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Datatalouden merkitys ja mahdollisuudet

▪ Euroopan datatalouden arvon arvioidaan olevan 829 miljardia euroa vuoteen 
2025 mennessä. Kasvu vuositasolla n. 15 %. (lähde: EC). 

▪ EU-tasoinen sääntely ja strategian viitekehys tukevat reilun datatalouden 
toimintamallia. 

▪ TEM (prof. Matti Pohjola 2020): Suomen kansantalouden keskeinen ongelma on 
heikko työn tuottavuus. 

▪ Ehdotetut ratkaisut: 
▪ Investoinnit ohjelmistoihin, tietokantoihin, tutkimukseen ja kehittämiseen

▪ Kaikki sellaiset toimet ovat perusteltuja, jotka tukevat uusien ideoiden syntymistä, 
käyttöönottoa ja leviämistä ja jotka edistävät tuotannollisten voimavarojen siirtymistä 
taantuvilta kasvaville toimialoille. 
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TULEVAISUUDEN MENESTYVÄT DIGITAALISET 

PALVELUT POHJAUTUVAT 

LUOTTAMUKSEEN JA TUOTTAVAT ARVOA 

KAIKILLE



#1 ILMAISESSA PALVELUSSA 

SINÄ OLET TUOTE



Nykyinen datatalousmalli on harvainvaltaa, yksilön 

vaikutusmahdollisuudet vähäisiä

Isot alustajätit hallitsevat nykyistä 
datataloutta.  



“Some say China has 
all the data, and the 

U.S. has all the 
money. 

But in Europe we 
have purpose.”

-Margrethe Vestager



Reilu datatalous on talouden osa-
alue, joka keskittyy luomaan 

palveluja ja dataan perustuvia 
tuotteita eettisesti. Reiluus 
tarkoittaa sitä, että yksilöiden 

oikeuksia suojellaan ja kaikkien 
sidosryhmien tarpeet otetaan 

huomioon datataloudessa. 

Reilu datatalous tuottaa arvoa 
kaikille: ihmisille, yrityksille ja 

yhteiskunnalle



MAHDOLLISTAVA 

ARKKITEHTUURI

IHAN® blueprint, 
IHAN® 

kehittäjäyhteisön tuki, 
Teknologiakokeilut

Hallintamalli

IHAN® LIIKE-

TOIMINNALLE

Yritysvastuufoorumi, 
New Data Economy 

Rainmakers - ohjelma

IHAN® 

KANSALAISILLE

Digijälki, 
Digiprofiilitesti, 

Kampanjat, kyselyt ja 
tutkimukset

IHAN® 

PÄÄTÖKSEN-

TEKIJÖILLE

Faktoja
päätöksentekoon, 

Tiekartta, Kyselyt ja 
tutkimukset

KYVYKKYYKSIEN 

RAKENTAMINEN

AJATTELUTAVAN 

MUUTOS

LIIKETOIMINTA-

KYVYKKYYKSIEN 

RAKENTAMINEN

IHAN® Dataverkostojen 
sääntökirja, 

IHAN® -yritysohjelma,
Osaamisen kehittäminen

MyData

Euroopan komission 

datastrategia



tuottaa datataloudessa noin 

kuusinkertaisesti

Joka käytetään 

datamarkkinoilla…

1

Lähde: Capturing Value: how the Power of Data will Drive the Economy, presentation by Gabriella Cattaneo, IDC, 2018 and 

The European Data Market Monitoring Tool Report, EDM_D2.2_First_Report_on_Policy_Conclusions_20.04.2018.pdf

infrastructure

Toimivat datamarkkinat ovat datatalouden 

perusta, lisäarvo syntyy palveluista



Miten muokataan digitaalista tulevaisuutta?

Uudenlaisten 
palveluiden

luominen

Innovatiivisten 
liiketoimintamallien

kehittäminen

Teknologisten mahdollistajien rakentaminen

Source: Gartner 2019 ”2019 Hype Cycles: 5 Priorities Shape the Further 

Evolution of Digital Innovation: A Gartner Trend Insight Report”

Liiketoiminta-
ekosysteemien 
syntymisen

mahdollistaminen
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ECO·SYS·TEM | \ ˈĒ-KŌ-ˌSI-STƏM , ˈE-KŌ- \

Ekosysteemin määritelmä

1 : Ekosysteemi on eliöyhteisön ja siihen kuuluvan elottoman ympäristön muodostama 
kokonaisuus tietyssä rajatussa paikassa

2 : Liiketoimintojen verkosto, jonka ajatellaan muistuttavan ekologista ekosysteemiä, 
koska sillä on monimutkaisia toisiinsa liitoksissa olevia osia



Liiketoimintamallien evoluutio kohti alustoja ja 

ekosysteemeitä

Tuotteet Palvelut

Tuotteet ovat yksin-
kertaisin tapa 

vastata asiakkaan 
tarpeeseen

Palvelu on toiminto 
joka tuottaa 

ennakkoon sovitun 
tuloksen

Ratkaisut 
yhdistelevät 
palveluita ja 

tuotteita ratkaisten 
asiakkaan tarpeen 

räätälöidysti

Alustat hyödyntävät 
dataa ja verkosto-

vaikutusta 
tuottaakseen arvoa 

käyttäjille

Ekosysteemit 
yhdistelevät alustoja 

ja yksittäisiä 
yrityksiä 

suuremmiksi
kokonaisuuksiksi

Yksinkertainen 
Arvoketju

Arvoketju
Joustava
arvoketju

Arvoverkko
Monimutkainen 

arvoverkko

Ratkaisut Alustat Ekosysteemit

Joustavuus ja asiakaslähtöisyys kasvaa



Ekosysteemit voidaan mieltää alustojen alustaksi, jotka 

hyödyntävät olemassa olevia kyvykkyyksiä ja tarjoavat 

pohjan uusille tuotteille ja palveluille

Arvonluonnin mahdollisuudet 
ekosysteemeissä ovat suurempia 
kuin perinteisessä tuotteiden ja 
palveluiden liiketoiminnassa:

• Pääsy laajempaan 
valikoimaan kyvykkyyksiä 
kuin yksittäisellä yrityksellä

• Mahdollisuus skaalata 
toimintaa nopeasti

• Joustavuus ja resilienssi

• Pääsy uusiin myyntikanaviin 
ja asiakasryhmiin

• Mahdollisuus luoda uusia 
tuotteita ja palveluita

Tuotteet Palvelut

Tuotteet 
ovat yksin-
kertaisin 

tapa vastata 
asiakkaan 
tarpeeseen

Palvelu on 
toiminto 

joka tuottaa 
ennakkoon 

sovitun 
tuloksen

Ratkaisut 
yhdistelevät 
palveluita ja 

tuotteita 
ratkaisten 
erityisen 
tarpeen 

Alustat 
hyödyntävät 

dataa ja 
verkosto-
vaikutusta 

tuottaakseen 
arvoa 

käyttäjille

Eko-
systeemit 
yhdistävät 
yrityksiä, 
dataa ja  

palveluita 
laajoiksi 
kokonai-
suuksiksi

Yksinkertainen 
arvoketju

Arvoketju
Joustava
arvoketju

Arvoverkko
Kompleksi 
arvoverkko

Ratkaisut Alustat Ekosysteemit

Joustavuus ja asiakaslähtöisyys kasvaa



Ekosysteemipohjaiset liiketoimintamallit 

tarjoavat kahdensuuntaisia kasvuväyliä
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Asiakkaiden lukumäärä

Synnytetään markkinoilla 
täysin uutta arvoa 
ratkaisemalla asiakkaan 
arvokkaita, mutta aiemmin 
ratkaisemattomia ongelmia 
yhdessä muiden 
toimijoiden kyvykkyyksien 
kanssa.

Vangitaan suurempi osuus 
markkinoilla jo olevasta 
kysynnästä tarjoamalla muiden 
toimijoiden kanssa 
komplementaarisia tuotteita, 
palveluita tai ratkaisuja 
kiihdyttäen omaa kysyntää 
markkinoilla.

Ratkaistaan 
nykyisiä 

ongelmia itse

Ratkaistaan nykyisiä 
ongelmia yhdessä

Ratkaistaan 
ennen 

ratkaisematto-
mia ongelmia 

yhdessä



Arvon
tarjoaminen

Arvon
vangitseminen

Arvon-
luonti

Arvon
jakaminen

Arvo syntyy erityisesti yhdistelemällä tietoa ja 

palveluita yhtenäiseksi, asiakasta palvelevaksi 

kokonaisuudeksi 
Dataa
Palvelu

18



Datan
käyttö

Datan 
prosessointi

Datan 
tallennus

Datan 
tuottaminen

Esimerkki - John Deere ja siemenvalmistajat käyttävät 

dataa yhteisen markkinaa suojaavan ekosysteemin 

rakentamiseen

John Deeren traktori 
kyntää peltoa ja kerää 
samalla dataa maan 

rakenteesta, 
kosteudesta ja 

ravinteista. 

Julkiset ja yksityiset 
sääasemat tallentavat 

lisäksi tietoa sateista ja 
sään vaihtelusta.

Data tallennetaan ensin 
paikallisesti, ja sitten 

John Deeren 
pilvipalveluun, josta 

siemen- ja 
lannoitevalmistajat 

pääsevät siihen käsiksi.

Siemenvalmistajat 
käyttävät omaa 
tietämystään ja 
algoritmejaan 

määrittelemään parhaat 
siemenet ja lannoitteet 
peltoon ja olosuhteisiin 

sopiviksi.

John Deere ja 
siemenvalmistajat 
tarjoavat yhdessä 
maanviljelijälle 
mahdollisuuden 

hankkia parempia ja 
tehokkaampia tuotteita 
ja palveluita, estämällä 
samalla kilpailijoiden 

tuloa samalle 
markkinalle.  



Onnistunut ekosysteemi syntyy visiosta, jonka kaikki 

jäsenet haluavat saavuttaa, mutta jota kukaan ei kykene 

saavuttamaan yksin

- Liiketoimintaekosysteemi on yritysten verkosto, jossa 
yksityiset ja julkiset toimijat tekevät yhteistyötä 

- Niiden onnistumisen edellytyksenä on, että 
ekosysteemin jäsenet hyväksyvät yhteisen 
tavoitteen ja suostuvat toimimaan yhteisten sääntöjen –
toimintamallin - mukaisesti 

- Ekosysteemeihin osallistuvien yritysten pitää päättää 
millä mallilla ja roolilla he ekosysteemiin 
osallistuvat, jotta siinä toimimisesta saadaan suurin hyöty

- Oleellisessa roolissa ekosysteemin toiminnassa on 
informaation jakaminen toimijoiden kesken
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SÄÄNTÖKIRJASTA HYÖTYÄ DATAN

JAKAMISEEN

Olli Pitkänen

1001 Lakes Oy



Sääntökirjamallin lähtökohdat

Reilu ja 
eettinen

Yksityisyys

•Tietosuoja

Oikeus-
järjestelmä

Kasvavat 
ekosysteemit

•Yhteinen "DNA"

Datatalous ja 
liiketoiminta

Helpompi 
verkoston 

perustaminen

Teknologiat



Monipuolinen työryhmä

- Sitra (Jyrki Suokas, Anna Wäyrynen, Saara Malkamäki, …)
- Yrityksiä: 

– 1001 Lakes (Olli Pitkänen, Sami Jokela, Marko Turpeinen) 

– Borenius Asianajotoimisto (Jorma Yli-Jaakkola)

– Hybrida (Petri Laine)

– Nokia (Riina Luoma)

– Nordea (Silja Lindqvist)

– Taival (Reko Lehti)

– Telia Cygate (Teemu Karvonen)

– TietoEvry (Kai Kuohuva, Antti Kettunen)
- Yliopistoja:

– Aalto-yliopisto (Kari Hiekkanen)

– Helsingin yliopisto (Pekka Mäkelä, Meri Seistola, Anna-Mari Rusanen))

– Turun yliopisto (Jani Koskinen)
- Teknologiateollisuus (Jussi Mäkinen) 
- Business Finland (Kari Uusitalo)
- Alityöryhmät: eettinen, markkinointi, teknologia, sopimukset



Sääntökirjan rakenne

Sääntökirjassa on useita eri osia. Se toimii ohjenuorana dataverkostojen aikaisesta 
liiketoiminnallisesta ideoinnista toimintamallin määrittelyyn ja sopimuksiin asti.



Esimerkki sääntökirjan tarkistuslistasta
Liiketoimintaa koskevat kysymykset

Datan arvo ja hyödyntäminen

OK NOK N/A Kommentteja/lisätietoasiakirjoja

1.1.1 Datan alkuperäiset käyttötapaukset 

Mikä tehtävä edellyttää ulkopuolista dataa ja 

dataverkostoa?

Liiketoiminta-asiakirja: 
Tarkoitus ja ydintarpeet

1.1.2 Liiketoiminnallinen peruste

Onko dataverkoston liiketoiminnallinen peruste 

määritelty?

Mitkä ovat oleelliset liiketoimintamallit?

Liiketoiminta-asiakirja: 
Verkoston kattavuus ja liiketoimintamallit
Sopimuskehys:
Perustamissopimus ja verkoston kuvaus 

1.1.3 Datan arvo

Ymmärretäänkö datan arvo asiakkaille ja muille 

sidosryhmille? Miten dataa hinnoitellaan?

Millainen korvaus datasta annetaan?

Liiketoiminta-asiakirja:
Datavirrat ja arvonsiirrot,
Tarkoitus ja ydintarpeet
Sopimuskehys:
Perustamissopimus ja datajoukon käyttöehdot

1.1.4 Maksutapahtumat

Liittyykö dataan lisenssimaksuja tai muita 

maksuja? Miten niitä lasketaan, mitataan ja 

valvotaan?

Liiketoiminta-asiakirja:
Verkoston kattavuus, säännöt ja liiketoimintamallit
Hallinto ja tunnusluvut

1.1.5 Kustannukset

Onko dataverkostoon liittyvät kehitys- ja 

käyttökustannukset tunnistettu ja allokoitu? 

Liittyykö toimintaan muita kustannuksia?

Liiketoiminta-asiakirja:
Verkoston kattavuus, säännöt ja liiketoimintamallit
Sopimuskehys:
Perustamissopimus

1.1.6 Saatavilla olevat palvelut

Onko dataverkoston tarjoamat dataan liittyvät 

palvelut määritelty, hinnoiteltu ja sovittu? Kuka 

toteuttaa palvelut?

Liiketoiminta-asiakirja:
Palvelut ja infrastruktuuri,
Verkoston kattavuus, säännöt ja liiketoimintamallit
Keskeiset sidosryhmät ja niiden roolit
Perustamissopimus, verkoston kuvaus, datajoukon 
käyttöehdot



Dataekosysteemin määrittely, 
säännöt ja liiketoimintamallit

Verkoston tarkoitus ja avaintarpeet

Palvelut ja infrastruktuuri

Datavirrat ja arvon siirtyminen

Tärkeimmät osallistujat ja roolit

Haasteet ja kysymykset

Hallinta ja mittarit

Data Ecosystem Canvas

Käynnistäjä/ 

koordinaattori

Tärkeimmät 

osallistujat

Palvelut ja 

infrastruktuuri

Ympäristötekijät

Dataekosysteemikanvas on ylätason tiivistelmä dataverkoston liiketoimintamallista. Sitä

käytetään määrittelemään sääntökirjan taustalla olevia liiketoiminnallisia kysymyksiä. 



Sopimusrakenne

Yleiset 
ehdot

Perustamis-
sopimus

• Perustajien laatima
sopimusrakenteen ydin

Liittymis-
sopimus

• Tarvitaan, jos uusia
jäseniä voi liittyä
verkostoon

Käyttö-
ehdot

• Laaditaan tarvittaessa jokaista
erilaista datajoukkoa varten

Hallinta-
malli

• Määrittelee, miten verkostossa
tehdään päätöksiä – erityisesti
ohjausryhmän tehtävät ja valtuudet

Data-
verkoston 

kuvaus

• Perustuu tarkistuslistaan



Sääntökirjamallin kehitys jatkuu…

- Nyt versio 1.1

– englanti

– suomi

– (portugali)

- Versio 2.0 tulee vuoden lopussa

– Kokonaan uusittu eettinen osio

– Parempi ohjeistus, sanasto ja markkinointiaineisto

– Kohti työkalullistamista

- Kiinnostuneet ovat tervetulleita kommentoimaan tai osallistumaan kehitystyöhön!



14.00 Avauspuheenvuoro
Outi Keski-Äijö, Business Finland

14.03 Mitä on reilu datatalous?
Anna Wäyrynen, Sitra

14.10 Liiketoiminta ekosysteemissä
Reko Lehti, Taival Advisory

14.25 Q&A

14.30 Tauko

14.35 Data for one – data for all: 
sääntökirjasta hyötyä datan jakamiseen
Olli Pitkänen, Marko Turpeinen, 1001 
Lakes

Ohjelma

14.55 Esimerkkejä sääntökirjan 
hyödyntämisestä
Marko Turpeinen, 1001 Lakes

15.15 Keskustelu pienryhmissä: Mitkä ovat 
datayhteistyön haasteet (liiketoiminnan, 
sopimustekniikan, etiikan ja teknologian 
näkökulmasta)? Mitä käyttötapauksia datan 
jakamiselle on olemassa?

15.25 Yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy



SÄÄNTÖKIRJAN HYÖDYNTÄMINEN

Marko Turpeinen

1001 Lakes Oy



Sääntökirjan hyödyntämispotentiaalia on paljon

- Sääntökirjamalli herättänyt laajaa kiinnostusta Suomessa ja kansainvälisesti

- Sitran yritysohjelma

– Pilottiohjelmassa mukana 22 suomalaista pk-yritystä 

– Rakennetaan uutta liiketoimintaa datasta

– Uusissa palveluissa dataa jaetaan läpinäkyvästi ja reilusti sääntökirjamallin avulla

- International Data Spaces (IDS) 

– 122 jäsentä, 6 Suomesta (VTT, Aalto, Fastems, Dimecc, Vastuu Group, 1001 Lakes)

– kymmeniä dataverkostoja

– IDS Launching Coalition Rule Book työryhmä

– Vahva linkki eurooppalaiseen GAIA-X aloitteeseen



IHAN.fi testbed



Aalto Ilmatar Data Lab

- Reaaliaikaisen nosturidatan hyödyntäminen 
samanaikaisesti tutkimuskäyttöön, että 
parempien analytiikka jne. palveluiden 
toteutukseen 

Researchers

Partner 
companies

Industrial 
Manufacturer

Aalto 

Ilmatar



Turvallisuus / 
Tietoturva

Turvallisuus / 
Tietosuoja

Datan omistus 
ja avoin data

Datan käyttö 
ja hallinta

Datan 
analysointi

Tekninen 
alusta

Integraatio

Kriittiset datavirrat

Kuluttajatieto

Datan avaaminen ja kaupallisen 
toiminnan mahdollistaminen

Datan pelisäännöt ja mekanismit 
elinkaaren yli

Datayhteistyö ja jalostaminenInfrastruktuuri, arkkitehtuuri ja alusta-
yhteistyö. 

Kytkeytyminen sisäisiin ja ulkoisiin 
järjestelmiin

Toimijoiden kartoitus Käyttötapaukset Datavirrat ja operationaalinen arkkitehtuuri

Sääntökirjan kontrollikysymykset

Lähde: Taival Advisory Oy ja 1001 Lakes

Älykäs raitioliikenteen ekosysteemi



AgriFood Data Space – ruoan reilu datatalous
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Lähde: Liisa Pesonen, Luke



European Data Spaces

- Toteutusmallit hakevat vielä muotoaan ja näihin voidaan Suomesta vaikuttaa



Antakaa palautetta!

- Työ on avointa, kesken ja siihen saa osallistua

- Otamme ilolla vastaan kaiken palautteen sääntökirjamallista

- Kertokaa, jos käytätte sääntökirjaa omaan dataverkostoon

- Välitämme mielellämme eteenpäin sanaa onnistuneista sääntökirjatoteutuksista

- Me voimme juuri nyt vaikuttaa kansainväliseen kehitykseen



14.00 Avauspuheenvuoro
Outi Keski-Äijö, Business Finland

14.03 Mitä on reilu datatalous?
Anna Wäyrynen, Sitra

14.10 Liiketoiminta ekosysteemissä
Reko Lehti, Taival Advisory

14.25 Q&A

14.30 Tauko

14.35 Data for one – data for all: 
sääntökirjasta hyötyä datan jakamiseen
Olli Pitkänen, Marko Turpeinen, 1001 
Lakes

Ohjelma

14.55 Esimerkkejä sääntökirjan 
hyödyntämisestä
Marko Turpeinen, 1001 Lakes

15.15 Keskustelu pienryhmissä: Mitkä ovat 
datayhteistyön haasteet (liiketoiminnan, 
sopimustekniikan, etiikan ja teknologian 
näkökulmasta)? Mitä käyttötapauksia datan 
jakamiselle on olemassa?

15.25 Yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy



14.00 Avauspuheenvuoro
Outi Keski-Äijö, Business Finland

14.03 Mitä on reilu datatalous?
Anna Wäyrynen, Sitra

14.10 Liiketoiminta ekosysteemissä
Reko Lehti, Taival Advisory

14.25 Q&A

14.30 Tauko

14.35 Data for one – data for all: 
sääntökirjasta hyötyä datan jakamiseen
Olli Pitkänen, Marko Turpeinen, 1001 
Lakes

Ohjelma

14.55 Esimerkkejä sääntökirjan 
hyödyntämisestä
Marko Turpeinen, 1001 Lakes

15.15 Keskustelu pienryhmissä: Mitkä ovat 
datayhteistyön haasteet (liiketoiminnan, 
sopimustekniikan, etiikan ja teknologian 
näkökulmasta)? Mitä käyttötapauksia datan 
jakamiselle on olemassa?

15.25 Yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy



14.00 Avauspuheenvuoro
Outi Keski-Äijö, Business Finland

14.03 Mitä on reilu datatalous?
Anna Wäyrynen, Sitra

14.10 Liiketoiminta ekosysteemissä
Reko Lehti, Taival Advisory

14.25 Q&A

14.30 Tauko

14.35 Data for one – data for all: 
sääntökirjasta hyötyä datan jakamiseen
Olli Pitkänen, Marko Turpeinen, 1001 
Lakes

Ohjelma

14.55 Esimerkkejä sääntökirjan 
hyödyntämisestä
Marko Turpeinen, 1001 Lakes

15.15 Keskustelu pienryhmissä: Mitkä ovat 
datayhteistyön haasteet (liiketoiminnan, 
sopimustekniikan, etiikan ja teknologian 
näkökulmasta)? Mitä käyttötapauksia datan 
jakamiselle on olemassa?

15.25 Yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy



sitra.fi 

@sitrafund

Sivustolta pääset lataamaan 
myös sääntökirjan!

IHAN.fi-sivustolta löytyy yrityksille 
suunnattu business-osio, jonne 
tuodaan reilun datatalouden työkaluja
ja parhaita käytäntöjä käyttöösi: 
https://business.ihan.fi/

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund
https://business.ihan.fi/

