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Miksi datasta kannattaa sopia 
(tietoisesti)?

• Datan mahdollisten hyötyjen tunnistaminen

• Tasapainoisempi lopputulos

• Regulaation ennakoiminen: komission kaavailema Data 

Act (asetusluonnos julkaistu helmikuussa 2022) voi 

vaikuttaa datasta sopimiseen

• Komissiolta mahdollisesti myöhemmin tulossa omat 
datan jakamisen mallisopimusehtonsa (B2B)
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Erilaisia sopimusrelaatioita ja datatyyppejä – erilaisia sopimustarpeita

Sopimusrelaatiot – esimerkkejä: 

• Yhteistyösopimus

• Esimerkiksi tuotekehitysyhteistyö tai monimutkaiset yhteistyöverkostot (vrt. Sitran malli)

• Data liikkuu molempiin suuntiin?

• Kaksi (tai useampi) tasa-arvoista sopimuskumppania esim. IT2022 EHD?

• Tuotteen tai palvelun myynti

• Liikkuuko data molempiin suuntiin vai vain yhteen suuntaan?

• Kaksi tasa-arvoista kumppania vai alihankintatilanne?

• Rekisterinpitäjä-käsittelijä –tilanne?

Datatyypit – esimerkkejä:

• Käyttäjän palveluun/tuotteeseen tallentama data

• Tuotteen tai palvelun tuottamisen tai käytön yhteydessä syntyvä data

• Johdettu data
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Sopimusmallien kehitys:
Teknologiateollisuuden datan jakamisen 
malliehdot (9/2019)
• Miksi? 

• Yrityksillä on hallussaan yhä enemmän dataa – datalla 
on arvoa vain silloin, kun sitä käytetään

• Datan keräämistä varten on olemassa teknisiä 
ratkaisuja ja datan vaihtoa varten kehitetään 
liiketoimintamalleja

• Olemassa ei kuitenkaan ollut (2019) vakiintuneita 
oikeudellisia välineitä, joiden avulla voitaisiin sopia 
teollisen datan jakamisesta

• Neuvottelukulttuurin kehittäminen: sopiminen yritysten 
välillä edelleen varsin usein esimerkiksi sopimusten 
salassapito- tai immateriaalioikeuslausekkeissa

• Mihin tarkoitukseen?

• Teollisen datan jakamiseen - eivät sellaisenaan sovellu 
henkilötietoihin (tarvittaessa täydennettävä liitteellä)

• Ensisijaisesti (mutta ei yksinomaan) tarkoitettu 
käytettäväksi yritysten olemassaolevissa toimitus- ja 
alihankintasuhteissa osana pääsopimusta

• Osapuolet: ”Toimittaja” ja ”Asiakas”

• Voidaan käyttää sekä laitteiden että palvelujen 
toimittamisen yhteydessä

• Tiiviit ja melko abstraktit ehdot – voivat edellyttää 
tapauskohtaista muokkausta
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Sopimusmallien kehitys: 
Sitran reilun datatalouden sääntökirja 
(12/2019)
• Sääntökirjan ensimmäinen versio tarjoaa raamit uusille 

dataverkostoille, joissa dataa voidaan jakaa nykyistä 

helpommin, läpinäkyvämmin ja turvallisemmin

• Sisältää kontrollikysymyksiä, mallisopimuspohjia (yleiset 

ehdot, perustamissopimusmalli, liittymissopimuksen malli, 

datajoukon käyttöehtojen malli, code of conduct -luonnos 

ja muita työkaluja)

• Edellyttävät muokkausta tapauskohtaisesti

• Käytettävissä CCA-lisenssillä
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Sopimusmallien kehitys: 
IT2022 EDH -ehdot

• Uusin lisäys IT-ehtoihin

• Muistuttavat Teknologiateollisuuden ehtoja, mutta ovat 

niitäkin tiiviimmät ja riisutummat

• Sopii käytettäväksi tilanteissa, joissa nimenomaan 

halutaan mahdollistaa datan molemminpuolinen ja varsin 

vapaa käyttö

• Ei ”standardiosaksi” jokaista IT-sopimuspakettia, 
sillä mahdollistaa datan hyvin laajan hyödyntämisen

• Eivät sovellu sellaisenaan henkilötiedoista 
sopimiseen

• Lähtökohtana samanlainen vapaus ja vastuu kuin 
Teknologiateollisuuden ehdoissa



IT2022 EDH -ehdot
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IT2022 EDH

• Uusimmat erityisehdot IT-ehtojen sarjassa

• Tarkoitettu (ei-henkilötieto) datan 

hyödyntämisestä sopimiseen osapuolten välillä
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EDH-ehdot: Miksi ja mihin 

tarkoitukseen? 

• Dataan kohdistuvista oikeuksista sovitaan yritysten välillä 

edelleen IT-sopimuksissa varsin usein esimerkiksi 

sopimusten salassapito- tai 

immateriaalioikeuslausekkeissa

• Neuvottelukulttuuria dataa koskien voidaan edelleen 

kehittää

• Yrityksiä voidaan kannustaa tunnistamaan datansa 

paremmin ja kehittämään kumppanuuksia, jotka 

edistävät datan käyttöä liiketoiminnan 

kehittämisessä

• EDH-ehdot on tarkoitettu teollisen / ei-

henkilötietoluonteisen datan hyödyntämisestä sopimiseen 

– eivät sellaisenaan sovellu henkilötietoihin

• Jos myös henkilötietoja on tarkoitus jakaa, ehtoja 

tulee täydentää

• Tiiviit ehdot – suhteellisen korkea abstraktitaso
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EDH-ehdot: Milloin käytettäväksi?

• EDH-erityisehtoja ei tule käyttää missä tahansa 
sopimussuhteessa, vaan niiden käyttö tulisi rajoittaa 
tilanteisiin, joissa yhteistyön puitteissa muodostuvan datan 
käytöstä nimenomaan halutaan sopia

• Osapuolten välisessä sopimuksessa tulisi myös määritellä, 
mikä data kuuluu näiden ehtojen mukaisen hyödyntämisen 
piiriin

• Ehdot ovat luonteeltaan sallivat (ks. jäljempänä 
käyttöoikeudesta todettu), joten soveltuvuus kulloiseenkin 
käyttötarkoitukseen tulee arvioida tapauskohtaisesti 

• Esimerkkejä käyttötilanteista:

• Strateginen kumppanuussuhde, jossa tietojärjestelmän 
avulla syntyy suuria määriä dataa sopimusosapuolille, ja 
osapuolet haluavat mahdollistaa tällaisen datan 
hyödyntämisen molempien osapuolten toimesta

• Tekoälyn avulla tapahtuva teollisuuslaitoksien valvonta 

• Toimittajalähtöinen pilottihanke asiakkaansa kanssa tai 
asiakkaan hankkiessa asiakaskohtaisen sovelluksen, 
jota osapuolet haluavat kehittää yhdessä jakaen 
kustannuksia tuotekehityksestä
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EDH: Datan määritelmä ehdossa 
(EDH kohta 2)

”Data” tarkoittaa sopijapuolten välisessä 

sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen, datan 

hyödyntämisen piiriin sovittujen laitteisto- ja 

ohjelmistoympäristöjen tai palvelujen taikka näiden 

muodostamien kokonaisuuksien vastaanottamia, 

luomia, tai muodostamia, tallentamia tai lähettämiä 

tietoja. Datalla ei tarkoiteta henkilötietoja tai muuta 

sopijapuolelle kuuluvaa aineistoa tai materiaalia, ellei 

sopimuksessa ole toisin sovittu.”

• Määritelmä on laaja

• Edellyttää, että pääsopimuksessa huomioidaan 

osapuolten tarkoitus sopia datasta
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EDH: Osapuolten oikeudet käyttää 
dataa (EDH kohta 3)

• Datan hyödyntämisen käsite ehdoissa on laaja ja 

kattaa käytännössä kaikenlaisen datan käsittelyn, 

käytön ja muokkauksen

• Osapuoli voi lähtökohtaisesi käyttää dataa 

kaikessa nykyisessä ja tulevassa 

liiketoiminnassaan

• Esim. omien palvelujen kehittäminen, mutta 

myös uudet palvelut ja tuotteet

• Ellei toisin sovita, käyttöoikeus on ikuinen

• Sopijapuolella ei ole oikeuksia sellaiseen dataan, 

informaatioon tai aineistoihin, jotka toinen 

sopijapuoli on itse tai kolmannen avustuksella 

kehittänyt, johtanut tai muutoin saanut aikaan 

hyödyntämällä dataa EDH-erityisehtojen 

mukaisesti
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EDH-ehdot: Vastuu (EDH kohta 4) ja 
IPR:t (EDH kohta 5)

• Vastuu: 

• Datan hyödyntäminen tapahtuu sopijapuolen omalla 

vastuulla 

• Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa datan 

virheettömyydestä, oikeellisuudesta tai 

loukkaamattomuudesta taikka dataa hyödyntävälle 

sopijapuolelle datan hyödyntämisestä aiheutuvista 

vahingoista

• IPR:

• Ehdot eivät ota kantaa datan IPR-

luonteeseen/suojaan, eli ne eivät edellytä, että data 

kuuluisi IPR:ien piiriin

• Ehdoissa ei määritetä tai oteta kantaa koskien datan 

”omistusoikeutta”

• Ehdoilla ei siirretä tai myönnetä toiselle osapuolelle 

mitään oikeuksia osapuolen IPR:in
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EDH-ehdot: Muita huomioita
(EDH kohta 6)

• Pääsy dataan:

• Sopijapuolet sopivat sopimuksessa datan 

hyödyntämisen toteuttamiseen ja siihen pääsyn 

tarvittavista teknisistä vaatimuksista. Siltä osin kuin 

datan hyödyntäminen edellyttää pääsyä toisen 

sopijapuolen tai kolmannen osapuolen laitteisiin, 

ohjelmistoihin, palveluihin tai muihin teknisiin 

ympäristöihin, näihin liittyvistä rajapinnoista, 

tietoturvavaatimuksista sekä muista teknisistä 

seikoista sovitaan sopijapuolten välisessä 

sopimuksessa erikseen

• Mahdolliset kilpailuoikeudelliset vaikutukset on arvioitava 

tapauskohtaisesti
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Datan luovutus –
Henkilötietonäkökulma



Jos henkilötietoja luovutetaan/käsitellään: 
Mikä on osapuolten relaatio?
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Rekisterinpitäjä – Käsittelijä

• TSV 10.7.2020

• Yritys katsoi toimivansa 
käsittelijänä, mutta Apulais-TSV 
katsoi yrityksen olevan 
rekisterinpitäjä, koska se oli 
tehnyt rekisterinpitäjälle kuuluvia 
päätöksiä

• GDPR art. 28(3) 

Yhteisrekisterinpitäjyys

• Ei usein toivottu relaatio, koska 
vastuut ovat yhteiset

• EUT tulkinnut 
yhteisrekisterinpitäjyyttä 
laajentavasti

• C-40/17 Fashion ID 

• C-210/16 Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein 

• C-25/17 Jehovan todistajat

• GDPR art. 26

Rekisterinpitäjä – Rekisterinpitäjä

• Todennäköinen relaatio datan 
luovutuksessa

• GDPR ei sisällä määräyksiä 
sopimuksen sisällöstä



Luovuttajan näkökulma

Vastaanottajan on vakuutettava, että luovutuksen jälkeen se:

✓ käsittelee luovutettuja tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti (ml. että käsittelylle on aina laillinen peruste)

✓ käsittelyn tarkoitus on yhteensopiva sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin 

✓ ei siirrä tietoja sovitun käyttöalueen (esim. Suomi, Euroopan talousalue) ulkopuolelle

✓ noudattaa sopimuksessa tarkemmin määriteltyjä tietoturvavelvoitteita eli teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä

✓ pitää yllä ajantasaisia tietoja siitä, miten se käsittelee luovutettuja tietoja

✓ vastaa luovutushetkestä eteenpäin kaikista rekisterinpitäjän velvoitteista ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta

✓ informoi rekisteröityjä läpinäkyvällä tavalla, esim. 2 vk kuluessa luovutuksesta

✓ Luovutuksensaaja korvaa luovuttajalle kaikki kulut ja vahingot, jotka johtuvat siitä, että se ei ole noudattanut näitä 
vakuutuksia

17



Vastaanottajan näkökulma

Luovuttajan vakuutettava, että ennen luovutusta se:

✓ on käsitellyt tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ml. yhteensopivasti käyttötarkoituksen kannalta

✓ luovuttajalla on laillinen peruste luovutukselle (määriteltävä mikä) 

✓ on antanut tarvittavan informaation rekisteröidyille (ml. mahdollisuus, että tietoja luovutetaan)

✓ on noudattanut rekisteröityjen vaatimuksia (esim. käsittelyn rajoittaminen, tietojen oikaiseminen, oikeus tulla 
unohdetuksi)

✓ on noudattanut erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen osalta lisävaatimuksia

✓ on huolehtinut tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta

✓ on huolehtinut asianmukaisesta tietoturvasta

✓ ei ole tietoinen tietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista

✓ ei ole tietoinen viranomaisselvityksistä (mahdollista tarkistaa TSV:ltä, onko yritystä koskevia kanteluita vireillä)

✓ ei ole tietoinen rekisteröityjen mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista

✓ on hankkinut mahdolliset suostumukset tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla

✓ Luovuttaja korvaa luovutuksensaajalle kaikki kulut ja vahingot, jotka johtuvat siitä, että luovuttaja ei ole noudattanut 
tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteitaan
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Kiitos!

Kalle heads our TMT and Intellectual 
Property practices. He advises clients on 
both contentious and non-contentious 
intellectual property matters with a particular 
focus on copyrights and trademarks, and he 
is an authorised trademark attorney in 
Finland. He has extensive experience in 
commercial contracts and transactions 
relating to intellectual property, data, 
technology and media. Kalle also regularly 
provides counsel on marketing law and data 
protection matters and he is a CIPP/E 
(Certified Information Privacy 
Professional/Europe). Prior to joining our 
firm, he worked as an in-house IPR counsel 
at a leading European media and learning 
solutions corporation.

Kalle Hynönen

Partner

+358 (0)50 544 8981

kalle.hynonen@krogerus.com
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