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Teollinen Intranet, Extranet, vai Internet?

2015 2022

• Teollisen datan jakaminen on toistaiseksi tapahtunut yritysten 

välillä vapaaehtoisesti sopimusten kautta.



• Teollisuuden data on usein yhtä yksilöityä kuin henkilötietokin.

• Jos jaettava data anonymisoidaan tai aggregoidaan, missä 

määrin se on enää toisaalla käyttökelpoista?

• Onko teollisuudessa osaamista ja menetelmiä sekä intressiä 

lähteä anonymisoimaan dataa?

• Ja toisaalta, onko teollisuuden toimijoilla kattavaa osaamista 

hyödyntää muiden jakamia datamassoja?

Datan jakamisen arkaluonteisuus



Lähde: Digibarometri 2022



• Heikon vs. vahvan tunnistautumisen järjestelmät

• Teollisuuden järjestelmien oltava äärimmäisen 

kyberturvallisia ➔ Turvallisin tapa ollut pitää järjestelmät 

täysin yksinoikeudellisina

• Nykyisiä teollisuuden järjestelmiä ei ole rakennettu 

tietoturvallisiksi avoimen datan ympäristöissä

Datan jakamisen kyberturvallisuus



Lähde: Digibarometri 2022



• Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa teollisuuden datasta on 

jäsentelemättömässä muodossa (unstructured).

• Ilman yhteisiä dataformaatteja datan hyödyntämisen kustannus voi 

muodostua yrityksissä hyvin korkeaksi.

• Jos taas datan jakamiselle määritetään formaatit, millaisia 

kustannuksia datan jakamisen compliance-vaatimukset sen 

tuottajalle aiheuttavat?

• Entä, jos data avataan tarkoituksellisesti niin vaikeassa muodossa, 

että sen hyödyntäminen ei käytännössä ole mahdollista?

Datan jakamisen standardit



Datan jakamisen arvo

• Rival goods Anti-rival goods

• Datan arvo ei ole yksiselitteisesti määritelty asia

• Arvonlisän synnyttäminen datasta on osoittautunut 

huomattavasti vaikeammaksi kuin usein ajatellaan

• Regulaation hyötyjen ja haittojen punninnan periaate?



Case: Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2)

• Datan jakamisen rajapintojen pakottaminen auki regulaatiolla ei 

finanssialalla ole ainakaan toistaiseksi laajassa mittakaavassa 

johtanut open banking -innovaatioihin 

• Ei ole merkittävästi selkeyttänyt palvelukokonaisuutta kuluttajalle, 

vaan palveluiden määrän lisääntyminen on sen sijaan kasvattanut 

kuluttajien piilokuluja

• Sitonut kehittämisresursseja pois esim. kyberturvan kehityksestä



• Teollisen datatalouden kehitys on maturiteetiltaan edelleen hyvin 

alhaisella tasolla

• Teollisuuden kilpailukyky muodostuu edelleen enimmäkseen 

valmistuksesta ja yksinoikeudellisesta datasta

• Datan hyödyntämisen osaaminen on yrityksissä hyvin rajallista

• Onko regulaatiota lähdetty tekemään liian varhaisessa 

vaiheessa?

Lopuksi



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


