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Euroopan datatalous: datastrategia

Osaaminen

Yksilöiden 

vaikutusmahdollisuuk

sien lisääminen ja 

investointi 

osaamiseen ja pk-

yrityksiin

Mahdollistajat

Investoinnit data-

avaruuksiin ja pilvi-

infrastruktuureihin

Yhteiset eurooppalaiset 

data-avaruudet

Strategisilla sektoreilla ja 

yleishyödyllisillä 

toimialoilla

Horisontaalinen hallintokehys:

datan saatavuus ja käyttö

Datahallintosäädös ja 

datasäädös

Kansainvälinen ulottuvuus 
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DGA

uudelleenkäyttö

• julk. sektorin 
hallinnoima, suojeltu 
data

• ei luo oikeutta 
toisiokäyttöön

välityspalvelut

• helpottaa 
luottamuksellista 
datan jakoa 

• ko. palveluntarjoajien 
pitää rekisteröityä

• esim. PIMS

altruismi

• vapaaehtoinen 
rekisteröinti 

Euroopan datainnovaatiolautakunta (EDIB)
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Datasäädös: kuka saa käyttää mitäkin dataa ja 

millä ehdoin

EU:sta 

datatalouden 

johtava 

edelläkävijä

Datan arvon reilu

jakautuminen

Teollisoik. datan 

potentiaalin 

hyödyntäminen

Kannustimia datan 

haltijalle



Datasäädös: oikeudet ja velvoitteet

IoT-tuotteiden 
datan parempi 

saatavuus 

bisnesdata 
yhteisen hyvän 

eduksi 

helpompi 
pilvipalveluiden

vaihto
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sop.oik. 
reiluus

interoperability:
datan parempi 

liikkuvuus

datan 
saatavuus: 

yleiset 
säännöt



IoT-data

valmistaja

käyttäjä

3. osapuoli

parempi

palvelutarjonta
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valmistaja 3. osapuoli

parempi dataan 

pääsy ja 

avoimuus

selkeät ja reilut 

säännöt
esteitä datan 

jaolle

datan siirto 

rajallista

ei 

kanssakäymistä

Ennen Jälkeen

käyttäjä



Sop.oik. reiluus

 Epäreiluustesti: kielto asettaa epäreiluja sopimusehtoja 
yksipuolisesti; PK-yritykset

• musta lista

• harmaa lista

• yleislauseke

 Mallisopimusehdot: kuka tahansa voi hyödyntää
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epäreiluuden 

olettama
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B2G: bisnesdataa yhteisen hyvän eduksi 

Poikkeuksellinen tarve:

a) yleinen hätätila: reagointi ►ilmaiseksi

b) yleinen hätätila: ehkäisy/elpymisen tukeminen► korvaus

c) muu poikkeuksellinen tarve► korvaus

Jos pyyntö oikeutettu, data on annettava.

Julkinen Yksityinen

Sektorikohtaiset 

velvoitteet soveltuvat

• osoita 

poikkeuksellinen 

tarve

• tuhoa data 

käytön jälkeen

• rajattu 

edelleenjako

• julkaise kaikki 

pyynnöt

Kaikki 

data

Once

only € / -



Vaihto pilvipalvelusta toiseen

Charges

Interoperability

Yleinen velvoite

• esteet vaihdolle on poistettava

Maksut

• ei vaihtomaksuja 

• 3 v. siirtymäaika

Sop.oik. velvoitteet

• vaihtoprosessi max. 30 päivää

• tämän jälkeen min. 30 päivää 
hakea data

Interoperability

• IaaS: toiminnallinen vastaavuus

• PaaS/SaaS: avoimet rajapinnat ja 
yhteentoimivuus avoimien 
standardien kanssa (EU open 
standards repository)

A

B



Interoperability: datan parempi liikkuvuus

data-avaruudet

• olennaiset vaatimukset 
(OV)

 standardit OV:n tueksi

 yhteiset eritelmät, jos 
ei sopivia standardeja

• suuntaviivat

datankäsittelypalvelut

• säännöt liittyen avoimiin 
yhteentoimivuuden
eritelmiin ja standardeihin

• EU: standardien 
rekisteri

älysopimukset

• olennaiset vaatimukset 
(OV)

 vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

 standardit OV:n tueksi

 yhteiset eritelmät, jos ei 
sopivia standardeja



Ensure FAIRNESS in the allocation of data value among the actors of the data economy

Ensure TRUST in data transactions

Tackle imbalances caused by the MARKET POWER of gatekeepers

No ILLEGAL CONTENT ON PLATFORMS

Ensure FREE FLOW OF DATA other than personal data within the Union

Rules for TRUSTWORTHY AI

Promote use of OPEN DATA 

Interaction with other instruments
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Data 
Act

DGA

DMA

DSA

Free 
Flow of 

Data

AI Act

ODD

Promote a competitive market according to SECTOR-SPECIFIC rules where necessary, e.g. automotive
Sectoral

legislation



Kiitos!

katja.vaahtera@ec.europa.eu


