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+ Lisäksi teemtasolla tunnistettuja aiheita ovat mm. web 3.0, metaversumit, avaruus, 
kyberturvallisuus, tekoäly, kvanttitietokoneet jne.





2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2016 – Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

2018 – Asetus muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta

2019 - Kyberturvallisuusasetus

Direktiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin 

hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

2020 – Datastrategia 

Datahallintosäädös + 9 data-avaruutta

Digimarkkinasäädös (DMA)

2021 – Digitaalinen kompassi

2017 – Asetusehdotus, sähköisen viestinnän tietosuoja

Digipalvelusäädös (DSA)

Kyberturvallisuusstrategia

Asetus, Eurooppalaisen digi-

identiteetin kehys

Digitaalisen 

vuosikymmenen polku

Tekoälyasetus

Datasäädös

Voimassa

Ehdotus

Politiikkaohjelma

"The Brussels Effect"



Digitalisaatio

Data

Tekoäly

Suuret kehityslinjat kytkeytyvät toisiinsa



Kohti metaversumia - mikä digitalisoituu?



Eurooppa on jäljessä Yhdysvaltoja

uusien kasvuyhtiöiden luomisessa, 

Suomi yhtälailla Ruotsia

607

222

63058

Yhdysvallat EU Saksa Ruotsi Suomi

Luvut: kuinka monta 
”yksisarvista” yritystä eli yli 
miljardin (USD) arvoisia 
listaamattomia yrityksiä on 
kussakin maassa.



Miten suomalaiset yritykset

hyödyntävät big dataa ja tekoälyä?

84% 

Ei

86% 

Ei

16% Kyllä 14% Kyllä

Tekoäly Big data

Lähde: The Digital Economy and Society Index (DESI) | 
Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Suomen verrokkimaat Ruotsi ja
Hollanti kaksinkertaistavat ennusteen
mukaan datamarkkinoidensa arvon
7–8 MRD € vuoteen 2025 mennessä.
Suomen ennuste jää alle 1,5 MRD 

€:n.

Lähteet: Suomen vahvuudet, haasteet 

ja mahdollisuudet datatalouden 

rakentamisessa (Sitra 2022)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.sitra.fi/julkaisut/suomen-vahvuudet-haasteet-ja-mahdollisuudet-datatalouden-rakentamisessa/#esipuhe


Yritysten suurin haaste liittyy osaamiseen

https://media.sitra.fi/2021/05/17110350/sitra-eurooppalaisten-yritysten-tulevaisuus-datataloudessa-2021.pdf

https://media.sitra.fi/2021/05/17110350/sitra-eurooppalaisten-yritysten-tulevaisuus-datataloudessa-2021.pdf
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Euroopan datastrategia

DMA

DSA

AIA

DGA

DA

Datan hallintomalli, joka edistää 
uudelleenkäytettävän datan saatavuutta 
eri sektoreilla.

Säännöt datan saamisesta ja käytöstä 
(koskee kaikkea dataa). Edistävät datan 
saatavuutta ja datavetoista innovointia..

Säännöt “portinvartijayrityksille”, 
edistää reilumpia markkinoita pk-
yrityksille.

Säännöt toiminnalle ja sisällölle 
verkkoympäristössä eri kokoisille 
toimijoille.

Säännöt tekoälyn eri 
käyttötarkoituksille.

1. Maailmanlaajuinen johtajuus
2. Datan sisämarkkinat
3. Korkealaatuinen data ja 

innovaatio

4. Eurooppalaiset arvot ja 
säännöt
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Komissio: 
Lainsäädäntö-

ehdotus

Neuvosto: 
Poliittiset 

neuvottelut

Neuvosto: 
Yleisnäkemys

Trilogineuvot-
telut

Neuvosto + 
parlamentti: 

Lainsäädäntö-
ehdotus

Lainsäädäntö 
tulee voimaan 

ja 
sovellettavaksiParlamentti: 

Poliittiset 
neuvottelut

Parlamentti: 
Kanta

DA AIA

DSA

DGADMA

Ehdotukset lainsäädäntöprosessissa



Pk-yritykset

Tasavertaisemmat ja oikeudenmukaisemmat 
yritysten väliset suhteet (FRAND-
sopimusehdot)

14

Datavetoinen maatalous

IOT-laitteen (esim. traktori) valmistajan tulee 
avata laitteesta syntyvä data laitteen 
käyttäjälle ja mahdollistaa datan siirtäminen 

ja hyödyntäminen, jotta käyttäjä voi yhdistellä 
dataa eri lähteistä.

Nykyään esteenä on ollut epäselvyys ja kiista 
siitä, kenellä on oikeus dataan.

- Tehokkuushyödyt
- Arvoketjun läpinäkyvyys
- Dataekosysteemit
- Maatalouden data-avaruus

Datan saatavuus 
paranee yritysten välillä



Julkinen sektori

Datan saatavuus paranee (B2G)
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Luottamus ja turvallisuus

Datavetoinen yhteiskunta ja talous perustuvat 
luotettaviin järjestelmiin, jotka takaavat, että 
digitaalisen tiedon turvaaminen on vankalla 

pohjalla.

Nykyään este esimerkiksi tekoälyn 
hyödyntämiselle julkisella sektorilla on 
selkeiden sääntöjen ja oikeusperustan puute.

- Vihapuheeseen ja laittomaan sisältöön 
puuttuminen digitaalisessa ympäristössä

- Riskipohjaiset säännöt sille, mihin 
tarkoituksiin tekoälyä voi käyttää

Selkeämmät säännöt 
dataratkaisujen käytölle
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Digivallan jäljillä –

Mitä löytyi?



DATATALOUS ON JO TÄÄLLÄ, 

MUTTA SE EI OLE VIELÄ REILU

EM01-004 Mitä on reilu datatalous



ILMAISESSA PALVELUSSA SINÄ

OLET TUOTE

EM01-004 Mitä on reilu datatalous



Kolme selvityksen keinoa

Palveluiden 

automaattiset 

dataportaalit

Tietopyynnöt: 

Subject Access 

Request, SAR

Control Tracker -

monitorointiäppi



Miapetra Kumpula-Natri

- Tieto ostoksesta kodinelektroniikkaketjun kivijalkaliikkeessä 

henkilötietoineen lähetettiin yrityksestä eteenpäin sekä 

Googlelle että Facebookille

- Kodinelektroniikkaketjun sähköisen mainoskirjeen linkin 

klikkaaminen puhelimessa paljasti sijainnin loma-asunnolla, 

vaikka paikantamispalvelua ei käytetty

- Evästeen hyväksymällä 231 evästekumppanin evästettä, 

mukaan lukien venäläisen Yandexin 10 vuoden eväste

- Ketju oli ostanut hänestä tietoja muilta yrityksiltä: oletettu 

varallisuus ja perhetilanne (monet tiedoista olivat epätarkkoja 

tai vääriä)



Jyrki Katainen

- vähittäiskaupan ketjun keräämät tiedot muodostivat 172 sivua 
pitkän dokumentin

- valtaosa tiedoista kaupan ja Kataisen välisen suhteen aikana 
kertyneitä ostos- ja muita tietoja

- Katainen etsi kaupan sovelluksesta spaghetti carbonaran 
reseptiä ja tieto lähetettiin Googlelle

- hävittäjälentokoneita valmistava yritys kohdisti laajan Twitter-
kampanjansa lukuisia kertoja Kataiseen



Facebookin kestävyystesti käyttäjälle

22

Subject Access Request

Portability Request

Request for 

identification

Identification information sent

4 links to generic FB data 

portal

Other generic information on 

data requests

Reminder: “I know your data 

portal, but the requested data 

isn’t available there.”

Very long email about the 

generic data portal. 4 links to 

portal. 

Long generic text from privacy 

policy.

”Your reply is from privacy policy. I want my 

personal data, not generic data. How about 

the rest of my questions?”

”We are satisfied with our replies, 

they comply with the laws.” Reply 

email 9 A4 pages with links 

extending 7 rows without any new 

information.

”I didn’t request generic 

information but my own data. A lot 

of the information is missing.”

”Kind reminder about my 

previous email.”

Dec 17, 2021 Dec 20, 2021 Dec 29, 2021 Jan 10, 2022

*We are not able to provide any 

further response to your queries 

than we already have.*

Complaint to Finnish 

Data ombudsman 

25.1.2022
” Am I to 

understand that you 

can not comply with 

the GDPR 

requirements?.”

Jan 25, 2022 Jan 26, 2022
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https://digiprofiilitesti.sitra.fi



Megatrendit & hiljaiset signaalit

Tulevaisuuden teknologian mahdollisuudet edistää reilua ja kestävää datataloutta



Hajautettu malli

Internetin kehityskaari

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0

Keskitetty malli
Hajautettu malli



NFT DeFI DAO

Non Fungible Token

Hallinointi/omistusoikeus 

digitaalisiin 
asioihin/hyödykkeisiin

Decentralized
Finance

Hajautetun mallin 

finanssipalvelut ja –
sovellukset

Decentralized
Autonomous

Organization

Hajautetun mallin tapa 
osallistua ja vaikuttaa ja 

muodostaa organisaatiota

”digitaalinen osuuskunta”

Tämän hetken kolme merkittävintä
sovellusaluetta lohkoketjuissa
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