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”Euroopassa on valtaisat mahdollisuudet edistää kestäväpohjaista 

datataloutta edellyttäen, että datasta saatavan arvon tasapuolisempi 

jakautuminen varmistetaan, kun muun datan kuin henkilötietojen, kuten 

teollisen datan, uusi aalto valtaa alaa ja esineiden internetiin liittyvät tuotteet 

yleistyvät.”
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Ehdotuksen keskeiset tavoitteet

• Luodaan käyttäjille (B2B & B2C) oikeus saada tietoa 

tuotteiden tai siihen liittyvien palvelujen tuottamasta 

datasta sekä pääsy- ja käyttöoikeus dataan – kohteena 

sekä henkilötiedot- että ei-henkilötiedoksi lukeutuva data

• Luodaan korjaus- ja jälkimarkkinapalvelun tarjoajille ja 

muille vastaaville kolmansille osapuolille mahdollisuus 

päästä dataan käyttäjän pyynnöstä

• Parannetaan etenkin pk-yrityksien asemaa datatalouden 

markkinoilla erityissäännöksillä

• Varmistetaan julkisen sektorin elimille mahdollisuus 

yksityisen sektorin hallussa olevan datan käyttöön 

poikkeustilanteissa

• Helpotetaan datankäsittelypalvelujen tarjoajien 

vaihtamista ja niiden vaatimustenmukaisuutta sekä 

parannetaan datan siirrettävyyttä
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Keskeinen sisältö



Luku I: Määritelmät ja soveltamisala

Aineellinen esine, joka saa, tuottaa tai kerää sen käyttöä tai ympäristöä koskevaa dataa ja joka pystyy välittämään dataa yleisesti 
saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun kautta ja jonka ensisijaisena tehtävänä ei ole datan tallennus ja käsittely

• Esimerkiksi ajoneuvot, kodin laitteet, terveydenhoitolaitteet, maatalouskoneet tai tuotantokoneet

• Digitaalinen palvelu, mukaan lukien ohjelmistot, joka sisältyy tai on liitetty tuotteeseen siten, että tuote ei pystyisi ilman sitä 
• suorittamaan jotain sen toiminnoista

Kaikki toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen digitaalinen esittäminen sekä kaikki tällaisten toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen 
koosteet (ml. ääni-, kuva- tai audiovisuaaliset tallenteet)

• Käsittää datan siinä muodossa ja formaatissa, jossa tuote tai siihen liittyvä palvelu on tuottanut sen

• Sisältää esimerkiksi käyttäjän tallentaman datan sekä tuotteen toiminnan sivutuotteena tuotetun datan, kuten diagnostisen 
• datan ja sellaisen datan, joka on tuotettu ilman käyttäjän toimintaa esimerkiksi tuotteen ollessa pois päältä – mutta ei 
• ”johdettua” dataa?

Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolla on oikeus tai velvollisuus, tai muun datan kuin henkilötietojen osalta, tuotteen ja siihen 
liittyvien palvelujen teknisen suunnittelun kautta mahdollisuus asettaa saataville dataa

• = se, jolla on kontrolli dataan (esim. valmistaja) – vrt. henkilötietojen osalta: ”rekisterinpitäjä”

Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka omistaa, vuokraa tai liisaa tuotteen tai vastaanottaa palveluja

• HUOM: Sama yritys saattaa yhdessä tilanteessa olla ”käyttäjä”, toisessa taas ”datan haltija”!
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Luku II: Pääsy dataan

Tuotteet tulee suunnitella ja valmistaa siten, että 
tuotteen käytön tuloksena syntyvä data (ml. 
metadata) on vastikkeetta käyttäjän saatavilla (3 
artikla)

• Dataan pääsyn on oltava turvallista ja helppoa, ja 
sen on lähtökohtaisesti (”where relevant and 
appropriate”) oltava suoraan käyttäjän saatavilla 
strukturoidussa, koneluettavassa muodossa

• Ennen sopimuksen tekemistä käyttäjälle on 
annettava tiedot mukaan lukien siitä mitä dataa 
tuotetaan, miten siihen pääsee ja miten datan 
haltija hyödyntää sitä
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Luku II: Pääsy dataan

Jos data ei ole suoraan käyttäjän saatavilla tuotteesta, datan 

haltijan tulee antaa käyttäjälle pääsy tuotteen tai siihen 

liittyvän palvelun käytön tuloksena tuotettuun dataan (4 

artikla)

• Pääsy dataan on annettava ilman aiheetonta viivästystä, 

lähtökohtaisesti reaaliaikaisesti ja maksutta

• Liikesalaisuuksia tulee ilmaista vain jos välttämättömät 

etukäteiset toimenpiteet luottamuksellisuuden 

säilyttämiseksi on tehty

• Datan haltija ja käyttäjä voivat sopia toimenpiteistä  
erityisesti suhteessa kolmansiin osapuoliin. Datan 
haltijan tulee ilmoittaa, mitkä tiedot ovat 
liikesalaisuuksia.

• Miten toteutuu käytännössä? 

• Käyttäjä ei saa käyttää saamaansa dataa kilpailevan 

tuotteen kehittämiseksi

• Datan haltija saa käyttää ei-henkilötieto -dataa vain 

käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella
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Luku II: Pääsy dataan

• Datan haltijan on käyttäjän pyynnöstä asetettava kolmannen osapuolen (eli datan vastaanottajan) saataville tuotteen tai 

siihen liittyvän palvelun käytöstä syntynyt data ilman aiheetonta viivästystä ja käyttäjälle maksutta (5 artikla)

• Tämä on tehtävä FRAND-tyyppisin ehdoin

• Käyttäjältä ei saa periä maksua, mutta ko. kolmannelta osapuolelta saa?  

• Liikesalaisuuksia tulee ilmaista ko. kolmannelle osapuolelle vain kuin se on ehdottaman välttämätöntä käyttäjän ja 

kolmannen osapuolen välillä sovitun käyttötarkoituksen täyttämiseksi, ja jos kolmas osapuoli toteuttaa kaikki sovitut 

erityistoimenpiteet luottamuksellisuuden säilyttämiseksi

• Datan haltijan tulee identifioida data, joka katsotaan liikesalaisuudeksi.

• Kolmas osapuoli saa käsitellä 5 artiklan nojalla annettua dataa ainoastaan käyttäjän kanssa sovittuihin tarkoituksiin ja 

sovituin ehdoin (6 artikla)

• Kolmas osapuoli ei saa muun muassa asettaa vastaanottamaansa dataa muun kolmannen osapuolen saataville 
käsittelemättömässä, koostetussa tai johdetussa muodossa, paitsi jos se on välttämätöntä käyttäjän pyytämän palvelun 
tarjoamiseksi

• Luvun II säännöksiä ei sovelleta dataan, joka on syntynyt pk-yritysten valmistamien tai toimittamien tuotteiden ja siihen 
liittyvien palveluiden käytöstä (7 artikla)
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Luku III: Datan haltijoiden velvollisuudet datan saataville asettamiseen

• Datan saataville asettaminen datan vastaanottajille (B2B) on tehtävä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin 

(”FRAND”) sekä avoimella tavalla (8 artikla)

• Datan haltijan ja sitä vastaanottavan kolmannen osapuolen tulee sopia datan saataville asettamista koskevista 
(sopimus)ehdoista

• Datan haltija ei saa asettaa dataa vastaanottavan kolmannen osapuolen saataville yksinoikeudella, jollei käyttäjä ole 
sitä pyytänyt

• Datan haltijan ja datan vastaanottajan (B2B) välillä maksettavan korvauksen on oltava kohtuullinen (9 artikla)

• Korvaus ei saa olla suurempi kuin datan asettamisesta datan vastaanottajan saataville aiheutuvat pyyntöön 
kohdennettavissa olevat välittömät kustannukset, jos vastaanottava kolmas osapuoli on pk-yritys

• Datan haltijalla ja sen vastaanottajalla mahdollisuus riidanratkaisumenettelyyn koskien datan saataville asettamista ja sen 

avoimuutta sekä oikeudenmukaisten, kohtuullisten ja syrjimättömien ehtojen määrittämistä (10 artikla)

• Tekniset suojatoimenpiteet ja datan luvatonta käyttöä tai luovuttamista koskevat säännökset (11 artikla)

• Yksipuolisesti pk-yritykselle asetettu kohtuuton sopimusehto ei ole sitova, jos se koskee datan saatavuutta ja käyttöä tai 

vastuuta ja oikeussuojakeinoja dataan liittyvien velvoitteiden rikkomiseen tai lakkauttamiseen liittyen (13 artikla)
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Luku VI: Datankäsittelypalvelujen tarjoajien vaihtaminen

Datankäsittelypalvelujen tarjoajien on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen, että niiden palvelun asiakkaat voivat vaiht aa 

toiseen datankäsittelypalveluun (23 artikla)

• Poistettava kaupalliset, tekniset, sopimusperusteiset ja organisatoriset esteet, jotka estävät asiakkaita muun muassa 

siirtämästä dataa, sovelluksia ja muuta digitaalista omaisuutta toiselle datankäsittelypalvelujen tarjoajalle; irtisanomisaika ei 

voi ylittää 30 päivää

• Asiakkaan oikeudet ja tarjoajan velvoitteet, jotka liittyvät palvelujen tarjoajien vaihtamiseen, on määriteltävä selkeästi 

kirjallisessa sopimuksessa (24 artikla)

• Datankäsittelypalvelujen tarjoajien oikeus veloittaa vaihtoprosessiin liittyviä maksuja poistuu asteittain kolmen vuoden aikana 

(25 artikla)

• Lisäksi datankäsittelypalvelujen tarjoajalle velvoitteita tarjota avoimia rajapintoja sekä pyrkiä tiettyjen infrapalvelujen osalta 

varmistamaan palvelujen toiminnallista vastaavuutta (26 artikla)

26.10.2022Datasymposium10



Asianajotoimisto Krogerus Oy

krogerus.com                

linkedin.com/company/krogerusfinland

instagram.com/krogerusfinland

facebook.com/krogerusfinland

twitter.com/krogerusfinland

Helsinki

Fabianinkatu 9, 00130 Helsinki

Puhelin: +358 (0)29 000 6200

Sähköposti: helsinki@krogerus.com

Turku

Linnankatu 3 B, 20100 Turku

Puhelin: +358 (0)29 000 6600

Sähköposti: turku@krogerus.com

Kuopio

Maaherrankatu 21 B, 70100 Kuopio

Puhelin: +358 (0)29 000 6700

Sähköposti: kuopio@krogerus.com
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hyödynnetään tulevaisuudessa?
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Valmet

 Johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja 
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja 
energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja 
virtauksensäätöratkaisuilla Valmet palvelee vielä 
laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa

 Liikevaihto 2021 3,935 Mrd. €. 14 246 työntekijää 
ympäri maailmaa.

 Valmetin automaatioratkaisut ulottuvat yksittäisistä 
mittauksista tehdaslaajuisiin 
prosessiautomaatiojärjestelmiin.

 Automaatiojärjestelmät ja palvelut on suunniteltu 
maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen 
kannattavuutta ja vastuullisuutta tehostamalla raaka-
aineiden kestävää käyttöä sekä parantamalla 
tuotannon suorituskykyä, laadunhallintaa, 
energiatehokkuutta ja kustannustehokkuutta
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Sisältö

 Datan määritelmän ja säädöksen sovellusalan vaikutus laitetoimittajien liiketoimintaan

 Liikesalaisuuksien suojaaminen dataa jaettaessa

 Laitetoimittajan oikeudet
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Esimerkki Valmetin tuotteista

 Paperitehtaassa voi olla yli 100 000 

mittauspistettä

 Dataa kymmenistä tuhansista 

mittauspisteistä voidaan kerätä pilveen 

analysointia ja jatkojalostusta varten
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Dialogue with data to move our customers performance forward

Valmet Industrial Internet (VII)
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Valmet Performance Center

Remote expert support and on-line 

monitoring of connected assets by 

Valmet’s expert network. 

Data-driven applications incorporating 

AI to augment competence of people 

and optimize mill or plant performance.

Connected, intelligent machines

Increased automation level, asset 

performance optimization and new 

technology as solid foundation for data

Valmet Customer Portal

Valmet Customer Portal for sharing 

relevant information and providing the 

space for collaboration in one channel.

Data-driven applications 



Valmetin teollinen internet - VII

Valmet
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• Valmet tarjoaa asiakkailleen valvonta- ja 

ennustesovelluksia mukaan lukien mittausdatasta 

muodostettuja lähes reaaliaikaisia virtuaalisia 

sensoreita, jotka on jalostettu asiakkaan 

prosessi- ja laitedatasta

• Laitekohtaiset laskentamenetelmät ovat Valmetin 

liikesalaisuuksia, jotka perustuvat mm. Valmetin 

erityistietoihin laitevalmistajana

• Data-analyysi tehdään Valmetin pilvessä ja 

visualisoidaan sieltä Valmetin 

palveluasiantuntijoille ja asiakkaille

• Datasäädös nykyisellään muodostaa riskin:

• Data-analyysiin perustuvien palvelujen 

liiketoimintamallille

• Liikesalaisuuksille



Datan määritelmä ja sovellusala

 Datan määritelmä on hyvin laaja. Tämä on riski nykyisessä ehdotuksessa, koska jatkojalostettua 

dataa ei ole suljettu soveltamisalueen ulkopuolelle. Valmet esimerkiksi tarjoaa lisäarvopalveluita 

osana Valmetin teollisen internetin tarjoamaa. Lisäarvopalvelut voivat liittyä vikojen 

ennustamiseen tai prosessin optimointiin. Velvoite jakaa tähän liittyvää jalostettua dataa 

ilmaiseksi vaarantaa palvelun ansaintalogiikan.

 Säädöksellä voi olla vaikutuksia tuotteen arkkitehtuurivalintoihin: se, tehdäänkö jatkojalostus 

laitteessa vai pilvessä vaikuttaa jakamisvelvoitteeseen.

 Tuotteen määrittely sisältää kyvyn ”välittää dataa yleisesti saatavilla olevan sähköisen 

viestintäpalvelun kautta”. Tällä voi olla yllättäviä vaikutuksia sovellusalaan.
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Liikesalaisuuksien suojaaminen dataa jaettaessa

 Ehdotuksessa on mukana 

suojausmekanismeja, mutta ne eivät kaikissa 

tilanteissa näytä riittävän tehokkailta. 

Teollisessa ympäristössä 

palveluntarjoajamarkkina on hyvin rajallinen ja 

toimijat ovat usein hyvin asiantuntevia ja 

erikoistuneita. Kilpailijan dataan sisältyvät 

liikesalaisuudet ovat luettavissa tai 

pääteltävissä.

 Teknologiatoimittajan näkökulmasta 

liikesalaisuuksien suojaaminen kilpailijoilta jää 

esityksessä liian avoimeksi kysymykseksi.
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Laitetoimittajan oikeudet

 Esitys rohkaisee ja velvoittaa datan jakamiseen, mikä parhaimmillaan lisää datan käyttöä ja 

siihen liittyviä innovaatioita, ja siten palvelee laajemmin koko yhteiskuntaa.

 Toisaalta esitys keskittyy laitteen käyttäjän oikeuksiin, mikä ei kaikissa tilanteissa tunnu riittävältä, 

koska laitteiden toimittajilla ja IoT-palvelujen tarjoajilla on dataan liittyviä intressejä.

 Laitteen valmistaja voisi usein hyödyntää dataa tuotekehitykseen, innovointiin sekä laadun ja 

laitteiden turvallisen toiminnan varmistamiseen. Näitä oikeuksia ei kuitenkaan vahvisteta 

ehdotuksessa.
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Kohtuuttomat sopimusehdot ja julkisen sektorin pääsy dataan

 Komissio pyrkii kohtuullistamaan datan haltijan ja kolmannen osapuolen datan jakamista 

koskevia ehtoja. Datan haltijan ja kolmannen osapuolen datan jakamista koskevien ehtojen on 

esityksen mukaan oltava kohtuullisia, erityisesti kun kolmas osapuoli on mikroyritys tai pieni tai 

keskisuuri yritys.

 Julkisen sektorin viranomaisilla on poikkeuksellisissa tarpeissa pääsy ja käyttöoikeus yksityisen 

yrityksen hallussa olevaan dataan

 Datasäädös rajoittaa tietokantadirektiivissä säädettyä sui generis -suojaa
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Datankäsittelypalvelujen tarjoajien vaihtamisen helpottaminen

 Valmet yrityksenä ei ole ottanut kantaa tähän 

osuuteen. Sopimuksissa yleensä on jo 30-

päivän vaihto-oikeus.

 Huomioita:

– Tämä lisää kilpailua monen toimijan kannalta, mikä on 

hyvä asia.

– Toisaalta yleisen tietosuoja-asetuksen vastaava 

velvoite ei ole toteutunut erityisen hyvin.

– Infrastruktuuripalvelujen osalta vaihdon tekniset esteet 

ovat monessa tapauksessa hallittavia mutta riippuvat 

käytetyistä teknisistä ratkaisuista ja niiden 

kehittymisestä.

– Ylempien ohjelmistokerrosten osalta siirrettävyys on 

teknisesti ja säätelyn osalta haastavampaa.
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Kansainvälisiä siirtoja koskevat säädökset

 Valmet yrityksenä ei ole ottanut kantaa tähän 

osuuteen.

 Huomioita:

– Kansainvälisiin siirtoihin liittyviä riskejä on pyritty 

säädöksellä rajoittamaan mutta perusteet ovat erilaisia 

kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

– Datasäädös ei kuitenkaan näytä yhtä rajoittavalta kuin 

yleinen tietosuoja-asetus kansainvälisten siirtojen 

osalta.

– Rajoitukset koskevat ”datakäsittelynpalvelujen tarjoajia”
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Datasäädös ja Valmet

 Soveltamisalan tulee kattaa vain raakadata, ei jatkoanalyysin ja käsittelyn läpikäynyttä dataa. 

Jatkokäsittelyyn, datan keräykseen ja analyysiin perustuvaa liiketoimintaa on suojattava.

 Datan haltijan velvollisuus tarjota tuotteen tai siihen liittyvän palvelun käytön yhteydessä 

syntyneitä tietoja maksutta, tulee poistaa. Tietomäärä voi olla teollisessa ympäristössä niin suuri, 

että kustannukset voivat olla merkittäviä.

 Liikesalaisuuksien suoja on varmistettava. Velvollisuus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille ei 

saa koskea tietoja, jotka paljastavat liikesalaisuuksia tai jotka on analysoitu ja käsitelty lisäarvoa 

tuottavalla tavalla. Säädökseen tulee sisällyttää vastuu tällaisten salaisuuksien paljastamisesta 

aiheutuneista vahingoista.

 Laitevalmistajan oikeus käyttää laitteesta kerättyjä tietoja diagnostiikkaan, tuotekehitykseen ja 

laadunvarmistukseen on turvattava. Käytännössä tällaista oikeutta ei usein myönnetä. Tietoja 

tarvitaan kehitykseen ja innovaatioihin sekä tuotantolaitosten turvallisen toiminnan 

varmistamiseen.
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