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Merkkejä ja symboleita

Informaatiota, jolla 
on konteksti

Dataa, jolla on merkitys 
ja arvo

Tiedon tulkitsemista 
ja soveltamista

Tiedon ja tietämyksen käyttö päätöksiin ja 
arviointiinViisaus

Tietämys

Tieto

Informaatio

Data

Datalle syntyy arvo vasta kun sitä tulkitaan tietyn 
merkityksen ja kontekstin kautta



Arvon
tarjoaminen

Arvon
vangitseminen

Arvon-
luonti

Arvon
jakaminen

Dataa
Palvelu

Arvo syntyy yhdistelemällä dataa ja palveluita 
yhtenäiseksi, asiakasta palvelevaksi kokonaisuudeksi 



Organisaatiokeskeinen datatalous

Organisaatio

Sisäinen data

Avoin data
Luottamuksellinen

data

Jaettu
data



Verkostokeskeinen datatalous

Luotettu data-
avaruus

Konnektori

Jäsen

JäsenJäsen

Ei-luotettu

Konnektori

Konnektori



Alustakeskeinen datatalous

Valto Loikkanen



Ihmiskeskeinen datatalous

mydata.org



• Dataverkostossa raaka-aine, data, jalostetaan 
palveluiksi ja muuksi arvoksi yhdessä sovittujen 
periaatteiden mukaisesti

• Jakamalla ja jalostamalla dataa ekosysteemin
osallistujat voivat luoda uusia innovaatioita, 
liiketoimintaa, yhteistyömahdollisuuksia sekä
parempia palveluita ja tuotteita

• Dataverkoston jäsenet:

• Riittävissä määrin yhteiset tavoitteet ja
liiketoimintamallit

• Ovat luotettavia ja kykenevät yhteistyöhön

• Muodostavat ja noudattavat yhteisiä pelisääntöjä
eli sääntökirjaa

Dataverkostoesimerkkejä eri toimialoilta
(Lähde: International Data Spaces)

Materiaalitiede

Energia

Valmistus ja logistiikka

Terveydenhuolto

Älykaupungit

Materiaali-informaation jakamista 
koko tuotteen elinkaaren ajalta

Prosessidatan jakamista ennustavaa 
omaisuudenhallintaa varten

Tapahtumatietojen ja master datan 
jakamista läpi koko kuljetusketjun

Anonymisoitua jaettua dataa 
parempien, kohdennettujen 

lääkehoitojen aikaansaamiseksi

Palveluiden käyttötietojen jakaminen 
päästä-päähän tapahtuvien 

asiakaspalveluiden aikaansaamiseksi

Dataverkostot ovat erityisiä ekosysteemeitä, joissa 
data muodostaa kumppanien välille vahvan siteen 



1. Datan jakamisen hyödyt vs. riskit
• Yritykset kasvattavat yhteistyötä ja riippuvuutta toisiinsa – Datan jakamisen tarpeet kasvavat
• Data on strateginen resurssi jota voidaan käyttää merkittävään arvon luontiin – Datan suojaamisen

tarpeet kasvavat
• Vaikeudet ymmärtää ja mitata datan jakamisen hyötyjä: kulttuuri, asenteet
• Pelätään mahdollisia riskejä esim. datan hallinnan menettämisen tai tietoturvan riskit

2. Dataekosysteemin rakentaminen
• Yhteisen vision, mission, tarkoituksen ja arvojen luominen
• Toimijoiden tunnistaminen, roolitus, arvon osoittaminen ja osallistaminen
• Dataekosysteemin koordinointi
• Yhteisten pelisääntöjen määrittäminen

3. Teknologiakysymykset
• Teknisen ja semanttisen yhteentoimivuuden puute
• Puutteet datan laadussa

Dataverkostojen suurimmat haasteet



• Synnytä tasapainoinen pelikenttä kaikille toimijoille (isot ja 
pienet) ja sektoreille (yksityinen, julkinen).

• Maksimoi kollektiivisesti datasta saavutettavissa olevat hyödyt.
• Identifioi ja hallitse datan jakamiseen ja prosessointiin liittyvät 

riskit.
• Tarjoa yksilöille mahdollisuus ja keinot datan liikuteltavuuteen. 
• Käsittele henkilötietoja eurooppalaisten sekä sovellettavien 

kansallisten tietosuojamääräysten mukaisesti. 
• Suhtaudu dataverkoston jäseniin oikeudenmukaisesti ja

puolueettomasti ja varmista, ettei kolmansien osapuolten
oikeuksia loukata. 

• Noudata kilpailulainsäädäntöä siten, että dataverkostolla ei ole 
kielteistä vaikutusta markkinoilla kilpailuun ja kuluttajiin. 
Erityisesti tarkkaile ehtoja, jotka rajoittavat pääsyä verkostoon.

Reilun datatalouden periaatteet



Sääntökirja toimii ohjenuorana dataverkostojen aikaisesta liiketoiminnallisesta ideoinnista toimintamallin 
määrittelyyn ja sopimuksiin asti.

https://www.sitra.fi/julkaisut/reilun-datatalouden-saantokirja/

Reilun datatalouden sääntökirjamalli

https://www.sitra.fi/julkaisut/reilun-datatalouden-saantokirja/


Sääntökirjan
tarkistuslista

Liiketoiminta

Datan arvo ja
hyödyntäminen

Dataoikeudet

Hallinto

Juridiikka

Sopimukselliset 
periaatteet

Vastuut

Sisältö

Teknologia

Infrastruktuuri ja 
yhteiset ratkaisut

Ydin-
toiminnallisuus

Hallinta

Data

Hallinto

Datan rakenne

Eettiset
kysymykset

Dataverkoston 
kuvaus -

liiketoimintaosuus

Dataverkoston 
kuvaus -

teknologiaosuus
Sopimusmallisto

Dataverkoston 
kuvaus -

liiketoimintaosuus

Tarkistuslista ja yhteydet muuhun sääntökirjaan

Dataverkoston 
Code of Conduct



Liiketoimintaa koskevat kysymykset
Datan arvo ja hyödyntäminen

OK NOK N/A Kommentteja/lisätietoasiakirjoja

1.1.1 Datan alkuperäiset käyttötapaukset 
Mikä tehtävä edellyttää ulkopuolista dataa ja 
dataverkostoa?

Liiketoiminta-asiakirja: 
Tarkoitus ja ydintarpeet

1.1.2 Liiketoiminnallinen peruste
Onko dataverkoston liiketoiminnallinen peruste 
määritelty?
Mitkä ovat oleelliset liiketoimintamallit?

Liiketoiminta-asiakirja: 
Verkoston kattavuus ja liiketoimintamallit
Sopimuskehys:
Perustamissopimus ja verkoston kuvaus 

1.1.3 Datan arvo
Ymmärretäänkö datan arvo asiakkaille ja muille 
sidosryhmille? Miten dataa hinnoitellaan?
Millainen korvaus datasta annetaan?

Liiketoiminta-asiakirja:
Datavirrat ja arvonsiirrot,
Tarkoitus ja ydintarpeet
Sopimuskehys:
Perustamissopimus ja datajoukon käyttöehdot

1.1.4 Maksutapahtumat
Liittyykö dataan lisenssimaksuja tai muita 
maksuja? Miten niitä lasketaan, mitataan ja 
valvotaan?

Liiketoiminta-asiakirja:
Verkoston kattavuus, säännöt ja liiketoimintamallit
Hallinto ja tunnusluvut

1.1.5 Kustannukset
Onko dataverkostoon liittyvät kehitys- ja 
käyttökustannukset tunnistettu ja allokoitu? 
Liittyykö toimintaan muita kustannuksia?

Liiketoiminta-asiakirja:
Verkoston kattavuus, säännöt ja liiketoimintamallit
Sopimuskehys:
Perustamissopimus

1.1.6 Saatavilla olevat palvelut
Onko dataverkoston tarjoamat dataan liittyvät 
palvelut määritelty, hinnoiteltu ja sovittu? Kuka 
toteuttaa palvelut?

Liiketoiminta-asiakirja:
Palvelut ja infrastruktuuri,
Verkoston kattavuus, säännöt ja liiketoimintamallit
Keskeiset sidosryhmät ja niiden roolit
Perustamissopimus, verkoston kuvaus, datajoukon 
käyttöehdot

Esimerkki sääntökirjan tarkistuslistasta



Voiko dataan sisältyä henkilötietoja? Entä aineettomien oikeuksien kohteita?

Saako dataa jakaa verkoston ulkopuolelle?

Mihin dataa saa käyttää? Mihin ei saa käyttää? Saako käyttää sopimuksen päätyttyä?

Maantieteelliset rajoitukset? 

Maksaako data? Jos maksaa, annetaanko datalle joku laadullinen takuu?

Tarvitaanko auditointimahdollisuus?

Tuleeko datan käyttö raportoida jotenkin?

Tietoturvavaatimukset? Luottamuksellisuusvaatimukset?

Jokaisen datajoukon osalta läpikäytäviä kysymyksiä



Kiitos!
Marko Turpeinen

marko.turpeinen@1001lakes.com


