
koskevaksi ohjeeksi. Tekoälyjärjestelmien sovelluskohtaisuuden vuoksi arviointilista on räätälöitävä niihin
konkreettisiin käyttötilanteisiin ja konteksteihin, joissa järjestelmiä käytetään. Lisäksi tässä luvussa
esitetään yleinen suositus siitä, miten luotettavan tekoälyn arviointilista voidaan ottaa käyttöön sekä
operatiivisen että johtotason käsittävän hallintorakenteen avulla.
(113) Arviointilistaa ja hallintorakennetta kehitetään tiiviissä yhteistyössä niin julkisen kuin yksityisen sektorin

sidosryhmien kanssa. Prosessi toteutetaan ”pilottiprosessina”, jonka avulla on mahdollista saada laajaa
palautetta kahdesta rinnakkaisesta prosessista:
a.

edustavuuden varmistavasta laadullisesta prosessista, jossa pieni määrä valikoituja yrityksiä,
organisaatioita ja toimielimiä (jotka edustavat eri aloja ja ovat eri kokoisia) sitoutuvat testaamaan
arviointilistaa ja hallintorakennetta käytännössä ja antamaan perusteellista palautetta

b.

määrällisestä prosessista, jossa kaikki kiinnostuneet sidosryhmät voivat koekäyttää arviointilistaa
ja antaa palautetta avoimen kuulemisen avulla.

(114) Pilottivaiheen jälkeen palauteprosessista saadut tulokset sisällytetään arviointilistaan ja tarkistettu versio

luettelosta laaditaan vuoden 2020 alussa. Tavoitteena on saada aikaan kehys, jota voidaan käyttää laajaalaisesti kaikissa sovelluksissa ja joka siten tarjoaa perustan luotettavalle tekoälylle kaikilla aloilla. Kun
tällainen perusta on luotu, voidaan laatia alakohtainen tai sovelluskohtainen kehys.
Hallinnointi
(115) Yritysten, organisaatioiden ja toimielinten saattaisi olla hyvä pohtia, miten luotettavan tekoälyn

arviointilista voidaan ottaa käyttöön niiden organisaatioissa. Tämä voidaan tehdä sisällyttämällä
arviointiprosessi olemassa oleviin hallintomekanismeihin tai ottamalla käyttöön uusia prosesseja. Tämä
valinta riippuu organisaation sisäisestä rakenteesta sekä sen koosta ja käytettävissä olevista resursseista.
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(116) Tutkimustulosten55 mukaan korkeimman johdon osoittama huomio on oleellista muutoksen aikaan

saamiseksi. Tutkimuksissa on osoitettu myös, että kaikkien yrityksen, organisaation tai toimielimen
sidosryhmien osallistaminen edistää uusien prosessien käyttöönoton hyväksyntää ja merkityksellisyyttä
(riippumatta siitä, ovatko prosessit teknologisia vai eivät). 56 Tästä syystä suosittelemme ottamaan
käyttöön prosessin, johon osallistuvat sekä operatiivinen taso että korkein johtotaso.
Taso

Tehtävät (organisaation mukaan)

Johto ja hallitus

Ylin johto käsittelee ja arvioi tekoälyn kehittämistä, käyttöönottoa tai hankkimista ja
toimii kaikkien tekoälyyn liittyvien innovaatioiden ja käyttötarkoitusten arvioinnin
käynnistäjänä, kun havaitaan kriittisiä ongelmia. Se huolehtii toimijoiden, joihin
tekoälyjärjestelmien mahdollinen käyttöönotto vaikuttaa, (esimerkiksi työntekijät) ja
näiden edustajien osallistumisesta koko prosessiin tiedotus-, kuulemis- ja
osallistumismenettelyjen avulla.

Sääntöjenmukaisuudesta
vastaava
osasto / Oikeudellinen
osasto / Yrityksen
yhteiskuntavastuusta
vastaava osasto

Yhteiskuntavastuusta vastaava osasto seuraa arviointilistan käyttöä ja sen tarvittavaa
kehitystä teknologian ja sääntelyn muutosten mukana. Se päivittää
tekoälyjärjestelmiä koskevat standardit tai sisäiset toimintapolitiikat ja varmistaa,
että tällaisen järjestelmän käyttö on voimassa olevan oikeus- ja sääntelykehyksen
sekä organisaation arvojen mukaista.

Tuote- ja palveluosasto
tai vastaava

Tuote- ja palveluosasto käyttää arviointilistaa tekoälyyn perustuvien tuotteiden ja
palvelujen arviointiin ja kirjaa kaikki tulokset. Näistä tuloksista keskustellaan johdon
tasolla, joka viime kädessä hyväksyy uudet tai tarkistetut tekoälypohjaiset
sovellukset.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistusosasto (tai vastaava) varmistaa ja tarkistaa arviointilistan tulokset ja
vie asian ylemmälle tasolle, jos jokin tulos ei ole tyydyttävä tai havaitaan
odottamattomia tuloksia.

Henkilöstöosasto

Henkilöstöosasto varmistaa, että tekoälyjärjestelmien kehittäjien keskuudessa on
oikea osaamisen yhdistelmä ja profiilien monimuotoisuus. Se varmistaa, että
organisaatiossa annetaan riittävästi koulutusta luotettavasta tekoälystä.

Hankintaosasto

Hankintaosasto huolehtii siitä, että tekoälypohjaisten tuotteiden tai palvelujen
hankintaprosessiin sisältyy luotettavaa tekoälyä koskeva tarkastus.

Päivittäinen toiminta

Kehittäjät ja projektipäälliköt sisällyttävät arviointilistan päivittäiseen työhönsä ja
dokumentoivat arvioinnin tulokset ja tuotokset.

Luotettavan tekoälyn arviointilistan käyttö
(117) Kun arviointilistaa käytetään käytännössä, on hyvä kiinnittää huomiota paitsi ongelmallisiin aloihin myös

55

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation
Ks. esimerkiksi 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), heinäkuu 2013; Jirjahn, U. and 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), s. 650–680;
Michie, J. and Sheehan, M. (2003). ”Labour market deregulation, ’flexibility’ and innovation”, Cambridge Journal of Economics, 27(1), s. 123–143.
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kysymyksiin, joihin ei voida (helposti) vastata. Yksi mahdollinen ongelma saattaa olla tekoälyjärjestelmää
kehittävän ja testaavan ryhmän taitojen ja osaamisen yksipuolisuus, ja tästä syystä voi olla tarpeen ottaa
siihen mukaan muita sidosryhmiä organisaation sisältä tai ulkopuolelta. On erittäin suositeltavaa kirjata
kaikki tulokset sekä tekniseltä että hallinnon kannalta, sillä näin varmistetaan, että hallintorakenteen
kaikki tasot voivat ymmärtää ongelmanratkaisua.
(118) Arviointilistalla on tarkoitus opastaa tekoälyalan toimijoita luotettavan tekoälyn kehittämisessä,

käyttöönotossa ja käytössä. Arviointi olisi räätälöitävä kuhunkin käyttötilanteeseen oikeasuhteisesti.
Pilottivaiheessa saattaa paljastua erityisiä arkaluonteisia aloja, ja lisätäsmennysten tarvetta tällaisissa
tapauksissa arvioidaan seuraavassa vaiheessa. Vaikka tämä arviointilista ei anna konkreettisia vastauksia
esiin tulleisiin kysymyksiin, sillä kannustetaan pohtimaan toimia, jotka voivat auttaa varmistamaan
tekoälyjärjestelmien luotettavuuden ja mahdollisia tässä suhteessa toteutettavia toimia.
Suhde nykyiseen lainsäädäntöön ja prosesseihin
(119) On myös tärkeää, että tekoälyn kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön osallistuvat tiedostavat, että

tiettyjä prosesseja säännellään ja tiettyjä tuloksia kielletään useilla voimassa olevilla laeilla, jotka saattavat
olla päällekkäisiä ja rinnakkaisia joidenkin arviointiluettelossa mainittujen toimenpiteiden kanssa.
Esimerkiksi tietosuojalainsäädännössä säädetään useista oikeudellisista edellytyksistä, jotka
henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn osallistuvien on täytettävä. Koska luotettava tekoäly edellyttää
myös tietojen eettistä käsittelyä, sisäiset menettelyt ja toimintapolitiikat, joilla pyritään varmistamaan
tietosuojalainsäädännön noudattaminen, voivat kuitenkin myös helpottaa eettistä tietojenkäsittelyä ja
siten täydentää nykyisiä oikeudellisia prosesseja. Tämän arviointilistan noudattaminen ei kuitenkaan ole
todiste lainsäädännön noudattamisesta, eikä sitä ole tarkoitettu sovellettavan lainsäädännön
noudattamista koskevaksi ohjeeksi. Sen tavoitteena on pikemminkin tarjota joukko kysymyksiä
vastaanottajille, jotka pyrkivät varmistamaan, että niiden lähestymistavalla tekoälyn kehittämiseen,
käyttöönottoon ja käyttöön tähdätään luotettavaan tekoälyyn.
(120) Monilla tekoälyalan toimijoilla onkin jo käytössä arviointivälineitä ja ohjelmistojen kehittämisprosesseja,

joilla varmistetaan myös muiden kuin lakisääteisten vaatimusten noudattaminen. Seuraavassa esitettävää
arviointia ei pitäisi välttämättä suorittaa erikseen, vaan se voidaan sisällyttää tällaisiin jo olemassa oleviin
käytäntöihin.

LUOTETTAVAN TEKOÄLYN ARVIOINTILISTA (PILOTTIVERSIO)
1.

Ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta
Perusoikeudet:



Oletteko suorittaneet perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin niissä käyttötilanteissa,
joissa saattaa aiheutua kielteisiä vaikutuksia perusoikeuksiin? Oletteko tunnistaneet mahdollisia eri
periaatteiden ja oikeuksien välillä tehtyjä kompromisseja ja dokumentoitteko ne?



Onko tekoälyjärjestelmä vuorovaikutuksessa ihmisloppukäyttäjän päätöksenteon kanssa (esimerkiksi
suositellut toimet tai päätökset, vaihtoehtojen esittäminen)?


Onko näissä tapauksissa olemassa riski siitä, että tekoälyjärjestelmä vaikuttaa ihmisen itsenäiseen
päätäntävaltaan
puuttumalla
tarkoituksenvastaisella
tavalla
loppukäyttäjän
päätöksentekoprosessiin?



Oletteko pohtineet, pitäisikö tekoälyjärjestelmän ilmoittaa käyttäjille, että päätös, sisältö, neuvo
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tai tuotos on algoritmeihin perustuvan päätöksentekoprosessin tulos?


Jos
tekoälyjärjestelmä
sisältää
keskustelubotin
tai
-järjestelmän,
ihmisloppukäyttäjille, että he ovat tekemisessä ei-inhimillisen toimijan kanssa?

tiedotetaanko

Ihmisen toimijuus:


Jos tekoälyjärjestelmä otetaan käyttöön työprosessissa, oletteko pohtineet tehtävienjakoa
tekoälyjärjestelmän ja ihmistyöntekijöiden välillä mielekkään vuorovaikutuksen ja asianmukaisen
ihmisen suorittaman valvonnan ja hallinnan kannalta?


Parantaako tai lisääkö tekoälyjärjestelmä ihmisen kykyjä?



Oletteko ottaneet käyttöön suojatoimia, joilla estetään liiallinen luottamus tekoälyjärjestelmään
tai sen liiallinen käyttö työprosesseissa?

Ihmisen suorittama valvonta:




2.

Oletteko pohtineet, mikä on asianmukainen ihmisen suorittaman valvonnan taso kussakin
tekoälyjärjestelmässä ja käyttötilanteessa?


Voitteko kuvailla soveltuvin osin ihmisen suorittaman valvonnan tai ihmisen osallistumisen
tason? Kuka on ”valvova ihminen” ja missä vaiheissa tai millä välinein ihmisen osallistuminen
tapahtuu?



Oletteko ottaneet käyttöön mekanismeja ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan tällainen
mahdollinen ihmisen suorittama hallinta tai valvonta tai se, että kokonaisvastuu tehtävistä
päätöksistä on ihmisillä?



Oletteko toteuttaneet toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan tarkastus ja korjataan tekoälyn
autonomian hallintaan liittyviä ongelmia?

Jos kyseessä on itseoppiva tai autonominen tekoälyjärjestelmä tai käyttötilanne, oletteko ottaneet
käyttöön tarkempia hallinta- ja valvontamekanismeja?


Millaisia havaitsemis- ja reagointimekanismeja olette ottanut käyttöön sen arvioimiseksi, voisiko
jokin mennä vikaan?



Oletteko varmistaneet, että käytössä on ”pysäytysnappi” tai menettely, jolla toiminta voidaan
tarvittaessa keskeyttää turvallisesti? Keskeyttääkö tämä menettely prosessin kokonaan vai
osittain vai siirtääkö se hallinnan ihmiselle?

Tekninen luotettavuus ja turvallisuus
Vastustuskyky hyökkäyksiä vastaan ja turvallisuus:



Oletteko arvioineet, millaisille hyökkäyksille tekoälyjärjestelmä voisi olla haavoittuva?


Oletteko pohtineet erityisesti eri tyyppisiä ja luonteisia haavoittuvuuksia, kuten datan
korruptointi, fyysinen infrastruktuuri, verkkohyökkäykset?
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Oletteko ottaneet käyttöön toimenpiteitä tai järjestelmiä, joilla varmistetaan tekoälyjärjestelmän
eheys ja vastustuskyky mahdollisia hyökkäyksiä vastaan?



Oletteko arvioineet, miten järjestelmänne toimii odottamattomissa tilanteissa ja ympäristöissä?



Oletteko pohtineet, voisiko järjestelmänne olla kaksikäyttöinen, ja jos voisi, missä määrin? Jos vastaus
on kyllä, oletteko toteuttaneet soveltuvia ehkäiseviä toimenpiteitä tätä vastaan (esimerkiksi siten,
että tutkimusta ei julkaistu tai järjestelmää ei otettu käyttöön)?
Varasuunnitelma ja yleinen turvallisuus:



Oletteko varmistaneet, että järjestelmässänne on riittävä varasuunnitelma, jos siihen kohdistuu
haitallisia hyökkäyksiä tai se joutuu muihin odottamattomiin tilanteisiin (esimerkiksi tekniset
poiskytkentämenettelyt tai kysyminen ihmiskäyttäjältä ennen toiminnan jatkamista)?



Oletteko pohtineet tekoälyjärjestelmän tässä nimenomaisessa käyttötilanteessa aiheuttamaa
riskitasoa?







Oletteko ottaneet käyttöön prosessin riskin ja turvallisuuden mittaamiseksi ja arvioimiseksi?



Oletteko antaneet tarvittavat tiedot siltä varalta, että ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen
kohdistuu riski?



Oletteko harkinneet vakuutusta tekoälyjärjestelmän mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen
varalta?



Oletteko tunnistaneet teknologian (muiden) ennakoitavien käyttötarkoitusten, sen tahaton tai
pahantahtoinen väärinkäyttö mukaan luettuna, aiheuttamat mahdolliset turvallisuusriskit? Onko
olemassa suunnitelma näiden riskien pienentämiseksi ja hallitsemiseksi?

Oletteko arvioineet sen mahdollisuuden todennäköisyyttä, että tekoälyjärjestelmä saattaa aiheuttaa
vahinkoa tai haittaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille? Jos olette, oletteko arvioineet vahingon
todennäköisyyttä, mahdollista vahinkoa, keneen vahinko kohdistuu ja kuinka vakava vahinko on?


Jos on olemassa riski, että tekoälyjärjestelmä aiheuttaa vahinkoa, oletteko pohtineet vastuuta ja
kuluttajasuojaa koskevia sääntöjä? Miten olette ottaneet ne huomioon?



Oletteko pohtineet ympäristöön tai eläimiin kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia tai
turvallisuusriskiä?



Otettiinko riskianalyysissanne huomioon, aiheuttavatko turvallisuus- tai verkko-ongelmat
(esimerkiksi
kyberturvallisuusuhat)
turvallisuusriskejä
tai
vahinkoja
tekoälyn
tarkoituksenvastaisen käyttäytymisen vuoksi?

Oletteko arvioineet todennäköiset seuraukset tekoälyjärjestelmänne sellaisesta viasta, joka johtaa
siihen, että järjestelmänne tuottaa vääriä tuloksia, että järjestelmänne ei ole käytettävissä tai että
järjestelmänne tuottaa yhteiskunnallisesti kestämättömiä tuloksia (esimerkiksi syrjiviä käytäntöjä)?


Oletteko määritelleet edellä esitettyjä skenaarioita koskevat kynnysarvot ja hallintotoimet, joilla
vaihtoehtoiset tai varasuunnitelmat käynnistetään?



Oletteko määritelleet ja testanneet varasuunnitelmat?

Tarkkuus:
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Oletteko arvioineet tekoälyjärjestelmän ja käyttötilanteen yhteydessä vaadittavan tarkkuustason ja
tarkkuuden määritelmän?


Oletteko arvioineet, miten tarkkuus mitataan ja varmistetaan?



Oletteko ottaneet käyttöön toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että käytettävät tiedot ovat
kattavat ja ajantasaiset?



Oletteko ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joilla arvioidaan, tarvitaanko lisätietoja esimerkiksi
tarkkuuden parantamiseksi tai vääristymän poistamiseksi?



Oletteko arvioineet, mitä haittaa aiheutuisi, jos tekoälyjärjestelmä tekee epätarkkoja ennusteita?



Oletteko ottaneet käyttöön keinoja mitata, tekeekö järjestelmänne kohtuuttoman paljon epätarkkoja
ennusteita?



Jos epätarkkoja ennusteita esiintyy, oletteko toteuttanut toimia ongelman ratkaisemiseksi?
Luotettavuus ja toistettavuus:



Oletteko ottaneet käyttöön strategian, jolla seurataan ja testataan, että tekoälyjärjestelmä vastaa
tavoitteitaan, tarkoitusperiään ja aiottuja soveltamistarkoituksiaan?


Oletteko testanneet, onko toistettavuuden varmistamiseksi otettava huomioon joitain tiettyjä
konteksteja tai tiettyjä edellytyksiä?



Oletteko ottaneet käyttöön prosesseja tai menetelmiä, joilla todennetaan toimenpide ja
varmistetaan luotettavuuden ja toistettavuuden eri näkökohdat?



Oletteko ottaneet käyttöön prosesseja, joilla kuvaillaan tapaukset, joissa tekoälyjärjestelmä ei
toimi tietyn tyyppisissä ympäristöissä?



Oletteko dokumentoineet ja konkretisoineet selkeästi nämä tekoälyjärjestelmien luotettavuuden
testaus- ja todennusprosessit?
Oletteko ottaneet käyttöön mekanismeja tai tiedotusta, joilla vakuutetaan (loppu)käyttäjät
tekoälyjärjestelmän luotettavuudesta?

3.

Yksityisyyden suoja ja datan hallinta
Yksityisyyden suojan ja tietosuojan kunnioittaminen:



Oletteko laatineet käyttötilanteen mukaan mekanismeja, joiden avulla muut voivat hälyttää
yksityisyyden suojaa tai tietosuojaa koskevista ongelmista, jotka liittyvät tekoälyjärjestelmän (sekä
koulutusta että toimintaa varten toteutettaviin) tiedonkeruu- ja tiedonkäsittelyprosesseihin?



Oletteko arvioineet tietueisiinne sisältyvien tietojen tyyppiä ja laajuutta (esimerkiksi sitä, sisältävätkö
ne henkilötietoja)?



Oletteko pohtinut keinoja kehittää tekoälyjärjestelmää tai kouluttaa mallia ilman mahdollisesti
arkaluonteisia tai henkilötietoja tai käyttäen niitä mahdollisimman vähän?



Oletteko sisällyttäneet järjestelmään henkilötietoja koskevia ilmoitus- ja valvontamekanismeja
käyttötilanteen mukaan (esimerkiksi pätevä suostumus ja mahdollisuus perua suostumus tapauksen
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mukaan)?


Oletteko toteuttaneet toimenpiteitä yksityisyyden suojan parantamiseksi esimerkiksi salauksen,
anonymisoinnin ja aggregoinnin avulla?



Jos tietosuojavastaava on nimetty, osallistuiko tämä henkilö prosessiin jo varhaisesta vaiheesta
lähtien?
Tietojen laatu ja eheys:



Oletteko mukauttaneet järjestelmänne mahdollisiin asiaa koskeviin standardeihin (esimerkiksi ISO,
IEEE) tai laajalti hyväksyttyihin yhteyskäytäntöihin päivittäisen datan hallinnan osalta?



Oletteko laatineet tietojen keräystä, tallennusta, käsittelyä ja käyttöä koskevia valvontamekanismeja?



Oletteko arvioineet, missä määrin voitte valvoa käytettävien ulkoisten tietolähteiden laatua?



Oletteko ottaneet käyttöön prosesseja, joilla varmistetaan tietojenne laatu ja eheys? Harkitsitteko
muita prosesseja? Miten todennatte, etteivät tietueenne ole vaarantuneet tai niihin ei ole tehty
tietomurtoa?
Tietojen saatavuus:



4.

Mitä yhteyskäytäntöjä, prosesseja ja menettelyjä on noudatettu asianmukaisen datan hallinnan
suorittamiseksi ja varmistamiseksi?


Oletteko arvioineet, ketkä voivat saada käyttäjien tietoja ja missä tilanteissa?



Oletteko varmistaneet, että näillä henkilöillä on oikeus ja tarve saada tiedot sekä riittävä pätevyys
ymmärtääkseen tietosuojaperiaatteiden yksityiskohdat?



Oletteko varmistaneet, että käytössä on valvontamekanismi, joka kirjaa, milloin, missä, miten,
kenen toimesta ja mihin tarkoitukseen tietoihin päästiin käsiksi?

Läpinäkyvyys
Jäljitettävyys:



Oletteko ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa jäljitettävyys? Tähän saattaa
sisältyä seuraavien seikkojen dokumentointi:




Algoritmijärjestelmän suunnittelussa ja kehittämisessä käytetyt menetelmät:
o

sääntöperusteisen
tekoälyjärjestelmän
tapauksessa
ohjelmointimenetelmä tai se, miten malli on rakennettu

o

oppimiseen perustuvan tekoälyjärjestelmän tapauksessa olisi dokumentoitava
algoritmin koulutusmenetelmä, mukaan lukien se, mitä syötetietoja kerättiin ja valittiin
ja miten tämä tapahtui.

olisi

dokumentoitava

Algoritmijärjestelmän testauksessa ja validoinnissa käytetyt menetelmät:
o

sääntöperusteisen tekoälyjärjestelmän tapauksessa olisi dokumentoitava testauksessa ja
validoinnissa käytetyt skenaariot tai tapaukset
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o



oppimiseen perustuvan tekoälyjärjestelmän
testauksessa ja validoinnissa käytetyt tiedot.

tapauksessa

olisi

dokumentoitava

Algoritmijärjestelmän tulokset:
o

Algoritmin tulokset tai sen tekemät päätökset sekä mahdolliset erilaisista tapauksista
(esimerkiksi muista käyttäjien alaryhmistä) seuraavat muut päätökset olisi
dokumentoitava.

Selitettävyys:


Oletteko arvioineet, missä määrin tekoälyjärjestelmän päätökset ja siten sen tuottamat tulokset
voidaan ymmärtää?



Oletteko varmistaneet, että se, miksi järjestelmä teki tietyn valinnan, joka johti tiettyyn tulokseen,
voidaan selittää ymmärrettävästi kaikille selitystä haluaville käyttäjille?



Oletteko arvioineet, missä
päätöksentekoprosesseihin?



Oletteko arvioineet, miksi juuri tämä järjestelmä otettiin käyttöön tällä nimenomaisella alalla?



Oletteko arvioineet tätä järjestelmää koskevaa liiketoimintamallia (esimerkiksi miten se luo lisäarvoa
organisaatiolle)?



Oletteko ottaneet tulkittavuuden huomioon tekoälyjärjestelmän suunnittelussa alusta lähtien?

määrin

järjestelmän

päätökset

vaikuttavat

organisaation



Oletteko tutkineet mahdollisimman yksinkertaista ja tulkittavaa mallia ja yrittäneet käyttää sitä
kyseiseen sovellukseen?



Oletteko arvioineet, voidaanko koulutus- ja testaustietojanne analysoida? Voitteko muuttaa ja
päivittää niitä ajan mittaan?



Oletteko arvioineet, onko teillä mallin koulutuksen ja kehittämisen jälkeen mahdollisuuksia
tarkastella tulkittavuutta tai pääsettekö käsiksi mallin sisäiseen työnkulkuun?

Tiedotus:


Oletteko tiedottaneet (loppu)käyttäjille – vastuuvapauslausekkeella tai muulla keinoin – että he ovat
tekemisissä tekoälyjärjestelmän eivätkä ihmisen kanssa? Oletteko merkinneet tekoälyjärjestelmänne
sellaiseksi?



Oletteko ottaneet käyttöön mekanismeja, joilla käyttäjille tiedotetaan tekoälyjärjestelmän tulosten
taustalla olevista syistä ja perusteista?





Onko tämä ilmoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi aiotuille käyttäjille?



Oletteko laatineet prosesseja, joissa otetaan huomioon käyttäjien antama palaute ja käytetään
sitä järjestelmän mukauttamiseksi?



Oletteko tiedottaneet myös mahdollisuuksista tai havaituista riskeistä, kuten vääristymistä?



Oletteko harkinneet käyttötilanteen mukaan myös tiedotusta ja avoimuutta muita kohdeyleisöjä,
kolmansia osapuolia tai suurta yleisöä kohtaan?

Oletteko esittäneet selkeästi, mikä tekoälyjärjestelmän tarkoitus on ja kuka tai mikä saattaa hyötyä
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tuotteesta/palvelusta?



5.



Onko tuotteen käyttöskenaariot täsmennetty ja ilmoitettu selkeästi ottaen huomioon myös
vaihtoehtoiset viestintämuodot sen varmistamiseksi, että viesti on ymmärrettävä ja
asianmukainen sen käyttäjän kannalta, jolle viesti on suunnattu?



Oletteko pohtineet käyttötilanteen mukaan ihmisen psykologiaa ja mahdollisia rajoituksia, kuten
sekaannuksen, vahvistusharhan tai kognitiivisen väsymyksen riskiä?

Oletteko ilmoittaneet selkeästi tekoälyjärjestelmän ominaisuudet, rajoitukset ja mahdolliset puutteet:


kehittämisvaiheessa: sille, joka ottaa sen käyttöön tuotetta tai palvelua varten?



käyttöönottovaiheessa: loppukäyttäjälle tai kuluttajalle?

Monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus
Epäoikeudenmukaisen puolueellisuuden välttäminen:









Oletteko huolehtineet, että on olemassa strategia tai menettelyjä, joilla vältetään
epäoikeudenmukaisen vääristymän luominen tai vahvistaminen tekoälyjärjestelmässä sekä
syötetietojen käytön että algoritmin suunnittelun osalta?


Oletteko arvioineet ja ottaneet huomioon käytettyjen tietueiden koostumuksesta johtuvat
mahdolliset rajoitukset?



Oletteko pohtineet tietojen käyttäjien monimuotoisuutta ja edustavuutta? Oletteko testanneet
tiettyjä perusjoukkoja tai ongelmallisia käyttötilanteita?



Oletteko tutkineet käytettävissä olevia teknisiä välineitä ja käyttäneet niitä tietoja, mallia ja
suorituskykyä koskevan ymmärryksenne parantamiseksi?



Oletteko ottaneet käyttöön prosesseja, joilla testataan ja seurataan mahdollisia vääristymiä
järjestelmän kehittämis-, käyttöönotto- ja käyttövaiheissa?

Oletteko varmistaneet käyttötapauksen mukaan, että on olemassa mekanismi, jonka avulla muut
voivat hälyttää puolueellisuuteen, syrjintään tai tekoälyjärjestelmän huonoon suorituskykyyn
liittyvistä ongelmista?


Oletteko pohtineet selkeitä toimia ja viestintäkeinoja sen suhteen, miten ja kenelle tällaisista
ongelmista voidaan ilmoittaa?



Oletteko ottaneet huomioon (loppu)käyttäjien lisäksi myös muut, joihin tekoälyjärjestelmä
saattaa välillisesti vaikuttaa?

Oletteko arvioineet, voivatko päätökset mahdollisesti vaihdella samoissa olosuhteissa?


Jos voivat, oletteko pohtineet mahdollisia syitä tähän?



Jos päätökset vaihtelevat, oletteko laatineet mittausmekanismin, jolla mitataan tai arvioidaan
tällaisen vaihtelun mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin?

Oletteko huolehtineet siitä, että on olemassa asianmukainen ”oikeudenmukaisuuden” alustava
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määritelmä, jota sovelletaan kaikkien tekoälyjärjestelmienne suunnitteluun?


Käytetäänkö määritelmäänne yleisesti? Pohditteko muita määritelmiä ennen tämän määritelmän
valitsemista?



Suorititteko määrällisen analyysin tai mittauksen sovelletun oikeudenmukaisuuden määritelmän
mittaamiseksi ja testaamiseksi?



Oletteko laatineet mekanismeja, joilla varmistetaan tekoälyjärjestelmienne oikeudenmukaisuus?
Harkitsitteko muita mahdollisia mekanismeja?

Esteettömyys ja kaikkia palveleva suunnittelu:




Oletteko varmistaneet, että tekoälyjärjestelmässä otetaan huomioon monet erilaiset yksilölliset
mieltymykset ja kyvyt?


Oletteko arvioineet, voivatko henkilöt, joilla on erityistarpeita, vammaiset henkilöt tai
syrjäytymisvaarassa olevat käyttää tekoälyjärjestelmää? Miten tämä sisällytettiin järjestelmän
suunnitteluun ja miten se todennetaan?



Oletteko varmistaneet, että tekoälyjärjestelmää koskevat tiedot ovat myös apuvälineteknologiaa
käyttävien henkilöiden saatavilla?



Oletteko huolehtineet tämän yhteisön osallistumisesta tai kuulleet sitä tekoälyjärjestelmän
kehittämisvaiheessa?

Oletteko ottaneet huomioon tekoälyjärjestelmänne vaikutukset mahdollisiin käyttäjiin?


Ovatko kohdekäyttäjänne edustettuina ryhmässä, joka osallistuu tekoälyjärjestelmän
rakentamiseen? Onko se edustava laajemman väestön suhteen ottaen huomioon myös muut
ryhmät, joihin järjestelmä saattaa vaikuttaa pintapuolisesti?



Oletteko arvioineet, onko mahdollisesti olemassa henkilöitä tai ryhmiä, joihin kielteiset
seuraukset saattavat vaikuttaa kohtuuttomasti?



Oletteko saaneet palautetta muilta taustoiltaan ja kokemuksiltaan erilaisilta ryhmiltä?

Sidosryhmien osallistuminen:


Oletteko harkinneet mekanismia, jonka avulla eri sidosryhmät voivat osallistua tekoälyjärjestelmän
kehittämiseen ja käyttöön?



Oletteko valmistelleet tekoälyjärjestelmän käyttöönottoa organisaatiossanne tiedottamalla siitä
etukäteen järjestelmän vaikutuspiiriin kuuluville työntekijöille ja heidän edustajilleen ja
mahdollistamalla heidän osallistumisensa?

6.

Yhteiskunnallinen ja ekologinen hyvinvointi
Kestävä ja ympäristöystävällinen tekoäly:



Oletteko ottaneet käyttöön mekanismeja, joilla mitataan tekoälyjärjestelmän kehittämisen,
käyttöönoton ja käytön ympäristövaikutuksia (esimerkiksi datakeskuksen energiankulutusta,
datakeskuksen käyttämän energian tyyppiä jne.)?
38



Oletteko toteuttaneet toimenpiteitä, joilla vähennetään tekoälyjärjestelmänne elinkaaren aikana
aiheutuvia ympäristövaikutuksia?
Sosiaaliset vaikutukset:





Mikäli tekoälyjärjestelmä on suorassa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa:


Oletteko arvioineet, kannustaako tekoälyjärjestelmä luomaan tunnesiteitä ja empatiaa
järjestelmää kohtaan?



Oletteko varmistaneet, että tekoälyjärjestelmä ilmaisee selvästi, että sen sosiaalinen
vuorovaikutus on simuloitua eikä sillä ole kykyä ”ymmärtää” ja ”tuntea”?

Oletteko varmistaneet, että tekoälyjärjestelmän sosiaaliset vaikutukset ymmärretään hyvin? Oletteko
esimerkiksi varmistaneet, onko olemassa työpaikkojen menettämisen tai työvoiman osaamistason
heikentymisen riski? Mitä toimia on toteutettu tällaisten riskien torjumiseksi?
Yhteiskunta ja demokratia:



Oletteko arvioineet tekoälyjärjestelmän käytön laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka
kohdistuvat yksittäistä (loppu)käyttäjää laajemmalle, esimerkiksi sidosryhmiin, joihin järjestelmä
saattaa vaikuttaa välillisesti?

7.

Vastuuvelvollisuus
Tarkastettavuus:



Oletteko perustaneet mekanismeja, jotka helpottavat sisäisten ja/tai riippumattomien toimijoiden
suorittamia järjestelmän tarkastuksia, esimerkiksi varmistamalla jäljitettävyys ja kirjaamalla
tekoälyjärjestelmän prosessit ja tulokset?
Kielteisten vaikutusten minimointi ja niistä ilmoittaminen:



Oletteko suorittaneet tekoälyjärjestelmän riskin- tai vaikutustenarvioinnin, jossa otetaan huomioon
eri sidosryhmät, joihin järjestelmä vaikuttaa suoraan tai välillisesti?



Oletteko ottaneet käyttöön koulutusjärjestelmiä vastuuvelvollisuutta koskevien käytäntöjen
kehittämiseksi?


Mitkä ryhmän työntekijät tai osat osallistuvat tähän? Ulottuuko tämä kehittämisvaihetta
pidemmälle?



Annetaanko näissä koulutustilanteissa myös koulutusta tekoälyjärjestelmään sovellettavasta
mahdollisesta oikeuskehyksestä?



Oletteko harkinneet ”tekoälyn eettisen arviointilautakunnan” tai vastaavan mekanismin
perustamista käsittelemään yleisiä vastuuvelvollisuutta ja etiikkaa koskevia käytäntöjä, myös
mahdollisia epäselviä harmaita alueita?



Onko eettisten kysymysten ja vastuuvelvollisuuden valvonnan sisäisten aloitteiden tai järjestelmien
lisäksi saatavilla minkäänlaista ulkoista opastusta tai perustettiinko lisäksi tarkastusprosesseja?



Onko käytössä prosesseja, joilla kolmannet osapuolet (esimerkiksi tavarantoimittajat, kuluttajat,
jakelijat/myyjät) tai työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista haavoittuvuuksista, riskeistä tai
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vääristymistä tekoälyjärjestelmässä/sovelluksessa?
Kompromissien dokumentointi:


Oletteko perustaneet mekanismin, jolla yksilöidään tekoälyjärjestelmään liittyvät merkitykselliset
edut ja arvot ja mahdolliset kompromissit niiden välillä?



Mitä prosessia käytätte tällaisia kompromisseja koskevien päätösten tekemiseen? Oletteko
varmistaneet kompromisseja koskevien päätösten dokumentoinnin?
Muutoksenhaku:



Oletteko laatineet asianmukaiset mekanismit, joiden avulla voidaan hakea muutosta, mikäli aiheutuu
vahinkoa tai haitallisia vaikutuksia?



Oletteko ottaneet käyttöön mekanismeja, joilla annetaan tietoa (loppu)käyttäjille / kolmansille
osapuolille muutoksenhakumahdollisuuksista?

Kehotamme kaikkia sidosryhmiä testaamaan tätä arviointilistaa käytännössä ja antamaan palautetta sen
toteutettavuudesta, täydellisyydestä ja merkityksellisyydestä tietyn tekoälysovelluksen tai -alan kannalta
sekä päällekkäisyydestä tai täydentävyydestä suhteessa nykyisiin vaatimustenmukaisuus- tai
arviointiprosesseihin. Tämän palautteen perusteella tarkistettu versio luotettavan tekoälyn arviointilistasta
esitetään komissiolle vuoden 2020 alussa.
Luvun III keskeiset ohjeet:
 Laadi tekoälyjärjestelmän suunnittelu-, käyttöönotto- tai käyttövaiheessa luettelo kysymyksistä, jotka
tulee ottaa huomioon luotettavan tekoälyn arvioinnissa, ja mukauta sitä järjestelmän käyttötilanteen
mukaan.
 Pidä mielessä, että tällainen arviointilista ei ole koskaan tyhjentävä. Tekoälyn luotettavuutta ei takaa
ruutujen rastittaminen, vaan luotettavuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, jossa tunnistetaan
vaatimuksia, arvioidaan ratkaisuja ja pyritään yhä parempiin tuloksiin tekoälyjärjestelmän koko elinkaaren
ajan sekä osallistetaan sidosryhmiä siihen.

C.

ESIMERKKEJÄ TEKOÄLYN MAHDOLLISUUKSISTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ MERKITTÄVISTÄ HUOLENAIHEISTA

(121) Seuraavassa jaksossa esitetään esimerkkejä kannustettavasta tekoälyn kehittämisestä ja käytöstä sekä

esimerkkejä siitä, miten tekoälyn kehittäminen, käyttöönotto tai käyttö voi olla vastoin arvojamme ja
aiheuttaa erityisiä huolenaiheita. On löydettävä tasapaino sen välillä, mitä tekoälyllä pitäisi ja mitä sillä voidaan
tehdä, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, mitä tekoälyllä ei pitäisi tehdä.
1.

Esimerkkejä luotettavan tekoälyn mahdollisuuksista

(122) Luotettava tekoäly voi tarjota hyvän mahdollisuuden tukea yhteiskunnan polttavien haasteiden, kuten väestön

ikääntymisen, sosiaalisen eriarvoisuuden kasvun ja ympäristön pilaantumisen, lieventämistä. Tämä potentiaali
on otettu huomioon myös maailmanlaajuisesti, esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa 57.
57

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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Seuraavassa jaksossa tarkastellaan, miten voidaan kannustaa eurooppalaista tekoälystrategiaa, jolla puututaan
joihinkin näistä haasteista.
a.

Ilmastotoimet ja kestävä infrastruktuuri

(123) Vaikka ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi olla poliittisten päättäjien ensisijaisena tavoitteena kaikkialla

maailmassa, digitalisaatio ja luotettava tekoäly tarjoavat valtavat mahdollisuudet vähentää ihmisen vaikutusta
ympäristöön ja mahdollistaa energian ja luonnonvarojen taloudellinen ja tehokas käyttö. 58 Luotettava tekoäly
voidaan esimerkiksi yhdistää massadataan energiatarpeiden havaitsemiseksi tarkemmin, mikä tehostaa
energiainfrastruktuuria ja energian käyttöä.59
(124) Esimerkiksi julkisen liikenteen kaltaisilla aloilla älykkäiden liikennejärjestelmien tekoälyjärjestelmiä60 voidaan

käyttää minimoimaan jonoja, optimoimaan reittien suunnittelua, mahdollistamaan näkövammaisten suurempi
riippumattomuus61, optimoimaan energiatehokkaiden moottorien käyttö ja tehostamaan siten hiilestä
irtautumista sekä vähentämään ympäristöjalanjälkeä vihreämmän yhteiskunnan luomiseksi. Nykyisin
maailmassa kuolee joka 23. sekunti ihminen auto-onnettomuudessa.62 Tekoälyjärjestelmät voisivat auttaa
vähentämään kuolemantapauksia merkittävästi esimerkiksi parantamalla reaktioaikoja ja sääntöjen
noudattamista.63

b.

Terveys ja hyvinvointi

(125) Tekoälyteknologiaa voidaan käyttää – ja sitä käytetään jo nyt – muuttamaan hoitoa älykkäämmäksi ja

kohdennetummaksi ja ehkäisemään hengenvaarallisia sairauksia. 64 Lääkärit ja terveysalan ammattilaiset voivat
mahdollisesti tehdä tarkemman ja yksityiskohtaisemman analyysin potilaan monitahoisista terveystiedoista jo
ennen tämän sairastumista ja antaa räätälöityä ehkäisevää hoitoa. 65 Euroopan väestön ikääntymisen
kontekstissa tekoäly ja robotiikka voivat olla arvokkaita välineitä, joilla avustetaan hoitotyöntekijöitä ja tuetaan
vanhustenhoitoa66 sekä seurataan potilaiden tilaa reaaliajassa, mikä pelastaa ihmishenkiä. 67
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Useilla EU:n hankkeilla pyritään kehittämään älykkäitä verkkoja ja energian varastointia, joilla voidaan edistää
onnistunutta digitaalisesti tuettua energiasiirtymää muun muassa tekoälypohjaisilla ja muilla digitaalisilla ratkaisuilla. Näiden
yksittäisten hankkeiden täydentämiseksi komissio on käynnistänyt BRIDGE-aloitteen, jonka avulla meneillään olevat Horisontti
2020 -puiteohjelman älykkäitä verkkoja ja energian varastointia koskevat hankkeet voivat luoda yhteisen käsityksen
monialaisista kysymyksistä: https://www.h2020-bridge.eu/
59
Ks. esimerkiksi Encompass-hanke: http://www.encompass-project.eu/
60
Uudet tekoälypohjaiset ratkaisut auttavat kaupunkeja valmistautumaan tulevaisuuden liikkuvuuteen. Ks. esimerkiksi EU:n
rahoittama Fabulos-hanke: https://fabulos.eu/
61
Ks. esimerkiksi PRO4VIP-hanke, joka on osa European Vision 2020 -strategiaa, jolla torjutaan ehkäistävissä olevaa,
erityisesti ikääntymisestä johtuvaa sokeutta. Liikkuvuus ja suuntataju olivat yksi hankkeen painopistealoista.
62
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
63
Esimerkiksi eurooppalaisella UP-Drive -hankkeella pyritään ratkaisemaan hahmotellut liikenteeseen liittyvät haasteet
tuottamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ajoneuvojen asteittaisen automatisoinnin ja yhteistyön, millä helpotetaan
turvallisemman, osallistavamman ja kohtuuhintaisen liikennejärjestelmän luomista. https://up-drive.eu/
64
Ks. esimerkiksi REVOLVER-hanke (Repeated Evolution of Cancer): https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancertreatment/87958/, tai Murab-hanke, jossa tehdään tarkempia biopsioita ja pyritään diagnosoimaan syöpä ja muita sairauksia
nykyistä nopeammin: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/murab-eu-funded-project-success-story
65
Ks. esimerkiksi Live INCITE -hanke: www.karolinska.se/en/live-incite Tämä terveyspalvelujen tuottajien konsortio
haastaa alan kehittämään älykkäitä tekoäly- ja muita TVT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat elintapoihin puuttumisen
perioperatiivisessa prosessissa. Tavoitteena on tuottaa uusia innovatiivisia sähköisen terveydenhoidon ratkaisuja, joilla voidaan
vaikuttaa potilaisiin yksilöllisesti ja toteuttaa heidän elämäntavoissaan tarvittavat muutokset sekä ennen leikkausta että sen
jälkeen, jotta terveydenhoidon tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
66
EU:n rahoittama CARESSES-hanke koskee vanhustenhoidossa käytettäviä robotteja, ja siinä keskitytään niiden
kulttuuriseen herkkyyteen: ne mukauttavat käyttäytymis- ja puhetapansa avustamansa vanhuksen kulttuuriin ja tapoihin:
http://caressesrobot.org/en/project/ Ks. myös Alfred-niminen tekoälysovellus, virtuaalinen avustaja, joka auttaa ikääntyneitä
henkilöitä pysymään aktiivisina: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-olderpeople-stay-active EMPATTICS-hankkeessa (EMpowering PAtients for a BeTTer Information and improvement of the
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(126) Luotettavasta tekoälystä voi olla apua myös laajemmin. Se voi esimerkiksi tutkia ja havaita yleisiä

kehityssuuntauksia terveydenhuolto- ja hoitosektorilla68 ja edistää sairauksien varhaisempaa havaitsemista,
tehostaa lääkkeiden kehittämistä, tehdä hoidoista kohdennetumpia 69 ja viime kädessä pelastaa enemmän
ihmishenkiä.
c.

Laadukas koulutus ja digitalisaatio

(127) Uudet teknologiset, taloudelliset ja ympäristöhaasteet edellyttävät, että yhteiskunnan on toimittava

ennakoivammin. Hallituksilla, teollisuuden johtajilla, koulutuslaitoksilla ja ammattiliitoilla on vastuu varmistaa,
että kansalaisilla on digitaaliaikaan siirtyessään oikeat taidot tulevaisuuden työpaikkoja varten. Luotettava
tekoälyteknologia voisi auttaa ennustamaan tarkemmin, mihin tehtäviin ja ammatteihin teknologia vaikuttaa
häiritsevästi, mitä uusia tehtäviä syntyy ja mitä taitoja tarvitaan. Tämä voisi auttaa hallituksia, ammattiliittoja
ja elinkeinoelämää suunnittelemaan työntekijöiden (uudelleen)koulutusta. Se voisi myös antaa irtisanomista
pelkääville kansalaisille kehitysreitin uusiin tehtäviin.
(128) Lisäksi tekoäly voi olla erinomainen väline koulutuksellisen eriarvoisuuden torjumiseksi ja sellaisten

yksilöllisten ja mukautettavien koulutusohjelmien luomiseksi, joilla voidaan auttaa kaikkia hankkimaan uusia
pätevyyksiä, taitoja ja osaamista kunkin oppimiskyvyn mukaan. 70 Se voisi sekä nopeuttaa oppimista että
parantaa koulutuksen laatua perusasteen koulutuksesta yliopistoihin.

2.

Esimerkkejä tekoälyyn liittyvistä merkittävistä huolenaiheista

(129) Merkittävä tekoälyyn liittyvä ongelma syntyy, kun jotakin luotettavan tekoälyn osa-alueista rikotaan. Monet

jäljempänä luetelluista huolenaiheista kuuluvat jo voimassa olevien oikeudellisten vaatimusten
soveltamisalaan, jotka ovat pakollisia ja joita siten on noudatettava. Silloinkin, kun on osoitettu, että
oikeudelliset vaatimukset on täytetty, niillä ei kuitenkaan ehkä ratkaista kaikkia mahdollisesti syntyviä eettisiä
ongelmia. Koska käsityksemme sääntöjen ja eettisten periaatteiden asianmukaisuudesta väistämättä kehittyy
ja saattaa muuttua ajan mittaan, seuraava ohjeellinen luettelo huolenaiheista saattaa lyhentyä tai laajentua tai
sitä saatetaan muokata tai päivittää tulevaisuudessa.
a.

Henkilöiden tunnistaminen ja seuraaminen tekoälyn avulla

(130) Tekoälyn avulla sekä julkiset että yksityiset toimijat voivat tunnistaa yksittäisiä henkilöitä jatkuvasta

tehokkaammin. Huomionarvoisia esimerkkejä skaalautuvasta tekoälyyn perustuvasta tunnistusteknologiasta
ovat kasvojentunnistus ja muut biometrisiä tietoja käyttävät ei-vapaaehtoiset tunnistusmenetelmät (kuten
valheenpaljastus, persoonallisuuden arviointi mikroilmeiden avulla ja automaattinen äänentunnistus).
Communication Systems) tutkitaan ja määritellään, miten terveysalan ammattilaiset ja potilaat käyttävät tieto- ja
viestintätekniikkaa, tekoälyjärjestelmät mukaan luettuna, potilaita koskevien toimenpiteiden suunnitteluun ja heidän fyysisen ja
henkisen tilansa kehittymisen seurantaan: www.empattics.eu
67
Ks. esimerkiksi MyHealth Avatar (www.myhealthavatar.eu), joka esittää potilaan terveydentilan digitaalisessa
muodossa. Tutkimushankkeessa on julkaistu sovellus ja verkkoalusta, joka kerää henkilön pitkän aikavälin digitaaliset
terveystiedot ja jonka avulla nämä ovat myös saatavilla. Tämä tapahtuu elinikäisen terveyskumppanin (”avatarin”) muodossa.
MyHealthAvatar ennustaa myös henkilön aivohalvauksen, diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien ja kohonneen
verenpaineen riskin.
68
Ks. esimerkiksi ENRICHME-hanke (www.enrichme.eu), jolla pyritään torjumaan ikääntyvän väestön kognitiivisten
kykyjen asteittaista heikkenemistä. Integroitu tietotekniikka-avusteisen asumisen alusta ja pitkän aikavälin seurantaa suorittava
vuorovaikutteinen liikkuva palvelurobotti auttavat ikääntyneitä säilyttämään riippumattomuutensa ja pysymään aktiivisina
pidempään.
69
Ks. esimerkiksi tekoälyn käyttö Sophia Genetics -yrityksessä, joka hyödyntää tilastollista päättelyä, hahmontunnistusta ja
koneoppimista genomiikka- ja radiomiikkatietojen arvon maksimoimiseksi: https://www.sophiagenetics.com/home.html
70
Ks. esimerkiksi MaTHiSiS-hanke, jolla pyritään tuottamaan kehittyneistä teknisistä laitteista ja algoritmeista koostuva
ratkaisu mukavassa oppimisympäristössä tapahtuvaa tunnepohjaista oppimista varten: (http://mathisis-project.eu/). Ks myös
IBM:n Watson Classroom tai Century Tech -alusta.
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Henkilöiden tunnistus on joskus eettisten periaatteiden mukainen toivottava tulos (esimerkiksi petosten,
rahanpesun tai terrorismin rahoituksen paljastamisessa). Automaattiseen tunnistukseen liittyy kuitenkin
vakavia sekä oikeudellisia että eettisiä huolenaiheita, koska sillä saattaa olla odottamattomia vaikutuksia
monilla psykologisilla ja sosiokulttuurisilla tasoilla. Valvontatekniikoiden oikeasuhteinen käyttö tekoälyn alalla
on tarpeen Euroopan kansalaisten itsemääräämisoikeuden säilyttämiseksi. Luotettavan tekoälyn aikaan
saamiseksi on tärkeää määritellä selkeästi, voidaanko – ja jos voidaan, milloin ja miten – tekoälyä käyttää
henkilöiden automatisoituun tunnistamiseen, ja erottaa toisistaan yhtäältä henkilön tunnistaminen ja toisaalta
tämän jäljittäminen ja seuraaminen samoin kuin kohdennettu valvonta ja joukkovalvonta. Tällaisen
teknologian käyttö on selkeästi sallittava voimassa olevassa lainsäädännössä.71 Jos tällaisen toiminnan
oikeusperustana on ”suostumus”, on laadittava käytännön keinoja 72, jotka mahdollistavat mielekkään ja
todennetun suostumuksen antamisen sille, että henkilön saa tunnistaa automaattisesti tekoälyn tai vastaavan
teknologian avulla. Tämä koskee myös sellaisten ”anonymisoitujen” henkilötietojen käyttöä, jotka voidaan
palauttaa sellaiseen muotoon, josta henkilöt voidaan tunnistaa.
b.

Piilotetut tekoälyjärjestelmät

(131) Ihmisten olisi aina tiedettävä, ovatko he suorassa vuorovaikutuksessa toisen ihmisen vai koneen kanssa, ja

tekoälyalan toimijoiden vastuulla on huolehtia tästä luotettavalla tavalla. Tästä syystä tekoälyalan toimijoiden
olisi varmistettava, että ihmisille ilmoitetaan, että he ovat vuorovaikutuksessa tekoälyjärjestelmän kanssa, tai
että he voivat pyytää tätä koskevia tietoja ja todentaa ne (esimerkiksi selkeiden ja avoimien
vastuuvapauslausekkeiden avulla). On syytä huomata, että on olemassa rajatapauksia, jotka mutkistavat asiaa
(esimerkiksi ihmisen puhuma ääni, joka on suodatettu tekoälyn avulla). Olisi muistettava, että ihmisten ja
koneiden sekoittamisella toisiinsa voi olla monenlaisia seurauksia, kuten tunnesiteet, vaikuttaminen tai
ihmisen arvon kaventuminen.73 Ihmisen kaltaisten robottien kehittämisestä 74 olisi tästä syystä tehtävä
perusteellinen eettinen arviointi.
c.

Perusoikeuksien vastainen tekoälyyn perustuva kansalaisten pisteyttäminen

(132) Yhteiskuntien olisi pyrittävä suojelemaan kaikkien kansalaisten vapautta ja itsemääräämisoikeutta.

Kaikenlainen kansalaisten pisteyttäminen saattaa johtaa tämän itsemääräämisoikeuden menettämiseen ja
vaarantaa syrjimättömyyden periaatteen. Pisteytystä olisi käytettävä vain, jos sille on selvä peruste ja jos
toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja oikeudenmukaisia. Viranomaisten tai yksityisten toimijoiden suorittama
laajamittainen ja kaikki seikat kattava kansalaisten normatiivinen pisteytys (”moraalisen persoonallisuuden” tai
”eettisen integriteetin” yleinen arviointi) vaarantaa nämä arvot etenkin, jos sitä ei käytetä perusoikeuksien
mukaisesti, vaan suhteettomasti ja ilman rajattua ja ilmoitettua legitiimiä tarkoitusta.
(133) Nykyisin kansalaisten pisteyttämistä – laajemmassa tai suppeammassa mittakaavassa – käytetään jo usein

puhtaasti kuvailevissa ja alakohtaisissa pisteytyksissä (esimerkiksi koulutusjärjestelmät, sähköinen oppiminen
ja ajokortit). Näissä kapeammissa sovelluksissakin kansalaisten käytettävissä olisi oltava täysin läpinäkyvä
menettely, joka sisältää tietoja pisteytysprosessista sekä sen tarkoituksesta ja menetelmistä. On huomattava,
että läpinäkyvyys ei voi estää syrjintää tai varmistaa oikeudenmukaisuutta eikä se ole yleislääke pisteytyksen
ongelmiin. Ihannetapauksessa on annettava mahdollisuus jättäytyä pisteytysmekanismin ulkopuolelle ilman
haittaa – muussa tapauksessa on tarjottava mekanismeja pistemäärien kyseenalaistamiseksi ja korjaamiseksi.
Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa osapuolten välillä vallitsee vallan epätasapaino. Tällainen
ulkopuolelle jättäytymisen mahdollisuus olisi varmistettava teknologian suunnittelussa, jos tämä on tarpeen
71

Tässä suhteessa voidaan vedota yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan, jossa säädetään muun muassa, että tietojen
käsittely on lainmukaista vain, jos sille on pätevä oikeudellinen peruste.
72

Kuten internetissä olevat nykyiset tietoisen suostumuksen antamismekanismit osoittavat, kuluttajat antavat tavallisesti
suostumuksensa asiaa sen suuremmin harkitsematta. Näin ollen näitä mekanismeja tuskin voidaan pitää käytännöllisinä.
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
Tämä koskee myös tekoälyyn perustuvia avatareja.
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perusoikeuksien noudattamisen kannalta demokraattisessa yhteiskunnassa.
d.

Tappavat autonomiset asejärjestelmät

(134) Tällä hetkellä tuntematon määrä maita ja teollisuudenaloja tutkivat ja kehittävät tappavia autonomisia

asejärjestelmiä, jotka vaihtelevat itse maalinsa valitsevista ohjuksista oppiviin koneisiin, joilla on kognitiiviset
taidot päättää ilman ihmisen osallistumista, ketä vastaan, milloin ja missä taistellaan. Tähän liittyy
perustavanlaatuisia eettisiä ongelmia, kuten se, että se saattaa johtaa ennennäkemättömään
hallitsemattomaan asevarustelukilpailuun ja luoda sotilaallisia toimintaympäristöjä, joissa ihmisen hallinta on
lähes täysin poistettu ja toimintahäiriöiden riskejä ei ole ratkaistu. Euroopan parlamentti on vaatinut, että
määritellään kiireellisesti oikeudellisesti sitova yhteinen kanta, jolla puututaan ihmisen hallinnan ja valvonnan,
vastuuvelvollisuuden sekä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
ja sotilaallisten strategioiden täytäntöönpanon eettisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. 75 Me muistutamme, että
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan Euroopan unionin tavoitteena on edistää rauhaa, ja
tuemme Euroopan parlamentin 12. syyskuuta 2018 antamaa päätöslauselmaa ja kaikkia siihen liittyviä
tappavia autonomisia asejärjestelmiä koskevia toimia.
e.

Mahdolliset pidemmän aikavälin ongelmat

(135) Tekoälyn kehittäminen on yhä alakohtaista ja edellyttää hyvin koulutettuja ihmistutkijoita ja -insinöörejä, jotka

määrittävät täsmälleen sen tavoitteet. Ekstrapoloimalla tulevaisuuteen pidemmällä aikajanalla voidaan
kuitenkin tehdä oletuksia tietyistä merkittävistä pitkän aikavälin ongelmista 76. Riskiperusteisen
lähestymistavan mukaan nämä huolenaiheet olisi otettava huomioon mahdollisia ”tuntemattomia
tuntemattomia” ja niin kutsuttuja ”mustia joutsenia” silmällä pitäen.77 Näiden ongelmien mittavien
vaikutusten sekä vastaavan kehityksen nykyisen epävarmuuden vuoksi näitä aiheita on syytä arvioida
säännöllisesti.

D. PÄÄTELMÄT
(136) Tämä asiakirja muodostaa tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän (AI HLEG) laatimat tekoälyä

koskevat eettiset ohjeet.
(137) Me olemme tietoisia niistä myönteisistä vaikutuksista, joita tekoälyjärjestelmillä on jo nyt ja myös

vastaisuudessa sekä kaupallisesti että yhteiskunnallisesti. Haluamme kuitenkin yhtä lailla varmistaa, että tähän
teknologiaan liittyviä riskejä ja muita haitallisia vaikutuksia käsitellään asianmukaisesti ja oikeasuhteisesti
tekoälyä sovellettaessa. Tekoälyn mukanaan tuomat muutokset ovat sekä transformatiivisia että disruptiivisia,
ja sen kehitystä ovat viime vuosina helpottaneet saatavilla olevan digitaalisen datan valtava määrä,
laskentatehon ja tallennuskapasiteetin suuret tekniset edistysaskeleet sekä tekoälyn menetelmien ja
välineiden merkittävät tieteelliset ja tekniset innovaatiot. Tekoälyjärjestelmät vaikuttavat vastaisuudessakin
yhteiskuntaan ja kansalaisiin tavoilla, joita emme pysty vielä kuvittelemaankaan.
(138) Tässä yhteydessä on tärkeää rakentaa luottamuksen arvoisia tekoälyjärjestelmiä, sillä ihmiset voivat nauttia

niiden hyödyistä luottavaisina ja täysimääräisesti vain, jos teknologia sekä sen taustalla olevat prosessit ja
ihmiset ovat luotettavia. Näitä ohjeita laadittaessa perustavoitteenamme on näin ollen ollut luotettava
tekoäly.
(139) Luotettava tekoäly koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) sen olisi oltava lainmukaista ja noudatettava kaikkia

sovellettavia lakeja ja asetuksia, 2) sen olisi oltava eettistä ja varmistettava eettisten periaatteiden ja arvojen
75

Euroopan parlamentin päätöslauselma (2018/2752(RSP)).
Vaikka jotkut pitävät yleistä tekoälyä, tekotietoisuutta, keinotekoisia moraalisia toimijoita, superälyä tai muuntuvaa tekoälyä
mahdollisina esimerkkeinä tällaisista pitkän aikavälin ongelmista (joita tällä hetkellä ei esiinny), monet muut pitävät niitä epärealistisina.
77
Mustalla joutsenella tarkoitetaan erittäin harvinaista – niin harvinaista, että sitä ei ehkä koskaan ole havaittu – mutta voimakkaasti
vaikuttavaa tapausta. Näin ollen sen todennäköisyys voidaan tavallisesti arvioida vain erittäin epävarmasti.
76
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noudattaminen ja 3) sen olisi oltava sekä teknisesti että sosiaalisesti luotettavaa, sillä vaikka tarkoitus olisi
hyvä, tekoälyjärjestelmät eivät saa aiheuttaa tahatonta haittaa. Kukin osa-alue on välttämätön mutta ei
riittävä luotettavan tekoälyn aikaan saamiseksi. Ihannetapauksessa kaikki kolme osatekijää toimivat yhdessä
harmonisesti ja päällekkäin. Jos jännitteitä syntyy, ne olisi pyrittävä sovittamaan yhteen.
(140) Luvussa I esiteltiin perusoikeudet ja vastaavat eettiset periaatteet, jotka ovat keskeisen tärkeitä tekoälyn

yhteydessä. Luvussa II lueteltiin seitsemän keskeistä vaatimusta, jotka tekoälyjärjestelmien olisi täytettävä
luotettavan tekoälyn toteuttamiseksi. Siinä ehdotettiin sekä teknisiä että muita menetelmiä, joista voi olla
apua niiden täyttämisessä. Luvussa III esitettiin luotettavan tekoälyn arviointilista, joka voi auttaa
konkretisoimaan näitä seitsemää vaatimusta. Viimeisessä jaksossa esitettiin esimerkkejä tekoälyjärjestelmiin
liittyvistä hyödyllisistä mahdollisuuksista ja merkittävistä huolenaiheista, joista toivomme viriävän
lisäkeskustelua.
(141) Euroopalla on ainutlaatuinen näköalapaikka, joka perustuu siihen, että kansalaiset ovat sen pyrkimyksissä

keskeisellä sijalla. Tämä painopiste on osa Euroopan unionin keskeistä perimää, joka on kirjattu unionin
perussopimuksiin. Tämä asiakirja on osa visiota, jolla edistetään luotettavaa tekoälyä, jonka pohjalta Eurooppa
voi näkemyksemme mukaan ottaa johtoaseman innovatiivisten, viimeisen kehityksen mukaisten
tekoälyjärjestelmien alalla. Tämä kunnianhimoinen visio auttaa varmistamaan Euroopan kansalaisten
hyvinvoinnin sekä yksilöinä että yhteisönä. Tavoitteenamme on luoda ”luotettavan eurooppalaisen tekoälyn”
kulttuuri, jonka avulla kaikki voivat nauttia tekoälyn hyödyistä perusarvojamme – perusoikeuksia, demokratiaa
ja oikeusvaltioperiaatetta – kunnioittavalla tavalla.
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SANASTO
(142) Tämä sanasto liittyy näihin ohjeisiin, ja sen on tarkoitus auttaa ymmärtämään tässä asiakirjassa käytettyjä

termejä.
Tekoäly tai tekoälyjärjestelmät
(143) Tekoälyjärjestelmät ovat ihmisten suunnittelemia 78 ohjelmisto- ja mahdollisesti myös laitteistojärjestelmiä,

joille annetaan monitahoinen tavoite ja jotka toimivat fyysisessä tai digitaalisessa ulottuvuudessa
havainnoimalla ympäristöä hankkimalla dataa, tulkitsemalla kerätyn jäsennellyn tai jäsentämättömän datan,
tekemällä päätelmiä tästä datasta johdetusta tietämyksestä tai käsittelemällä siitä johdettuja tietoja ja
tekemällä päätöksen parhaasta toimesta tai toimista annetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tekoälyjärjestelmät
voivat joko käyttää symbolisia sääntöjä tai oppia numeerisen mallin, ja ne voivat myös mukauttaa
käyttäytymistään analysoimalla, miten niiden aiemmat toimet vaikuttivat ympäristöön.
(144) Tieteenalana tekoälyyn sisältyy useita lähestymistapoja ja tekniikoita, kuten koneoppiminen (josta

syväoppiminen ja vahvistusoppiminen ovat erityisiä esimerkkejä), konepäättely (johon sisältyy suunnittelu,
aikataulutus, tietämyksen esittäminen ja päättely, haku ja optimointi) ja robotiikka (johon sisältyy hallinta,
havainnointi, sensorit ja toimilaitteet sekä kaikkien muiden tekniikoiden integrointi kyberfyysisiin
järjestelmiin).
(145) Samanaikaisesti tämän asiakirjan kanssa julkaistaan erillinen AI HLEG:n laatima asiakirja, jossa käsitellään

lähemmin tässä asiakirjassa käytettyä tekoälyjärjestelmien määritelmää. Sen otsikko on ”Tekoälyn määritelmä:
tärkeimmät valmiudet ja tieteenalat”.
Tekoälyalan toimijat
(146) Tekoälyalan toimijoilla tarkoitetaan kaikkia henkilöitä tai organisaatioita, jotka kehittävät (mukaan lukien

tutkimus, suunnittelu tai tietojen toimittaminen), ottavat käyttöön (mukaan lukien toteutus) tai käyttävät
tekoälyjärjestelmiä. Määritelmä ei kata niitä, jotka käyttävät tekoälyjärjestelmiä loppukäyttäjän tai kuluttajan
ominaisuudessa.
Tekoälyjärjestelmän elinkaari
(147) Tekoälyjärjestelmän elinkaari kattaa sen kehittämisvaiheen (mukaan lukien tutkimus, suunnittelu, tietojen

toimittaminen ja rajoitetut kokeilut), käyttöönottovaiheen (mukaan lukien toteutus) ja käyttövaiheen.
Tarkastettavuus
(148) Tarkastettavuudella tarkoitetaan sitä, että tekoälyjärjestelmän algoritmit, tiedot ja suunnitteluprosessit

voidaan arvioida. Se on yksi niistä seitsemästä vaatimuksesta, jotka luotettavan tekoälyjärjestelmän olisi
täytettävä. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että liiketoimintamalleja koskevien tietojen ja
tekoälyjärjestelmään liittyvien teollis- ja tekijänoikeuksien täytyisi aina olla julkisesti saatavilla. Jäljitettävyyden
ja kirjausmekanismien varmistaminen tekoälyjärjestelmän varhaisesta suunnitteluvaiheesta alkaen voi auttaa
tekemään järjestelmästä tarkastettavan.
Vääristymä
(149) Vääristymä on puolueellisuutta jotakin henkilöä, kohdetta tai kantaa vastaan tai sen puolesta. Vääristymiä voi

syntyä tekoälyjärjestelmissä monin tavoin. Datavetoisissa, kuten koneoppimisen avulla tuotetuissa,
tekoälyjärjestelmissä vääristymä tietojen keräämisessä ja koulutuksessa saattaa esimerkiksi johtaa siihen, että
tekoälyjärjestelmä toimii puolueellisesti. Logiikkaan perustuvissa, esimerkiksi sääntöperusteisissa
tekoälyjärjestelmissä vääristymä voi syntyä siitä, miten tietämysinsinööri suhtautuu tietyssä tilanteessa
sovellettaviin sääntöihin. Vääristymä voi syntyä myös verkossa tapahtuvan oppimisen ja vuorovaikutuksen
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avulla tapahtuvan mukautumisen seurauksena. Se voi johtua myös yksilöllistämisestä, jossa käyttäjille
esitetään suosituksia tai tietosyötteitä, jotka on räätälöity käyttäjän mieltymysten mukaisiksi. Se ei välttämättä
liity ihmisestä johtuvaan vääristymään tai ihmisen suorittamaan tietojen keräykseen. Vääristymä voi syntyä
esimerkiksi siitä, että järjestelmää käytetään vain rajallisissa konteksteissa, jolloin sitä ei ole mahdollisuutta
yleistää muihin konteksteihin. Vääristymä voi olla myönteinen tai kielteinen, tahallinen tai tahaton. Tietyissä
tapauksissa vääristymä voi johtaa syrjiviin ja/tai epäoikeudenmukaisin tuloksiin. Tätä kutsutaan tässä
asiakirjassa epäoikeudenmukaiseksi puolueellisuudeksi.
Etiikka
(150) Etiikka on eräs filosofian osa-alue. Yleisesti ottaen se tutkii sellaisia kysymyksiä kuin ”mikä on hyvä teko”, mikä

on ihmiselämän arvo”, ”mitä on oikeudenmukaisuus” tai ”mitä on hyvä elämä”. Etiikassa tieteenalana on neljä
merkittävää tutkimusalaa: i) metaetiikka, joka käsittelee lähinnä normatiivisten lauseiden merkitystä ja
viittaussuhteita sekä kysymystä siitä, miten niiden totuusarvot voidaan määritellä (jos niillä on totuusarvoja);
ii) normatiivinen etiikka, joka on käytännön keino määrittää moraalinen toimintatapa tarkastelemalla oikean ja
väärän teon vaatimuksia ja osoittamalla arvo tietyille teoille; iii) deskriptiivinen eli kuvaileva etiikka, jossa
tarkoituksena on tutkia empiirisesti ihmisten moraalista käyttäytymistä ja moraalikäsityksiä; sekä iv) soveltava
etiikka, joka koskee sitä, mitä olemme velvollisia tekemään (tai mitä saamme tehdä) tietyssä (usein
historiallisesti uudessa) tilanteessa tai tietyllä toimintamahdollisuuksien (joista usein ei ole ennakkotapauksia)
alalla. Soveltava etiikka käsittelee tosielämän tilanteita, joissa päätöksiä on tehtävä nopeasti ja usein
rationaalisuudesta tinkien. Tekoälyn etiikkaa pidetään yleisesti yhtenä soveltavan etiikan osa-alueena, jossa
keskitytään tekoälyn kehittämisen, käyttöönoton ja käytön herättämiin normatiivisiin kysymyksiin.
(151) Eettisissä keskusteluissa käytetään usein termejä ”moraalinen” ja ”eettinen”. Termi ”moraalinen” viittaa

konkreettisiin tosiasiallisiin käyttäytymismalleihin, tapoihin ja tottumuksiin, joita esiintyy tietyissä
kulttuureissa, ryhmissä tai yksilöissä tiettynä aikana. Termi ”eettinen” viittaa tällaisen konkreettisen toiminnan
ja käyttäytymisen arviointiin järjestelmällisestä akateemisesta näkökulmasta.
Eettinen tekoäly
(152) Tässä asiakirjassa eettisellä tekoälyllä tarkoitetaan sellaista tekoälyn kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä,

jolla varmistetaan eettisten normien, mukaan lukien perusoikeudet erityisinä moraalisina oikeuksina, eettisten
periaatteiden ja niihin liittyvien ydinarvojen noudattaminen. Se on toinen kolmesta keskeisestä luotettavan
tekoälyn aikaan saamisen edellytyksestä.
Ihmiskeskeinen tekoäly
(153) Ihmiskeskeisessä lähestymistavassa tekoälyyn pyritään varmistamaan, että inhimilliset arvot ovat keskeisessä

asemassa tekoälyjärjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa, käytössä ja valvonnassa, varmistamalla muun
muassa Euroopan unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien
noudattaminen. Niitä kaikkia yhdistää ihmisarvon kunnioittamisesta kumpuava yhteinen perusta, jossa
ihmisellä on ainutkertainen ja jakamaton moraalinen asema. Tähän sisältyy myös luonnonympäristön ja
muiden ihmisen ekosysteemiin kuuluvien elävien olentojen huomioon ottaminen sekä kestävä lähestymistapa,
joka mahdollistaa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin.
Red teaming
(154) ”Red teaming” on käytäntö, jossa niin kutsuttu maaliosasto (”red team”) tai riippumaton ryhmä haastaa

organisaation tehostamaan toimintaansa ottamalla vastustajan roolin tai vastakkaisen näkökannan. Sitä
käytetään erityisesti turvallisuuteen liittyvien haavoittuvuuksien tunnistamiseen ja korjaamiseen
Toistettavuus
(155) Toistettavuus tarkoittaa sitä, käyttäytyykö tekoälyjärjestelmä samalla tavoin, kun sama operaatio toistetaan

samoissa olosuhteissa.
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Luotettava tekoäly
(156) Tekoälyjärjestelmän luotettavuus kattaa sekä sen teknisen luotettavuuden (asianmukainen luotettavuus

kussakin kontekstissa, kuten sovellusalalla tai elinkaaren vaiheessa) että sen sosiaalisen luotettavuuden (jolla
varmistetaan, että tekoälyjärjestelmä ottaa asianmukaisesti huomioon sen kontekstin ja ympäristön, jossa se
toimii). Tämä on erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, ettei se aiheuta tahatonta haittaa, vaikka tarkoitus olisi
hyvä. Luotettavuus on kolmas luotettavan tekoälyn aikaan saamisen edellytys.
Sidosryhmät
(157) Sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia, jotka tutkivat, kehittävät, suunnittelevat, ottavat käyttöön tai käyttävät

tekoälyä, sekä niitä, joihin tekoäly (suoraan tai välillisesti) vaikuttaa – muun muassa yrityksiä, organisaatioita,
tutkijoita,
julkisia
palveluja,
toimielimiä,
kansalaisyhteiskunnan
organisaatioita,
hallituksia,
sääntelyviranomaisia, työmarkkinaosapuolia, yksityishenkilöitä, kansalaisia, työntekijöitä ja kuluttajia.
Jäljitettävyys
(158) Tekoälyjärjestelmän jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että järjestelmän dataa ja sen kehittämis- ja

käyttöönottoprosesseja voidaan seurata yleensä dokumentoidun ja kirjatun tunnistamisen avulla.
Luottamus
(159) Tässä asiakirjassa sovelletaan seuraavaa kirjallisuudesta lainattua määritelmää: Luottamus katsotaan 1)

tietyiksi hyväntahtoisuutta, pätevyyttä, rehellisyyttä ja ennakoitavuutta koskeviksi uskomuksiksi
(luottamukselliset uskomukset), 2) osapuolen valmiudeksi olla riippuvainen toisesta osapuolesta vaarallisessa
tilanteessa (luottamuksellinen intentio) tai 3) näiden yhdistelmäksi. 79 Vaikka ”luotettavuus” ei yleensä ole
koneille osoitettu ominaisuus, tässä asiakirjassa pyritään korostamaan, että on tärkeää voida luottaa paitsi
siihen, että tekoälyjärjestelmät ovat lainmukaisia, eettisten periaatteiden mukaisia ja luotettavia, myös siihen,
että kaikkiin tekoälyjärjestelmän elinkaaren vaiheisiin osallistuvat ihmiset ja prosessit ovat myös vastaavalla
tavalla luotettavia.
Luotettava tekoäly
(160) Luotettava tekoäly koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) sen olisi oltava lainmukaista ja varmistettava kaikkien

sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen, 2) sen olisi oltava eettistä ja varmistettava eettisten
periaatteiden ja arvojen noudattaminen ja 3) sen olisi oltava sekä teknisesti että sosiaalisesti luotettavaa, sillä
vaikka tarkoitus olisi hyvä, tekoälyjärjestelmät voivat aiheuttaa tahatonta haittaa. Luotettavassa tekoälyssä ei
ole kyse vain itse tekoälyjärjestelmän luotettavuudesta, vaan se kattaa myös kaikkien järjestelmän elinkaareen
sisältyvien prosessien ja toimijoiden luotettavuuden.
Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ja ryhmät
(161) Koska haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ovat hyvin erilaisia, heistä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä

tai sovittua oikeudellista määritelmää. Se, mikä muodostaa haavoittuvassa asemassa olevan henkilön tai
ryhmän, on usein kontekstisidonnaista. Ohimenevät elämäntapahtumat (kuten lapsuus tai sairaus),
markkinatekijät (kuten tietojen epätasapaino tai markkinavoima), taloudelliset tekijät (kuten köyhyys),
henkilön identiteettiin liittyvät tekijät (kuten sukupuoli, uskonto tai kulttuuri) tai muut tekijät voivat vaikuttaa
asiaan. EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklassa, joka voi toimia yhtenä viittauskohtana, kielletään syrjintä, joka
perustuu seuraaviin seikkoihin: sukupuoli, rotu, ihonväri, etninen tai yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset
piirteet, kieli, uskonto tai vakaumus, poliittiset tai muut mielipiteet, kansalliseen vähemmistöön kuuluminen,
varallisuus, syntyperä, vammaisuus, ikä ja sukupuolinen suuntautuminen. Muissa säädöksissä käsitellään
edellä lueteltujen ryhmien lisäksi erityisten ryhmien oikeuksia. Kaikki tällaiset luettelot ovat ohjeellisia ja voivat
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muuttua ajan mittaan. Haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä on ryhmä henkilöitä, joilla on yksi tai useampia
haavoittuvia ominaisuuksia.
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