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Oikeusasioista, kuluttaja-asioista
ja sukupuolten tasa-arvosta
vastaava komission jäsen

MASSADATA ON SUURI
MAHDOLLISUUS EU:N
YRITYKSILLE
Joidenkin arvioiden mukaan Euroopan
kansalaisten henkilötietojen
arvo voi kasvaa vuosittain lähes
triljoonaan euroon vuoteen 2020
mennessä. Euroopan tiukkojen
tietosuojavaatimusten vahvistaminen
on siksi liiketoimintamahdollisuus – ei
este innovoinnille. Koska kuluttajat ovat
entistä tarkempia yksityisyydestään,
luottamuksen menettäminen

johtaa yrityksissä mahdollisuuksien
ja tulojen menettämiseen. Viime
aikoina suurta huomiota herättäneet
tietoturvaloukkaukset ovat saaneet
kuluttajat välttämään palveluntarjoajia,
jotka eivät suojaa henkilötietoja
riittävällä tavalla. Yksityisyydensuojaa
noudattavia palveluja tarjoavat
EU:n yritykset voivat olla kuluttajien
silmissä houkuttelevampia ja
siten kilpailukykyisempiä. EU:n
tietosuojavaatimukset ovat maailman
tiukimmat. Tämä luo luottamusta.

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

Asenteet tietosuojaa kohtaan
»» 81 prosenttia eurooppalaisista kokee, ettei
pysty täysin valvomaan henkilötietojensa
käyttöä verkossa (Eurobarometri, 2015).
»» Suurin osa eurooppalaisista (69
%) haluaisi antaa nimenomaisen
suostumuksensa ennen omien
henkilötietojensa keräämistä ja käsittelyä
(Eurobarometri, 2015).
»» Vain 24 prosenttia eurooppalaisista
luottaa
»» verkossa toimiviin yrityksiin, kuten
hakukoneisiin, verkkoyhteisösivustoihin ja
sähköpostipalveluihin

Mitä on massadata?
Termillä ’massadata’ tarkoitetaan erilaisista lähteistä, kuten ihmisiltä, koneilta tai
sensoreilta, saatavaa suurta määrää erityyppistä dataa. Data voi olla ilmastotietoja,
satelliittikuvia, digitaalisia kuvia ja videoita, paikkatietoja tai GPS-signaaleja.
Massadata voi sisältää henkilötietoja eli yksittäistä henkilöä koskevia tietoja, kuten
valokuva, sähköpostiosoite, pankkiyhteys, verkkoyhteisöpalvelussa julkaistut viestit,
terveystiedot tai tietokoneen IP-osoite.

Oikeusja kuluttajaasiat
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"Paremmin Euroopassa"
»» Massadatan markkinat ovat kuin pilvipalvelujen markkinat, uudet, kukoistavat ja pitkälti määrittämättömät, ja niillä on valtavat
kasvumahdollisuudet. Luottamuksella on ratkaiseva vaikutus siihen, saavatko ne tuulta alleen Euroopassa. Kuluttajien on
luotettava yrityksiin, jotta he alkavat käyttää niiden tarjoamia palveluja. Yksityisyydensuojasta huolehtivat yritykset ovat siksi
muita kilpailukykyisempiä. Euroopan yksityisyydensuojaa vaaliva ympäristö saattaa kannustaa innovatiivisia teknologiayrityksiä
perustamaan toimipisteen EU:hun.
»» Apple investoi 1,7 miljardia euroa uusiin eurooppalaisiin palvelinkeskuksiin.
»» Pilvipalveluyritys Salesforce.com lisäsi investointiaan Euroopassa avaamalla uusia palvelinkeskuksia Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan (2014) ja Saksaan (2015). Se aikoo avata palvelinkeskuksen myös Ranskaan. Salesforce.comin johdon
mukaan uusi palvelinkeskus merkitsee investointien tuplaamista Euroopassa. Tämä kertoo Euroopan asemasta Salesforcen
nopeimmin kasvavana alueena verovuonna 2013.
»» IBM avasi uusia pilvipalvelinkeskuksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Saksaan, Ranskaan ja Italiaan yksityisyydensuojaa
noudattavien palvelujen tarjoamiseksi.
»» Zettabox.com on esimerkki aidosti eurooppalaisesta verkkotallennusratkaisusta. Sen iskulause on "It's better in Europe"
(Paremmin Euroopassa). Zettabox päätti sijoittaa toimintansa kokonaan Eurooppaan tarjotakseen korkealaatuisia pilvipalveluja,
joissa henkilötietojen suoja on paras mahdollinen.

EU:N TIETOSUOJAUUDISTUS MAHDOLLISTAA MASSADATAPALVELUT EUROOPASSA

Attitudes towards data

Tietosuojauudistusta koskevalla paketilla luodaan EU:lle yhdet, vahvat ja kattavat tietosuojasäännöt.
protection
Se edistää kestävien tietopalvelujen innovointia parantamalla oikeusvarmuutta ja lujittamalla
luottamusta digitaaliseen markkinapaikkaan. Näin se tukee myös perusoikeuden turvaamisen,
kuluttajien luottamuksen ja talouskasvun välistä suotuisaa kierrettä:
Parempi luottamus – lukuisista markkinatutkimuksista ilmenee, että massadataa hyödyntäviä
uusia palveluja ja tuotteita kehittävien yritysten menestys on sidoksissa niiden kykyyn rakentaa ja
ylläpitää kuluttajien luottamusta.
> MITEN: Paremmat oikeudet kansalaisille (henkilötietojen saanti ja oikaisu, selkeä oikeus
tulla unohdetuksi, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus saada tieto mahdollisista
tietosuojaloukkauksista).
Aloittelevien yritysten helpompi pääsy markkinoille – uusi oikeus tietojen siirtämiseen antaa
kansalaisille mahdollisuuden saada omat tietonsa yhdeltä palveluntarjoajalta ja siirtää ne toiselle.
> MITEN: Toimintaansa käynnistävät ja pienet yritykset voivat päästä digitaalisten jättien
hallitsemille datamarkkinoille ja houkutella kuluttajia yksityisyyttä paremmin suojaavilla
ratkaisuilla. Tämä lisää Euroopan talouden kilpailukykyä.
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Lisää avoimuutta – ihmiset tarvitsevat enemmän tietoa tietosuojakäytännöistä ja siitä,
mitä heidän tiedoilleen tapahtuu, kun niitä käsitellään verkkopalveluja varten.
> MITEN: Yritysten on julkaistava avoimet ja helposti saatavilla olevat
tietosuojakäytännöt. Verkkosivustoihin lisättäisiin yksinkertaiset kuvakkeet
kertomaan, miten henkilötietoja käsitellään, kuka niitä käsittelee ja kenen
vastuulla käsittely on.
Samat säännöt –28 kansallista lainsäädäntöä korvataan yhdellä yksinkertaisella
ja selvällä säädöskehyksellä sekä hallinnon ja täytäntöönpanon keskitetyllä
järjestelmällä.
> MITEN: Koko maanosan yksi yhteinen laki vähentää byrokratiaa ja
kustannuksia ja luo näin EU:n yrityksille, erityisesti pienille toimijoille, kuten
aloitteleville yrityksille, tarvittavat olosuhteet massadatan mahdollisuuksien
hyödyntämiseen digitaalisilla sisämarkkinoilla. Yritysten tarvitsee ottaa yhteyttä
vain yhteen tietosuojaviranomaiseen 28 eri viranomaisen sijaan, mikä tekee
tietojen käsittelystä helpompaa ja halvempaa.
Sisäänrakennettu tietosuoja – uudistus auttaa massadataa käyttäviä toimijoita
vaatimalla niitä investoimaan hyviin tietosuojakäytäntöihin, joista tulee näin
keskeinen osa niiden liiketoimintasuunnitelmaa.
> MITEN: Uusi sisäänrakennetun tietosuojan periaate kannustaa massadatan
analysoinnin suunnittelijoita käyttämään anonymisoinnin, peitenimellä
suojaamisen ja salauksen kaltaisia tekniikoita sekä anonyymin viestinnän
protokollia. Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja erityisesti
valvontaviranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että yritykset
saavat riittävää opastusta näihin tekniikoihin.

Aloittelevien yritysten ja
muiden pienten toimijoiden
toiminnan helpottaminen:
poikkeuksia sääntöihin
»» Ei tietosuojavastaavia: Yritysten ei
tarvitse nimittää tietosuojavastaavaa,
jos tietojenkäsittely ei ole niiden
keskeinen toimiala.
»» Ei enää ilmoituksia:
Valvontaviranomaisille tehtävät
ilmoitukset ovat hallinnollinen rasite,
joka maksaa yrityksille vuosittain
130 miljoonaa euroa. Uudistuksella
poistetaan tämä vaatimus kokonaan.
»» Ei liikaa tietopyyntöjä:
»» Yritykset voivat veloittaa maksun
henkilötietojen toimittamisesta, jos
pyyntöjä esitetään kohtuuttomasti.
»» Ei vaikutustenarviointeja: Pienten
toimijoiden ei tarvitse tehdä tietosuojan
vaikutustenarviointia, ellei kansalaisille
aiheudu suuria riskejä.

SAMAT SÄÄNNÖT EU:N
YRITYKSILLE JA EU:N
ULKOPUOLISILLE YRITYKSILLE
EU:n tietosuojasäännöt koskevat
eurooppalaisten yritysten lisäksi myös
Euroopan ulkopuolisia yrityksiä, jotka
tarjoavat tuotteitaan ja palvelujaan
EU:n kansalaisille tai seuraavat näiden
toimintaa. Toisin sanoen samat säännöt
pätevät kaikkiin EU:ssa toimiviin
yrityksiin niiden kotimaasta riippumatta.
Näin toimintaedellytykset ovat
tasapuoliset eurooppalaisille ja
Euroopan ulkopuolisille yrityksille.
Muualta maailmasta tulevien
aloittelevien yritysten on noudatettava
samoja sääntöjä kuin eurooppalaisten
aloittelevien yritysten. Tämä
tekee kilpailusta tasapuolista
globalisoituneessa maailmassa.

MITÄ HYÖTYÄ MASSADATASTA
ON?

MASSADATA JA YKSITYISYYDEN
ONGELMAT

Massadatan suurin hyöty on,
että se auttaa paljastamaan eri
lähteiden ja tietoaineistojen välisiä
kaavoja ja antaa näin hyödyllistä
tietoa. Tämä koskee esimerkiksi
terveyttä, elintarviketurvaa, älykkäitä
liikennejärjestelmiä, energiatehokkuutta
ja kaupunkisuunnittelua.

Henkilötietojen suojan takaamisesta
tulee entistä haasteellisempaa,
kun tietoja moninkertaistetaan ja
jaetaan entistäkin laajemmin ympäri
maailmaa. Ihmisten terveyttä, sijaintia,
sähkönkulutusta, verkkotoimintaa
ja muuta toimintaa koskevia tietoja
voidaan julkistaa, mikä herättää
huolta muun muassa profiloinnista,
syrjinnästä, syrjäytymisestä ja hallinnan
menettämisestä.

Massadatan käyttö parantaa
tuottavuutta ja palveluja, jotka
puolestaan luovat talouskasvua. Jos
EU:n sata suurinta valmistajaa käyttäisi
massadataa, voitaisiin säästää 425
miljardia euroa. Massadatan analysointi
voisi lisätä EU:n talouskasvua vuoteen
2020 mennessä 1,9 prosenttia, mikä
kasvattaisi bruttokansantuotetta
206 miljardia euroa.

Massadatan analysoinnissa ei aina
käytetä henkilötietoja. Mutta kun
käytetään, on noudatettava tietosuojaa
koskevia sääntöjä ja periaatteita: EU:n
perusoikeuskirjassa todetaan, että
jokaisella on oikeus henkilötietojensa
suojaan kaikilla elämänalueilla,
esimerkiksi kotona, töissä, ostoksilla,
terveydenhoidossa, poliisilaitoksella
ja internetissä. Tämä koskee myös
massadataa.

Innovointiin kannustaminen: kuljettajattomat autot
Euroopan unionin on helpotettava hyvien ideoiden muuttamista tuotteiksi ja
palveluiksi, jotka luovat talouteemme kasvua ja työpaikkoja. Kuljettajattomat autot
ovat hyvä esimerkki. Kuljettajattomien autojen tekniikka edellyttää auton tietojen
laajempaa vaihtoa, ja tämä koskee myös henkilötietoja. Tietosuojasäännöissä
otetaan huomioon Euroopan autonvalmistajien innovatiiviset ja edistyneet ratkaisut.
Esimerkiksi autot, joissa on eCall-hätäviestijärjestelmä, voivat onnettomuuden
sattuessa ottaa automaattisesti yhteyden lähimpään hätäkeskukseen. Tämä on
mainio esimerkki toimivasta ja tehokkaasta, unionin tietosuojalain mukaisesta
ratkaisusta. Uusien sääntöjen myötä eCall-järjestelmän toiminnasta tulee helpompaa,
yksinkertaisempaa ja tietosuojan kannalta tehokkaampaa.

Lisätietoja komission
tietosuojasivuilla:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm tai
Europe Direct - palvelusta:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

© Euroopan unioni, 2016
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60438-6
ISBN 978-92-79-60468-3

doi:10.2838/137515
doi:10.2838/824660

DS-02-16-739-FI-D
DS-02-16-739-FI-N

