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Helsinki, 30. elokuuta 2018
Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma tekoäly-yhteistyöstä

Euroopan tulevaisuus tekoälyaikana
Digitaalinen murros ja tekoäly ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, jotka muuttavat maailmaamme
ennennäkemättömällä tavalla. Digitaalinen murros vaikuttaa laajasti eurooppalaiseen yhteiskuntaan
ja talouteen. Euroopan unionin, julkisen ja yksityisen sektorin ja kansalaisten näkökulmasta
digitalisaatio on yksi keskeisiä menestystekijä, joka luo merkittäviä mahdollisuuksia tulevalle kasvulle
ja kilpailukyvylle.
Tekoälypohjaisia järjestelmiä käytetään yhä enemmän yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja nämä
teknologiat ovat jo kansalaistemme arkea. Tekoäly avaa valtavia sosiaalisia ja taloudellisia
mahdollisuuksia, mutta luo myös haasteita, joihin on vastattava.
Euroopan globaalin kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää, että Eurooppa säilyttää paikkansa
digitaalisten teknologioiden kehityksen ja käytön edelläkävijänä tukemalla aktiivisesti
innovaatiotoimintaa, erityisesti mullistavia innovaatioita.
Ranskan ja Suomen välinen tekoäly-yhteistyö
Ranska ja Suomi tunnistavat, että hallitusten pitää tukea aktiivisesti oikeudenmukaista, osallistavaa
ja ihmislähtöistä tekoälyvisiota, joka perustuu luottamukseen ja vaalii sitä. Jotta voimme taata
luottamuksen tekoälyyn ja sen hyväksyttävyyden yhteiskunnassa, on keskeistä, että kansalaiset ja
yritykset voivat luottaa tekoälypohjaisiin järjestelmiin. Ne konkreettiset toimet, joihin nyt ryhdymme,
määrittävät tulevaisuuden maailmaa.
Tätä taustaa vasten Ranska ja Suomi korostavat, että on tärkeää ja yhä tarpeellisempaa ymmärtää,
arvioida ja määrittää paremmin tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään
Tunnistamme, että yhteistyö, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja synergiaetujen kartoittaminen
auttavat ratkaisemaan tekoälystä kumpuavia toimintapolitiikan kysymyksiä.
Sekä Ranska että Suomi pitävät tekoälyä yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden innovaatioiden
mahdollistajista. Tästä syystä molemmilla mailla on olemassa kansallinen tekoälystrategia ja
investointikehys. Ranska ja Suomi myös edellyttävät, että seuraavaan ”Euroopan horisontti” puiteohjelmaan sisällytetään kunnianhimoinen eurooppalainen mullistavan innovoinnin aloite, joka
edistäisi maiden kansallisia tavoitteita ja tukisi nopeaa pilotoinnin aloittamista vuoteen 2019
mennessä.
Yhteisten eurooppalaisten painopisteiden ja ratkaisujen löytäminen on ratkaisevan tärkeää, ja
sitoudumme kahdenväliseen tekoäly-yhteistyöhön, joka keskittyy ensisijaisiin aloihin ja keskinäiseen
innovaatio- ja tutkimuspolitiikan yhteistyöhön Euroopan tulevaisuuden puolesta. Keskeiset
yhteistyön alat ovat:
1.
2.
3.
4.

Teollisuuden digitaalinen uudistaminen
Terveydenhuolto
Tulevaisuuden liikkuvuus
Startup-ekosysteemit
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Tunnistamme, että tekoälyn kaikkien yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntäminen Ranskassa ja Suomessa sekä Euroopan tasolla edellyttää, että
rakennamme ja vahvistamme luottamusta tekoälyn kehittämiseen ja vuorovaikutukseen
tekoälyjärjestelmien kanssa ja siten edistämme tekoälyn eurooppalaista talouden dynamiikkaa. Siksi
sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja tuottamaan suosituksia keskeisistä tekoälyä koskevista
etiikka- ja luottamuskysymyksistä sekä vastuuvelvollisuudesta.
Seuraavat vaiheet
Ranskan ja Suomen hallitukset tunnistavat kahdenvälisen yhteistyön tärkeyden tekoälyn alalla ja
sopivat yhteistyöstä yhteisten suositusten kehittämisessä ja edistämisessä tekoälyalaan liittyvissä
kysymyksissä, kuten tekoälyinfrastruktuurin rahoituskysymyksissä, sekä kansallisella että Euroopan
unionin tasolla. Asian tärkeys ja aikataulu huomioon ottaen, tehtävää toteuttamaan perustetaan
tekoälyn hyödyntämisen toimintaryhmä lokakuussa 2018. Toimintasuunnitelma ja seurannan
aikataulu määritetään tammikuussa 2019. Toimintaryhmän työn ensimmäisten tulosten arviointi
valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Toimintaryhmän toimintaa koskevat yksityiskohdat
määritetään erikseen.

