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Historia – kaikki lähti robotiikasta
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Helmikuussa 2017 

parlamentti hyväksyi 

päätöslauselman suosituksista 

komissiolle robotiikkaa 

koskeviksi yksityisoikeudellisiksi 

säännöiksi

Yhteisymmärrys 

tekoälyasetuksen 

tekstistä loppuvuonna 

2022?

(Dragos Tudorache)

Tsekki antanut 

puheenjohtajuuskaudellaan 

neljä kompromissiehdotusta, 

viimeisimmän viime viikolla 

19.10.2022

Helmikuussa 2020 

White paper on AI

Komissio antoi 21.4.2021 ehdotuksen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tekoälyä koskevista 

yhdenmukaistetuista säännöistä 

1. Tekoälysäädöksen ensimmäinen 

luonnos

2. Sektorikohtaiset päivitykset

3. Tekoälyyn liittyvää vastuuta 

koskeva direktiivi

AI Liability Directive / 

Product Liability Directive 

ehdotukset 28.9.2022



Minimaalinen riski

Vähäinen riski

Suuri riski

Riski, joka ei ole hyväksyttävissä 

Lähtökohtia

• Tavoitteena tekoälyn kehittämisen edistäminen EU:ssa, sen 

varmistaminen, että tekoäly edistää hyvää yhteiskunnassa sekä 

globaalina suunnannäyttäjänä toimiminen 

• Keskiössä terveydelle, turvallisuudelle ja perusoikeuksille 

aiheutuvat haitat

• Sääntely koskee erityisesti korkeamman riskin tilanteita

• Sääntelyn kohteena 

• Tekoälyjärjestelmän tarjoajat, jotka saattavat markkinoille 
tai ottavat käyttöön tekoälyjärjestelmiä riippumatta siitä, 
onko sijoittautunut unioniin

• Tekoälyjärjestelmien käyttäjät unionissa

• Kolmansissa maissa sijaitsevat tekoälyjärjestelmän 
tarjoajat ja käyttäjät, jos järjestelmän tuottamaa tulosta 
käytetään unionissa

• Maahantuojat ja jakelijat

• Tuotteen valmistajat, jotka saattavat markkinoille tai 
ottavat käyttöön tekoälyjärjestelmän osana tuotettaan 
oman nimensä ja tuotemerkkinsä alla

• Tarjoajien unionissa sijaitsevat valtuutetut edustajat

• Valvontaviranomaiset ja rikkomisen seuraukset
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Ajankohtaiset keskustelua herättävät aiheet
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• Tekoälyjärjestelmän määritelmä (’AI system’)

• Tekoälyjärjestelmien luokittelu

• EU vs US
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Tekoälyjärjestelmä

• suunniteltu toimimaan siten, että siinä on 

autonomisen toiminnan elementtejä

• päättelee, miten saavuttaa tietty joukko 

tavoitteita 

• ihmisen tai koneen tarjoaman tiedon ja 

syötteiden perusteella

• käyttäen koneoppimista ja/tai logiikkaan ja 

tietämykseen perustuvia lähestymistapoja 

• joka tuottaa ohjelmiston synnyttämiä 

tuotoksia kuten sisältöä (generatiiviset 

tekoälyjärjestelmät), ennusteita, 

suosituksia tai päätöksiä, 

• jotka vaikuttavat niihin ympäristöihin, joiden 

kanssa tekoälyjärjestelmä on 

vuorovaikutuksessa.

Koneoppimisen lähestymistavat

keskittyvät sellaisten ohjelmistojen 

kehittämiseen

• jotka kykenevät oppimaan (optimoimaan 

parametrejä) ja päättelemään datasta 

• ratkaistakseen sovellusongelman 

• ilman, että niitä on nimenomaisesti 

ohjelmoitu käyttämään vaiheittaisia 

ohjeita

• Esimerkiksi valvottu, valvomaton ja 

vahvistettu oppiminen, sekä erilaisten 

menetelmien käyttö, kuten 

syväoppiminen neuroverkkojen avulla, 

tilastolliset lähestymistavat, Bayes-

estimointi, haku- ja 

optimointimenetelmät

Logiikkaan ja tietämykseen perustuvat 

lähestymistavat

keskittyvät sellaisten ohjelmistojen 

kehitykseen

• joilla on tietoon perustuva looginen 

päättelykyky 

• soveltamisongelman ratkaisemiseksi

• Esimerkiksi tietämyksen esittäminen, 

induktiivinen (looginen) ohjelmointi, 

tietämyskannat, päättelykoneet, 

(symbolinen) päättely ja 

asiantuntijajärjestelmät



Suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä koskevat vaatimukset
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Riskinhallintajärjestelmä (riskien tunnistaminen ja poistaminen/vähentäminen)

Data ja datahallinto (koulutus-, validointi- ja testausdatan laatuvaatimukset)

Tekninen dokumentaatio (laadittava ennen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa, tehdään viranomaisille)

Tietojen säilyttäminen (lokitus, erityisesti riskin toteutumisen tai huomattavan muutoksen havaitsemiskyvykkyys)

Läpinäkyvyys ja tietojen antaminen käyttäjille (tiedot, joita tarvitaan järjestelmän asianmukaiseksi käyttämiseksi ja 
ymmärtämiseksi)

Ihmisen suorittama valvonta (ymmärrettävä valmiudet ja rajoitukset, tietoisuus vinoumista, tulkittava oikein tuotoksia, jättää 
käyttämättä, pysäyttää järjestelmä)

Tarkkuus, luotettavuus, kyberturvallisuus (kehityksessä ja käytössä) 



Käyttäjien velvollisuudet

• Nimitettävä ihminen suorittamaan valvontaa

• Seurattava ja asetettava ihminen seuraamaan 

tekoälyjärjestelmän toimintaa käyttöohjeiden perusteella

• Varmistettava, että mahdolliset syöttötiedot ovat 

merkityksellisiä käyttötarkoituksen kannalta

• Jos on syytä uskoa, että käyttöohjeiden mukainen käyttö 

aiheuttaa riskin tai jos on havaittu vakava vaaratilanne, 

• asiasta on ilmoitettava tarjoajalle tai jakelijalle ja 

• järjestelmän käyttö on keskeytettävä

• Säilytettävä lokitietoja ainakin kuuden kuukauden ajan

• Tiettyjen edellytysten täyttyessä rekisteröidyttävä EU:n 

tietokantaan 

• Tarvittaessa tehdä tietosuoja-asetuksen mukainen 

vaikutustenarviointi 

• Tehdä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa
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Biometrisen luokitusjärjestelmän käyttäjien on 
ilmoitettava laitteen toiminnasta niille, jotka altistuvat 
järjestelmälle 

Tunteidentunnistamisjärjestelmän käytöstä

• Poikkeuksena rikoksien paljastaminen, estäminen ja tutkiminen 

Manipuloidusta tai tuotetusta kuva-, ääni- tai 
videosisällön osalta, joka muistuttaa olemassa olevia 
henkilöitä, esineitä, paikkoja tai muita objekteja tai 
tapahtumia ja joka voi vaikuttaa virheellisesti aidolta tai 
totuudenvastaiselta (”deep fake”) 

• poikkeuksena rikoksien paljastaminen, estäminen ja tutkiminen sekä

• ja ilmiselvästi luova, satiirinen, taiteellinen tai fiktionaalinen työ tai 
ohjelma

Informaatio annettava selvällä ja erottuvalla tavalla 
viimeistään ensimmäisen vuorovaikutuksen aikana



Käytännöt, jotka tarjoavat merkittäviä 

mahdollisuuksia manipuloida ihmisiä 

sublimaalisilla tekniikoilla, jotka 

vaikuttavat henkilöihin haitallisesti 

taikka haavoittuvien ryhmien 

haavoittuvuuksien hyväksikäyttö
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Ei määritelmää. Komissio arvioi, että 

tähän kategoriaan tippuu suurin osa 

käytetyistä tekoälyjärjestelmistä 

Tekoälyjärjestelmät, jotka aiheuttavat 

suuren riskin luonnollisten 

henkilöiden terveydelle, 

turvallisuudelle ja perusoikeuksille

Tarjoajan toimesta tarkoitettu 

yleisesti sovellettavien toimintojen 

suorittamiseen. Voidaan käyttää 

useissa yhteyksissä ja se voidaan 

integroida useisiin muihin 

tekoälyjärjestelmiin

• sosiaaliseen pisteytykseen liittyvät 

järjestelmät, joita käytetään 

syrjivästi 

• reaaliaikaisen biometrisen 

etätunnistusjärjestelmän käyttö

• luottokelpoisuuden arviointi

• biometrinen tunnistamisjärjestelmät

• tietyt kriittisen infrastruktuurin 

käytössä olevat tekoälyjärjestelmät 

• koulutuspaikkojen määrääminen

• HR-asiat: työllistäminen (esim. 

hakemusten arviointi), uraan 

vaikuttavat päätökset

• yksityisten ja julkisten palveluiden ja 

etujen saatavuuteen ja käyttöön 

vaikuttavat järjestelmät

• oikeudenhoitoon liittyvät 

järjestelmät

• terveys- ja henkivakuutuksien 

arviointi

Tekoälysäädös ei varsinaisesti aseta 

velvollisuuksia

(läpinäkyvyys ja kuluttajanäkökulma 

poikkeuksina)

• chatbot

• rorskapostisuodattimet

• pelit

Jotkin suuririskisen järjestelmän 

vaatimukset soveltuvat myös 

Käyttötarkoitus on yleinen ja 

tarkoitettu esimerkiksi: 

• kuvan- ja puheentunnistukseen

• äänen ja videon tuottaminen

• hahmontunnistus

• kysymyksiin vastaaminen 

• kääntäminen

Suuririskiset järjestelmät ”General purpose AI systems”
Rajoitetun tai vähäisen riskin 

järjestelmät
Kielletyt käytännöt



EU vs US näkökulmia

• Brussels effect

• Joe Bidenin hallinto on sinänsä suhtautunut positiivisesti aloitteeseen

• Yhdysvalloissa keskustelua on herättänyt pelko liiasta byrokratiasta 

alan yritysten keskuudessa

• Lisäksi EU:n lähestymistapa herättää huolta innovaatioista ja PK-

yritysten kilpailukyvystä globaalilla mittapuulla
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