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TIIVISTELMÄ RÄPORTTI 
JULKINEN KUULEMINEN ÄLOITTEESTÄ 
”EUROOPÄN DÄTÄVETOISEN TÄLOUDEN 
RÄKENTÄMINEN” 
  

Johdanto 

Laaja-alaisesta vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa koostunut Euroopan datavetoisesta taloudesta 
järjestetty kuulemisprosessi käynnistettiin hyväksymällä tiedonanto aiheesta ”Euroopan datavetoisen 
talouden rakentaminen” (COM(2017) 9) ja siihen liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja 
(SWD(2017) 2). Tämän aloitteen tavoitteena on edistää taloutta ja yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella 
tavalla hyödyttävää digitaalisen datan käyttöä. Aloitteessa käsitellään esteitä, jotka vaikeuttavat sellaisten 
EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä, joilla data voi liikkua vapaasti. Lisäksi aloitteessa käsitellään 
oikeudellisia kysymyksiä, jotka koskevat datan saatavuutta, siirtämistä ja siirrettävyyttä sekä etupäässä 
koneellisesti tuotettuihin muita kuin henkilötietoja oleviin digitaalisiin tietoihin liittyvää vastuuta. 

Keskeisin kuulemistoimi oli verkossa toteutettu julkinen kuuleminen, joka alkoi 10. tammikuuta ja päättyi 
26. huhtikuuta 2017. Se kattoi tiedonannon eri osa-alueet1. 

Liitteessä on esitetty yksityiskohtaisempi laadullinen analyysi tuloksista2 ja vastaanotetuista kannanotoista. 
Tästä kuulemisesta on jo julkaistu yhteenvetokertomus, jossa on esitelty alustavasti havaitut suuntaukset. 

Tämän lisäksi on järjestetty useita monialaisia ja alakohtaisia työpajoja, jotka on joko kohdistettu tietyille 
sidosryhmille tai joissa on käsitelty jotakin tiettyä aihetta. 

Tässä tiivistelmäraportissa esitetään yhteenveto sidosryhmien kanssa käydystä vuoropuhelusta. 

 

Julkinen verkkokuuleminen  

Kuulemisen kohteina olleet sidosryhmät edustivat kaikenkokoisia ja kaikilla mahdollisilla eri aloilla toimivia 
yrityksiä. Niiden joukossa oli verkkoon liitettävien laitteiden valmistajia ja käyttäjiä, verkkoalustojen 
operaattoreita ja käyttäjiä, datan välittäjiä sekä datapohjaisia tuotteita ja palveluja markkinoille saattavia 
yrityksiä. Myös viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja tutkijaorganisaatioita sekä kuluttajia pyydettiin 
osallistumaan kuulemiseen. Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin yhteensä 380 vastausta, joista 332 oli 
peräisin yrityksiltä ja organisaatioilta, 6 itsenäisiltä ammatinharjoittajilta ja 42 yksityishenkilöiltä. Suurin osa 
vastauksista oli peräisin yksityisiltä organisaatioilta. 

Lisäksi vastaanotettiin 18 erillistä vastausta (joita ei täydennetty vastaamalla kyselylomakkeeseen) (saatavilla 
verkossa). Niitä antoivat kansalliset viranomaiset, yritykset, kansalliset tai eurooppalaiset yritysjärjestöt, 
vakuutusyhtiöiden järjestöt ja asianajajien edustajat EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Suurin osa näistä vastauksista 
käsitteli kuulemisen eri osa-alueita ja keskittyi vahvasti datan saatavuuteen ja siirtämiseen.  

Myös EU:n poliittisen strategian keskus järjesti julkisen kuulemisen Euroopan datavetoisesta taloudesta. 
 

                                                           
1
 Samanaikaisesti järjestettiin julkinen kuuleminen tuotevastuudirektiivin (85/374/ETY) soveltamista koskevasta 

yleisestä arvioinnista. 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation?language=FI&surveylanguage=FI  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation?language=FI&surveylanguage=FI
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Työpajat 

Euroopan komissio on järjestänyt useita työpajoja, joissa on käsitelty datavetoisen talouden erityisiä 
haasteita. Osa työpajoista ei ole ollut alakohtaisia, kun taas osassa niistä on keskitytty johonkin tiettyyn 
sidosryhmäluokkaan tai tiettyyn alaan (lisätietoja). Työpajoissa tehdyt havainnot on otettu huomioon tässä 
raportissa ja kytketty verkossa toteutetun kuulemisen tuloksiin. Kuulemisprosessiin liittyneitä työpajoja ja 
tapahtumia olivat seuraavat: 
 
Muut kuin alakohtaiset työpajat 

 Työpaja pilvipalveluntarjoajan vaihtamisesta, 18.5.2017, lisätietoja 

 Jäsenmaiden edustajien kanssa järjestetty työpaja datavetoisen talouden tulevista kysymyksistä, 
31.5.2017, lisätietoja 

 Datan saatavuus ja jakaminen: todelliset vaikutukset pk-yritysten ja startup-yritysten 
liiketoimintamalleihin, 29.5.2017, lisätietoja 

 Datan saatavuus ja siirtäminen – painopisteenä sovellusrajapinnat ja teollisuuden tietoalustat, 
8.6.2017, lisätietoja 

 Työpaja datavetoisesta taloudesta, digitaalistrategian yleiskokous, 15. ja 16.6.2017, lisätietoja 

 Julkisten elinten mahdollisuudet saada yritysten hallussa olevaa yleishyödyllistä dataa, 26.6.2017, 
lisätietoja 

 Autonomisiin järjestelmiin, kehittyneisiin robotteihin ja esineiden internetin järjestelmiin liittyvät 
vastuukysymykset, 13.7.2017, lisätietoja 

 
Alakohtaiset työpajat 

 Maataloutta koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden työpaja datan jakamisesta, 
4.-5.4.2017, lisätietoja 

 Dataan liittyvät kysymykset koneenrakennuksessa (6.4.2017), lääkinnällisissä laitteissa (25.4.2017), 
yrityspalveluissa (4.5.2017), autoteollisuudessa – Gear2030 (10.5.2017) ja elintarvike- ja juoma-alan 
toimitusketjussa (1.6.2017), lisätietoja 

 Työpaja datan saatavuuden ja uudelleenkäytön käänteentekevästä vaikutuksesta älykkäisiin 
toimialoihin, 6.6.2017, lisätietoja 

 
 

Seuraavat vaiheet 

Komissio ilmoitti digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarvioinnista 
toukokuussa 2017 antamassaan tiedonannossa aikovansa 
 

 valmistella vaikutustenarvioinnin perusteella syksyyn 2017 mennessä lainsäädäntöehdotuksen 
tietojen vapaata liikkuvuutta EU:ssa koskevasta yhteistyökehyksestä, jossa otetaan huomioon 
periaate tietojen vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa, muiden kuin henkilötietojen siirrettävyydestä 
muun muassa pilvipalvelujen kaltaisia yrityspalveluja vaihdettaessa sekä tiettyjen sääntelyn 
mukaisiin valvontatarkoituksiin liittyvien tietojen saatavuudesta myös silloin, kun tietoja säilytetään 
toisessa jäsenmaassa 

 laatia keväällä 2018 nykyisen lainsäädännön arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin perusteella aloitteen 
julkisten ja julkisesti rahoitettavien tietojen saatavuudesta ja uudelleenkäytöstä sekä tutkia edelleen 
yksityisomistuksessa olevia yleishyödyllisiä tietoja koskevaa kysymystä 

 jatkaa sen arvioimista, olisiko tarpeen määritellä periaatteet sen määrittämiseksi, kuka on vastuussa 
dataintensiivisten tuotteiden aiheuttamissa vahinkotapauksissa  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-dialogue-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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 jatkaa sen arvioimista, onko tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin tammikuussa 2017 annetussa tietoja 
koskevassa tiedonannossa määritellyissä tietokysymyksissä, jotka koskevat esimerkiksi tietojen 
käyttöoikeuksia. 

 
Datavetoisesta taloudesta järjestetty kuulemisprosessi vahvisti sen, että kaikki komission suunnittelemat 
toimenpiteet ovat asiaankuuluvia ja tärkeitä. 

  



4 
 

Kuulemisprosessin tulokset 

 Datan säilyttämispaikka varastointia ja/tai käsittelyä varten (datan vapaa 
liikkuvuus) 

Kuulemisprosessi on osoittautunut hyödylliseksi datan säilyttämispaikkaan ja datan vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyvän komission työn kannalta. Tulokset täyttävät helposti käytettävyyteen liittyvät vaatimukset 
vastaajien määrän ja monimuotoisuuden sekä heidän antamiensa vastausten laadukkuuden osalta. Yhteensä 
380 vastaajasta 88 prosenttia oli yrityksiä tai organisaatioita, jotka suostuivat nimensä julkistamiseen, minkä 
ansiosta oli mahdollista laatia alakohtaisia taloudellisia analyyseja. Nämä analyysit ja jäsenmaiden kanssa 
järjestetyissä jäsennellyissä vuoropuheluissa saadut tulokset mahdollistavat tasapainoisen kuvan 
muodostamisen tilanteesta. 
 
Kuulemisen tulosten ansiosta on mahdollista ilmaista määrällisesti monia datan säilyttämispaikkaa koskeviin 
toimenpiteisiin liittyviä asioita. Suurin osa vastaajista oli tietoisia datan sijaintirajoituksista; suurin osa 
mainitsi, että heidän edustamiensa organisaatioiden on noudatettava näitä rajoituksia. 
 
Sidosryhmien keskuudessa vallitsee laaja yhteisymmärrys datan sijaintirajoitusten vaikutuksista; vain hyvin 
harvat vastaajat eivät havainneet tällaisia vaikutuksia. Suurin osa vastaajista totesi vaikutusten olevan suuria 
kaikkien mahdollisten testattujen vaikutusten luokkien osalta. Seuraavaksi yleisin vastaus olivat keskisuuret 
vaikutukset. Harva vastaaja totesi vaikutusten olevan pieniä. Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna datan 
säilyttämispaikan keskeisimmän vaikutuksen katsotaan liittyvän kustannuksiin, uuden tuotteen tai palvelun 
markkinoille tuomiseen ja uusille markkinoille siirtymiseen. Aiheutuvat kustannukset ovat enimmäkseen 
hallinnollisia menoja tai johtuvat resurssien päällekkäisyydestä EU:n eri jäsenmaissa. Suuri enemmistö 
vastaajista huomautti, että nämä kustannukset ovat luonteeltaan toistuvia. Osa taas mainitsi, että niillä on 
erityisen haitallinen vaikutus startup-yrityksiin ja pk-yrityksiin. Tämä koskee pääasiassa resurssien 
päällekkäisyyttä. Startup-yritykset ja pk-yritykset eivät kykene kilpailemaan vakiintuneiden toimijoiden 
kanssa päällekkäisyydestä aiheutuvien lisäkustannusten vuoksi. 
 
Yli puolet vastaajista katsoi, että datan sijaintirajoitukset olisi poistettava. Suurin osa pk-yrityksistä kannatti 
tätä. Vain hyvin pieni vähemmistö oli asiasta eri mieltä. Sijaintirajoitusten perusteista kysyttäessä vastaajat 
mainitsivat yleisen turvallisuuden, lainvalvonnan, huolen tietojen luottamuksellisuudesta ja tarpeen valvoa 
alihankkijoitaan (esim. datan varastointiin ja käsittelyyn liittyviä palveluja tarjoavia alihankkijoita). 
 
Sidosryhmät määrittelivät monia etuja, joita saataisiin kumoamalla nykyiset datan sijaintirajoitukset. 
Sidosryhmät nostivat edellä esitetyn mukaisesti ensimmäiseksi esille kustannusten vähentymisen ja 
erityisesti suotuisammat olosuhteet Euroopassa liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille ja startup-
yrityksille. Lisäksi sidosryhmät totesivat, että vahvempi kilpailu korjaisi nykyiset markkinoiden vääristymät 
(esim. palvelinhintojen väliset suuret erot EU:n eri jäsenmaissa). Toinen datan vapaan liikkuvuuden tuoma 
etu olisi tietoturvan parantuminen, sillä tiettyjen pilvipalvelujen tarjoajat voisivat asentaa välittömästi 
turvallisuuspäivitykset, jotka hyödyttäisivät käyttäjiä heidän sijainnistaan riippumatta. Lisäksi vastaajat 
katsoivat, että poistamalla datan sijaintirajoitukset EU antaisi kansainväliselle yhteisölle vahvan signaalin, 
joka kannustaisi lisäämään datan vapaata liikkuvuutta maailmanlaajuisesti. 
 
Kuulemisessa saatiin myös tilannekatsaus dataan liittyvistä rajatylittävistä toiminnoista. Hieman yli puolet 
vastaajista varastoi tai käsittelee dataa monissa eri paikoissa eri puolilla EU:ta. Alakohtaisesta analyysista käy 
ilmi, että datan rajatylittävä käsittely ja varastointi on paljon yleisempää rahoituspalvelujen alalla ja 
vähäisempää julkisella sektorilla, kun taas tietotekniikkayritysten ja valmistajien luvut vastaavat yleistä 
keskitasoa. Yleisin vastaus kysymykseen siitä, miksi vastaajat käsittelevät ja varastoivat dataa monissa eri EU-
maissa, olivat ”yleiset toimintaan liittyvät syyt”. Osa asiakkaista – jotka olivat pääasiassa pilvipalvelujen 
kaltaisten tietoteknisten palvelujen käyttäjiä – vaati, että heidän dataansa on varastoitava ja käsiteltävä 
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paikallisesti. Tärkeimmät syyt tälle ovat epävarmuus datan ulkomailla varastoinnin laillisuudesta, käsitykset 
datan sijaintirajoituksista tai tietämättömyys EU:n nykyisistä säännöistä. 
 
Lainsäädännöllinen väline sai eniten kannatusta tarkoituksenmukaisimpana toimenpiteenä datan 
säilyttämispaikkaa koskevien rajoitusten kumoamiseksi. Seuraavaksi suosituimpia toimenpiteitä olivat datan 
varastointia ja käsittelyä EU:ssa koskeva ohjaus ja rajoitusten avoimuuden lisääminen. Muiden vaihtoehtojen 
suosio oli merkittävästi vähäisempää. Usea vastaaja piti tarkoituksenmukaisena ratkaisua, jossa 
lainsäädännöllinen väline yhdistettäisiin järjestelmään, jolla lisättäisiin nykyisten datan sijaintirajoitusten 
avoimuutta. 
 
Verkossa toteutetun kuulemisen lisäksi komissio järjesti kolme jäsenneltyä vuoropuhelua EU:n jäsenmaiden 
kanssa. Niissä keskusteltiin nykyisistä datan säilyttämispaikkaa koskevista vaatimuksista ja niiden taustalla 
olevista syistä sekä kysymyksistä, jotka on mahdollisesti ratkaistava, ennen kuin datan vapaata liikkuvuutta 
koskeva periaate pannaan täytäntöön (kuten tietoturva ja datan saatavuus sääntelyyn liittyviä tarkoituksia 
varten). Myös kahdenvälisiä tapaamisia järjestettiin useiden EU:n jäsenmaiden kanssa. Jäsennellyistä 
vuoropuheluista kävi ilmi yleinen yksimielisyys siitä, että datan vapaa liikkuvuus EU:n sisällä on tarpeen, jotta 
Euroopasta voidaan tehdä datavetoinen talous. Ensimmäisessä tällaisessa vuoropuhelussa keskityttiin 
määrittelemään datan EU:n sisäisen liikkuvuuden keskeisiä etuja ja haasteita. 

 
Määritellyt keskeiset edut ja mahdollisuudet olivat seuraavat: 
 talouskasvu 
 kilpailun ja innovoinnin tason nousu EU:ssa 
 julkisten palvelujen ”rajatylittävän” käytön parantuminen 
 oikeudellisen selkeyden lisääminen ja edistäminen EU:ssa. 

 
Määritellyt keskeiset haasteet olivat seuraavat:  

 keskinäisen luottamuksen puute 
 oikeudellinen epävarmuus sovellettavista säännöistä. 

 
Nämä havainnot vastaavat läheisesti verkossa toteutetun kuulemisen päätelmiä, joissa nostettiin myös esille 
oikeudelliseen epävarmuuteen ja luottamuspulaan liittyviä haasteita. 

Toinen jäsennelty vuoropuhelu tarjosi tilaisuuden keskustella EU:n nykyisistä datan vapaata liikkuvuutta 
koskevista oikeudellisista kehyksistä ja käsitellä tässä yhteydessä laajemmin tähän mennessä määriteltyjä 
datan säilyttämispaikkaan liittyviä toimenpiteitä. Osallistujien mielestä on yleisesti ottaen hyvin vaikeaa 
suunnistaa kaikkien nykyisten lainsäädännöllisten välineiden viidakossa. Jotkut osallistujat mainitsivat, että 
heidän maassaan määritellyt datan sijaintirajoitukset olivat oikeudellisesti epäselviä, eikä niiden tavoitetta 
ollut ilmaistu selvästi, minkä vuoksi suhteellisuustestin suorittaminen oli vaikeaa. Tämä vahvistaa väitettä 
siitä, että oikeudellinen epävarmuus on keskeinen tekijä ongelmallisissa datan sijaintirajoituksissa. 
 
Julkisen kuulemisen yhteydessä vastaanotettiin 112 kannanottoa. Lähes kaikissa datan säilyttämispaikkaa 
koskeneissa kannanotoissa vaadittiin komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla vaalittaisiin datan vapaata 
liikkuvuutta ja tehtäisiin tällä tavoin loppu oikeudellisesta epävarmuudesta. 
 

Datan saatavuus ja uudelleenkäyttö  

Aiemmissa kuulemisissa saatuihin todisteisiin3 verrattuna näyttää siltä, että yritykset jakavat aiempaa 
enemmän dataa. Yli puolet vastaajista totesi olevansa jossain määrin riippuvaisia muiden tuottamasta 

                                                           
3
 Vrt. aiheesta ”Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen” annettuun tiedonantoon COM(2017) 9 liittyvä 

komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2017) 2, s. 14. 
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datasta. Kolme neljäsosaa vastaajista jakaa dataansa jossain määrin. Suurin osa siirtää dataa eteenpäin 
ainoastaan saman yritysryhmittymän sisällä tai alihankkijalle. Noin kolmasosa vastaajista jakaa dataa 
laajemmin joko suhteellisten avointen uudelleenkäyttöä koskevien ehtojen perusteella tai lisenssimaksua 
vastaan. 

Kun vastaajilta kysyttiin datan jakamisen esteistä, hieman yli puolet vastaajista totesi, että datan 
hankkiminen muilta yrityksiltä ei ole vaikeaa. Kuitenkin lähes puolet dataa käyttävistä yrityksistä kertoi 
kohdanneensa joitakin ongelmia muiden hallussa olevan datan saamisessa. Noin kolmasosa vastaajista 
katsoi, että näitä ongelmia ei ole ratkaistu kokonaan kilpailulainsäädännössä eikä myöskään kohtuuttomia 
ehtoja tai sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa lainsäädännössä. Datavarojen 
oikeudenmukaisesta saatavuudesta tunnutaan olevan erityisen huolissaan autoalan jälkimarkkinoilla. Suuret 
yritykset katsovat kuitenkin, että määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät ongelmat on 
ratkaistu asianmukaisella tavalla kilpailulainsäädännössä. 

Datan haltijoista tuntuu siltä, että heidän datan keruuseen (valmiuksiin) tekemänsä investoinnit on suojattu 
hyvin erityisesti tietokannoista ja liikesalaisuuksien suojelemisesta annetuilla direktiiveillä, eikä tähän 
liittyvää lisäsääntelyä tarvita. 

Kun näiltä vastaajilta kysyttiin kantaa datavetoisen talouden tulevaan kehittämiseen, käytännössä kaikki 
sidosryhmät kannattivat komission tavoitetta tarjota lisää dataa saataville sen uudelleenkäyttöä varten. 

Suurin osa sidosryhmistä kehotti kuitenkin varovaisuuteen, kun kyse oli mahdollisista komission toimista, 
joilla lisättäisiin datan saatavuutta sen uudelleenkäyttöä varten. 

Sidosryhmät totesivat, että datan arvoketjut ja dataan perustuvat liiketoimintamallit ovat erittäin 
monimuotoisia, minkä vuoksi on vaikeaa suunnitella yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Tämän näkemyksen 
jakoivat laajasti myös asiaa koskeneeseen työpajaan osallistuneet jäsenmaat. Lähes kaikki yritykset ja 
yritysjärjestöt katsoivat, että sopimusvapaus olisi asetettava etusijalle. Tämä olisi tärkeää, jotta yksittäiset 
ratkaisut sovitettaisiin yhteen kuhunkin liiketoiminnalliseen tilanteeseen liittyvien konkreettisten tarpeiden 
kanssa. Sopimukset perustuvat luottamukseen, joka on välttämätöntä tietojen jakamisen yhteydessä. Yksi 
luottamuksen rakentamisen osa-alue on avoimuus siitä, miten dataa varastoidaan ja käsitellään ja mihin 
tarkoituksiin sitä käytetään. Datan haltijoiden on myös oltava varmoja siitä, että niiden yrityskumppanit 
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja täyttävät asianmukaiset tietoturvavaatimukset. Lisäksi yritysten on 
varmistettava, että datan keruuta koskeviin valmiuksiin (erityisesti anturilla varustettuihin ja verkkoon 
liitettyihin esineiden internetiä käyttäviin koneisiin, työkaluihin ja laitteisiin) tehdyt investoinnit on 
mahdollista saada takaisin, ja yritysten on suojeltava kaupallisesti arkaluontoisia tietoja. 

Monet sidosryhmät huomauttivat tapaamisissa ja työpajoissa, että ratkaiseva kysymys yritysten välisessä 
datan jakamisessa ei koske niinkään sitä, millä toimijalla on niin sanottu ”omistusoikeus”, vaan sitä, miten 
datan saatavuus on järjestetty. EU:n poliittisen strategian keskuksen kannanotossa ja tutkijoilta saaduissa 
kommenteissa tuettiin vahvasti tätä näkemystä. Molemmissa todettiin, että on tehtävä poliittinen päätös 
siitä, pyritäänkö edistämään datan omistusoikeuksien luomista vai avaamaan edelleen datan saatavuutta. 

Tämän vuoksi ajatukseen siitä, että anturilla varustettujen koneiden, työkalujen ja laitteiden keräämää tietoa 
olisi oikeus lisensoida, suhtaudutaan skeptisesti, mikäli oikeus myönnettäisiin yksinomaan joko alkuperäiselle 
laitevalmistajalle tai anturilla varustetun koneen, työkalun tai laitteen käyttäjälle. Sidosryhmät eivät pidä 
todennäköisenä, että tämä auttaisi saavuttamaan ilmoitetun tavoitteen, jonka mukaan datan 
kaupattavuutta parannettaisiin sen oikeudellista asemaa vahvistamalla. Tämä mahdollinen etenemistapa 
päinvastoin vahvistaisi datan haltijan mahdollisuuksia hallita datan saatavuutta, loisi oikeudellista 
epävarmuutta käytännön soveltamiseen liittyen ja aiheuttaisi tällä tavoin lisää oikeustoimiin liittyviä 
kustannuksia. Toisaalta suhteellisen paljon kannatusta sai ajatus siitä, että alkuperäinen laitevalmistaja ja 
anturilla varustetun koneen, työkalun tai laitteen käyttäjä jakaisivat keskenään oikeuden lisensoida datan 
käyttöä. Erityisesti pk-yritysten edustajat kannattivat tätä ratkaisua. 
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Vastaajat suhtautuivat yleisesti ottaen melko myönteisesti datan haltijoiden velvollisuuteen lisensoida 
tiettyä dataa oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (FRAND-periaate). Toisaalta kolmasosa 
vastaajista – erityisesti datan haltijoita olevat yritykset – oli hyvin huolissaan tästä ratkaisusta. 

Eniten kannatusta sai ”tekninen” etenemistapa, jossa kannustetaan käyttämään sovellusrajapintoja. Kuten 
merkittävä määrä vastaajia huomautti, sovellusrajapinnat ovat kuitenkin vain datan jakamisen väline, ja niitä 
käytetään silloin, kun datan haltijoita olevat yritykset ovat jo päättäneet jakaa dataa. 

Noin puolet vastaajista (yli tai hieman alle 50 prosenttia) kannatti muita verkkopohjaisessa 
kyselylomakkeessa lueteltuja mahdollisia etenemistapoja (ohjaus EU:n lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, 
sopimuksia koskevat oletussäännöt yhdistettyinä suositeltuihin vakiomuotoisiin sopimusehtoihin). Pk-
yrityksille suunnatussa työpajassa kannatettiin jonkin verran pehmeitä toimenpiteitä, kuten 
mallisopimusehtoja, jotta oikeustoimiin liittyvät kustannukset voitaisiin säilyttää alhaisemmalla tasolla 
pienempiä osallistujia varten. Euroopan komission ohjeistus datan saatavuudesta ja jakamisesta sai 
huomattavasti kannatusta vuoden 2017 digitaalistrategian yleiskokouksessa järjestetyssä datavetoisen 
talouden työpajassa. Monet vastaajat suhtautuvat näihin ratkaisuihin skeptisesti: ne eivät ole toisille 
tarpeeksi tehokkaita, kun taas toisten mielestä ne menevät liian pitkälle. Erityisesti yritysten välisiin 
tilanteisiin tarkoitetut oletusarvoiset mutta ei-pakolliset sopimussäännöt yhdistettyinä kohtuuttomuuden 
valvontamekanismiin saivat tasapuolisesti jakautuneen vastaanoton tätä ratkaisua kannattavien ja sitä 
vastustavien välillä. 

Alakohtaisten tilanteiden osalta sekä digitaalistrategian yleiskokouksen että pk-yritysten työpajojen 
osallistujat kannattivat ajatusta testausympäristöjen luomisesta. 

Markkinainterventiota vaadittiin voimakkaimmin ajoneuvossa olevan datan ja älykkäässä maataloudessa 
syntyvän datan osalta: 

– Ajoneuvossa olevan datan osalta sidosryhmien kannat olivat melko selkeitä. Alkuperäiset 
laitevalmistajat mainitsivat useita syitä sille, miksi kolmannet osapuolet on velvoitettava muodostamaan 
yhteys dataan ulkoisen palvelimen välityksellä eikä suoraan ajoneuvosta. Tärkeimmät syyt liittyvät 
ajoneuvon turvallisuuteen. Jälkimarkkinoiden sidosryhmät (muun muassa autoteollisuudessa) ovat hyvin 
huolissaan nykyisten liiketoimintamalliensa elinkelpoisuuden tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista kehittää 
täysin uusia liiketoimintamalleja. Pk-yrityksille ja älykkäälle teollisuudelle omistettuihin työpajoihin 
osallistuneet tämän alan edustajat kannattivat vahvasti sääntelyä. 

– Maatalousalalla puolestaan maataloutta koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP-
AGRI) järjestämän työpajan osallistujista 77 prosenttia katsoi, että datan tuottajalla (esimerkiksi viljelijällä tai 
elintarvikeyrityksellä) olisi oltava oikeus määritellä, kuka voi saada tuotettua dataa.  

Palvelu- ja korjausalan yritykset pelkäävät esineiden internetiä hyödyntävien teollisuuslaitteiden ja 
kodinkoneiden markkinoille saattamisesta aiheutuvia häiriöitä. Niiden mukaan alkuperäiset laitevalmistajat 
saattavat olla kiinnostuneita tekemään palvelusopimuksiin tarkistuksia sen seurauksena, että tällaisten 
laitteiden lähettämän datan ansiosta asiakkaiden tarpeista saadaan paremmin tietoa. 

Suhteellisen myönteisesti suhtauduttiin myös siihen, että yritysten hallussaan pitämä data tarjottaisiin 
viranomaisten saataville julkista päätöksentekoa varten. Tämä koski erityisesti datan uudelleenkäyttöä 
selvästi määriteltyjä tarkoituksia varten (kansanterveysriskien ehkäiseminen, datan saatavuus 
tilastokeskuksia tai julkisesti rahoitettua tieteellistä tutkimusta varten). Kolmasosa vastaajista oli kuitenkin 
täysin eri mieltä. Monet yritykset katsoivat, että tällaisesta datan saatavuudesta olisi maksettava 
oikeudenmukainen korvaus, kun otetaan huomioon datan keruuseen tai mukauttamiseen liittyvät 
investoinnit, jotka olisivat tarpeen ennen kuin viranomaiset voisivat käyttää dataa (esim. datan 
muuntaminen asianmukaiseen muotoon ja tunnistetietojen poistaminen henkilötiedoista tai 
liikesalaisuuksista). 

 



8 
 

Vastuu 

Tässä osassa pyrittiin keräämään tietoja sopimusten ulkopuolisia ja sopimuksiin liittyviä vastuita koskevista 
haasteista esineiden internetiä hyödyntävien tuotteiden, palvelujen, autonomisten järjestelmien ja 
kehittyneen robotiikan osalta. Vaikka tätä varten käytettiin useita erilaisia osallistamisen työkaluja 
(tutkimukset, työpajat, verkossa toteutettu julkinen kuuleminen), lisäkuulemisten järjestämistä pidetään 
tarpeellisena. 

Vaikka nykyisen vastuujärjestelmän muuttamiseen suhtaudutaan yleisesti ottaen varauksellisesti, jotkin 
sidosryhmät, jotka edustavat pääasiassa kuluttajia, pitävät tarkistamista hyödyllisenä ja tarpeellisena. 

Useimmat kuulemiseen osallistuneet tuottajat eivät olleet tietoisia erityisistä ongelmista, eivätkä tuottajat 
olleet kohdanneet vastuuseen liittyviä vaikeuksia esineiden internetiin liitettyjen tuotteiden, palvelujen, 
autonomisten järjestelmien tai kehittyneen robotiikan osalta. Hyvin harva oli kohdannut ongelmia esineiden 
internetiin liitettyjen tuotteiden, palvelujen, autonomisten järjestelmien ja kehittyneen robotiikan 
luokittelemisessa tuotteiksi tai palveluiksi. Hyvin harva oli myöskään kohdannut merkittäviä tähän alaan 
liittyviä ongelmia. 

Osallistuneista kuluttajista hyvin harva oli kärsinyt vahinkoa. Kuluttajaorganisaatioiden ja lakiyritysten 
lähettämissä kannanotoissa mainitut keskeiset kysymykset koskivat kuluttajien vaikeuksia jonkin tuotteen 
viallisuuden ja vian ja vahingon välisen syy-yhteyden osoittamisessa sekä sitä, että asiassa on pakko soveltaa 
suppeaa määritelmää vahingosta. Näissä kannanotoissa korostettiin myös vaikeutta osoittaa, että ohjelmisto 
ei tarjoa kuluttajille sellaista turvaa, jota heillä on oikeus odottaa. 

Hyvin harva vastaajista merkitsi nykyisen tuotevastuudirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
vahinkojen osalta vaihtoehdon ”menetetyistä tilaisuuksista aiheutuneet tappiot” tai ”puhtaasti taloudelliset 
tappiot”. Vastausten vähäisen määrän vuoksi ei ole olemassa selkeitä todisteita tappioiden tavallisesta 
määrästä. 

Esineiden internetiin liitettyihin tuotteisiin, palveluihin, autonomisiin järjestelmiin ja kehittyneeseen 
robotiikkaan liittyvät vahingot vaikuttavat olevan yleisesti ottaen hyvin harvinaisia. Tämä voi olla seurausta 
siitä, että esineiden internetiin yhdistetyt tuotteet ja palvelut ovat kuluttajille uusia ja että niitä on vain 
vähän markkinoilla. 

Koska vastaajilla oli vain vähäisesti kokemusta esineiden internetiin liitettyihin tuotteisiin, palveluihin, 
autonomisiin järjestelmiin ja kehittyneeseen robotiikkaan liittyneistä todellisista vahingoista, ei syntynyt 
selvää kuvaa siitä, kenen olisi oltava vastuussa, jos tällaiset tuotteet ja palvelut osoittautuvat viallisiksi. Sama 
määrä vastaajia kannatti kaikkien tuotteen tarjoamiseen osallistuvien osapuolten yhteistä vastuuta, kunkin 
komponentin tuottajan erillistä vastuuta ja lopputuottajan tai järjestelmän kokoonpanijan vastuuta. 

Jotkut kuluttajajärjestöt totesivat, että koska loppukäyttäjien olisi äärimmäisen vaikea määritellä, mikä 
älylaitteen komponenteista on viallinen, heidän olisi voitava lähettää korvauspyyntönsä lopputuottajille. Osa 
vastaajista vaati kehittämään uusia riskinhallintajärjestelmiä yhteiskunnalle aiheutuvan kokonaishyödyn 
maksimoimiseksi ja kokonaiskustannusten minimoimiseksi.  

Mielipiteet sopivimmasta vastuujärjestelmästä erosivat toisistaan. Osa vastaajista totesi, että esineiden 
internetiin liitettyjä tuotteita, palveluja, autonomisia järjestelmiä ja kehittynyttä robotiikkaa koskevat 
vastuukysymykset olisi käsiteltävä asianmukaisesti sopimuksissa, kun taas sama määrä vastaajista oli 
päinvastaista mieltä. Vielä useampi vastaajista katsoi, että ongelma voitaisiin ratkaista ainakin osittain 
sopimuksellisilla ratkaisuilla. Vastuuta käsitelleistä 50 kannanotosta 32:ssa todettiin, että nykyinen 
vastuukehys soveltuu hyvin esineiden internetin ja autonomisten järjestelmien kaltaisten uusien 
teknologioiden aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen. Kahdeksassa kannanotossa vaadittiin tarkistamaan 
nykyinen kehys, ja jäljelle jäävissä kannanotoissa käsiteltiin vastuuta toteamatta, että tarkistus olisi tarpeen. 
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Muista työpajoista ja tutkimuksista esitettiin seuraavia lisähavaintoja: 

 Palvelujen ja tuotteiden erottaminen toisistaan on vaikeampaa (ja ehkä vähemmän merkityksellistä), 
kun on kyse esineiden internetin, autonomisten järjestelmien ja kehittyneiden robottien kaltaisista 
teknologioista. Tämän vuoksi lainsäädännön tulkitseminen ja soveltaminen on vaikeaa, kun otetaan 
erityisesti huomioon, että EU:n lainsäädäntöä on annettu tuotevastuusta mutta ei palveluvastuusta. 
Ei ole esimerkiksi selvää, missä määrin ohjelmistoa tai digitaalista dataa (erillään alustasta) voidaan 
pitää ”tuotteena” EU:ssa tai miten voidaan arvioida monimutkaisia tuotteita, joihin sisältyy sekä 
tuote- että ohjelmistokomponentteja, jotka voivat olla lisäksi peräisin eri valmistajilta. 

 Toinen kysymys liittyy tuotteiden viallisuuden ja turvallisuuden käsitteisiin, jotka on perinteisesti 
kytketty käyttäjän turvallisuutta koskeviin odotuksiin. Mitä paremmin turvallisuus varmistetaan, sitä 
epätodennäköisempää on, että suorituskykyyn tai toimintaan liittyviä ongelmia nousee esiin 
tuotteen elinkaaren aikana. Miten tämä olisi arvioitava autonomisiin järjestelmiin ja kehittyneisiin 
robotteihin liittyvissä tapauksissa, joissa tuote (tai tuotteeseen liittyvä palvelu) alkaa toimia ennalta 
arvaamattomalla ja mahdollisesti vaarallisella tavalla? Turvallisuuteen liittyy nykyisin myös 
tuotteiden ja palvelujen käyttäjien muuttuva rooli, sillä he auttavat nykyisin ylläpitämään ja 
kehittämään järjestelmiä esimerkiksi päivittämällä ohjelmistoa tai ”kouluttamalla” tuotteita ja 
sovelluksia. Radiolaitedirektiivillä säännellään innovointiin liittyviä haasteita koskevia kysymyksiä, 
jotka liittyvät tuotteiden tai järjestelmien yhteenliitettävyyteen ja yhteentoimivuuteen. 

 Monista erilaisista teknologioista koostuvien yhdistelmätuotteiden osalta voi olla vaikea osoittaa 
vastuussa olevaa tahoa vahingon sattuessa (eli todistaa vian olemassaoloa ja vahingon ja vian välistä 
yhteyttä). Tämä monimutkaisuus voi heikentää kuluttajansuojaa robotiikan ja esineiden internetin 
osalta. 

 Lisäksi on pantava merkille olemassa oleva täydentävä lainsäädäntö, joka vaikuttaa 
vastuukysymyksiin tietyissä ekosysteemeissä, kuten esimerkiksi miehittämättömiä ilma-aluksia 
koskevat lait tai itseohjautuvia autoja koskevat liikennesäännöt. Tämän seurauksena vastuuta 
koskevista lähestymistavoista voi muodostua keskenään hajanaisia EU:n eri jäsenmaiden välillä. 

 

Kuulemiseen osallistuneiden autoteollisuuden, liike-elämän palvelujen, elintarvike- ja juoma-alan 
toimitusketjun, koneenrakennuksen ja lääkinnällisten laitteiden alakohtaisten sidosryhmien osalta saadut 
tulokset osoittavat, että suuri enemmistö sidosryhmistä (39 sidosryhmää 40 osallistuneesta sidosryhmästä ja 
kuusi yritystä yhdeksästä osallistuneesta yrityksestä) katsoi, että nykyinen vastuukehys soveltuu esineiden 
internetiin liitettyjen tuotteiden, palvelujen, autonomisten järjestelmien ja kehittyneen robotiikan kaltaisten 
kehitteillä olevien teknologioiden käsittelemiseen. 

Vaikka vastuukysymysten merkitys on pantu merkille, edistyminen yksittäisissä EU:n jäsenmaissa on hyvin 
epätasaista. Sidosryhmien keskeinen viesti oli, että kaikista EU:n tason aloitteista olisi keskusteltava lisää ja 
että niitä olisi pohdittava huolellisesti ennen kuin nykyiseen oikeudelliseen kehykseen suunnitellaan 
muutoksia. Tässä asiassa olisi painotettava tilanteen arvioimisen jatkamista ja sellaisten innovatiivisten 
yritysten tukemista, jotka ovat jo kohdanneet näitä esiin nousevia esteitä, kuten oikeudellista epävarmuutta. 
Tukea voitaisiin tarjota toisinaan antamalla oikeudellisia ohjeita ja selkeyttämällä lainsäädäntöä. Jotkin EU:n 
jäsenmaat ovat myös kannustaneet Euroopan komissiota pohtimaan asiaa alakohtaisten politiikkojen 
perinteisiä tapoja laajemmin – kuten tehtiin internetyhteydellä varustettujen autojen osalta – ja 
käsittelemään vastuuta monialaisena kysymyksenä. 

 

Muiden kuin henkilötietojen siirrettävyys, yhteentoimivuus ja standardit 

Siirrettävyys 
 
Noin neljäsosa verkossa toteutettuun julkiseen kuulemiseen osallistuneista vastaajista totesi olevansa 
tyytymätön datan siirtämistä koskeviin ehtoihin. Noin kolmasosa vastaajista kertoi kohdanneensa vaikeuksia 
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datan siirtämisessä. Tilanne on kuitenkin erilainen, kun tarkastellaan pk-yrityksiltä saatuja vastauksia. Suurin 
osa pk-yrityksiä olevista vastaajista, jotka aikoivat vaihtaa pilvipalveluntarjoajaa, ilmoittivat kohdanneensa 
vaikeuksia tarjoajan vaihtamisessa. Suurin osa näistä vastaajista piti muiden kuin henkilötietojen siirtämistä 
tärkeänä asiana. Yleisesti ottaen vastaajat kaikista eri luokista olivat yhtä mieltä siitä, että toimenpiteet 
muiden kuin henkilötietojen siirrettävyyden helpottamiseksi ovat tarpeen. Vastaajat ennustivat, että tästä 
asiasta muodostuu ongelma tulevaisuudessa. 
 
Monet vastaajat, mukaan lukien liikenteen, energian ja yleishyödyllisten palvelujen alan edustajat, 
kannattivat sitä, että komissio säätäisi periaatteisiin perustuvat datan siirrettävyyttä koskevat oikeudet, joita 
sovellettaisiin pilvipalveluntarjoajaa vaihdettaessa. Rahoitusalan edustajat ja tutkijat suhtautuivat tähän 
varovaisen myönteisesti. Tietyt maat, kuten Ranska ja Viro, ovat osoittaneet olevansa kiinnostuneita 
säätämään siirrettävyyttä koskevia laillisia oikeuksia. 
 
Myös pilvipalveluyhteisöä edustavat sidosryhmät jakoivat mielipiteitään pilvipalveluntarjoajien vaihtamista 
käsitelleessä työpajassa. Tärkeimmät mainitut tekniset haasteet koskivat sovellusten siirrettävyyden 
puutteellista standardointia, tiedostomuotojen aiheuttamia haasteita, datan ja metadatan määrittämiseen ja 
viemiseen liittyviä vaikeuksia ja datan hankintaa ja siirtämistä varten arviolta tarvittavaa aikaa. Tärkeimmät 
mainitut oikeudelliset esteet koskivat tietoturvaa, poistumissuunnitelmien puuttumista ja datan 
säilyttämisaikaa. Myös taloudelliset kysymykset huolestuttavat pilvipalvelujen käyttäjiä, jotka joutuvat usein 
maksamaan kaikki pilvipalveluntarjoajan vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset. Osallistujat suhtautuivat 
yleisesti ottaen myönteisesti EU:n laillisen oikeuden säätämiseen. Lisäksi osallistujat mainitsivat 
mahdollisuuden laatia toimialan käytännesäännöt ja pyrkiä varmistamaan sovellusrajapintojen avoimuus. 
 
Yleisten (eli muiden kuin pilvipalvelukohtaisten) siirrettävyyttä koskevien oikeuksien säätämisen osalta 
monet osallistujista kehottivat ensin tarkkailemaan, miten yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa 
säädettyä oikeutta sovelletaan käytännössä. Vastaajista moni totesi, että muiden kuin henkilötietojen 
erottaminen henkilötiedoista on vaikeaa. Monet suuria yrityksiä ja organisaatioita edustavat vastaajat 
totesivat tällaiseen yleisempään oikeuteen liittyen, että datan siirrettävyyden täytäntöönpano olisi parasta 
jättää sopimuksellisten tai teknisten ratkaisujen ja toimialalla tehtävän standardointityön sekä startup-
yrityksiin ja pk-yrityksiin liittyvän osaamisen kehittämisen varaan. 
 
Monet vastaajista keskittyivät kuluttajakauppaa koskeviin datan siirrettävyyteen liittyviin kysymyksiin, vaikka 
Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta annetussa tiedonannossa keskitytään selvästi yritysten 
välisiin kysymyksiin. Tämän selityksenä voi olla se, että siirrettävyyteen liittyvässä julkisessa keskustelussa on 
keskitytty yleisesti ottaen kuluttajiin ja rekisteröityihin henkilöihin. 
 
Lisäksi asenteet tiedon siirrettävyyttä kohtaan voivat vaihdella eri aloilla. Huhtikuussa 2017 järjestettyyn 
maatalousaiheiseen työpajaan osallistuneet toimijat totesivat, että siirrettävyyden olisi oltava jokaisen 
alustan olennainen ja maksuton ominaisuus, jonka avulla tuottajat voisivat siirtää datansa kilpaileville tai 
poikkeaville alustoille. 
 
 

Yhteentoimivuus ja standardit  
Yhteentoimivuus on tärkeä kysymys monille verkossa toteutettuun julkiseen kuulemiseen osallistuneille 
vastaajille, ja yhteentoimivuutta koskevien standardien tarpeesta ollaan yksimielisiä.  
 
Suurin osa pilvipalvelujen käyttäjiä olevista vastaajista suosii standardien mukaisia ratkaisuja ja yleisesti 
ottaen avoimia standardeja. Pilvipalveluun liittyvistä standardeista annettiin useita esimerkkejä, jotka 
käsittelivät muun muassa saatavuuteen, tiedostomuotoihin, pilvipalvelujen turvallisuuteen, tietosuojaan ja 
sovellusrajapintoihin liittyviä standardeja. Standardien mukaisia ratkaisuja vaadittiin pääasiassa 
turvallisuuteen, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä. 
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Datan saatavuuden ja löydettävyyden helpottamista koskevista teknisistä toimenpiteistä painotettiin eniten 
yhteisiä metatietojärjestelmiä. Vastaajista useampi suosisi mieluummin nykyisten standardien parantamista 
kuin uusien standardien laatimista, mutta monet suhtautuivat myönteisesti myös painopisteidensä 
täytäntöönpanoa koskeviin suosituksiin. Oikeudellisten välineiden osalta suurin osa vastaajista kannatti 
suuntaviivoja. Seuraavaksi suosituimpia vaihtoehtoja olivat EU:n sääntely ja tukitoimet. 
 
Kyselylomakkeen vapaasti vastattaviin osiin kirjoitettujen kommenttien ja vastaanotettujen kannanottojen 
perusteella monet katsovat, että standardien laatiminen olisi jätettävä toimialojen tehtäväksi tai että 
komission olisi tarkasteltava nykyistä standardointityötä (sekä monialaista että alakohtaista) ennen uusiin 
toimenpiteisiin ryhtymistä. Vastaajista monet suosivat datavetoisen talouden ongelmiin teknisiä ratkaisuja 
oikeudellisten tai poliittisten ratkaisujen sijasta. Alakohtaisten sidosryhmien osalta saadut tulokset 
vahvistavat tämän.  
 

 
 


