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TiiViSTelmä 

ihmislähtöinen ja kestävä digitalisaatio
Vihreiden tietopoliittisen ohjelman 2021 taustaselVitys
Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmä

Tieto ja digitalisaatio muokkaavat yhteiskuntaa nopeasti ja laajasti yhtä aikaa ympäris-
tökriisin, kaupungistumisen, globalisaation sekä väestön vanhenemisen ja moninaistu-
misen rinnalla. Tiedon tuotanto ja käyttö, tekoäly, automaatio, pilvipalvelut, esineiden 
internet ja valtava määrä teknologioita ja palveluja vaikuttavat meihin joka päivä nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Tämä Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän Ajatuspaja Visiolle tekemä selvitys on laadittu 
taustoittamaan tietopoliittista keskustelua ja linjauksia, joilla tähdätään ihmislähtöiseen 
ja kestävään digitalisaatioon. Tämä julkaisu on irrallinen varsinaisesta puolueen linjan
muodostuksesta. Keskeisiä teemoja ovat tietopolitiikan yhteiskunnallisten rakenteiden 
muodostaminen, tiedon hyödyntäminen oikeudenmukaisen muutoksen tukena, ihmis-
lähtöinen näkökulma digitaalisiin palveluihin ja digitalisaation vaikutukset ympäristöön. 
Tärkeässä osassa on tasa-arvoisen, turvallisen ja perusoikeuksia kunnioittavan digitaali-
sen toimintaympäristön rakentaminen. Selvitys hahmottaa työryhmän näkemyksen tieto-
politiikan ajankohtaisista sisällöistä.

Selvitys perustuu monimuotoisiin lähteisiin ja raportteihin, asiantuntijahaastatteluihin, 
verkkoseminaareihin, julkiseen kommentointikierrokseen, lukuisiin keskusteluihin ja työ-
ryhmän yhteisen ymmärryksen rakentamiseen moniulotteisesta aihepiiristä.

Avainsanat: tietopolitiikka, tietoyhteiskunta, digitalisaatio, julkiset palvelut, ympäristö-
vaikutukset, ihmisoikeudet
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AlKUSANAT 

Yhteiskunnallisten murrosten ja digitalisaation aikakautena Suomi tarvitsee vahvaa ja pit-
käjänteistä tietopolitiikkaa. Tämän selvityksen tarkoituksena on taustoittaa ja tukea po-
liittista tavoitteenasettelua tuomalla ihmislähtöinen ja ympäristövaikutukset huomioon 
ottava näkökulma keskusteluun sekä hahmottamalla uuden politiikka-alueen sisältöjä. 
Tämä selvitys taustoittaa Vihreiden tietopoliittista ohjelmaa. Selvitys edustaa Vihreiden 
tietoyhteiskuntatyöryhmän näkemystä, joka voi poiketa varsinaisesta ohjelmasta. Samal-
la tämä selvitys syventää ohjelmassa käsiteltyjä teemoja, sekä avaa näkökulmia myös sel-
laisiin keskusteluihin, jotka eivät mahtuneet varsinaiseen ohjelmaan.

Selvityksen laatimisessa on otettu huomioon Vihreiden vuonna 2020 hyväksytyn periaate-
ohjelman painopisteet. Digitalisaation roolia ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa käsitel-
lään 10. luvussa. Reilun ja kestävän talousjärjestelmän tavoitteet ovat esillä myös digita-
lisoituvaa julkishallintoa, työelämää ja alustataloutta käsittelevissä 2. sekä 6.–8. luvussa. 
Perus- ja ihmisoikeudet vihreän politiikan perustana näkyvät selvityksessä kauttaaltaan. 
Erityisesti ne korostuvat digitaalista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta sekä 
eettisesti kestävää tekoälyä koskevissa 4., 5. ja 9. luvussa. Koulutukseen, sivistykseen, 
demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan ja tiedon avoimuuteen liittyviä painotuksia on 
erityisesti 2. ja 3. luvussa. Tietopolitiikan merkitys uutena politiikka-alana kiteytetään 1. 
luvussa.

Tieto ei tunne rajoja ja tietopolitiikan rakentaminen on yhteistyötä. Lukuisat ihmiset ovat 
jakaneet asiantuntemustaan ja näkemyksiään ja kommentoineet tätä työtä sen eri vai-
heissa. Kukin työryhmän jäsen on tuonut keskusteluun omat vahvuusalueensa. Erityisesti 
haluamme kiittää Jori Mäkkeliä laajasta selvitystyöstä digitalisaation ympäristövaikutuk-
sia käsittelevään lukuun. Ahto Apajalahti ja Anne Kauhanen-Simanainen toimittivat taus-
taselvityksen julkaisukuntoon. Ajatuspaja Vision koordinaattori Simo Raittila on antanut 
taustatukea. Myös keskustelut kaikkien eduskuntapuolueiden Tietopolitiikan yhteistyö-
ryhmässä (Tietopolitiikka.fi) ovat olleet antoisia. Toivomme yhteistyön jatkuvan avoimena 
ja rakentavana. Kiitokset kaikille!

Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmä 2020–2021

Antti ”Jogi” Poikola, puheenjohtaja
Ahto Apajalahti
Atte Harjanne
Mira Isomäki
Jyrki Kasvi
Anne Kauhanen-Simanainen
Matti Kinnunen

Mirja Komulainen
Päivi Korpivaara
Jori Mäkkeli
Timo Pyhälahti
Aki Saariaho
Ilona Sidoroff
Minna Wikström

https://www.vihreat.fi/ohjelmat/periaateohjelma-2020-2028/
https://www.vihreat.fi/ohjelmat/periaateohjelma-2020-2028/
https://tietopolitiikka.fi/
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JOHDANTO

Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa nopeasti ja laajasti yhtä aikaa ympäristökriisin, kau-
pungistumisen, globalisaation sekä väestön vanhenemisen ja moninaistumisen rinnalla. 
Tiedon tuotanto ja käyttö, tekoäly, automaatio, pilvipalvelut, esineiden internet ja valtava 
määrä digitalisaation myötä syntyneitä teknologioita ja palveluja vaikuttaa meihin joka 
päivä jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. 

Jotta digitalisaatioon liittyvien muutosten vaikutukset olisivat myönteisiä ihmisten ja ym-
päristön kannalta, tarvitaan teknologian kehittämiseen ja soveltamiseen ihmislähtöistä 
näkökulmaa ja tietopolitiikan vakiinnuttamista uudeksi politiikkalohkoksi. Siinä mis-
sä edellisen sadan vuoden aikana Suomeen on luotu nykyisen hyvinvointimme perustaksi 
työlainsäädännön, peruskoulun ja neuvoloiden kaltaisia instituutioita, on tulevien vuosi-
kymmenten aikana kehitettävä vastaavan tasoisia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja ajanta-
saista lainsäädäntöä tukemaan ja turvaamaan alati digitalisoituvaa elämää.

Tässä vihreiden tietopolitiikkaohjelman taustaselvityksessä hahmotellaan vihreän ihmis-
lähtöisen digitalisaation tavoitteita ja toimintamalleja. Niiden avulla voidaan luoda yhteis-
kunnalliset puitteet, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään ketterästi ja luovasti vah-
vistaen kansalaisten tiedollisia oikeuksia, turvallisuutta ja osaamista sekä demokratiaa. 
Kaikki olemassa olevat perusoikeudet, lait ja periaatteet (tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, 
syrjimättömyys, oikeusturva, tietosuoja, tuoteturvallisuus, ihmisten itsemääräämisoike-
us, yritysten vapaa kilpailu, kuluttajansuoja, hyvä hallinto, demokratia, yksityisyys ja sa-
nanvapaus) pätevät, vaikka digitalisaatio määrittää yhä kokonaisvaltaisemmin yhteiskun-
nan ja ihmisten elämän eri osa-alueita. 

Ihmislähtöistä digitalisaatiota ohjaavan tietopolitiikan ekologisesti kestävä selkäranka 
on digitalisaation ympäristövaikutusten tunnistaminen ja tunnustaminen. Digitalisaa-
tio voi auttaa ympäristökriisin ratkaisemisessa, mutta kaikki digitalisaation sovellutukset 
eivät ole ympäristön kannalta hyödyllisiä tai kestäviä. Digitalisaatiolla on myös kielteisiä 
ympäristövaikutuksia, sillä kaikella digitaalisella toiminnalla on fyysinen ulottuvuus. 

Ihmislähtöinen digitalisaatio perustuu ajatukseen, että tiedon ja teknologian perimmäi-
nen tavoite on palvella ja suojella ihmisiä ja ympäristöä elämän kaikissa tilanteissa. Tieto-
politiikka mahdollistaa digitalisaation ohjaamisen ja sen vaikutusten huomioon ottamisen 
kaikessa päätöksenteossa siten, että sillä rakennetaan parempaa huomista ihmisyhteisöil-
le ja maapallolle.
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1. Tietopolitiikan aika

Murrosten ja disinformaation aikana tarvitaan vahvaa tietopolitiikkaa 
uudistamaan yhteiskuntaa tasa-arvoisesti, parhaaseen tietoon nojaten ja 
huolehtien kansalaisten oikeuksista, tietoturvasta ja tietosuojasta.

Vastaavalla tavalla kuin ympäristöpolitiikka muodostui omaksi politiikkalohkokseen vih-
reän liikkeen alkuaikoina, tarvitaan digitalisaation, ennakoimattomien kriisien ja demo-
kratiaa horjuttavan disinformaation aikana kestävää, yli hallituskausien ulottuvaa tieto-
politiikkaa. Vuoden 2018 lopulla valtioneuvosto julkaisi tietopoliittisen selonteon, jonka 
pääviesti oli, että tietopolitiikasta on muodostettava uusi politiikkalohko 1.

Tietopolitiikan sisällöt ovat poliittisessa keskustelussa vasta hahmottumassa ja osin samois-
ta asioista puhutaan eri kattokäsitteillä, kuten datatalous2, teknologiapolitiikka3 ja digitali-
saatio4. Tarvitaan yhteisen kielen luomista ja näiden sisältöjen jäsentämistä parlamentaari-
sesti5, poikkihallinnollisesti ja poikkiyhteiskunnallisesti. Uutta politiikkalohkoa ei kukaan voi 
tehdä yksin, vaan se syntyy systeemisenä muutoksena eri toimijoiden vuorovaikutuksesta. 
Monista eri näkökulmista ja niistä yhteensovittaen muovautuu suomalainen tietopolitiikka. 
Tämä taustaselvitys kokoaa vihreiden tietoyhteiskuntaryhmän tämänhetkisen näkemyksen 
tietopolitiikan keskeisimmistä sisällöistä, mutta kaikenkattava tämä ei ole.

Sisältöjen jäsentämisen ohella on rohkeasti kyettävä uudistamaan rakenteita sellaisiksi, että 
ne mahdollistavat hyvän tietopolitiikan toteuttamisen. Monimutkaistuvassa maailmassa 
poliittisen päätöksenteon ja hallinnon lokeroituminen on kasvava ongelma. Erityisen haital-
lista se on tietopolitiikassa, koska digitalisaatio muuttaa toimintatapoja ja yhteiskuntaa toi-
mialojen rajat ylittävästi. Nykyiset julkisen politiikan ja hallinnon koordinaatiomenetelmät 
eivät riitä 2020-luvun haasteisiin ja digitalisaation täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Yhtenä vastauksena siiloutumisen ongelmaan yleisesti (ei vain tietopolitiikassa) on tavoite 
valtioneuvoston toiminnan ´yhtenäistämisestä. ʼYhtenäisen valtioneuvoston’ ideaa selvitet-
täessä on pohdittu valtioneuvoston muuttamista yhdeksi virastoksi Ruotsin mallin mukai-
sesti. Tämä ja kaikki muutkin organisatoriset rakenneuudistukset on jätetty tekemättä niiden 
vaikeuden ja epävarmuuden takia. Rakenteellisten muutosten tarve hyvän tietopolitiikan to-
teuttamiseksi ja siiloutumisen vähentämiseksi on kuitenkin tullut yhä ilmeisemmäksi.

1  Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella, VM 2018 
 https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko, ks. myös Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa, VM 2017
2  Seurantaryhmä tukemaan datatalouden ja tiedon hyödyntämistä, LVM 2020
 https://www.lvm.fi/-/seurantaryhma-tukemaan-datatalouden-ja-tiedon-hyodyntamista-1035201
3  Risto Siilasmaa puheenjohtajaksi uuteen korkean tason teknologianeuvottelukuntaan tehtävänä 

valmistella hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka, VM 2020 
 https://vm.fi/-/risto-siilasmaa-puheenjohtajaksi-uuteen-korkean-tason-teknologianeuvottelukun-

taan-tehtavana-valmistella-hyvinvointia-luova-ja-kilpailukykya-ohjaava-teknologiapolitiikka
4  Julkisen hallinnon digitalisaatio, VM
 https://vm.fi/digitalisaatio
5  Kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen Tietopolitiikka.fi -ryhmä on käynyt parlamentaarista kes-

kustelua vuoden 2019 lopusta lähtien ja vaikuttanut osaltaan myös tämän ohjelman sisältöihin.

https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80851
https://www.lvm.fi/-/seurantaryhma-tukemaan-datatalouden-ja-tiedon-hyodyntamista-1035201
https://vm.fi/-/risto-siilasmaa-puheenjohtajaksi-uuteen-korkean-tason-teknologianeuvottelukuntaan-tehtavana-valmistella-hyvinvointia-luova-ja-kilpailukykya-ohjaava-teknologiapolitiikka
https://vm.fi/-/risto-siilasmaa-puheenjohtajaksi-uuteen-korkean-tason-teknologianeuvottelukuntaan-tehtavana-valmistella-hyvinvointia-luova-ja-kilpailukykya-ohjaava-teknologiapolitiikka
https://vm.fi/digitalisaatio
https://tietopolitiikka.fi/
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1.1. Tietopolitiikkaan keskittyvä ministeriö, vastuuministeri ja valiokunta

Tietopolitiikka on uusi muotoutumassa oleva politiikkalohko, joka on luonteeltaan tule-
vaisuuteen suuntautuva ja liittyy kaikkiin yhteiskunnan aloihin. Tietopolitiikan jäsentämi-
nen sekä poliittisesti että hallinnon puolella tulisi nähdä polkuna kohti tavoitetta yhtenäi-
semmästä valtioneuvostosta.

Tietopolitiikka tarvitsee vastuuministerin ja oman uuden ministeriön. Perustettavan mi-
nisteriön tulee olla kokonaan uudenlainen verkostomainen toimija – strategiaa, johtamis-
ta, toimintakulttuuria ja toimitiloja myöten moderni 2020-luvun instituutio. Kaiken vallan, 
rahan ja osaamisen keskittäminen ei ole vaihtoehto maailmassa, jossa digitalisaatio muut-
taa toimintaa kaikilla aloilla. Toimeenpanokykyä pitää olla laajasti kaikilla hallinnonaloilla 
ja kaikki ministerit ja ministeriöt on sitoutettava yhteiseen tietopolitiikan suunnitteluun ja 
-toteutukseen. Tietopolitiikan johtaminen on verkostojohtamista. Uuden ministeriön tu-
lee olla muutoksen tuen organisaatio, jonka tehtävänä on yhteiskunnan digitaalisen infra-
struktuurin ja tietopääoman kokonaisuuden hallinta ja yhteiskehittäminen yhteiskunnal-
lisia tavoitteita tukevaksi. Tietoministeriö olisi ensimmäinen yhtenäisen valtioneuvoston 
toiminto ja askel ulos siilojen ajasta.

Askel kohti yhtenäistä valtioneuvostoa

Ministeriö voitaisiin toteuttaa kohtuullisin kustannuksin ja virkajärjestelyin siirtämällä sen 
käyttöön digitalisaation ja tietoasioiden parissa nykyisissä ministeriöissä ja niiden alaisis-
sa laitoksissa toimivia henkilöitä. Näillä virkahenkilöillä voitaisiin tietoisesti säilyttää lin-
kitys aiempiin ministeriöihin ja hallinnonaloihin, jolloin eri toimialojen ymmärrys säilyisi, 
tiedonkulku olisi sujuvaa ja paras asiantuntemus erilaisiin kysymyksiin käytettävissä. Joh-
tamis- ja henkilöstövastuun tulee kuitenkin olla selkeästi uudella ministeriöllä.

Tietopoliittinen näkökulma lainsäädännön eduskuntakäsittelyssä jää helposti hajanaisek-
si, kun kenelläkään ei ole selkeää vastuuta tarkastella lainsäädäntöä tästä näkökulmasta. 
Tietolainsäädäntöä on paljon, ja hajanaisesti tai kiireessä tehdyt lakiuudistukset johtavat 
huonoon laatuun ja pahimmillaan ei-toivottuihin seurauksiin. Lainsäädännön määrä ja 
monimutkaisuus lisääntyvät jatkuvasti, kun uusia tarpeita paikataan yksittäisillä laeilla ja 
niiden muutoksilla.

Eduskuntaan tietoasiainvaliokunta

Eduskuntaan tulisi muodostaa tietopolitiikkaan keskittyvä tietoasiainvaliokunta. Tietopo-
litiikkaan liittyvien kysymysten määrästä, vaativuudesta ja merkittävyydestä huolimatta 
eduskunnassa ei nykyisin ole niihin erikoistunutta omaa valiokuntaa. Tietopoliittinen va-
liokunta voitaisiin eduskunnan työjärjestystä muuttamalla muodostaa asiantuntijuutta 
kerryttäväksi lausuntovaliokunnaksi, joka tukee muiden valiokuntien työtä. Vaihtoehtoi-
sesti voisi tulevaisuusvaliokunnan roolin laajentaminen tulevaisuus- ja tietopoliittiseksi 
valiokunnaksi palvella samaa päämäärää. Samalla tulisi huomioitua tietopolitiikan tule-
vaisuussuuntautuneisuus.
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1.2. Tietoa koskeva lainsäädäntö ajan tasalle

Tietoa koskevalla lainsäädännöllä6 suojataan ja edistetään tiedon avoimuutta ja julkisuut-
ta, tiedollisia oikeuksia, yksityisyyttä ja luotettavan, todistusvoimaisen tiedon saatavuut-
ta, eheyttä ja säilymistä. 

Tietolainsäädäntöä on paljon lähtien perustuslaista, julkisuuslaista, sananvapauslaista, 
tiedonhallintalaista, arkistolaista, EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja tekijän-
oikeuslaista. Lisäksi erityislainsäädäntöä on syntynyt runsaasti7. EU-tasoinen sääntely ja 
kansainväliset sopimukset määrittävät suurta osaa tietolainsäädäntöä. Suomen on syytä 
hyödyntää digitaalisesti verrattain edistyneen maan mainetta ja aktiivisesti esimerkkien 
kautta vaikuttaa kansainvälisellä tasolla.

Digitaalisen tiedon mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa toimintaympäristössä on vaikea 
ennakoida hitaasti uusiutuvassa lainsäädännössä. Nykyinen tietolainsäädäntö on pirsta-
leinen, vaikeaselkoinen ja terminologialtaan epäyhtenäinen. Tämä vaikeuttaa lakien toi-
meenpanoa ja noudattamista, mikä hidastaa uusien innovatiivisten liiketoimintamallien 
kehittämistä. Lainsäädäntöä pitää kehittää tietopolitiikan edistämiseksi siten, että yleisla-
keihin perustuen saadaan vakiinnutettua hyvät ja kestävät toimintatavat tiedon hallintaan 
ja hyödyntämiseen.

Tiedollisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä ovat:
• julkisten tietojen avoimuuden ja saatavuuden aktiivinen toteuttaminen kansalaisten, 

yritysten, päätöksenteon ja tutkimuksen käyttöön
• ihmisten tietosuojan, yksityisyyden ja turvallisuuden varmistaminen digitaalisessa ja 

verkottuneessa tietoympäristössä 
• tiedon hyödyntämisen kannalta arvokkaiden tietojen, yhteiskunnan jatkuvuuden 

kannalta kriittisten tietojen ja yksilöiden arkaluonteisten tietojen lisäksi vahvasti yksi-
löivien tietojen tunnistaminen (esim. hetu, kotiosoite, tilinumero tms.)

• viranomaisten palvelu- ja julkisuusperiaatteen täsmentäminen: kansalaisen oikeus 
saada itseään koskevat tiedot sähköisessä ja helposti käytettävässä muodossa.

• todistusvoimaisen tiedon ja yhteiskunnan muistin säilyttäminen, tietojen säilytysajat 
ja pysyvän säilytyksen tarve ottaen huomioon tutkimuksen tarpeet ja eettisyys esi-
merkiksi arkaluonteisten tietojen osalta

Toimeenpanon resurssit varmistettava

Paraskaan tietolainsäädäntö ei riitä, jos sen toteutukseen ei ole voimavaroja eikä toteu-
tumista seurata. Lakeja säädettäessä on arvioitava toimeenpanoon, viestintään ja koulu-
tukseen tarvittavat rahoitus ja osaaminen sekä varmistettava niiden saatavuus kunnissa ja 

6 Tietoa koskevalla lainsäädännöllä eli tietolainsäädännöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä tietojen 
tuottamista, hankintaa, liikkumista, avaamista, jakamista, käyttöä, ylläpitoa ja säilyttämistä kos-
kevaa lainsäädäntöä. Kehittyvä oikeudenala on informaatio-oikeus, jonka sääntelykohteena ovat 
tieto, informaatio sekä niiden hallinnan ja käsittelyn oikeudelliset edellytykset. Informaatio-oikeu-
desta esim. Voutilainen, T. Oikeus tietoon. Informaatio-oikeuden perusteet, Edita 2019.

7 Esimerkkejä tietoa koskevasta erityislainsäädännöstä ovat tiedustelulait, lait turvallisuusviran-
omaisten henkilötietojen käsittelystä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyä koskevat lait, 
opetustoimen tietoja koskevat lait, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, kuntalaki, hallintolaki, 
digitaaliset palvelut mahdollistavat lait jne.
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muussa hallinnossa. Viranomaiset, yritykset, mediat ja kansalaiset tarvitsevat jatkuvasti 
tietolainsäädäntöä koskevaa koulutusta ja viestintää.

Huolellisen arvioinnin pohjalta on laadittava määrätietoinen ohjelma tietoa koskevan 
lainsäädännön kehittämiseksi. Ohjelman tulee sisältää myös tarvittavat hallinnon raken-
teiden muutokset ministeriö- ja virastotasolla tietopolitiikan johtamisen ja toimeenpanon 
yhtenäistämiseksi, vastuiden selkeyttämiseksi ja siiloutumisen välttämiseksi. Rakenteissa 
tulee ottaa huomioon päätöksenteko, toimeenpano, seuranta ja valvonta.

Lainsäädännöstä ymmärrettävää ja yhteentoimivaa

Tietoa koskevan lainsäädännön tulee olla ymmärrettävä ja muun lainsäädännön kanssa 
yhteentoimiva ja vaikuttava kokonaisuus. Kielenhuoltoon ja käsitteiden yhtenäisyyteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tietoa koskevien säädösten ymmärrettävyys pitää var-
mistaa yhteistyössä kieliasiantuntijoiden kanssa ja testata käytännössä. Lainsäädännössä 
tulee ottaa huomioon sekä tietosisältöjen että järjestelmien yhteentoimivuus.

Lainsäädännön vaikutuksia pitää arvioida sekä etukäteen että jälkikäteen. Tiedollisten 
oikeuksien toteutuminen edellyttää, että lainsäädännön noudattamista valvotaan avoi-
muuden, julkisuuden ja tietosuojan näkökulmasta. Vastaavalla tavalla kuin tietosuojaval-
tuutettu valvoo tietosuojan toteutumista, tarvitaan avoimuuden julkisuusperiaatteen ja 
niihin liittyvien oikeuksien toteutumiseksi viranomaisvalvontaa ja neuvontaa.

Taustaa:

Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa, Valtiovarainministeriö 2017
 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80851
Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle, 2018 
 https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko
Kauhanen-Simanainen, A. Tietopolitiikalle kestävä suunta: Murrosten ajassa eteenpäin, Valtiovarain-

ministeriö 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162582/ 
Voutilainen, T. Oikeus tietoon. Informaatio-oikeuden perusteet, Edita 2019

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80851
https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162582/
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2. parhaalla tiedolla reiluun muutokseen

Reiluun muutokseen tarvitaan luotettavaa tietopohjaa, tiedon monipuo-
lista hyödyntämistä, uuden tiedon ja ymmärryksen avointa ja rakentavaa 
muodostamista sekä jatkuvaa oppimista.

Reilulla muutoksella tarkoitetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisia keinoja 
ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin torjumiseen8. Reiluun muutokseen kuuluu avoin, 
monimuotoinen, eettinen, perusoikeuksia kunnioittava tietokulttuuri, joka mahdollistaa 
parhaan tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, op-
pimisessa, palveluissa ja kaikessa toiminnassa. Hyvälaatuiset ja monipuoliset yhteiskun-
nan tietovarannot ja tiedon avoin saatavuus kansalaisten, elinkeinoelämän, tutkimuksen, 
oppimisen, päätöksenteon ja teknologian käyttöön on turvattava nyt ja tulevaisuudessa. 
Tietovarannot ovat yhteiskunnan toimivuuden, päätöksenteon, demokraattisen digitali-
saation ja palvelujen perusta. Niiden avulla voimme selvitä ja uudistua monimutkaisten 
ongelmien keskellä.

Tiedon avoin saatavuus on reilun muutoksen kantava tietopoliittinen periaate. Julkisesti 
rahoitetun tiedon tulee olla tietosuoja ja lainsäädännön rajoitukset huomioiden mahdol-
lisimman laajasti kaikkien, niin kansalaisten, järjestöjen, yritysten, julkisen hallinnon, tut-
kijoiden kuin mediankin hyödynnettävissä.

Digitaalinen verkkoympäristö tarjoaa ennennäkemättömät mahdollisuudet tiedon moni-
puoliseen yhdistämiseen, hyödyntämiseen, ja jakamiseen. Samassa verkkoympäristössä 
leviää kuitenkin virheellistä, valheellista ja harhaanjohtavaa sisältöä, ja eriytyneet infor-
maatiokuplat kaventavat ihmisten näkemystä maailmasta. Seurauksena on yhteiskunnal-
lisen keskustelun rapautumista ja ennakkoasenteiden kiristymistä toisella tavoin ajatte-
levia kohtaan. Digitaalisen ympäristön turvallisuus on heikentynyt ja nettiin on syntynyt 
rikollisuuden kasvualusta9. Suuri riski yksityisyyden suojalle on ihmisten henkilökohtai-
sen datan keskittyminen dataa kerääville yrityksille tai valtioille. Myös tahattomasti väärä, 
vanhentunut tai vinoutunut, esimerkiksi sukupuolittunut, tieto heikentää toiminnan ja 
päätöksenteon tietopohjaa. Tekoälyn käytössä virheelliset tai vinoutuneet tietoaineistot 
ovat erityisen suuri riski10.

Reilu muutos edellyttää tiedon yhdenvertaista saatavuutta. Kaikilla ei kuitenkaan ole yhden-
vertaisia mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiseen. Tiedollinen syrjäytyminen voi tapahtua 
niin varhaisessa elämänvaiheessa kuin ikäihmisenä puuttuvien teknisten välineiden, heik-
kojen tietotaitojen ja riittämättömän oppimistuen vuoksi. Verkkopalvelut, joissa ei ole otettu 
huomioon erilaisia käyttäjiä ja saavutettavuutta, ovat esteenä tiedon löytämiselle ja käyttä-
miselle iästä riippumatta. Tuloksena voi olla, että tarvittu tieto tai palvelu jää saamatta.

8 Reilun vihreän muutoksen ohjelma
  https://www.vihreat.fi/ohjelmat/reilun-vihrean-muutoksen-ohjelma/
9 Ks. esim. Kyberrikokset, Rikoksentorjuntaneuvosto https://rikoksentorjunta.fi/kyberrikokset/ 
10 Ks. esim. Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella, Valtioneuvoston selonteko 2018 https://

vm.fi/tietopoliittinen-selonteko; Oikeuskanslerin lausunto: https://finlex.fi/fi/viranomaiset/
foka/2018/20183986/ 

https://www.vihreat.fi/ohjelmat/reilun-vihrean-muutoksen-ohjelma/
https://rikoksentorjunta.fi/kyberrikokset/
https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko
https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2018/20183986/
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2018/20183986/
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Ilmastonmuutoksen torjunta sekä luonnon ja ihmiselämän monimuotoisuuden säilyttä-
minen edellyttävät monipuolista, monialaista tietoa ja ymmärryksen muodostamista sekä 
paikallisesti että globaalisti. Kattavaa tietoa tarvitaan myös nykyistä parempien mittarei-
den tekemiseksi yhteiskunnallisten päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja 
seurantaan11.

2.1. Tietovarantojen avaaminen jatkuu

Avoimella datalla tarkoitetaan sitä, että kyseinen tietoaineisto on laillisesti, teknisesti ja 
maksutta kenen tahansa uudelleenkäytettävissä mihin tarkoitukseen tahansa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa tietoaineistojen avoimia käyttölisenssejä ja tietojen julkaisemista 
koneluettavassa avoimessa tiedostomuodossa. 

Julkishallinnossa avoin data parantaa läpinäkyvyyttä, tehostaa hallintoa ja edistää palve-
lukehitystä sekä poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja demokratiaa. Tiedon avaa-
minen lähti liikkeelle angloamerikkalaisista maista läpinäkyvyyden parantamiseksi ja de-
mokratian edistämiseksi. Pian huomattiin sen myös mahdollistavan uusia innovaatioita. 
Kun esimerkiksi Helsingin kaupunki avasi tiedon pysäköintimaksualueista, se mahdollisti 
sijaintiperusteisten pysäköintimaksupalvelujen kehittämisen. Julkisia tietovarantoja on 
avattu viime vuosina kiitettävästi, mutta työ on edelleen kesken ja sitä on jatkettava suun-
nitelmallisesti.

Datan avaaminen vaatii aikaa ja resursseja. Avoimuuden hyödyt säteilevät laajasti yhteis-
kuntaan, eivät niinkään yksittäiselle organisaatiolle lyhyen aikavälin kustannushyötyinä. 
Datan avaaminen pitää sisällyttää julkishallinnon organisaatioiden perustehtäviin ja re-
sursoida riittävästi. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti hyödyntämisen kannalta 
arvokkaisiin tietoaineistoihin12. Avaamisessa tulee myös entistä enemmän panostaa avoi-
miin rajapintoihin, jotka on otettava yhdeksi julkishallinnon tietojärjestelmien perusvaati-
muksista. EU:n tuore avoimen datan direktiivi13 asettaa avaamistyölle minimitason.

2.2. Lisää avoimuutta tieteeseen, tutkimukseen ja opetukseen

Avoimuus on tutkimuksen ja tieteenteon perusarvo. Tieteellisen tiedon ja menetelmien 
avoimuus mahdollistaa tutkimuksen vaikuttavuuden parantamisen sekä tutkimusyh-
teisössä että yhteiskunnassa. Tieteen, liike-elämän ja julkisen hallinnon välistä avointa 
yhteiskehitystyötä tulee aktiivisesti tukea, jotta voidaan synnyttää ainutlaatuisia tiede-
pohjaisia oivalluksia globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja levittää tulokset maailman-
laajuisesti hyödynnettäviksi.

Tiede hyötyy datan, algoritmien ja lähdekoodin avoimesta jakamisesta ja uudelleenkäy-
töstä maailmanlaajuisesti14. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutokseen ja sosiaali-
seen oikeudenmukaisuuteen liittyvät ongelmat, on mahdollista ratkaista vain tutkimuk-
sen monitieteisellä ja avoimella yhteistyöllä. Datan liikkuminen ja uudelleenkäyttö eri 

11 Esim. Vataja K. & Hyytinen K. Vaikuttavuusarviointi monimutkaisessa maailmassa, Sitra 2020
 https://www.sitra.fi/artikkelit/vaikuttavuusarviointia-monimutkaiseen-maailmaan/ 
12 High value datasets EU:ssa: https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/high-value-datas-

ets/
13 Avoimen datan direktiivin kansallinen täytäntöönpano: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2020
14 Avoin tiede: https://avointiede.fi/fi/

https://www.sitra.fi/artikkelit/vaikuttavuusarviointia-monimutkaiseen-maailmaan/
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/high-value-datasets/
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/high-value-datasets/
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2020
https://avointiede.fi/fi/
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tieteenalojen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä luo uudenlaisia mahdollisuuksia 
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiselle, liiketoiminnalle ja tutkimukselle. Avoin 
pääsy dataan edistää myös kansalaisten osallistumista tutkimusprosesseihin ja parantaa 
tutkimuksen avoimuutta.

Kaikkien julkisesti rahoitettujen uusien tutkimusjulkaisujen tulisi olla välittömästi avoi-
mesti saatavilla. Tämä tulee ottaa huomioon tutkimusrahoituksessa. Avoimeen tieteeseen 
siirtyminen edellyttää riittävää rahoitusta, jolla turvataan myös suomen- ja ruotsinkielisen 
tiedejulkaisemisen erityiset tarpeet.

Myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien on oltava niin avoimia kuin mahdollista ja vain 
niin suljettuja kuin välttämätöntä.15 Tutkimusaineistojen avoimuutta linjattaessa tulee 
ottaa huomioon yhteiskunnallinen vaikuttavuus myös tutkimustulosten patentoinnin ja 
kaupallistamisen avulla. 

Opetuksen puolella avoimien oppimateriaalien laatimisen, hyödyntämisen ja yhteiske-
hittämisen sekä muiden avoimien opetuskäytäntöjen tulisi olla osa korkeakoulutuksen 
arkea, koska ne tukevat kaikkien jatkuvaa oppimista16. Esimerkki avoimesta oppimateri-
aalista on Avoin matematiikka-kirjasarja17.

2.3. Laadukasta tietoa johtamiseen ja tekoälyn opettamiseen

Julkishallinnon kaikilla tasoilla tarvitaan tiedolla johtamista. Julkishallinnon hajanaiset 
tietojärjestelmät eivät nykyisellään kuitenkaan tue tietomassojen monipuolista hyödyn-
tämistä eivätkä ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Esimerkiksi lopullinen 
tieto bruttokansantuotteesta saadaan vasta noin kahden vuoden viiveellä, jolloin kaikki 
tarvittava tieto on käytettävissä. Siihen asti toimitaan tarkentuvien ennusteiden pohjal-
ta18. 

Ongelman taustalla on usein tietovarantojen heikko laatu ja huono saatavuus. Tietovaran-
tojen laatua voidaan parantaa esimerkiksi ottamalla käyttöön standardoidut avoimen tie-
don esitysmuodot, yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset sanastomäärittelyt ja toissijaista 
käyttöä tukevaa metadataa.

Tietoaineistot eivät ole automaattisesti neutraaleja ja puolueettomia. Ne voivat toistaa nii-
den kokoamiseen osallistuneiden ihmisten asenteita ja yhteiskunnan rakenteellisia vinou-
mia. Kun tietoaineistoja käytetään päätöksenteon pohjana tai tekoälyjen kouluttamiseen, 
aineistojen neutraaliuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi rekrytointiin 
käytettävien tekoälyjen koulutukseen on voitu käyttää aiempia rekrytointeja, jolloin teko-
äly on oppinut myös ne tehneiden ihmisten ennakkoluulot. Tällaiset vinoutumat on tun-
nistettava ja korjattava ennen tietoaineiston käyttöä. 

15 Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellis-
ten seurain valtuuskunta 2020 https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-02/julistus2020_1.pdf

16 Oppimisen avoimuudesta esim. https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/
17 https://avoinoppikirja.fi/
18 Rothovius, T. Tieto BKT:stä tarkentuu, mutta miksi? Tieto&Trendit 2018
  https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/blogit/2018/tieto-bktsta-tarkentuu-mutta-mika-on-syy/

https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-02/julistus2020_1.pdf
https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus
https://avoinoppikirja.fi/
https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/blogit/2018/tieto-bktsta-tarkentuu-mutta-mika-on-syy/


15

Uusissa tietojärjestelmissä tietovarantojen laatu voidaan ottaa huomioon jo määrittely-
vaiheessa, mutta laatunormit on otettava siirtymäajan jälkeen käyttöön myös vanhoissa 
järjestelmissä. Julkishallinnon tietovarannoille on laadittava sitovat laatukriteerit. Niiden 
tehokas käyttöönotto on varmistettava riittävällä koulutuksella, tarvittavilla rakenne- ja 
prosessimuutoksilla sekä jatkuvalla organisaatioiden tietokäytäntöjen parantamisella.

2.4. Valetiedon vastatoimiin

Tietoisesti harhaanjohtavaa, vääristeltyä informaatiota kutsutaan disinformaatioksi, jonka 
voi suomentaa valetiedoksi. Valetiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti niin kansain-
välisesti kuin Suomessakin. Usein valetieto liittyy ideologisiin tai taloudellisiin päämää-
riin, mutta sitä tuotetaan myös huvin vuoksi. Ajankohtainen esimerkki disinformaatiosta 
on koronaviruksesta leviävä vääristelty tieto, jota pyritään torjumaan myös EU:n tasolla19.

Puutteellista tai väärää informaatiota, jota levitetään epähuomiossa ilman tietoista har-
haanjohtamista, kutsutaan misinformaatioksi, jota voi suomeksi sanoa erhe- tai virhetie-
doksi. Sekä valetieto että virhetieto monistuvat ja sekoittuvat toisiinsa nettiympäristössä. 
Se mikä on alunperin tarkoituksellisesti tehtailtua valetietoa leviää sosiaalisissa verkos-
toissa kulovalkean tavoin, usein tahattomasti. 

Motiiveista riippumatta kumpikin tiedon laji on harhaanjohtavaa tietoa, jonka vaikutukset 
voivat olla dramaattisia, ja lähes aina ne ovat negatiivisia. Pahimmillaan seurauksena on 
yhteiskuntarauhan murenemista, riskejä ihmisten terveydelle ja taloudellisia menetyksiä 
valetiedon uhreille.

Jo nyt ns. deepfake- eli videoiden syväväärennöksillä voidaan kuka tahansa laittaa sa-
nomaan mitä tahansa. Syväväärennöksiä on tehty mm. Barack Obamasta ja kuningatar 
Elisabetista. Lähivuosina tämä onnistuu yhä helpommin ja uskottavammin, kun toimin-
nallisuudet tulevat osaksi tavanomaisia videoeditointiohjelmistoja. Mikään videolla nähty 
puhe tai tapahtuma ei siis välttämättä ole totta. Tällä voi olla perustavanlaatuisia vaikutuk-
sia tiedonvälitykseen ja kansalaismielipiteiden muodostukseen. Eri tahot ovat jo käyttä-
neet ja tulevat jatkossakin käyttämään aktiivisesti hyväkseen teknisiä välineitä informaa-
tion muokkaamiseen haluamakseen reaaliaikaisesti ja myös tallenteissa.

Väärän ja harhaanjohtavan tiedon syntymistä tulee aktiivisesti estää, koska sen laaja le-
viäminen on turvallisuusuhka yhteiskunnalle ja yksilöille. Vastavoimia ovat monipuolinen, 
kriittinen media ja eettinen journalismi, monialainen ja -ammatillinen yhteistyö ja asian-
tuntijuuden jakaminen, todistusvoimaisen tiedon saatavuus ja säilyttäminen, luotettavan 
ja tutkitun tiedon avoin ja laaja saatavuus sekä kriittiset kansalaiset, joilla on hyvät tiedon 
lukutaidot. Näitä valetiedon vastavoimia tulee tukea ja vahvistaa ja lisätä yleistä tietoi-
suutta lähdekritiikin tärkeydestä.

19 Disinformaation torjunta. Covid-19-rokotteet:
 https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/coronavirus/fighting-disinformation/ 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/coronavirus/fighting-disinformation/
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2.5. Digitaalisen kulttuurin ja sivistyksen edellytykset kuntoon

Tekijänoikeuksilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla (immateriaalioikeudet) on keskeinen 
merkitys siihen, miten tieto ja kulttuuri liikkuvat verkossa, ja miten niitä voidaan hyödyn-
tää sekä luovassa harrastustoiminnassa että liiketoiminnassa. Immateriaalioikeuspolitii-
kan lähtökohtina pitää olla kotimaisen tiedon ja kulttuurin turvaaminen, luovuuteen kan-
nustaminen, teosten käytön edistäminen ja globaali oikeudenmukaisuus.

Globalisoituvassa mediaympäristössä on erityisen tärkeää ylläpitää ja parantaa kotimai-
sen – suomenkielisen ja vähemmistökielisen – tiedon ja kulttuurin tuotantoa ja saatavuut-
ta. Tiedon ja kulttuurin saatavuus on digitalisaation edetessä taattava kaikille asuinpai-
kasta ja tulotasosta riippumatta. Kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimintaedellytykset 
on turvattava yhteistä kulttuuria ylläpitävinä, jakavina ja säilyttävinä tieto- ja muistiorga-
nisaatioina myös digitaalisessa ympäristössä.20

Kirjastoja on kehitettävä sekä digitaalisen tiedon ja kulttuurin peruspalveluna että turval-
lisina ja helposti saavutettavina digi- ja tietotukiympäristöinä. Sähköisten aineistojen ja 
audiovisuaalisen kulttuurin digitaalista saatavuutta pitää parantaa kirjastoissa. Samalla 
tekijöille on taattava digitaalisista lainoista vähintään vastaava korvaustaso kuin fyysisistä. 
Tällä hetkellä e-kirjoista ei makseta lainauskorvauksia, mikä ei ole hyväksyttävä tilanne. 
Digitaalisessa lainaamisessa pitää myös pyrkiä eroon fyysisen maailman rajoitteista, jot-
ka ovat rajanneet esimerkiksi yhtäaikaisia lainausmääriä. Tavoitteiden toteuttamiseksi on 
tehtävä tarvittavat lainmuutokset, ja jo ennen sitä pyrittävä kehittämään sopimuskäytän-
töjä samaan suuntaan.

Helpotetaan teosten käyttämistä ja siitä maksamista

Luova harrastustoiminta ja pienimuotoinen yrittäjyys voisivat kukoistaa verkossa nykyistä 
enemmän, mutta niiden oikeudelliset puitteet ovat epäselvät. Selkeämpi sääntely-ympä-
ristö auttaisi jokaista netin käyttäjää sekä tubettajia ja muita sosiaalisen median pienyrit-
täjiä. Se auttaisi myös peliteollisuutta, joka hyödyntää käyttäjien luomia sisältöjä. Tekijän-
oikeussäännöksiin tarvitaan sekä Suomessa että EU-tasolla muutoksia, joilla laajennetaan 
nykyisiä tekijänoikeuden rajoituksia. Lainsäädännön on suhtauduttava sallivammin käyt-
täjien luomaan sisältöön, parodiaan, remix-kulttuuriin, meemeihin ja teosten osittaiseen 
käyttöön osana kulttuurikritiikkiä, yhteiskunnallista keskustelua tai muuta hyväksyttävää 
tarkoitusta. Sosiaalisessa mediassa toimivien esiintyjien ja luovan työn tekijöiden ja mui-
den yhteisöjen ansaintamalleille, kuten sisältömarkkinoinnille sekä rahankeräykselle suo-
ratoiston yhteydessä, pitää luoda toimiva lainsäädäntökehys.

Kuluttajaystävällisten ja laillisten verkkopalvelujen kehitys on vähentänyt verkkopiratis-
mia. Luovien alojen edut turvataan parhaiten laillisia palveluja kehittämällä ja niistä luo-
van työn tekijöille kertyviä tulovirtoja vahvistamalla.21 Yksityishenkilöihin kohdistuvista 
piratismin vastaisista toimista, kuten niin kutsutuista tekijänoikeuskirjeistä, ei ole laajaa 
yhteiskunnallista hyötyä. Yksilöille seuraukset ovat usein tekoon nähden kohtuuttomia,  
 
20 Ks. myös Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma 2018 
 https://www.vihreat.fi/ohjelmat/kulttuuripoliittinen-ohjelma-2018/ 
21 Tekijänoikeuskorvauksista ks. Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma 2018 
 https://www.vihreat.fi/ohjelmat/kulttuuripoliittinen-ohjelma-2018/ 

https://www.vihreat.fi/ohjelmat/kulttuuripoliittinen-ohjelma-2018/
https://www.vihreat.fi/ohjelmat/kulttuuripoliittinen-ohjelma-2018/
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koska yksittäisten ihmisten neuvotteluasema kansainvälisen viihdeteollisuuden asian-
ajajiin nähden on heikko. Piratismista epäiltyjen yhteystietoja ei pitäisi voida luovuttaa 
oikeudenhaltijoille korvausten vaatimista varten esimerkiksi yksittäisen tv-sarjan jakson 
hetkellisestä jakamisesta. Piratisminvastaisia toimia ei tule ensisijaisesti kohdistaa sellai-
siin yksityishenkilöihin, jotka eivät toimi ansaintatarkoituksessa.

On syytä siirtyä vanhanaikaisesta piratismin vastaisesta taistelusta kohti käytäntöjä, jot-
ka helpottavat teosten käytöstä maksamista ja vahvistavat tekijöiden tulovirtoja alusta- ja 
suoratoistopalveluista. Nykyisellään esimerkiksi teosten hyödyntäminen osana kaupallis-
ta tai harrastustoimintaa on hankalaa. Eri teoslajeja koskevat erilaiset menettelyt. Teosten 
hyödyntämistä pitää helpottaa kehittämällä sopimuslisenssijärjestelmää siten, että käyt-
tölupien hakemisessa pystyttäisiin siirtymään yhden luukun periaatteeseen. Tavoitteena 
tulisi olla helppo, koko EU:n kattava verkkopalvelu, josta kuka tahansa voisi korvausta vas-
taan saada haluamansa teoksen käyttöoikeuden kulloisenkin käyttötarpeen mukaisesti.

Kansainvälisten immateriaalioikeussopimusten on oltava reiluja

Immateriaalioikeuksia koskevissa kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa on huomioita-
va kehityspolitiikan yleinen tavoite tasavertaisesta kumppanuudesta. Hyvinvointia edis-
tävän tietotaidon kasvua kehittyvissä maissa ei pidä vaikeuttaa esimerkiksi liian tiukoilla 
patentti- ja muita immateriaalioikeuksia koskevilla säännöksillä. Kansainvälinen immate-
riaalioikeuspolitiikka on perinteisesti suosinut kehittyneitä maita kehittyvien kustannuk-
sella. Tästä perinteestä on syytä luopua.

Koronapandemia on herättänyt keskustelua rokotteiden patentoinnin oikeudenmukai-
suudesta. Yleisemmin lääkepatenttien oikeudenmukaisuudesta on keskusteltu pitkään. 
Lääkepatentit ovat kiistämättä vaikeuttaneet joidenkin lääkkeiden saatavuutta etenkin 
kehittyvissä maissa. Kysymys ei ole yksinkertainen, mutta erityisesti lääkepatentteja kor-
vaavien rahoitusmallien kehittämiseen on syytä suhtautua avoimin mielin.

Tekijänoikeuden pitkä suoja-aika, tekijän elinikä lisättynä 70 vuodella, nousee aika ajoin 
kriittiseen keskusteluun. Suoja-aika on kuitenkin paalutettu tiukasti kansainvälisiin sopi-
muksiin, joiden muuttaminen ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä realistista, vaikka sitä ha-
luttaisiinkin. Suoja-aikojen pidentämistä nykyisestä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena.

Taustaa:

Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018 
 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160506/
Rytinki, M. Musiikkialan tekijänoikeuksien kesto, ansaintalogiikat ja digitaalisen aineiston saatavuus 

Internetissä, Oulun yliopisto 2018 http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2118-2
Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma 2018 
 https://www.vihreat.fi/ohjelmat/kulttuuripoliittinen-ohjelma-2018/
Reilun vihreän muutoksen ohjelma 2020 
 https://www.vihreat.fi/ohjelmat/reilun-vihrean-muutoksen-ohjelma/

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160506/
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2118-2
https://www.vihreat.fi/ohjelmat/kulttuuripoliittinen-ohjelma-2018/
https://www.vihreat.fi/ohjelmat/reilun-vihrean-muutoksen-ohjelma/
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2.6. Tieto- ja digiosaamisen kehittäminen

Suomen menestyminen riippuu kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon 
kyvystä tuottaa ja hyödyntää tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Teknologian hyö-
dyntäminen merkittävien globaalien haasteiden ratkaisemiseen on myös mahdollisuus 
Suomelle. Esimerkiksi panostukset kiertotalouden ja puhtaan teknologian ratkaisuihin 
ovat kannattava investointi tulevaisuuteen.

On tärkeää lisätä ja vahvistaa tieto- ja digiosaamista sekä monialaisen yhteistyön val-
miuksia eri alojen ammattilaisten koulutuksessa. Osaajien saatavuus on kilpailutekijä 
yrityksille, mutta myös julkishallinnossa tarvitaan uutta osaamista ja tekijöitä digitaalis-
ten palvelujen kehittämiseen ja toiminnan uudistamiseen. Sijoittamalla koulutukseen ja 
tutkimukseen taataan, että osaajia on riittävästi saatavilla kaikille sektoreille. Samalla ka-
vennetaan digitalisaation luomaa eriarvoisuutta niin saavutettavuudessa kuin työmarkki-
noillakin. 

Suomi tarvitsee hyvää tieto- ja digitaitojen perusosaamista koko väestölle sekä monialais-
ta huippuosaamista digitalisaation ja kestävän muutoksen yhdistämiseen. Jo nyt on mer-
kittävää työvoimapulaa erityisesti ohjelmistokehityksen osaajista. Lähitulevaisuudessa 
suurta kysyntää on teknologiaosaamiselle muun muassa datatieteiden ja tekoälyn, tieto-
turvan, automaation ja robotiikan aloilla. Tekniikan lisäksi tekijöiden on ymmärrettävä ih-
misiä, yhteisöjä, liiketoimintaa ja toimintansa vaikutuksia ympäristöön. Siksi esimerkiksi 
palvelu-, liiketoiminta- ja organisaatiomuotoilun kansalliseen osaamiseen tulee myös pa-
nostaa. Suomessa digitalisaation parissa toimivien ammattilaisten joukon tulee olla laaja 
ja taustoiltaan monimuotoinen. Tällä varmistetaan, että digitaalisten palveluiden toteutta-
misessa huomioidaan monipuolisesti erilaisten väestöryhmien tarpeet.

Digitalisaation muuttaessa työmarkkinoita jatkuva oppiminen korostuu. Tämän päivän 
trendit voivat olla pian vanhentunutta osaamista. Jatkuvassa muutoksessa väestön laa-
dukas perusosaaminen sekä edellytykset ja kannustimet uuden oppimiselle luovat pysy-
vää hyvinvointia. Yhä tärkeämmäksi nousee yksilön ymmärrys omasta osaamisestaan ja 
kyky täydentää sitä puuttuvilta osin. Yhteiskunnalta työn murrokseen vastaaminen vaatii 
merkittäviä panostuksia aikuisväestön osaamisen kehittämiseen – on luotava mahdolli-
suus ja kannusteet jatkuvalle oppimiselle.
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3. ihmislähtöiset julkiset palvelut

Kansalaiset ja yritykset tarvitsevat erilaisiin elämäntapahtumiin ja tilan-
teisiin digitaalisia palveluja, jotka on suunniteltu ja organisoitu ihmisläh-
töisesti. 

Digitaalisten julkisten palvelujen tulee olla helposti löytyviä, sujuvia, saavutettavia, turval-
lisia, virheettömiä ja käyttäjäystävällisiä sekä ohjata palvelun käyttäjää eteenpäin. Hyvät 
julkiset palvelut ovat osa demokratian ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Hyvinvointi-
valtiossa se merkitsee hyvin suunniteltuja ja hyvin toimivia digipalveluja kansalaisille ja 
yrityksille.

Ihmisen rooli suhteessa hallintoon ja muihin palveluntuottajiin muuttuu osana digitali-
saatiota. Kansalainen on omien asioidensa omistaja eikä häntä pidä ajatella ainoastaan 
toiminnan kohteena tai yksittäisten organisaatioiden asiakkaana. Sama kansalainen asioi 
erilaisissa elämäntilanteissaan lukuisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa. 
Jotta kokonaisuudesta saadaan saumaton ja ymmärrettävä, tulee digitaaliset palvelut 
suunnitella ihmisten, ei palveluntuottajien tarpeista lähtien. 

Ihmisellä on oikeus saada tarvitsemansa palvelut sekä yksityiseltä että julkiselta sektoril-
ta luovuttamatta mitään sellaisia henkilötietoja, jotka eivät ole välttämättömiä palvelun 
toiminnan kannalta. Ilman henkilötietojen luovuttamista saatu palvelu ei saa olla merkit-
tävästi huonompi esimerkiksi laadun tai hinnan osalta. Palvelun käyttäjän on aina voitava 
tarkistaa, minne tieto päätyy, ja mitkä tahot sitä ovat käyttäneet. Hyvin toimivat digipal-
velut eivät myöskään saa olla vain hyväosaisten tai hyvin koulutettujen etuoikeus, vaan 
niiden pitää olla kaikkien saatavilla myös ilman oman digilaitteen tai verkkoyhteyden han-
kintaa. Tämä koskee erityisesti julkista sektoria.

Tiedon ihmislähtöistä hyödyntämistä tulee edistää kaikessa hallinnossa. Se merkitsee vi-
ranomaisten tietokäytäntöjen parantamista, palvelujen automatisointia ja tehostamista, 
niihin pääsyn helpottamista sekä käyttäjien yhdenvertaisuuden vahvistamista. 

3.1. Ihmislähtöisiä kokonaispalveluja kaikkiin elämäntapahtumiin 

Ihmisen elämässä merkittäviin tapahtumiin liittyvät palvelut tulee tarjota kootusti ja ih-
mislähtöisesti niin, että elämäntapahtumaan (esimerkiksi läheisen kuolemaan) liittyvien 
asioiden selvittäminen ja hoitaminen tehdään kansalaiselle helpoksi. Tämä tarkoittaa ha-
janaisen luukulta luukulle juoksemisen muuttamista ihmisen elämään liittyvien mielek-
käiden kokonaisuuksien hoitamiseksi. Tämän tulisi koskea kaikkia palveluja, mutta tässä 
tarkastellaan aihetta erityisesti digitaalisten palvelujen näkökulmasta. 

Ihmislähtöinen palvelu ei ole sama kuin asiakaslähtöinen, sillä ihmisen elämä sisältää 
enemmän kuin joukon erillisiä asiakkuuksia. Olennaista on, mitä palvelussa tapahtuu, ja 
miten se auttaa kansalaista. Se, mikä taho tuottaa palvelua, on toissijaista. Kansalaiselle 
pitää olla selkeää, miten hän saa vähimmällä mahdollisella vaivalla tarvitsemansa päätök-
sen tai palvelun.
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Aivan vastaavalla tavalla myös yritysten ja organisaatioiden asiointia julkishallinnon toi-
mijoiden kanssa tulee järjestää yritysten elinkaareen ja toimintaan liittyvien tapahtumien 
ympärille. Kun lähivuosien tavoite on ohjata yritykset asioimaan viranomaisten kanssa ai-
noastaan digitaalisesti, on tärkeää, että palveluketjut muuttuvat nykyistä saumattomam-
miksi. Vain näin toteutuvat pitkään tavoitellut, byrokratian vähentämiseen tähtäävät yh-
den luukun ja ʼkysy tietoja vain kerran’ -periaatteet. 

Palvelujen digitalisaatio on tähän asti tarkoittanut usein itsepalvelun lisäämistä. Onnis-
tuessaan tämä parantaa palvelukokemusta, jos palveluntarjoajalta säästyneitä resursseja 
on kohdennettu tarvittaessa henkilökohtaiseen palveluun. Mikäli digitaaliset palvelut sir-
paloituvat organisaatiolähtöisesti, joudutaan samaan palvelutarpeeseen liittyviä asioita 
hoitamaan hajautetusti eri organisaatioissa ja etsimään omia tietoja eri paikoista. Tämä 
lisää kansalaisten asiointitaakkaa. Ihmislähtöinen julkisten palvelujen digitalisaatio ottaa 
huomioon yksilöllisen arjen ja helpottaa sitä samalla, kun asioiden hoitamista automati-
soidaan.

Digitaalisten palvelujen ihmislähtöisyys edellyttää myös prosessien ihmislähtöisyyttä. Toi-
mintatapojen ja -kulttuurin muutosta julkishallinnon organisaatioissa tulee tukea osoit-
tamalla rahoitusta palvelujen digitalisoinnin ja automatisoinnin ohella kokonaisuuksien 
johtamiseen, uuden toimintakulttuurin rakentamiseen, monialaiseen tutkimukseen ja uu-
sien taitojen oppimiseen.

Organisaatiorajat ylittävien elämäntapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien tuotta-
minen edellyttää tietojärjestelmiltä yhteentoimivuutta, rajapintoja ja ihmislähtöistä koko-
naisarkkitehtuuria. 

3.2. Julkishallinnon tietojärjestelmille kehitysnormit

Digitalisaatiossa on kyse toiminnan uudelleen määrittelystä teknologiaa täysimääräisesti 
hyödyntäen. Teknologiaostojen sijaan digitalisaatiohankkeet tulisi nähdä palvelu- ja ke-
hityshankkeina, jotka luonnostaan tarkentuvat matkan varrella. Kun samanaikaisesti ke-
hitetään toimintamalleja ja toimintaa tukevia järjestelmiä, ei järjestelmän tilausvaiheessa 
ole mahdollista hahmottaa yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea järjestelmän pitäisi tehdä. 
Julkisten hankintojen perinteiseen malliin sopii kuitenkin huonosti ajatus ketterästä kehi-
tyksestä, jossa hankintapäätöstä tehtäessä ei vielä tarkkaan tiedetä, mikä on lopputulos, 
jota ollaan tilaamassa. 

Nykyisin julkishallinnon tietojärjestelmät mukautuvat muuttuvaan ympäristöön heikos-
ti ja toimivat enemmän saarekkeina kuin yhteentoimivana kokonaisuutena. Moni järjes-
telmä on vanhentunut jo käyttöönottovaiheessa, koska toimintaympäristö on muuttu-
nut toteutuksen aikana, eikä määrittelyjä ole voitu muuttaa kehitystyön edetessä. Myös 
vanhojen järjestelmien ylläpito jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä on osoittautunut 
ongelmalliseksi. Hankintavaiheessa ei ole ymmärretty, ettei tietojärjestelmä ole koskaan 
valmis, vaan muuttuu koko elinkaarensa ajan. Tämän seurauksena esimerkiksi lakimuu-
tosten edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteutus voi viedä vuosia, koska ei ole 
varauduttu muutoksiin osana järjestelmän normaalia käyttöä. Pahimmissa tapauksissa 
tietojärjestelmät ovat ratkaisseet, millainen laki on mahdollinen ja millainen ei. Siirryttä-
essä jatkuvan kehityksen malliin on varmistettava, ettei pääse muodostumaan toimitta-
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jariippuvuuksia, joissa järjestelmätoimittaja tekee jatkokehityksen siirtämisen kilpailijalle 
hankalaksi tai mahdottomaksi.

Eroon toimittajariippuvuudesta

Digihankkeiden hankintaosaamisen tasoa organisaatioissa tulee parantaa ja kehittää 
hankintalakia sekä -malleja joustavammiksi. Palamaisten kertaostojen sijaan tulee suo-
sia hankintamalleja, jotka tarjoavat tarkennusmahdollisuuksia ja skaalautuvuutta, kun 
vaatimukset ja ratkaisut kehitystyön edetessä hahmottuvat paremmin. Esimerkiksi kump-
panuuksiin pohjautuvaa hankintaa voisi käyttää laajemmin. Kumppanuudet mahdollis-
tavat sen, että toimittajat voivat sitoutua asiakkaaseen paremmin ja pystyvät pitämään 
parhaita osaajiaan pitkäaikaisen kumppanin käytössä. Silloin nämä voivat kerryttää juuri 
kyseisen viraston, kunnan tai ministeriön tarpeita vastaavaa osaamistaan ja näin palvella 
paremmin. Tämä eroaa olennaisesti toimittajariippuvuudesta, jossa jatkokehitys ei perus-
tu kumppanuuteen ja osaamiseen, vaan sopimussanktioihin tai ylipitkiin jatkokehitysso-
pimuksiin.

Suomen julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardilla eurolla. Julkisilla 
hankinnoilla on suuri merkitys tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä yrityksissä sekä jul-
kisen sektorin toiminnan laadun ja tuottavuuden parantamisessa. Palvelujen ja tuotteiden 
toimittajilta voi vaatia nykyistä enemmän datan eettiseen käyttöön, saatavuuteen, laatuun 
ja uudelleen käyttöön liittyvää osaamista. Parhaimmillaan julkinen sektori voi hankintojen 
kautta olla mukana luomassa uutta reilua datataloutta ja digitalisaation mahdollistamaa 
kiertotaloutta sekä tukea datapohjaisten innovaatioekosysteemien syntyä. Julkisia tiloja 
ja ympäristöjä voidaan hyödyntää myös kokeiluympäristöinä. Julkisten hankkeiden peri-
aatteena pitää olla digitalisaation kielteisten ympäristövaikutusten minimointi.

3.3. Parempaa hallintoa automaation avulla

Tekoälyn ja robotiikan avulla julkinen sektori voi samanaikaisesti parantaa tuottavuuttaan 
ja kehittää merkittävästi palvelujensa laatua ja saatavuutta. Järkevä julkisen sektorin au-
tomaatio mahdollistaa rutiinityön ulkoistamisen koneelle, jolloin ihmistyö voidaan koh-
dentaa palvelujen kehittämiseen sekä kansalaisten kohtaamiseen ja heidän yksilöllisten 
tarpeidensa ymmärtämiseen. Ihmislähtöisyyden periaatteen mukaan ihmiset tulee aina 
nähdä aktiivisina toimijoina, ei päätöksenteon tai palveluprosessien kohteina. 

Muutos edellyttää teknologiaosaamisen lisäksi rohkeutta kyseenalaistaa vanhat toiminta-
tavat ja organisaatiorakenteet. Esimerkiksi kotisairaanhoidon laatua ja tuottavuutta olisi 
jo nyt mahdollista parantaa ottamalla käyttöön muun muassa videoneuvottelut, älykkäät 
sängyt ja lääkeannosteluautomaatit osana kotisairaanhoidon palveluja. Myös automaat-
tista tai osittain automatisoitua sääntöpohjaista päätöksentekoa voidaan hyödyntää pal-
jon nykyistä laajemmin julkishallinnossa niin, ettei kansalaisen veroehdotus jää ainoaksi 
menestystarinaksi. Uusia teknologioita on kokeiltu, pilotoitu ja testattu jo vuosien ajan, 
mutta julkiselta sektorilta puuttuu määrätietoisuutta laajamittaiseen käyttöönottoon ja 
toimintatapojen muutokseen. Kun esimerkiksi Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 
(THL) vastaava Norjan viranomainen suositti kuntia käyttämään lääkeannostelurobotteja 
kotisairaanhoidossa, muutos oli nopea. Nyt valtaosa Suomessa kehitetyistä ja valmiste-
tuista roboteista viedään Norjaan.
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Läpinäkyvyyttä päätöksiin

Julkisen hallinnon tehtäviä ja palveluja automatisoitaessa on kiinnitettävä huomiota toi-
minnan läpinäkyvyyteen ja selkeään vastuunjakoon. Perustuslakivaliokunta, oikeuskans-
leri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat kiinnittäneet huomiota muiden muassa verohallin-
non22, Kelan23 ja Maahanmuuttoviraston automatisoituun päätöksentekoon. Havaittujen 
epäkohtien korjaamiseksi oikeusministeriö valmistelee automaattista päätöksentekoa 
koskevaa hallinnon yleislainsäädäntöä24. Valmisteilla oleva uusi lainsäädäntö kohdistuu 
kuitenkin vain sääntöpohjaisiin (ei oppiviin) järjestelmiin. Vastaavasti on selvitettävä myös 
koneoppivien järjestelmien hyödyntämisen reunaehdot julkishallinnossa.

Digitalisaation edetessä algoritmien merkitys päätöksenteossa kasvaa. Esimerkiksi ta-
lousennusteet, väestönkehityksen mallit, kansanterveyttä koskevat mallit, maankäyttöä 
ja liikennettä koskevat simulaatiot ja monet muut viranomaisten tekemät tai ulkopuoli-
silla teettämät laskennalliset mallinnukset ovat keskeisessä osassa yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa. Siksi julkishallinnon läpinäkyvyydelle ja luotettavuudelle on kriittistä, 
että nämä algoritmit lähdekoodeineen ovat avoimia, eivätkä esimerkiksi liikesalaisuuk-
siksi julistettuja ”mustia laatikoita”. Nykyisin vakiintuneen viranomaistulkinnan mukaan 
mallinnusten lähdekoodi ei kuulu julkisuuslain piiriin25. Tämä epäkohta tulee korjata. 
Myös tekoälyjärjestelmien opetusdatan ja tulosten tulee mahdollisuuksien mukaan olla 
saatavilla tutkijoille ja kansalaisjärjestöille, jotta kansalaiset voivat arvioida, mihin heitä 
koskevat päätökset perustuvat.

Syrjimättömyyttä ja oikeusturvaa tekoälyn ja robotiikan kehittämisessä käsitellään tar-
kemmin luvussa 9.3. 

Taustaa:

Digi arkeen -neuvottelukunta ja sen materiaalit: 
 https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta/
Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto 

https://tietosuoja.fi/oikeus-olla-joutumatta-automaattisen-paatoksenteon-kohteeksi/

22 Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia, Apulaisoi-
keusasiamies 2019 https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/3379/2018/

23 Kelan automaattinen päätöksenteko, Oikeuskanslerin ratkaisuja, 20.4.202 
 https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1502/
24 Automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelu, OM021:00/2020 

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020/
25 KHO 2015 päätös energiamalleista https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1445336804630.

html ja vastaava käytäntö THL:n vastauksessa epidemialaskelmien lähdekoodista tehtyyn tietopyyn-
töön 2020.

https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta/
https://tietosuoja.fi/oikeus-olla-joutumatta-automaattisen-paatoksenteon-kohteeksi/
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/3379/2018/
https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1502/
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020/
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1445336804630.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1445336804630.html


23

4. Digitaalinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

yhteiskunnan digitalisoitumisen tulee vähentää eriarvoisuutta, ei lisätä 
sitä.

Digitalisaatio voi kiihdyttää yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymistä, mikäli ei var-
misteta, että kansalaisilla on sujuvat digitaidot ja yhtäläiset mahdollisuudet käyttää lait-
teita sekä hankkia sujuvat digiyhteydet. Samalla, kun palveluiden digitalisaatio mahdol-
listaa palveluiden yksilöllistymisen ja tehostaa niitä, on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, että kaikki pysyvät mukana. Saavutettavuus ja selkeä yleiskieli digipalveluissa sekä 
fyysisten palveluiden säilyttäminen niitä tarvitseville ovat digiajan osallisuutta. 

Tuki digitaitojen oppimiselle sekä toimivien laitteiden saatavuuden varmistaminen ovat 
välttämättömiä, jotta digiosaamisesta ei tule eriarvoistavaa. Jotta digitalisaatio kohtelisi 
kaikkia yhdenvertaisesti, on tasoitettava politiikan keinoin tietä niille, joita ei ole tähän asti 
riittävästi huomioitu digitaalisten palveluiden ja toimintatapojen suunnittelussa.

4.1. Välineet, taidot ja digituki kaikille

Toteutuksesta riippuen yhteiskunnan digitalisoituminen voi pienentää tai suurentaa eri-
arvoisuutta. Parhaimmillaan työ, koulutus ja monenlainen vapaa-ajan toiminta tulee hel-
pommin kaikkien saataville taustasta riippumatta. Pahimmillaan eriarvoisuus kärjistyy ja 
periytyy: Jos esimerkiksi vähävaraisilla ei ole varaa laitteisiin, sisältöpalveluihin ja nettiyh-
teyksiin, jäävät lapset ja nuoret monella tavoin ulkopuolisiksi ja heille saattaa syntyä nega-
tiivinen suhtautuminen kaikkea digitaalista kohtaan. Vanhempien heikot digitaidot voivat 
myös johtaa lasten heikkoon digiosaamiseen ja näin heidän osaamisensa alkaa eriytyä jo 
varhain. Digiosaaminen edellyttää sujuvaa tekstin ja median lukutaitoa sekä lähdekritiik-
kiä.

Kun koronakriisi siirsi koulut etäopetukseen, herättiin siihen todellisuuteen, ettei kaikilla 
koululaisilla ole yhtä hyviä laitteita opiskeluun. Vapaaehtoiset alkoivat kerätä lahjoituksia, 
jotta kaikille koululaisille saataisiin kone. Valtion lupaus maksuttomuudesta toisen asteen 
koulutuksen loppuun on toivottava, mutta toteutus merkitsee sitä, että valtion on lunas-
tettava lupaus läpi 2020-luvun ja siitä eteenpäin. Kuntien resurssit ovat tiukilla pandemian 
keskellä ja jälkipyykissä, eikä monella kunnalla ole varaa pitää yllä nykyisellään sekä mak-
sutonta toista astetta että peruskoulua.

Kansalaisten digitaidot ja niiden tuki on perusedellytys sille, että digitaalisia palveluja 
voidaan hakea ja käyttää. Yksilöiden välisessä osaamisessa on huomattavia eroja, mikä 
heijastuu moniin yhteiskunnan haasteisiin. Kouluilla ja oppilaitoksilla, kirjastoilla ja viran-
omaisilla on selkeä rooli tukea kansalaisten digitaitojen kehittymistä. Niiden oppiminen 
kuuluu viimeistään toisen asteen koulutuksen perusopintoihin. Omaksutusta osaamises-
ta myönnettävillä kansallisilla oppimismerkeillä jokainen voi osoittaa osaamisensa digi-
taidoissa. Kasvu digitaalisessa ympäristössä toimimiseen on yhteinen oppimisprosessi ja 
digi-, informaatio- ja medialukutaitoja on kehitettävä aina varhaiskasvatuksesta lähtien. 
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4.2. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen panostettava

Digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisuudesta on pidettävä huolta digitaalisten pal-
velujen saavutettavuutta parantamalla. Keskeisten yksityisten ja erityisesti julkisten pal-
velujen tulee olla saavutettavia ja ymmärrettäviä. Palvelujen ja infrastruktuurin vaihteleva 
taso tai kansalaisten digitaaliset taidot eivät saa estää kenenkään mahdollisuuksia osallis-
tua demokraattiseen päätöksentekoon ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö määrittelevät vähim-
mäistason. Erityisesti julkisissa palveluissa tulee kiinnittää huomiota myös yksilöllisen 
mukautettavuuden periaatteeseen, eli siihen, että käyttäjä voi valita itselleen parhaiten 
sopivan tavan käyttää palvelua. Saavutettavuuden toteutumista tulee myös valvoa aktii-
visesti. Kansallista lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että se määrittelee myös sanktiot lai-
minlyönneille. Saavutettavuuden tutkimukseen ja koulutukseen tulee panostaa esimer-
kiksi sisällyttämällä saavutettavuusvaatimukset osaksi tietoteknisten alojen koulutusta. 

Sähköisten palvelujen saavutettavuuden pitää olla lähtökohtainen ajattelutapa eikä eri-
tyisjärjestely. Kaikkien digitaalisten palveluiden tekstien on syytä olla hyvää ja selkeää 
yleiskieltä. Jos henkilö ei pysty käyttämään hiirtä, palvelua on kyettävä käyttämään myös 
pelkällä näppäimistöllä. Jos suomen kielen taito on heikko, tarvitaan palvelua omalla äi-
dinkielellä (vähemmistökieliset palvelut) tai selkokielellä. Näkövammaisen on pystyttävä 
suurentamaan fontteja tai käyttämään palvelua pistekirjoitusnäytön avulla ja niin edel-
leen. Digitaaliset saavutettavuusvaatimukset tulee kuitenkin asettaa siten, että ne ovat 
oikeudenmukaisessa suhteessa kunkin tahon käytettävissä oleviin resursseihin. Ei ole esi-
merkiksi tarkoituksenmukaista, jos videoita aletaan jätetään julkaisematta sen takia, ettei 
ole taitoa tai resursseja toteuttaa niihin tekstitystä.

Digitalisaatiokehitys ei saa poistaa kokonaan fyysiseen kohtaamiseen perustuvia palvelu-
ja eikä digipalveluja saa käyttää fyysisen esteettömyyden vaihtoehtona. Jatkossakin tulee 
tarjota digitaaliselle palvelulle vaihtoehtoinen kanava niille, joille digipalvelujen käyttämi-
nen on syystä tai toisesta vaikeaa tai mahdotonta. Rahoitusta tulee osoittaa positiivisen 
erityiskohtelun periaatteella fyysisiin ja henkilökohtaisiin palveluihin niitä tarvitseville. 

Taustaa:

Aluehallintovirasto, Saavutettavuusvaatimukset.fi 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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5. Turvallinen digitaalinen elämä

Luottamukseen ja demokratiaan perustuvassa yhteiskunnnassa digitaa-
liset tilat ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, sekä kyberturvallisuus ja 
digitaalinen huoltovarmuus korkealla tasolla.

Vahva viranomaisluottamus ja toimiva hyvinvointiyhteiskunta ovat kivijalka Suomen sisäi-
selle turvallisuudelle. Niiden säilyttäminen myös digitaalisessa maailmassa on ensiarvoi-
sen tärkeää. Digitaalinen elämä ei kuitenkaan rajoitu kansallisvaltioihin. Elämme keskellä 
kansainvälistä verkkorikollisuutta, informaatiosotaa ja hybridivaikuttamista, joilta suojau-
tuminen on tärkeää. 

Digitaalinen turvallisuus on fyysisen turvallisuuden tavoin perusoikeus. Se tarkoittaa, että 
digitaaliseen toimintaympäristöön voidaan luottaa. Sekä koetun että todellisen turvalli-
suuden on digitaalisessa ympäristössä oltava yhtä hyvä tai parempi kuin fyysisessä ym-
päristössä. Yksilöitä, ihmisryhmiä ja myös organisaatioita suojataan uhkauksilta, painos-
tukselta, väkivallalta ja muulta rikollisuudelta verkossa samoin kuin verkon ulkopuolella.

5.1. Puututaan digitaaliseen häirintään ja vainoon

Verkossa tapahtuva häirintä ja vihapuhe ovat arkipäiväistyneet. Uhkailu ja maalittaminen 
ovat sananvapauden nimissä tapahtuvaa oikeuksien väärinkäyttöä, jolla pyritään vaien-
tamaan ihmisiä. Vaientaminen sulkee eri näkökulmia julkisen keskustelun ulkopuolelle ja 
siten uhkaa yhteiskuntarauhaa, oikeusvaltion toimintaa ja avointa keskustelua. 

Digitaaliseen häirintään ja vainoon on mahdollista puuttua yhtäältä teknologisten rat-
kaisujen, toisaalta yhteiskunnallisen toiminnan keinoin. Ensisijaista on puuttua verkossa 
tapahtuvien lieveilmiöiden juurisyihin, ennaltaehkäistä verkkohäirinnän syntymistä kas-
vatuksella, koulutuksella ja tiedottamisella sekä tukea eettisen verkkokansalaisuuden ke-
hittymistä. Tässä työssä keskeisessä roolissa ovat kasvatuksen, koulutuksen, terveyden-
huollon ja kolmannen sektorin toimijat, joille on taattava riittävät resurssit ja koulutus.

Verkossa tapahtuva häirintä kohdistuu usein sukupuolittuneesti ja vähemmistöihin. On 
myös tunnistettava häirinnän ”rikospaikka” eli verkkoalusta, jolle uhri joutuu lähes poik-
keuksetta aina uudelleen palaamaan esimerkiksi työnsä takia. Erityisen alttiita ammatti-
ryhmiä esimerkiksi vihapuheelle ovat toimittajat, tutkijat ja virkamiehet sekä kansalaisjär-
jestöissä ja poliittisissa luottamustehtävissä toimivat. Työnantajan velvollisuus on suojella 
työntekijöitään digitaalisissa työympäristöissä. 

Alustojen vastuut ja velvollisuudet tulee määritellä kansainvälisellä tasolla. Alustoja on 
kannustettava kehittämään algoritmistä vihapuheen ja -sisällön tunnistamista. Samalla 
on tiedostettava koneoppimiseen liittyvät eettiset näkökulmat. Lisäksi on otettava huo-
mioon, että automaattinen moderointi saattaa tahattomasti tai tarkoituksellisesti estää 
myös hyväksyttävän, sananvapauden piiriin kuuluvan sisällön näyttämistä. Alustapalvelu-
jen algoritmeihin ja moderointikäytäntöihin tarvitaankin huomattavasti lisää avoimuutta 
ja läpinäkyvyyttä. Tavoitteen toteuttaminen on mahdollista erityisesti EU-tason toimilla.
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Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa jo runsaasti keinoja puuttua verkkohäirintään, joka usein 
on esimerkiksi laittomia uhkauksia, vainoamista, viestintärauhan rikkomista, yksityis-
elämää loukkaavaa tiedon levittämistä tai kunnianloukkauksia. Verkkopalvelua ylläpitä-
vä taho voidaan jo nykylain perusteella haastaa oikeuteen valvonnan laiminlyönnistä26. 
Näitä välineitä ei kuitenkaan käytetä riittävän tehokkaasti joko viranomaisten asenteista 
tai resursseista johtuvista syistä. Viranomaisille tulisi luoda selkeät ja yhdenmukaiset toi-
mintaohjeet nykylainsäädännön puitteissa. Lisäksi lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että 
se huomioi verkkohäirinnälle tyypilliset tilanteet, joissa suuri joukko henkilöitä tavalla tai 
toisella häiriköi yksityishenkilöä. Lainsäädäntöön on lisättävä joukkoistetut rikokset, esi-
merkiksi ”osallistuminen joukkovainoamiseen” ja ”viestintärauhan rikkominen joukolla”. 
Joukkoistettujen rikosten on oltava kaikissa tapauksissa yleisen syytteen alaisia. 

Taustaa:

Mäkinen, K. Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen. Sisä-
ministeriö, 2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613/ 

Järjestelmällinen häirintä ja maalittaminen. Lainsäädännön arviointia, Valtioneuvosto 2020 
 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162579/ 

5.2. Kehitetään digikäyttäytymisen normeja

Kaikkea toimivan digitaalisen ympäristön normistoa ei voi määritellä lailla. Lait ja sopi-
mukset ohjaavat osaa toiminnasta, mutta myös yleisten tapojen ja periaatteiden on oltava 
yhteismitallisia niin fyysisesti kuin verkossakin. 

Uusissa ja muuttuvissa tilanteissa, joihin ei vielä ole tarkkoja muodollisia sääntöjä, tulisi 
ihmisten ja organisaatioiden nojautua yleiseen kohtuullisuuden harkintaan sekä kehit-
tää digitaalisen ympäristön yleisiä toiminnan normeja. Esimerkki digitaalisen ympäristön 
käytöstavoista olisi jokamiehenoikeuden kaltainen yleisten käytösnormien tiivistelmä di-
gitaalisen maailman ja muun elämän yhdistämiseen: millaisia asioita voidaan toimijoilta 
eri ympäristöissä kohtuullisesti odottaa?

 ° Digitaalinen kotirauha: Ihmisillä on oikeus omaan yksityiseen toimintapii-
riinsä, jonka sisällä häntä ei saa asiattomasti tarkkailla, jonka piirissä hänen 
toimintansa ei lähtökohtaisesti ole julkisesti arvosteltavissa ja jonka sisällä 
asiat (ohjelmistot, palvelut, kertyvät tietoaineistot, jne.) ovat lähtökohtaisesti 
täysin hänen päätösvallassaan. Ihmisillä tulee myös olla oikeus olla tavoit-
tamattomissa. Esimerkiksi Ranskassa on säädetty laki, ”Droit à la déconne-
xion”, eli oikeus irrottautua. Laki antaa luvan työntekijöille olla vastaamatta 
työasioihin vapaa-ajalla.

 ° Digitaalinen naapurisopu: Kun eri toimijoiden digitaalisen toiminnan pii-
rit menevät päällekkäin, kaikki pyrkivät minimoimaan toisilleen aiheut-
tamaa häiriötä. Esimerkiksi etätyössä työntekijän kotona yksityiseen elä-
mään liittyvät asiat ja toisaalta työnantajan ja työn tekemiseen liittyvät 
asiat pyritään järjestämään niin etteivät ne häiritse kohtuuttomasti toisiaan. 

26 Laki sähköisen viestinnän palveluista, 184 § 
 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#a917-2014/ Palveluntarjoaja menettää vas-

tuuvapauden, jollei se aktiivisesti toimi selvästi laittoman aineiston poistamiseksi.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162579/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#a917-2014/
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 ° Kunniallinen digitaalinen käytös: Kun toimitaan toisen digitaalisen kotirau-
han vaikutuspiirissä tai sen osana, ei sen toimia ja järjestelyitä ole kunniallista 
kohtuuttomasti haitata tai loukkaavasti hyödyntää.

Tällaisten käytösnormien sekä muuttuvien ja kehittyvien digitaalisten palvelujen käyttöä 
ja tarjontaa ohjaavien, lainsäädäntöä täydentävien suositusten kehittämistä pitää tehdä 
pitkäjänteisesti yhteisen pohdinnan kautta. Ohjeistusta tulee tarkastella etukäteen sovi-
tuilla periaatteilla asiantuntijaelimessä, joka koostuu yhteiskunnan eri toimijoita mahdol-
lisimman laajasti – ajatuksellista mallia voi ottaa esimerkiksi julkisen sanan neuvostosta. 
On perustettava digitaalisen ympäristön normistoa kehittävä ja digitaalisen maailman il-
miöissä lainsäädäntöä täydentäviä ja tarkentavia suosituksia antava asiantuntijaelin.

5.3. Kyberturvallisuus on toimivan yhteiskunnan edellytys

Kyberturvallisuus tarkoittaa digitaalisen toimintaympäristön luotettavuuden ja toiminnan 
turvaamista. Kun digitaalisuus nyt ja tulevaisuudessa on läsnä lähes kaikessa toiminnas-
sa, myös kyberturvallisuus on keskeinen edellytys ylipäätään toimivalle ja luotettavalle 
yhteiskunnalle. Kyberturvallisuuteen panostaminen kansallisesti ja EU:n tasolla voi tuoda 
meille myös kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla27.

Arkisesti ajattelemme, että pankkikortti toimii, sairaalassa potilaat tunnistetaan ja kirja-
taan sisään, liikennevalot rytmittävät liikennettä niin kuin pitää, verkossa voi maksaa os-
toksia ja juna-aseman näytöllä näkyy milloin seuraava juna saapuu. Nämä ja loputon mää-
rä muita vastaavia esimerkkejä kertovat luotettavasta digitaalisesta toimintaympäristöstä. 
Jos tietotekniikka kuitenkin pettää, ruoka loppuu kaupoista, junat eivät liiku, vettä ei tule 
hanasta eikä sähköä pistorasiasta. Esimerkiksi Ukrainan sodassa on kokeiltu kyberaseita, 
jotka ovat lamauttaneet sähköverkon ja maksuliikenteen.

Yhteiskunnalle kriittisiä palveluja tuottavien organisaatioiden varautuminen kyberhyök-
käyksiin ja luonnonkatastrofeihin on usein puutteellista, koska se on kallista. Esimerkiksi 
sähkö- ja tietoliikenneverkkoyhtiöiden tulisi varautua laitteistoja tuhoaviin kyberhyökkä-
yksiin varaosia varastoidessaan. Hiljattain ilmi tullut Suomen historian suurin tietomurto 
psykoterapiakeskukseen on osoittanut, että tarvitsemme valtavasti lisää panostuksia ky-
berosaamiseen koko yhteiskunnassa. Kyberturvallisuuden tulee olla sisäänrakennettuna 
kaikilla yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.

Valtion tasolla on kyberturvallisuuden koordinaatio- ja valtatyhjiö. Esimerkiksi kybertur-
vallisuuskeskuksen rooli on seurata ja neuvoa, mutta sillä ei ole vahvempaa toimivaltaa 
ongelmiin puuttumiseksi. Kyberturvallisuuden johtamista ja koordinaatiota pitää paran-
taa. Samalla on parannettava ennakoivaa valvontaa, esimerkiksi etsimällä haavoittuvuuk-
sia (valkohattuhakkerointi), ja muita tapoja paljastaa järjestelmien heikkouksia etukäteen. 
Tietojärjestelmien lisäksi myös tietoaineistojen tulee olla kunnossa. Koronapandemia on 
osoittanut esimerkiksi tarpeen ajantasaiselle tiedolle suojatarvikkeiden riittävyydestä ja 
luettelolle yhteiskunnalle kriittisistä ammateista.

27 Kasvua digitaalisesta turvallisuudesta. Tiekartta 2019–2030, Työ- ja elinkeinoministeriö 2019 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161428/ 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161428/
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Tavoitteena tulisi olla julkishallinnon ja yksityisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen 
niin, että kyberuhkien torjunnassa olisi parempi valmius ja yhteistoimintakyky. Kybertur-
vallisuuskeskuksen valtuuksia puuttua kyberturvallisuutta vaarantaviin toimiin, ilmiöihin 
ja häiriöihin on vahvistettava. Lisäksi on lisättävä eri toimialoilla kyberturvallisuuden ja 
tietosuojan viranomaisvalvonnan resursseja, jotta syntyy kokoava johtajuus, yhteinen ti-
lannekuva ja analyysikyky. 

Kyberturvallisuutta voidaan ajatella myös digitaalisen huoltovarmuuden näkökulmasta 
– mitä tapahtuu, jos kriittisen järjestelmän palveluntarjoaja syystä tai toisesta yllättäen 
lopettaa palvelun? Mitä jos katko tapahtuu kerralla sadoilletuhansille organisaatioille, ku-
ten voisi käydä, jos esimerkiksi yksi suurista pilvipalveluntarjoajista katkaisisi palvelunsa. 
Suomi on varsin pieni maa kattavan digitaalisen huoltovarmuuden kehittämiseen yksin. 
Siksi tavoitteeksi on otettava Euroopan unionin laajuinen digitaalinen huoltovarmuus, jot-
ta EU-maat eivät ole täysin riippuvaisia muualla tuotetuista ohjelmistoista ja palveluista. 
Osaamista ja palvelutuotantoa on kerrytettävä unionin sisämarkkinoille.

Pilvipalvelujen, tekoälyn, kvanttitietokoneiden ja robotiikan osalta EU:n on edistettävä eu-
rooppalaisten yritysten kehitystä ja toimintaedellytyksiä. Digitaalisten sisämarkkinoiden 
kehittäminen on ensisijainen keino huoltovarmuuden vahvistamisessa, jotta eurooppalai-
set markkinat tarjoavat yrityksille riittävän hyviä kasvumahdollisuuksia. On myös lisättävä 
osaamista ja tuotekehitystä sekä taattava tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkki-
noilla toimivien eurooppalaisten ja ulkomaisten yritysten välillä.

Käytännön toimintavarmuus vaatii myös tiettyä päällekkäisyyttä: mikäli jokin palvelu tai 
alusta ei jostain syystä ole kaiken aikaa käytettävissä, tulee saatavilla olla myös korvaa-
via palveluja. Tehostamisen nimissä ei saa jättää palveluja vain yhden ihmisen, yhden 
toimijan tai yhden teknisen järjestelyn varaan. Kun käytettävissä on rinnakkaisia toimin-
tatapoja, pienenee riski, että yhden alustan tai palvelun poistuminen aiheuttaisi ei-kriit-
tisenä pidetyn toiminnon paisumisen suureksi ongelmaksi. Rinnakkaisia palveluja pitäi-
sikin hankkia hajautetusti eri tarjoajilta ja toisistaan riittävän riippumattomilta teknisiltä 
alustoilta, joiden luotettavuus on eurooppalaisen lainsäädännön edellyttämällä tasolla. 

5.4. Verkkorikollisuutta torjutaan oikeasuhtaisin keinoin

Terrorismia ja muuta verkkoa hyödyntävää rikollisuutta torjuttaessa käytettävien keinojen 
on oltava oikeasuhtaisia. Ne eivät saa romuttaa yksityisyyden suojan tai sananvapauden 
ydinaluetta. Sekä EU-tasolla että Suomessa on viime aikoina käsitelty rikollisuuden tor-
juntakeinoja, joihin sisältyy riski oikeasuhtaisuuden unohtamisesta. Keinot voidaan jakaa 
viiteen eri tyyppiin: salausteknologioiden heikentäminen, laittomaksi epäillyn sisällön 
poistovelvoitteiden tiukentaminen, viestiliikenteen sisällön tekninen analysointi, pääsyn 
estäminen kokonaan tietyille verkkosivustoille ja maksuliikenteen rajoittaminen.

EU:ssa pohditaan, pitäisikö viestintäsovellusten kehittäjät velvoittaa toteuttamaan pal-
velunsa siten, että viranomaiset pääsevät tarvittaessa lukemaan viestejä.28 Käytännössä  
 
28 Turvallisuus salauksen avulla ja salauksesta huolimatta – neuvoston päätöslauselma salauksesta, 

Euroopan unionin neuvosto 2020 
 https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/12/14/encryption-council-adopts-

resolution-on-security-through-encryption-and-security-despite-encryption/ 

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/12/14/encryption-council-adopts-resolution-on-security-through-encryption-and-security-despite-encryption/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/12/14/encryption-council-adopts-resolution-on-security-through-encryption-and-security-despite-encryption/
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tämä voisi tarkoittaa päästä päähän -salauksen ohittavaa takaporttia, joka olisi joko aina 
auki, tai avattaisiin viranomaisille tapauskohtaisesti. Varsinkin aina auki olevat takaportit 
vaarantaisivat tietoturvan, koska myös rikolliset ja vihamieliset valtiot voisivat hyöyntää 
niitä. Myös tapauskohtaisesti avattavat takaportit voivat olla riski yhtäältä tietoturvalle, 
ja toisaalta esimerkiksi journalistien ja toisinajattelijoiden turvallisuudelle monissa mais-
sa. Suomen ei tule hyväksyä salausteknologioita heikentäviä ratkaisuja, kuten esimerkiksi 
viranomaiskäyttöön tarkoitettuja takaportteja. Lisäksi on varmistettava, että EU kantaa 
myös globaalia vastuuta aidosti tietoturvallisten viesintäkanavien ylläpitämisestä.

EU-tasolla on valmisteltu palveluntarjoajille velvoitteita esimerkiksi poistaa terroristista 
sisältöä hyvinkin nopealla, jopa tunnin varoitusajalla.29 Poistovaatimuksia voitaisiin esit-
tää jäsenmaasta toiseen. Tällaisiin järjestelyihin sisältyy suuria väärinkäytösriskejä, eten-
kin ottaen huomioon, että EU:ssakin on oikeusvaltioperiaatteita rikkovia jäsenmaita. Pois-
tovelvoitteiden käytössä on noudatettava tavanomaisia oikeusvaltion oikeusturvatakeita, 
kuten aito mahdollisuus riitauttaa poistovaatimukset, sekä läpinäkyviä toimintatapoja. 
Poistovelvoitteiden käyttöön on muutoinkin suhtauduttava pidättyvästi.

Massavalvontaa ei hyväksytä

Viestiliikenteen sisällön analysointi on ollut esillä kahdella tavalla. Ensinnäkin sosiaali-
sen median palveluissa julkaistavat materiaalit voidaan algoritmisesti ennakkotarkastaa 
ennen niiden julkaisua. Tähän liittyviä velvollisuuksia ollaan ottamassa käyttöön osana 
vuonna 2019 hyväksytyn EU:n tekijänoikeusdirektiivin toimeenpanoa. Velvollisuuksien 
yhteensopivuudesta muun EU-lainsäädännön ja EU:n perusoikeussäännösten kanssa on 
esitetty ristiriitaisia näkemyksiä. Valvontavelvollisuuksien kohtalo ratkeaa todennäköises-
ti aikanaan EU-tuomioistuimessa.

Julkaistavaksi tarkoitetun viestinnän lisäksi myös yksityisen viestinnän sisältöä on tekni-
sesti mahdollista analysoida. Esimerkiksi yksityisistä pikaviestintäkeskusteluista voidaan 
automaattisesti hakutermeillä etsiä epäilyttävää viestintää tarkempaan tarkasteluun. Tätä 
keinoa on hyödynnetty erityisesti tiedustelutoiminnassa, kuten vuoden 2013 niin kutsutut 
Snowden-paljastukset toivat esiin. EU-tasolla valmistellaan ratkaisuja siitä, missä laajuu-
dessa tällaista valvontaa voidaan harjoittaa lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden 
estämiseksi. EU:ssa on valmisteilla sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, joka käsittelee 
muun muassa näitä kysymyksiä.30

Kumpaakin toimintatapaa on pidettävä massavalvontana, jos se kohdistuu rajoituksetta 
kaikkeen viestintään. Palveluntarjoajiin kohdistuvat yleisluontoiset viestinnän valvonta-
velvollisuudet on torjuttava. Tiedustelutoiminnassa viestiliikenteen valvonnan on oltava 
aina tuomioistuimen päätöksellä tarkkaan kohdistettua. EU:n on valvottava EU-maiden 
harjoittaman ja niihin kohdistuvan tietoliikennetiedustelun oikeasuhtaisuutta nykyistä 
tiukemmin. EU-maiden kansalaisiin unionin ulkopuolelta kohdistettu massavalvonta on 
torjuttava.

29 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisäl-
lön levittämisen estämisestä (ns. TERREG-asetus).

30 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja hen-
kilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen 
viestinnän tietosuoja-asetus) (ns. ePrivacy-asetus).
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Pääsyn estämistä kokonaisille verkkosivustoille helpotettiin Suomessa äskettäin lakimuu-
toksella.31 Ulkomaisiin rahapelisivustoihin liittyvän maksuliikenteen katkaisusta on kes-
kusteltu, kuten myös rahapelisivustoille pääsyn estämisestä kokonaan. Perusteltua olisi 
rajata tämäntyyppiset estot koskemaan vain sisältöjä, jotka tuomioistuin toteaa rikoslain 
perusteella tapauskohtaisesti laittomaksi, sekä niihin liittyvää maksuliikennettä. Tällöin-
kin tulee ensisijaisesti käyttää muita keinoja kuin pääsyn estämistä kokonaisille sivustoille 
kaikilta suomalaisilta.

31 Laki sähköisen viestinnän palveluista, 185 § 
 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#O7L22P185 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#O7L22P185
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6. laadukkaan etätekemisen edelläkävijä

Laaadukkaan etänä tekemisen pitää olla kaikille mahdollista niin työssä, 
opinnoissa, kansalaistoiminnassa kuin vapaa-ajallakin.

Koronakriisin myötä suomalaiset ovat tunnistaneet etätyöskentelyn ja myös sujuvasti 
etä- ja lähityötä yhdistävän tekemisen mahdollisuudet. Olemme onnistuneet tekemään 
kohtalaisen hallitun digiloikan monilla eri aloilla, kuten opetuksessa. Voimme muuttaa 
toimintaamme mahdollistamaan yhä toimivammat etätyöolosuhteet ja muut elämän eri 
osa-alueisiin, kuten viranomaisasiointiin, opiskeluun, harrastamiseen ja kansalaistoimin-
taan liittyvät etätekemisen muodot.

Koronapandemia osoitti, että tietyillä toimialoilla suuri osa työstä on mahdollista tehdä 
etänä. Turhan liikematkustamisen pois jääminen vähentää myös päästöjä. Suomea voi-
daan pitää laajasti asuttuna etätyöllä ja -opiskelulla sekä tarjoamalla julkiset palvelut hel-
posti myös haja-asutusalueilla. Pitämällä Suomen digitaalinen infrastruktuuri toimivana 
voimme tehdä Suomesta myös houkuttelevan etämaahanmuuttoalueen esimerkiksi kan-
sainvälisten yritysten työntekijöille.

Etätekeminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan se on nähtävä ihmisten mahdollisuuksia 
laajentavana keinona tehdä työtä, kouluttautua, osallistua kansalaistoimintaan ja harras-
taa itselleen parhaiten sopivalla tavalla paikasta riippumatta. Etätekemisen pitäisi mah-
dollistaa asioiden hoitaminen etänä ja vaivattomasti niin, että kasvokkain tapahtuvalle 
yhdessäololle ja sosiaaliselle kanssakäymiselle jäisi jopa nykyistä enemmän aikaa. Etäte-
kemisen ei pidä johtaa yksinäisyyden yleistymiseen.

6.1. Etätekemiseen kannustava aluepolitiikka 
  
Laajakaistayhteyksien saatavuudessa on Suomessa edelleen puutteita etenkin harvaan 
asutuilla alueilla, ja monissa EU-maissa tilanne on vielä paljon huonompi. Vanhojen kaa-
peliyhteyksien korvaajiksi tarkoitettujen mobiiliverkkojen toimivuus ei ole kaikkialla tyy-
dyttävä, jolloin ihmiset eivät kykene käyttämään luotettavaa internet-yhteyttä vaativia 
sähköisiä palveluja.

Digitalisaatio tulee osaksi yhä useampia töitä. Se voi olla esimerkiksi maatiloilla koneiden 
etähuoltoa tai tuotantoeläinten hyvinvoinnin seurantaa. Koronapandemian aikana viiden-
nes etätyötä tehneistä teki työtään ainakin osittain vapaa-ajan asunnolta käsin. Huonot 
verkkoyhteydet eivät saa rajoittaa etätekemisen mahdollisuuksia haja-asutusalueilla. 
Uudella etätekemisen aikakaudella tulee myös mahdollistaa joustava lähityöskentely esi-
merkiksi valtion työntekijöille missä tahansa valtion alueellisissa toimipisteissä. 

Nykyinen lakisääteinen laajakaistayhteyden yleispalveluvelvoite määrää teleoperaatto-
rit tarjoamaan jokaiseen asuinkiinteistöön tai yrityksen toimitilaan vähintään 2 Mbit/s:n 
kohtuuhintaisen tietoliikenneyhteyden. Nykyisille sähköisille palveluille tämä on kuiten-
kin liian hidas, joten yleispalveluvelvoitteen nopeusraja on nostettava asteittain kohti 100 
Mbit/s.
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Yleispalveluvelvoitteen mukaisen minimilaajakaistan lisäksi tärkeää on parantaa tätä no-
peampien valokuituyhteyksien saatavuutta. Asukkaiden ja yritysten lisäksi myös mobii-
liverkkojen tukiasemat hyötyisivät valokuituyhteydestä ja kuituyhteyksien rakentaminen 
edesauttaa myös mobiiliverkoissa toimivan yleispalveluvelvoitteen mukaisen minimilaa-
jakaistan kapasiteetin kasvattamista. On löydettävä toimintamalleja, jotka innostavat sekä 
asukkaat, kunnat, valtion että teleoperaattorit investoimaan maanlaajuisesti yhteyksien 
parantamiseen. Laajakaistarakentamisen tukiohjelmia pitää jatkaa ja kasvattaa niitä eu-
romääräisesti. Kustannustehokasta laajakaistarakentamista on tuettava muiden hankkei-
den, kuten sähköverkon rakentamisen tai tiehankkeiden yhteydessä. Lisäksi on muutetta-
va kotitalousvähennyksen rajoja laajakaistarakentamisen osalta.

6.2. Digitaaliset oikeudet työelämässä ja opiskelussa

Työhyvinvointi on huomioitava työelämän digitalisoituessa. Työntekijöille on taattava oi-
keus saada ohjausta ja tukea myös etäolosuhteissa. Työtehtäviä pitää voida hoitaa mah-
dollisimman laajasti etätyönä. Työnantajan vastuun tulee säilyä myös etätöissä muun 
muassa ergonomian, tauotusten ja työnohjauksen toteutuksessa. Etätyö vaatii molem-
minpuolista luottamusta, mitä selkeyttämään tarvitaan sopimusoikeudellista tukea. Työn-
tekijällä on oltava selkeät oikeudet esimerkiksi sen suhteen, milloin hänen on oltava tavoi-
tettavissa digitaalisin yhteydenpitovälinein. Lainsäädännöllä on velvoitettava työnantaja 
tarjoamaan etätyömahdollisuus ellei jokin hyvin perusteltu syy estä etätyötä.

Digitalisaation muuttaessa työmarkkinoita elinikäinen oppiminen korostuu. Koulutuksen 
suhteen on nähtävissä kaksi tarvetta:

a. Etäopiskelu mahdollisimman monipaikkaisesti ja -aikaisesti.
b. Koulutusmahdollisuuksien varmistaminen aloilla, joilla on suuri kysyntä uusista 

työntekijöistä, ja joissa teknologia ei voi korvata ihmistyötä. Tällaisia ovat hoiva-
työ, opetus, ravintolat, kampaamot ja muut henkilökohtaista palvelua edellyttä-
vät alat.

Etä- ja lähiopetusta yhdistävien hybridioppimisen tulisi olla jatkossa mahdollista perus-
koulutasolla. Perusopetus on lakisääteisesti lähiopetusta, mutta tilannetta tulee muuttaa 
joustavammaksi ja silti laadultaan yhtä hyväksi sellaisten tilanteiden varalle, jolloin ope-
tus täytyy siirtää etäopetukseksi. Digitaalisen oppimisen koordinointi perusopetuksessa 
sekä toisella asteella toteutuisi parhaiten Opetushallituksen tai vastaavan ministeriöta-
soisen toimijan alaisuudessa. Kaikkien oppijoiden pitäisi saada hyvät valmiudet sekä ke-
hittää itseään etäopetuksen ja verkkokurssien avulla että osallistua jatkuvasti kehittyvillä 
työtavoilla etätyöskentelyyn ryhmissä. 

Etäopetus saattaa kuitenkin epäonnistua monesta syystä: pienituloisilla ei ole laitteita ja 
yhteyksiä kotioloissa eikä pääsyä kunnallisiin palveluihin, tai yhteydet eivät ole riittävät 
maanlaajuisesti tai kansainvälisesti. Kunnallisissa palveluissa ei välttämättä ole huomi-
oitu riittävästi häiriötilanteiden mahdollisuutta. Opettajille suunnatun etäpedagogiikan 
koulutuksen riittävä taso pitää varmistaa. Valtakunnallisesti hyvälaatuinen etäopetus on 
huomattavan tärkeä oppijoiden oikeusturva- ja tasa-arvokysymys.
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Lainsäädännöllä on turvattava kaikille samat oikeudet lähiopetukseen sekä yhdenvertai-
set etäoppimisen edellytykset, jotta koululaiset ja opiskelijat eivät joudu asuinpaikasta tai 
muusta tekijästä johtuen eriarvoiseen asemaan laadukkaan opetuksen saamisen suhteen. 
Oman paikkakunnan oppilaitoksessa tulee voida tehdä opintoja myös toisella paikkakun-
nalla sijaitsevaan oppilaitokseen. Opiskelumahdollisuudet pitää taata myös niille, joilla ei 
ole mahdollisuutta opintojen perässä kauas kotiseudulta. Etenkin harvaan asuttujen seu-
tujen oppilaitoksissa pitää olla hyvät mahdollisuudet esimerkiksi lähiopetusta ja verkko-
opiskelua yhdistävään monimuoto-opiskeluun.

6.3. Digitaalinen kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunnan tärkeä rooli on turvattava myös digitalisoituvassa maailmassa. 
Yhdistyslaki, joka mahdollistaa etäosallistumisen tietyissä rajoissa, on monessa mielessä 
edistyksellinen. Jatkossa pitäisi sallia myös kokonaan verkon kautta toimivat yhdistykset. 
Kansalaisyhteiskunnan etätoiminnan edellytyksiä on parannettava myös tarjoamalla sel-
keät ja erilaisilla etäalustoilla soveltamiskelpoiset ohjeet sähköiseen päätöksentekoon. 
Lisäksi on toteutettava riittävän tietoturvan ja tietosuojan etä-äänestysjärjestelmä ja säh-
köisen allekirjoituksen infrastruktuuri julkisena peruspalveluna. 

Suomen jäykkä rahankeräyslaki on edelleen kansalaistoiminnan esteenä. Rahankeräys-
lakia pitää muuttaa niin, että se sallii monipuoliset mahdollisuudet pienimuotoisen yh-
distystoiminnan ja myös sellaisen verkostomaisen kansalaistoiminnan rahoittamiseen, 
jolla ei ole taustalla yhdistystä. Lupaprosessin sijaan valvonnan painopistettä tulee siirtää 
toiminnan aikaiseen ja jälkivalvontaan. Rahankeräyksen tulee olla kevyehkön ennakkoil-
moittautumisen jälkeen yleishyödyllisessä tarkoituksessa mahdollista myös yrityksille ja 
yksityishenkilöille. Rahoitusta pitää kohdistaa kansalaisjärjestöjen etäkokouksia ja etä-
osallistumista sekä digitaalisia varainkeruumahdollisuuksia edistäviin hankkeisiin.

Kun nämä uudistukset tehdään kotimaisia yhdistyksiä varten, samalla kannattaa pyr-
kiä myös houkuttelevaksi kotipaikaksi kansainvälisille järjestöille. Monet maat pyrkivät 
houkuttelemaan kansainvälisiä yrityksiä, mutta kansainvälisten järjestöjen kotipaikaksi 
profiloituneita maita ei juuri ole. Kansainvälisten järjestöjen asettuminen Suomeen oli-
si kuitenkin suomalaisten verkostoitumisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden kannalta 
hyödyksi. Kansainvälisten järjestöjen houkuttelemiseksi rekisteröitäville yhdistyksille on 
sallittava ensisijaisina englanninkieliset säännöt. Hallituksen jäsenten asuinpaikkaa kos-
kevat rajoitukset on poistettava laista.

Järjestöjen lisäksi kunnallisten luottamuselimien, ja harkitusti myös eduskunnan, tulee 
voida hyödyntää etäosallistumista omassa toiminnassaan. Yhdessä oikeusministeriön 
kanssa on valmisteltava luotettavia etäosallistumisen menettelyitä. Ennakoivasti on rat-
kaistava, miten väärinkäytösepäilyjä ja mahdollisia teknisiä ongelmia käsitellään.

6.4. Vaalit digiaikakaudella

Koronapandemia on ymmärrettävästi nostanut jälleen keskusteluun ehdotukset netti-
äänestämisen mahdollistamisesta vaaleissa. Muun yhteiskunnan kehittyessä digitaaliseen 
suuntaan paperiäänestys vaikuttaa vanhanaikai selta. Sähköistä äänestystä ajatellaan 
nopeampana ja tehokkaampana, mutta se on myös altis ulkopuolisille hyökkäyksille ja 
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kyberrikollisuudelle. Vaalit ovat yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, ja niiden turval-
lisuus on taattava. Suomalainen äänestysjärjestelmä on kestänyt sisällissodan ja vaikeat 
kylmän sodan vuodet. Sen pitää kestää vaikeat ajat myös tulevaisuudessa. 

Nykyisissä vaaleissa ääntenlaskenta on hajautettu tuhansille ihmisille. Hajauttamisen 
ansiosta vaaleissa tapahtuu korkeintaan pieniä, paikallisia virheitä, jotka ovat vaikutuk-
seltaan vähäisiä. Nettiäänestyksen ongelma on, että siinä ääntenlaskenta keskitetään 
yhdelle tietokonejärjestelmälle. Nettiäänestyksessä voisi siten tapahtua laajoja, koko 
vaalituloksen kyseenalaistavia virheitä. Lisäksi nettiäänestyksessä vaalituloksen lasken-
ta tapahtuu monimutkaisen teknisen prosessin kautta, joka ei ole tavalliselle äänestäjälle 
ymmärrettävä eikä läpinäkyvä. Nettiäänestyksen luotettavuuden kyseenalaistamiseen on 
siten matalampi kynnys kuin perinteisen äänestämisen kohdalla. Internetin välityksellä 
tapahtuvassa äänestyksessä on lisäksi ongelmana se, ettei äänen myyntiä tai pakotettua 
äänestystä voida todeta.

Nettiäänestys ei sovi valtakunnallisiin vaaleihin keskeiseksi äänestystavaksi. Se on järkevä 
vaihtoehto korkeintaan rajattuihin tilanteisiin ja joidenkin erityisryhmien äänestämiseen. 
Nettiäänestystä voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa se on käytännössä välttämätön ääni-
oikeuden toteutumiselle. Internetin välityksellä äänestävien määrä ei tällöin saa olla niin 
suuri, että se voisi muuttaa merkittävästi valtakunnallista vaalitulosta. Nettiäänestys voisi 
kokeiluluontoisesti sopia myös kunnallisiin neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin.

Nettiäänestyksen ohella maailmalla on käytössä äänestyspaikalla käytettäviä sähköisiä 
äänestyskoneita. Minimivaatimuksia tällaiselle sähköiselle äänestysjärjestelmälle ovat 
avoin lähdekoodi, jota kuka tahansa voi arvioida, sekä paperitositteet, jotka mahdollista-
vat erillisen tarkistuslaskennan. Olennaista on, että kaikki äänestäjät voivat luottaa tulok-
seen ja ymmärtää, miten tulos on laskettu. 

Digitalisaatiota voidaan vaaleissa hyödyntää esimerkiksi siirtymällä kaikissa kunnissa säh-
köisen äänioikeusjärjestelmän käyttöön, eli luopumalla paperisista äänestäjäluetteloista. 
Sähköisen äänioikeusjärjestelmän toiminnallisuuksia voidaan muutenkin lisätä. Ehdokas-
hakemusten jättämistä ja valitsijamiesyhdistysten perustamista koskevat menettelyt pitää 
sähköistää. Ennakkoäänestyksen lähetekirjeen sähköistämiseen pitää pyrkiä.

Taustaa:

Nettiäänestyksen edellytykset Suomessa. Nettiäänestystyöryhmän loppuraportti, Oikeusministeriö 2017 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160412

Vaalitietojärjestelmän elinkaariselvitys, Oikeusministeriö 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/162263 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160412
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162263
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162263
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7. Digitaalinen identiteetti ja  
    tiedolliset oikeudet
Suomeen tarvitaan maailman edistynein digitaalinen infrastruktuuri, 
jonka keskiössä ovat ihmislähtöiset digitaalisen identiteetin ja tunnista-
misen ratkaisut sekä anonyymi henkilötunniste.

Yleiskäyttöinen ja toimiva digitaalinen infrastruktuuri on samalla tavalla yhteiskunnan pe-
rusrakenne kuin esimerkiksi sähkö-, vesi- ja viemäriverkot tai liikenneväylät. Ilman toimi-
vaa fyysistä ja digitaalista infrastruktuuria ei voi olla toimivia palvelujakaan. Perinteisen 
kovan infrastruktuurin kehittäminen on helppo ymmärtää. On tieverkon korjausvelkaa ja 
suunnitelmia nopeista junayhteyksistä kaupunkien välillä. Kovan infrastruktuurin osalta 
on myös helppo ymmärtää, että erilaiset ratkaisut (esim. panostetaanko joukkoliikentee-
seen vai moottoriteihin) mahdollistavat erilaista toimintaa. Digitaalisen pehmeän infra-
struktuurin korjausvelkaa tai merkittäviä uudistuksia ja niiden seurauksia on vaikeampi 
hahmottaa. Fyysisiin rakenteisiin verrattuna digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen on 
yleensä edullista, mutta nykyisin siihen investoidaan aivan liian vähän.

Tärkeitä kysymyksiä ovat käytettävät teknologiat ja arkkitehtuurit, julkisten ja yksityis-
ten toimijoiden roolit infrastruktuurin tarjonnassa, sekä kansallisten ratkaisujen suhde 
kansainväliseen kehitykseen. Digitaalisen infrastruktuurin kehitystä tulee ohjata mah-
dollisimman paljon avoimien standardien ja avoimen lähdekoodin suuntaan. Kehityk-
seen tarvitaan myös nopeutta ja joustavuutta. Suomessa on jo hukattu vuosia, kun eri 
ministeriöiden sekä yksityisen puolen toimijoiden (kuten pankit ja teleoperaattorit) kes-
ken ei ole saavutettu yhteistä näkemystä. Digitaalinen infrastruktuurimme uhkaa jäädä 
jälkeen verrokkimaista ja jopa digitalisaation kilpikonnat, kuten Saksa, ovat menossa 
ohi.

Aivan digitaalisen infrastruktuurin ytimessä ovat digitaalinen identiteetti, tunnisteet ja 
sähköinen tunnistaminen. Näitä täydentävät muut digitaalisen infrastruktuurin osat, ku-
ten maksupalvelut, datan välitys ja luvitus, digitaalinen sopiminen, allekirjoittaminen ja 
valtuuttaminen. Digitaalinen identiteetti, tunnistaminen ja yksilöivät tunnisteet sekoittu-
vat keskusteluissa helposti. Seuraavassa pyritään selkeyttämään näitä käsitteitä.

Digitaalinen identiteetti on kokoelma samaa kohdetta koskevia yksittäisiä tietoja. Digitaa-
linen identiteetti voi olla ihmisellä tai millä tahansa yksilöitävällä asialla, kuten organi-
saatiolla tai yksittäisellä sensorilla. Laajasti käsitettynä henkilön digitaalinen identiteetti 
tarkoittaa kaikkia ihmiseen liittyviä henkilötietoja, jotka ovat digitaalisessa muodossa. 
Käytännössä ihmisellä on lukuisia enemmän tai vähemmän toisiinsa linkittyneitä digi-
taalisia identiteettejä eri palveluissa. Yksinkertaisesti voi ajatella, että palvelussa oleva 
digitaalinen identiteetti on joukko käyttäjää kuvaavia tietoja, ikään kuin digiversio 
todellisesta käyttäjästä ja tämän toiminnasta.

Yksilöivään tunnisteeseen pulestaan voidaan sitoa muita käyttäjän identiteettitieto
ja. Esimerkiksi henkilötunnus ja sähköpostiosoite tai yrityksen tapauksessa y-tunnus ovat 
usein käytettyjä yksilöiviä tunnisteita. Tunnisteena voidaan myös käyttää pitkää anonyy-
miä merkkijonoa joka ei itsessään sisällä mitään tietoa käyttäjästä. Anonyymin tunnisteen 
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ainoa tarkoitus on erotella eri käyttäjät toisistaan ja kertoa järjestelmälle, mitkä erilliset 
tiedonmuruset liittyvät samaan henkilöön.

Sähköinen tunnistaminen on toiminto, jossa käyttäjä osoittaa olevansa palvelussa 
olevan digitaalisen identiteetin haltija, eli digiversio ja todellinen käyttäjä yhdiste
tään toisiinsa. Tavanomaisin kevyt tunnistautumiskeino on käyttäjätunnuksen ja salasa-
nan yhdistelmä. Vahvan sähköisen tunnistamisen ajatuksena on, että luotettava toimija 
takaa käyttäjän identiteetin aina, kun tunnistamista käytetään. Vahvan tunnistamisen 
välineitä ovat nykyisin verkkopankkitunnukset, teleoperaattorien mobiilivarmenne sekä 
Digi- ja väestötietoviraston kansalaisvarmenne. Toisaalta Googlen ja Facebookin tunnis-
tautumista käytetään myös monissa palveluissa. On ongelmallista, että näistä yhtiöstä on 
tullut keskeisiä tunnistautumisen hallinnoijia. Esimerkiksi koululaisia on paikoin ohjattu 
Google-tunnusten luomiseen vain, jotta he pääsevät käyttämään joitakin opiskelussa tar-
peellisia työkaluja.

7.1. Digitaalinen identiteetti ja oikeus omaan tietoon

Suomess ja Euroopassa on rakennettava ihmislähtöinen digitaalinen infrastruktuuri, joka 
kattaa identiteetin, tunnisteet ja tunnistamisen. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä on oltava 
mahdollisuus hallita omia tietojaan ja niiden käyttöä, suoja identiteettivarkauksia vastaan 
on hyvä, eikä turhaa tunnistamista ja datan keruuta sallita. Jokaisella on oikeus esiintyä 
myös tietoverkoissa anonyymisti tai nimimerkillä suojatakseen omaa yksityisyyttään ja il-
maisunvapauttaan. Tunnistamistamisen yhteydessä ja sen jälkeen käyttäjästä voidaan vä-
littää palvelun tarjoajalle vaihteleva määrä tietoja. Käyttäjän pitää pystyä ymmärtämään 
ja mahdollisimman laajasti myös vaikuttamaan siihen, mitä tietoja hänestä välitetään.

Demokratiaan sisältyvät yksilön tiedolliset oikeudet ja velvollisuudet. Jokaisen pitää voi-
da hankkia, hyödyntää ja jakaa julkista tietoa ja hallita henkilökohtaista dataansa. Oikeus 
itseä koskevaan dataan eli omiin henkilötietoihin (tiedollinen itsemääräämisoikeus) on 
digitaalisen ajan ihmisoikeus. Yksilö määrittää, kenellä on oikeus häntä koskevan datan 
hyödyntämiseen. Data on nyky-yhteiskunnan tuotannontekijä samalla tavalla kuin työvoi-
ma tai pääoma ovat olleet kautta historian. On tarpeen vahvistaa yksilön mahdollisuuksia 
hyödyntää itse omaa dataansa ja hallita, kuinka sitä kerätään ja käytetään. Kerran annet-
tu oikeus datan hyödyntämiseksi on oltava helposti peruttavissa. Datan täytyy myös olla 
poistettavissa ja siirrettävissä, sillä tämä varmistaa ihmisen autonomian ja markkiname-
kanismin toteutumisen.

Tiedollinen itsemääräämisoikeus

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on viime vuosina suunnannut eri organisaatioita tarkastele-
maan kriittisesti tiedonhallintaansa. Alkanutta kehitystä on syytä jatkaa. EU:ta on kehitet-
tävä korkean yksityisyyden suojan ja tietosuojan alueena, jonka toimet vaikuttavat myös 
muiden maiden ja mantereiden tietosuojasääntelyyn. Tietosuoja-asetusta on kehitettävä 
edelleen, jotta omien tietojen hallinta tulisi verkon käyttäjille yhä helpommaksi. Tiedon 
siirrettävyyttä koskevaa tietosuoja-asetuksen artiklaa 20 pitäisi vahvistaa siten, että omat 
tiedot ovat saatavissa rajapintojen kautta. Oikeuden siirrettävyyteen tulisi koskea myös 
viranomaisten lakisääteisesti keräämiä henkilötietoja. Verkkosivustoilla periaattena tulisi 
olla, että muu kuin välttämätön käyttäjän seuranta on lähtökohtaisesti pois päältä, ja sen 
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voi erikseen laittaa päälle (opt-in). Jotta tietosuoja-asetusta voitaisiin aidosti valvoa te-
hokkaasti, EU-maiden tietosuojaviranomaisten resursseja pitäisi lisätä yhteisvastuullisesti 
EU-rahoituksella.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden asiakkaista kertyvän tiedon säilyttämistä on arvioitava uu-
delleen perusoikeuksien näkökulmasta. Jos hoito- tai asiakassuhde on päättynyt, ei tieto-
jen pitkäaikaiselle säilyttämiselle ole välttämättä hyväksyttävää perustetta. Tiedollista it-
semääräämisoikeutta tulisi laajentaa, esimerkiksi ottamalla käyttöön oikeus pyytää omia 
terveystietoja poistettaviksi, kun tietoja ei enää tarvita hoidon vuoksi. On myös syytä har-
kita, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat voisivat lisätä esimerkiksi Omakantaan 
omia, tarkentavia merkintöjään. Nämä merkinnät olisi selkeästi erotettu ammattilaisten 
merkinnöistä, mutta niistä voisi olla hyötyä muun muassa asiakkaan ja viranomaisten vä-
listen ristiriitatilanteiden välttämisessä. Nykyisellään esimerkiksi lastensuojelun asiakirjat 
helposti ilmentävät asiakasperheen alisteisuutta viranomaistoiminnalle.32 Viranomaisten 
asiakirjamerkintöjä olisi mahdollista ja kenties toivottavaa kehittää suuntaan, jossa ne toi-
misivat keskustelevasti asiakkaan omien näkemysten kanssa. On tarkasteltava kriittisesti 
myös geenitiedon leviämistä sekä viranomaisten että yritysten geenipankkeihin. Geneetti-
sen tiedon hallitsematon leviäminen on vakava uhka yksityisyydelle.

Tiedollisen itsemäärämisoikeuden vahvistaminen tarkoittaa myös niin kutsutun omadata-
periaatteen mahdollisimman laajaa käyttöönottoa. Omadataperiaatteen mukaisesti jokai-
sella tulee olla helppo pääsy itseään koskeviin tietoihin, sekä käytännön mahdollisuudet 
hallita niiden hyödyntämistä. Nykyisin julkisuuslaissa on säädetty esimerkillisesti ihmisen 
oikeus saada tietonsa paperimuodossa. On selvennettävä, että samat tiedolliset oikeudet 
ovat voimassa myös digitaalisessa muodossa olevien tietojen osalta. Mikäli selkeyttämi-
nen vaatii lakimuutosta, se on tehtävä yleislainsäädännön tasolla esimerkiksi sisällyttä-
mällä omadataoikeus julkisuuslakiin.

Vastaavalla tavalla kuin ihmisillä on oikeuksia heitä koskevaan tietoon, myös organisaatioil-
la tulisi olla oikeus ja mahdollisuus hallita omia tietojaan. Esimerkiksi taloyhtiön tulisi voi-
da helposti siirtää kirjanpito yhdeltä isännöitsijätoimistolta toiselle. Pienten yritysten tiedot 
voivat olla myös henkilöitä koskevia. Yrityksen osoite voi olla kotiosoite, jonka julkisen saa-
tavuus kaupparekisterissä heikentää yksityisyyttä ja voi vaarantaa yrittäjän turvallisuuden. 
Yksinyrittäjällä tulisikin olla mahdollisuus piilottaa katuosoite kaupparekisteristä.

Identiteetin infrastruktuuri ihmisille ja organisaatiolle

Digitaalisia identiteettejä varten tarvitaan teknologisia ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja, 
joilla tietoja voidaan käyttäjän niin halutessa linkittää toisiinsa. Tietoja pitäisi voida myös 
luotettavasti välittää ja hyödyntää palvelujen välillä niin, ettei samaa tietoa tarvitsisi tal-
lentaa lukuisiin eri paikkoihin. Tärkeä käsite on niin sanottu ankkuri-identiteetti tai juuri-
identiteetti. Se tarkoittaa, että digitaalinen identiteetti on luotettavalla tavalla kiinnitetty 
luonnolliseen henkilöön tai organisaatioidentiteetin tapauksessa oikeushenkilöön. Ihmis-
ten identiteetin osalta kansallinen ankkuri-identiteetti pohjautuu väestötietojärjestelmän 
tietoihin, jossa yksi tieto on henkilötunnus. Toistaiseksi Suomesta puuttuu keskeisiä digi-
taalinen identiteetin ratkaisuja. Suomessa ei ole yleiskäyttöistä tapaa varmistaa henkilön  
 
32 Vierula, T. Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta, Tampereen yliopisto 2017 
 https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102260 
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tai yrityksen tietojen oikeellisuutta (esim. erilaiset luvat ja pätevyydet), eikä yleiskäyttöis-
tä mahdollisuutta digitaalisesti valtuuttaa toista henkilöä edustamaan yksilöä, yritystä tai 
yhdistystä. Näiden puutteiden takia monet muuten helposti automatisoitavat prosessit 
ovat suurilta osin manuaalisia ja päällekkäistä työtä tehdään paljon.

Usein digitaalisen identiteetin ratkaisuista puhuttaessa viitataan Viron menestystarinaan. 
Viron ratkaisut ovat ansiokkaita, mutta jo lähes 20 vuotta vanhoja. Suomessa pitää hyö-
dyntää moderneja niin sanottuja itse hallittavan identiteetin (self-sovereign identity) 
teknologioita. Hajautettuihin lohkoketjuteknologioihin pohjautuvat identiteettistandar-
dit mahdollistavat kokonaan uudenlaisen ajattelutavan, jossa ei ole keskitettyä identi-
teetin myöntäjää. Hajautetuissa ratkaisuissa identiteetti on paremmin suojattu varka-
uksilta ja väärinkäytöiltä. Itse hallitun identiteetin avulla voi pysyä anonyyminä ja silti 
välittää palveluissa tarpeellisia tiedon murusia. Esimerkiksi verkkokaupassa voisi opis-
kelija-alennusta varten välittää varmennetun tiedon voimassa olevasta opiskelijastatuk-
sesta ilman tunnistautumista. Suomalaisen yhteiskunnan tarvitsema digitaalisen luotta-
muksen infrastruktuuri on toteutettava moderneilla hajautetun identiteetin ratkaisuilla. 
 
Taustaa:

MyData – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen, Liikenne- ja viestintäministeriö 2018 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/77875

7.2. Anonyymi henkilötunniste on merkittävä digitaalisen yhteiskunnan 
perusta

Anonyymi henkilötunniste saattaa kuulostaa sanaparina ristiriitaiselta. Kyse on kuitenkin sii-
tä, kuten aiemmin todettu, että yksilöivä tunniste voidaan erottaa tunnisteeseen liitetyistä 
tietosisällöistä. Oikein toteutettuna yksilöivät tunnisteet ovat vain merkkijonoja, jotka eivät 
sisällä mitään tietoa käyttäjästä. Anonyymi henkilötunniste siis yksilöi henkilön ja siihen 
voidaan eri tilanteissa ja eri järjestelmissä kulloisenkin tarpeen mukaan linkittää varsinaisia 
henkilöä kuvaavia tietoja. Tunnisteen itsessään ei tarvitse paljastaa mitään näistä tiedoista. 
Lisäksi anonyymin henkilötunnisteen avulla voidaan parantaa tietosuojaa siten, että henki-
lötunnisteesta johdetaan laskennallisesti muita, palvelukohtaisia tunnisteita.

Vuonna 2020 valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti erittäin tarpeellista henkilötun-
nuksen muodon muuttamiseen tähtäävää laajaa kokonaisuudistusta,33 jota arvosteltiin 
kalliiksi. Henkilötunnuksen uudistaminen on väistämättä merkittävä uudistus, koska se 
edellyttää järjestelmämuutoksia kaikilta henkilötunnuksia käsitteleviltä tahoilta. Toisaal-
ta muutokset voidaan toteuttaa osana tavanomaista järjestelmien uudistamista, jos vaati-
mukset ovat hyvissä ajoin tiedossa ja siirtymäaika on riittävä. Näin voidaan pitää kustan-
nukset kohtuullisina. Kansallisesti voitaisiin mahdollistaa anonyymi henkilötunniste, josta 
on mahdollista johtaa palvelukohtaisia tunnisteita. Uudistus voidaan toteuttaa myös niin, 
että nykymallisesta henkilötunnuksesta tulisi vain lähtökohtaisesti salainen tieto. Se voi-
taisiin liittää tarvittaessa uuteen, anonyymiin henkilötunnisteeseen, josta voitaisiin johtaa 
palvelukohtaisia tunnisteita. Tällä vaihtoehdolla vältyttäisiin massiiviselta jo olemassa 
olevien järjestelmien muutostyöltä. Uusi anonyymi henkilötunniste tulisi siten nykyisen 
henkilötunnuksen lisäksi, eikä korvaisi sitä.
33 HETU-uudistuksen loppuraportti, Valtiovarainministeriö 2020 
 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162162
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Valitettavasti henkilötunnuksen uudistamishanke politisoitui ja supistui, kun se leimattiin 
julkisuudessa sukupuolineutraaliksi henkilötunnukseksi, ikään kuin tämä olisi uudistuk-
sen ainoa tavoite. Nykyaikaisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti toteutettu henkilö-
tunnus olisi automaattisesti myös sukupuolineutraali, sillä tunnuksen ei ylipäätään pitäisi 
sisältää mitään tietoja henkilöstä, johon se viittaa. Hyvin tehtynä ja järkevästi aikataulu-
tettuna henkilötunnuksen laaja uudistushanke luo edellytyksiä turvalliselle ja joustavalle 
tiedon käsittelylle.

Henkilötunnuksen historia alkaa 1960-luvun alusta. Tarve tunnuksille syntyi, kun henkilöt 
piti yksilöidä ensiksi työeläkejärjestelmässä. Nykyään henkilötunnuksen päätehtävä on 
yksilöidä henkilö järjestelmien välisessä tietojenvaihdossa. Yleensä palvelut eivät kuiten-
kaan tarvitse henkilötunnusta sinänsä, vaan omaan tarpeeseensa soveltuvan yksilöivän 
tunnisteen. Henkilötunnus on muodoltaan auttamattoman vanhentunut ja sen kolme kes-
keisintä ongelmaa ovat, että 1) henkilötunnus paljastaa liikaa tietoja, 2) henkilötunnus-
ta on virheellisesti ryhdytty käyttämään tunnistamisen välineenä ja 3) henkilötunnus on 
puhtaasti kansallinen.

Eurooppalaisen tietosuojasääntelyn johtavana periaatteena on tiedon minimointi: käsi-
tellä saa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
toteuttamiseksi. Nykyinen henkilötunnus ei vastaa tätä periaatetta, koska se sisältää tie-
don henkilön syntymäajasta ja sukupuolesta. Useimmissa tapauksissa tällaisilla tiedoilla 
ei ole merkitystä esimerkiksi asiakassuhteen kannalta. Näiden tietojen käsittely muodos-
taa myös syrjinnän mahdollistavia rakenteita. Henkilötunnusta on virheellisesti ryhdyt-
ty käyttämään tunnistamisen välineenä. Tietosuojavaltuutettu on jo usean vuoden ajan 
kiinnittänyt tähän huomiota. Kuitenkin edelleen henkilötunnus merkitään asiakirjoihin, 
jolloin esimerkiksi identiteettivarkauksia on varsin helppoa tehdä – vain kirjeitä anasta-
malla. Nykyinen henkilötunnus on puhtaasti kansallinen, koska se on ankkuroitu väestö-
tietojärjestelmään. Tämä vaikeuttaa ulkomaisten opiskelijoiden, osaajien ja yrittäjien tu-
loa Suomeen. Asiointi ja erilaiset rekisterimerkinnät edellyttävät henkilötunnusta, jonka 
saaminen nykyisellään kestää kuukausia ja vaatii fyysistä tapaamista. Esimerkiksi Viron 
tyylistä e-kansalaisuutta ei ole voitu perustaa Suomeen.

Henkilötunnuksen rajoitteet ovat olleet tiedossa jo yli 20 vuotta. Kansainvälistymisen ja 
digitalisaation megatrendit vievät kehitystä siihen suuntaan, että ongelmat vain kasva-
vat. Mitä pidempään uudistusta lykätään, sitä vaikeammaksi ongelmat muuttuvat, ja sitä 
enemmän hukataan aikaa nykyisen henkilötunnuksen ongelmien kanssa. Henkilötunnuk-
sen käyttö tunnistamistarkoituksessa on kiellettävä viipymättä. Henkilötunnuksen muo-
don muuttamiseen tähtäävä laajaa kokonaisuudistus on toteutettava määrätietoisesti, 
mutta riittävällä siirtymäajalla.

7.3. Sähköisestä tunnistamisesta omadata-operaattoriverkostoon

Suomen perusrekisterit kuuluvat maailman parhaimpiin. Luotettava tietopohja, jonka laa-
dusta ja ylläpidosta on pidettävä jatkuvasti huolta, antaa hyvät edellytykset digitalisoinnin 
jatkamiseen. Yksi tähän tarvittava perusedellytys on toimiva sähköinen tunnistaminen. 
Suomi on sähköisen tunnistamisen osalta jämähtänyt menneisyyteen. Suomi oli edistyk-
sellinen 1990-luvulla, jolloin luotiin pankkien sähköiset palvelut ja tunnistautuminen en-
simmäisenä maailmassa. Hyvä alku ei ole taannut hyvää jatkokehitystä. 2000-luvun alussa 



40

valtio melkein onnistui ottamaan suuren harppauksen ottamalla käyttöön kaikille kansa-
laisille sähköisen tunnistekortin. Kuitenkin jo aiemmin syntynyt pankkitunnistautumisen 
markkina ja osin epäkypsä teknologia estivät kortin yleistymisen. Viro siirtyi digitaalisten 
palvelujen kärkimaaksi suomalaisen tunnistekorttihankkeen pohjatöitä edelleen kehittä-
mällä. 

Meillä pankkitunnistautumisen TUPAS-järjestelmästä muodostui pitkäksi aikaa ainoa 
laajasti käytössä ollut menetelmä. Se on kuitenkin kallis ja soveltuu huonosti esimerkiksi 
mobiiliin maksamiseen. Teleoperaattorit ovat sinnikkäästi tuoneet pankkitunnistautumi-
sen rinnalle mobiilivarmennetta. Nykyisin pankkien, teleoperaattorien ja valtion yhteinen 
vahvan tunnistautumisen luottamusverkko on lakisääteinen kehys tunnistamispalveluille. 
Historian johdosta Suomessa on toistaiseksi lähestytty vahvaa tunnistautumista liiketoi-
mintana, mitä se ei kuitenkaan oikein kenellekään ole. Viron ja monien muiden maiden 
puhtaasti valtion järjestämä vahvan tunnistamisen palvelu on tehokkaampi. Suomessa 
ollaan kaupallisen toiminnan ja julkisen hyödykkeen välisessä limbossa. Siirtymää valtion 
tarjoamaan vahvaan tunnistamiseen vastustetaan saavutettujen etujen suojaamiseksi. 
Toisaalta pelkät tunnistautumisen palvelut ovat Suomen kokoisessa maassa markkinana 
niin pienet, ettei palvelujen kehittämiseen kaupalliselta pohjalta tunnu löytyvän intoa.

Valtiovarainministeriön teettämässä selvityksessä34 on hahmoteltu tulevaisuuteen kat-
sova ratkaisu, jossa sähköistä tunnistautumista kehitettäisiin monimuotoisemmaksi hen-
kilötietojen hallinnaksi omadata-periaatteilla. Julkishallinnon ja yksityisten toimijoiden 
luottamusverkosto kehittyisi omadata-operaattoriverkostoksi. Sen toiminta keskittyisi 
pelkän tunnistamisen ohella datan välittämiseen kansalaisen omalla suostumuksella. 
Tämä mahdollistaisi verkostossa mukana oleville kaupallisille toimijoille laajempien pal-
velujen kehittämisen. Se loisi aitoa kilpailtua markkinaa, joka pelkän tunnistamisen alu-
eelta nyt puuttuu.

Tämä vaihtoehto lisäisi jokaisen omaa päätösvaltaa henkilötietojensa luovuttamisessa 
erilaisten asiointipalvelujen käyttöön. Palveluihin tunnistautuminen ei tarkoittaisi enää 
pelkästään henkilön identiteetin todentamista. Tunnistamisen yhteydessä jokaisen olisi 
mahdollista antaa asiointipalvelulle lupa hyödyntää laajemmin omia tietojaan. Vastineek-
si saataisiin parempia ja pidemmälle vietyjä palveluita. Omadata-mekanismi takaisi, että 
halutessaan jokainen voisi myös peruuttaa antamansa suostumuksen, jolloin asiointipal-
velun pääsy hänen tietoihinsa lakkaisi. Valtion roolina olisi tarjota kansalaisille, pitkäaikai-
sen oleskeluluvan saaneille henkilöille ja rekisteröidyille organisaatioille valtion takaama 
digitaalinen ankkuri-identiteetti. Se tulee toteuttaa avoimesti siten, että yksityiset toimijat 
voivat kilpailluilla markkinoilla vapaasti tuottaa erilaisia tunnistautumisen välineitä ja pal-
veluja sen päälle. Julkishallinnon rekistereissä oleva data pitää pyynnöstä luovuttaa sille 
henkilölle tai organisaatiolle, jota data koskee, tai tämän osoittamalle toiselle taholle.

Tunnistamispalveluiden kehittämisen lähtökohtia

Sähköisen identiteetin sekä tunnistamis- ja luottamuspalveluiden edellytyksenä on yk-
sityisen ja julkisen sektorin toimiva yhteistyö. Sillä voidaan rakentaa ei-kilpailtu perus-
infrastruktuuri, jota hyödyntämään voi kehittyä kaupallisia palveluita. Suomessa alan  
 
34 Sähköinen tunnistaminen. Selvitys nykytilasta sekä kehittämistarpeista, Valtiovarainministeriö 2019 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161432
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keskeisiä toimijoita ovat pankit, teleoperaattorit, sekä tunnistamisasioista vastaavat use-
ammat ministeriöt ja virastot kuten valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, 
Digi- ja väestötietovirasto, Liikenne- ja viestintävirasto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 
Toistaiseksi ei ole kehittynyt yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta. Tilanne on korjat-
tava avointa keskustelua jatkamalla.

Yleiskäyttöisten sähköisen tunnistamisen välineiden tulee olla kaikille helposti saatavilla 
muista, esimerkiksi pankkien ja teleoperaattorien tarjoamista palveluista erillisenä. Kaiken 
tunnistautumisen ei tarvitse olla vahvaa tunnistautumista, vaan tunnistautumisvälineissä 
pitää olla eri turvatasojen vaihtoehtoja. Valtion ei pidä tehdä tunnistusmonopolia omiin 
palveluihinsa. Myös alaikäisten pitää voida tunnistautua sähköisesti esimerkiksi digitaali-
sia oppimisympäristöjä varten. Yhdistysten nimenkirjoitusoikeuden käytön pitää olla su-
juvaa digitaalisesti. Erityisiä ongelmia on tällä hetkellä yhdistysten hallituksissa toimivien 
alaikäisten sähköisessä tunnistautumisessa. Tunnistamisen on oltava nopeaa, helppoa ja 
riittävän edullista kaikenkokoisille toimijoille. Perustoimintojen tulee olla mahdollisia sa-
moilla tunnistautumisvälineillä niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

Julkisen sektorin tulee kehittää valtion perusrekistereitä, ankkuri-identiteettejä ja niiden 
hallintaa sekä tunnistautumista. Niistä pitää muodostaa pohja yksityisille luottamuspalve-
luille. Julkisilla hankinnoilla tai julkisen sektorin osallistumisella kehitetään niitä luottamus-
palvelujen infrastruktuurin kerroksia, jotka eivät ole kilpailtuja, mutta muodostavat pohjan 
kilpaillulle palveluntarjonnalle. Suurena ostajana julkinen sektori voi oleellisesti edistää toi-
miviksi osoittautuneiden ratkaisujen skaalaamisessa. Osallistuminen julkisen sektorin hank-
keisiin antaa myös yrityksille hyvän pohjan osaamisen vientiin kansainvälisille markkinoille. 
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8. Hyvinvointia terveestä alustataloudesta

Alustatalouden pitää toimia avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja ter-
veeseen kilpailuun ohjaavilla sääntelymekanismeilla. Alustoja säännel-
lään alustojen keinoilla, mutta yhteiskunnan ehdoilla.

Muulle taloudelliselle ja sosiaaliselle toiminnalle infrastruktuurin tarjoavien alustayhtiöi-
den35 kuten markkinapaikkojen (Amazon, Alibaba ym.), sosiaalisen median alustojen (Fa-
cebook, Twitter ja Googlen omistamat palvelut) ja työtä välittävien alustojen (Uber, Wolt, 
Upwork ym.) yhteiskunnallisia vaikutuksia on seurattava tarkasti ja tarvittaessa niiden 
toimintaa on säänneltävä nykyistä selkeämmin ja yhteiskunnan kokonaisetu huomioiden.
Digitaaliset alustat ovat hyvin erilaisia. Sääntelyssä kaikkia alustoja ei kannata eikä voi 
asettaa samalle viivalle. Alustasääntely on vyyhti erilaisia keskusteluja, joita käydään kan-
sainvälisesti muun muassa työlainsäädännön, kilpailuoikeuden, tietosuojan ja verotuksen 
aloilla. Kaikilla aloilla vaikuttavat samat juurisyyt: maailmanlaajuisten digitaalisten alus-
tojen valta-aseman nopea kasvu ja paikkaan sitoutumattomuus, uudenlainen arvonluonti 
datan avulla sekä taipumus monopolisoituviin markkinoihin.

Alustoista Euroopassa käytävään poliittiseen keskusteluun vaikuttaa paljon viime vuosina 
vahvaan asemaan noussut ajatus digitaalisesta suvereniteetista tai itsemääräämisoikeu-
desta. Tämä on vastareaktio yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten teknologiayritysten kasva-
vaan valta-asemaan sekä valtioiden harjoittamaan, Euroopan kansalaisiin kohdistuvaan 
massavalvontaan. Digitaalisesta suvereniteetista käytävissä keskusteluissa on mukana 
geopoliittisia valtakysymyksiä, kauppapoliittisia ja osin protektionistisia motiiveja. Siihen 
liittyy myös kysymyksiä kyberturvallisuudesta, verotusoikeuksista, digitaalisesta huolto-
varmuudesta ja yksityisyyden suojasta. Motiivien lisäksi vaihtelee myös se, kenen suvere-
niteettia kulloinkin puolustetaan – valtioiden, EU:n vai kansalaisten. 

Suomen tulee ennen kaikkea puolustaa ihmisten digitaalista itsemääräämisoikeutta sekä 
avointa kilpailuympäristöä, jossa kaikille palveluille on aitoja vaihtoehtoja. Tämä tarkoit-
taa muun muassa ihmisille ja soveltuvissa määrin myös yrityksille vahvoja oikeuksia hei-
tä koskevaan dataan. Palveluntarjoajille se tarkoittaa velvoitteita yhteentoimivuuteen ja 
avoimien standardien hyödyntämiseen. Digitaalisen suvereniteetin varjolla tapahtuvaa 
valtioiden välistä kauppa- ja valtapoliittista kilpavarustelua tulee välttää. Suomi voi par-
haiten vaikuttaa toteuttamalla esimerkkejä uudenlaisesta sääntelystä ja viemällä niitä 
aktiivisesti osaksi EU-politiikkaa. Suomen tulee erityisesti nostaa esille ihmislähtöistä nä-
kökulmaa ja lisätä datatalouden ymmärrystä eri alueiden kuten alustatyön, kilpailuoikeu-
den, tietosuojan ja verotuksen välillä.

Alustatalouteen tulee kehittää uudenlaisia datapohjaisia sääntelymekanismeja, joissa 
alustoja säännellään alustojen keinoilla, mutta yhteiskunnan ehdoilla. Alustat hyödyntä-
vät jatkuvasti kertyvää dataa ja algoritmeja ohjaamaan alustalla tapahtuvaa toimintaa. Ne 
ovat siis tehokkaita sääntelykoneita, mutta eivät aina pyri yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä  
 
35 Määritelmän mukaan alustat yhdistävät ulkopuolisia tuottajia ja kuluttajia ja mahdollistavat näiden 

välisen arvoa tuottavan vuorovaikutuksen. Alustayhtiö tarjoaa vuorovaikutukseen tarvittavan infra-
struktuurin ja hallinnolliset edellytykset.
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päämääriä kohti. Esimerkiksi kyytipalvelualusta varmasti tavoittelee palvelun luotetta-
vuutta ja turvallisuutta, mutta se ei pyri vaikkapa tasapuolistamaan kilpailua markkinoil-
la. Se ei pyöri myöskään parantamaan alustan kautta työtä tekevien oikeuksia niin kau-
an kuin työhön suostuvia kuljettajia vain riittää, eikä yritys saa työntekijöiden oikeuksien 
parantamisesta kilpailuetua. Samaa datapohjaista lähestymistä voidaan hyödyntää myös 
yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Viranomaisille tulee mah-
dollistaa pääsy sääntelyn kannalta keskeiseen dataan alustoilla.

8.1. Alustat ja työ

Alustat voivat vähentää kitkaa työn etsimisestä ja lisätä joustavia työmahdollisuuksia työ-
markkinoille. Ne voivat tarjota väylän työelämään muutoin heikosti työllistyville ilman 
merkittäviä kieli- tai koulutusvaatimuksia. Työnhakijat löytävät työtä helpommin ja työn-
antajat löytävät tekijöitä tarpeeseensa joustavasti. Joustavuuden kääntöpuolena voivat 
olla työntekijöiden heikentynyt oikeudellinen asema ja epävarmat työsuhteet. Kun tek-
nologia poistaa esteitä työn löytämiseen ja joillain aloilla mahdollistaa maailmanlaajui-
set, paikkaan sitoutumattomat työmarkkinat, työvoiman tarjonta kasvaa. Tämä voi laskea 
palkkatasoa korkean palkkatason maissa. Toisaalta yrityksen hallinnollisten kulujen osuus 
voi laskea teknologian myötä merkittävästi. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus myös mak-
saa työntekijöille enemmän, mikäli siitä on yritykselle etua kilpailussa työvoimasta.

Sosiaaliturvan tulisi tarjota turvaverkko pienituloisille ja työttömyyden varalta. Suomessa 
yrittäjäasemassa toimivat alustatyöläiset voivat vapaaehtoisesti määrittää työttömyysva-
kuutus- ja sosiaaliturvamaksujensa tason ja käytännössä useimmiten minimoivat maksut, 
vaikka se heikentää heidän sosiaaliturvaansa. Maksujen minimointi puolestaan rapauttaa 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituspohjaa ja lisää painetta nostaa perinteisten työsuhtei-
den sosiaaliturvamaksuja. Korkeammat sosiaaliturvamaksut kiihdyttävät siirtymistä pe-
rinteisistä työsuhteista vaihtoehtoisiin malleihin. Ellei sosiaaliturvan rahoitusta paikata, 
pienentyvä sosiaaliturvamaksujen maksajajoukko johtaa negatiiviseen kierteeseen36, jos-
sa maksutaso kasvaa ja turvan kattavuus heikkenee.

Nykyisin alustatyöhön liittyvä poliittinen keskustelu keskittyy pääosin kysymykseen alus-
tan kautta työtä tekevien asemasta: tulkitaanko heidät yrittäjiksi vai työsuhteessa olevik-
si, vai pitäisikö kenties luoda jokin kolmas vaihtoehto. Työsuhteen muoto on merkittävä 
alustayritysten ja alustoilla työtä tekevien riskinjaon näkökulmasta. Työntekijöiden koh-
telu freelancereina voi antaa alustalle kohtuuttoman kilpailuedun työsuhteita tarjoaviin 
saman alan toimijoihin nähden. Näin käy, ellei yritys maksa freelancerille selvästi työsuh-
teista korkeampaa palkkiota, josta tämä voi kattaa sosiaaliturvansa. 

Alustateknologia valjastetaan työntekijöiden hyväksi

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tutkimusraportti37 laajentaa näkemystä työntekijöiden 
hyvinvoinnin huomioivasta alustatalouden sääntelystä. Pelkkään työntekijän asemaan 

36 Systemic thinking for policy making – the potential of systems analysis for addressing global policy 
challenges in the 21st century, OECD 2019 https://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/
SG-NAEC(2019)4_IIASA-OECD_Systems_Thinking_Report.pdf

37 The architecture of digital labour platforms: Policy recommendations on platform design for worker 
well-being, ILO 2018 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/docu-
ments/publication/wcms_630603.pdf

https://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/SG-NAEC(2019)4_IIASA-OECD_Systems_Thinking_Report.pdf
https://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/SG-NAEC(2019)4_IIASA-OECD_Systems_Thinking_Report.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_630603.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_630603.pdf
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kohdistuva poliittinen keskustelu saattaa haudata alleen keskeisemmät kysymykset alus-
tojen ja työntekijöiden välisestä valtaepätasapainosta. Alustatyöntekijän aseman muutta-
minen freelancerista työntekijäksi voisi parantaa työntekijän sosiaalietuuksia ja vakuutus-
turvaa. Muutoksella ei kuitenkaan olisi vaikutusta moniin muihin alustan ja työntekijöiden 
välisen vallankäytön, kontrollin ja tiedon epätasapainon kysymyksiin. Raportti perään-
kuuluttaa alustojen teknologiaa ja toimintamalleja hyödyntävää datapohjaista sääntelyä. 
Alustamekanismit, jotka nykyisin ovat työntekijöiden kannalta epäsuotuisia, voitaisiin val-
jastaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

Suomen tulisi olla edelläkävijä ja toteuttaa alustojen kautta työtä tekeviä koskevat työelä-
män parannukset hyödyntäen datapohjaisen sääntelyn keinoja. Viranomaisille tulisi sal-
lia rajapintojen kautta jatkuva pääsy työtä ja toimeksiantoja tarjoavien alustojen dataan 
sääntelytarkoitusta varten. Edelläkävijyyden pitäisi olla osa EU:n laajuisen sääntelyn ke-
hitystä digitaalisilla yhteismarkkinoilla, ei paikalliseksi jäävä, kilpailuasetelmia haittaava 
erityspiirre.

Kokoluokaltaan merkittävät, freelancereita työllistävät alustat tulee velvoittaa kytkeyty-
mään suoraan tulorekisteriin. Niiden pitäisi tarjota rajapintojen kautta tiedot, joiden avul-
la vakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen sekä verojen maksaminen voidaan automatisoida 
välitettyjen työkeikkojen mukaisesti. Alustalla toimiva yrittäjä voisi joko maksaa velvoit-
teensa suoraan alustan kautta tai ohjata datan johonkin muuhun palveluun kirjanpidon 
ja maksujen hoitamiseksi. Alustojen tulee myös avata työntekijöille ja heitä edustaville ta-
hoille rajapintojen (ns. worker API) kautta estoton pääsy kaikkeen heitä koskevaan dataan.

Alustojen kautta työtä tekeville on taattava järjestäytymisoikeus käytännössä. Järjestäy-
tyminen ja edunvalvonta eivät saa aiheuttaa alustan kautta työtään tarjoavan syrjintää 
alustan tehtävien jaossa tai tarjouskilpailuissa. Alustojen tulee kehittää digitaalisia sopi-
misen malleja, jotta alustatyön osapuolilla on yhtäläinen ja selkeä tieto toimeksiantoon 
liittyvästä freelancer- tai työsopimuksesta velvoitteineen ja oikeuksineen. Sopimusva-
pauden periaatteiden mukaisesti digitaalisen sopimisen tulee mahdollistaa muun mu-
assa palkkioiden suuruudesta, työajoista ja erilaisista muista ehdoista neuvotteleminen.  

8.2. Alustat, kilpailu ja kuluttajansuoja

Alustojen sääntely on noussut etenkin EU-tasolla esille sekä kilpailuoikeudellisesta että 
kuluttajien oikeuksien näkökulmasta. EU:ssa on valmisteilla lakipaketti, joka koostuu di-
gimarkkinasäädöksestä (Digital Markets Act, DMA) ja digipalvelusäädöksestä (Digital Ser-
vices Act, DSA).38 Digimarkkinasäädös käsittelee reilun kilpailun varmistamista alustojen 
kesken sekä alustojen ja niitä käyttävien yritysten välillä. Säädöksen tarkoituksena on 
rajoittaa sellaisten alustapalveluiden toimintaa, joita pidetään markkinoiden portinvar-
tijoina. Rajoitukset koskisivat siten suurimpia, vakiintuneita yrityksiä, mutta eivät vasta 
aloittelevia ja pieniä palveluntuottajia. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät alustat syrji 
niiden kautta palveluita tai tuotteita kauppaavia yrityksiä. Tällaisten yritysten tulisi myös 
saada alustoilta käyttöönsä kaikki itseään koskeva data.

38 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista mark-
kinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös); Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös).



45

Alustapalvelujen kohdalla yhtenä syynä epäsuotuisaan kehitykseen on, että palveluja ei 
ole velvoitettu mahdollistamaan yhteentoimivuutta kilpailevien palvelujen kanssa. Ongel-
mia voidaan vähentää velvoittamalla alustapalvelut noudattamaan yhteentoimivuutta. 
Pankkialalla EU on jo edellyttänyt yhteentoimivuutta. Pankit ovat joutuneet avaamaan 
verkkopalveluihinsa rajapinnan ulkopuolisille maksuliikennepalveluille. Kilpailijoiden pi-
täisi vastaavasti voida kehittää olemassa olevien alustapalvelujen päälle rakentuvia lisä-
palveluja. Digimarkkinasäädökseen on tulossa säännöksiä yhteentoimivuudesta. Suomen 
tulisi pyrkiä mahdollisimman kattaviin yhteentoimivuussäännöksiin. Tämä on myös suo-
malaiselle elinkeinoelämälle eduksi. Suomessa on globaalien alustajättien sijaan paljon 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille yhteentoimivuusvaatimukset toisivat uusia mahdol-
lisuuksia.

Ehdotettu digipalvelusäädös puolestaan koskisi alustojen ja kuluttajien välisiä suhteita 
sekä alustojen yleistä yritysvastuullisuutta. Esitetyt velvoitteet koskevat avoimuutta ja lä-
pinäkyvyyttä, yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä käyttäjien tiedonsaantia ja oikeutta 
hallita tietojaan. Lisäksi kehitetään valitus- ja riitojenratkaisumenettelyitä, joiden avulla 
käyttäjät voisivat turvata oikeutensa. Velvoitteiden on tarkoitus olla erilaisia riippuen pal-
velun tyypistä ja koosta. Ne olisi jaoteltu välityspalveluihin, säilytyspalveluihin, verkko-
alustoihin ja erittäin suuriin alustoihin. Ensin mainituilla olisi vähäisimmät velvollisuudet, 
viimeksi mainituilla laajimmat.

Tasapainoisen alustasääntelyn edellytyksiä

Ehdotetun EU-sääntelyn tavoitteet ovat pääasiallisesti hyviä. Sekä EU-tason että suomalai-
sen digipalveluja koskevan lainsäädännön kehittämisessä on kuitenkin eräitä kysymyksiä, 
joita pitää erityisesti seurata. Avoimuus- ja läpinäkyvyysvaatimusten sekä reilun kilpailun 
säännösten on ensinnäkin oltava riittävän tiukkoja, jotta ne aidosti muuttavat alustojen 
toimintatapoja. Toisaalta on huolehdittava siitä, ettei alustasääntelyn varjolla oteta käyt-
töön massavalvonnaksi katsottavia tietoliikenteen suodatus- tai valvontavelvollisuuksia. 
Oikeusturvaa tai sananvapautta ei myöskään pidä heikentää rikollisuuden torjunnan ni-
missä (ks. luku 5.4.). 

Alustojen käyttämien algoritmien läpinäkyvyyttä on parannettava ja niiden syrjimättö-
myys varmistettava (ks. luku 5.1. ja algoritmeista yleisemmin luku 9.). Yhteentoimivuus-
säännösten pitäisi mahdollistaa kuluttajalle alustan helpon vaihtamisen ja useiden alus-
tojen samanaikaisen käyttämisen. Tärkeää olisi puuttua myös erilaisten tietokone- ja 
mobiilisovellusten riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin. Sähkökauppadirektiivin ta-
kaama vastuuvapaus tulee säilyttää. Alustoja ei tule rinnastaa päätoimittajavastuulla toi-
miviin tiedotusvälineisiin, vaan kohdella niitä erilaisille toimijoille julkaisuinfrastruktuurin 
tarjoavina palveluina. Alustoilla on oltava omat velvollisuutensa, mutta ne eivät voi korva-
ta yksilönvastuuta, joka jokaisella on julkaisemastaan aineistosta. Alustoja ei tule asettaa 
oletusarvoiseen etukäteisvastuuseen kaikesta niiden kautta julkaistusta aineistosta.

Yksi sääntelymahdollisuus olisi puuttua suoraan alustojen liiketoimintamalliin, joka perus-
tuu tunkeilevaan henkilötiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tämäntyyppinen liiketoi-
mintamalli voitaisiin periaatteessa yksinkertaisesti kieltää. Tällaista ratkaisua ei kuitenkaan 
voi tehdä ilman tarkkaa arviointia elinkeinovapauteen, sananvapauteen ja kansainväliseen 
kauppapolitiikkaan liittyvistä vaikutuksista. Meneillään on kansainvälinen keskustelu myös 



46

verkonkäyttäjien seurantaan tarkoitettujen, niin sanottujen kolmannen osapuolen evästei-
den korvaamisesta jollakin muulla teknologialla. Google on ilmoittanut estävänsä kolman-
nen osapuolen evästeet Chrome-selaimestaan kokonaan, ja korvaavansa ne itse kehittä-
mällään ratkaisulla. Googlen pyrkimyksenä on tietenkin käyttäjien seurantaan perustuvien 
ansaintamallien suojelu, mutta murrosvaihe tuo myös mahdollisuuden parantaa yksityisyy-
den suojaa. EU:n digilakipaketti ei näillä näkymin ole puuttumassa käyttäjien seurantaan 
perustuvaan liiketoimintamalliin. Ehdotuksen pitäisi ehkä olla tältä osin tiukempi.

Taustaa:

Henkilödatan jäljillä. Yksilöstä kertyvän tiedon kulku ja käyttö digitaalisissa palveluissa, Sitra 2020 
https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilodatan-jaljilla/

A Roadmap for a Fair Data Economy, Sitra 2019 https://www.sitra.fi/en/publications/roadmap-fair-da-
ta-economy/

Platform Regulation Done Right, European Digital Rights (EDRi) 2020 https://edri.org/our-work/dsa-
platform-regulation-done-right/

8.3. Reaaliaikainen talous ja sosiaaliturvan uudistaminen

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on aikojen kuluessa kasattu tilkkutäkki, jonka pa-
lasten väliin jäävistä rei’istä voi pudota. Sosiaaliturvajärjestelmän näkökulmasta ihmisten 
on oletettu olevan selkeästi kerrallaan joko opiskelijoita, työntekijöitä, työttömiä, yrittäjiä, 
kotona lasten kanssa tai eläkkeellä, mutta todellisuudessa nämä kaikki ja muut elämän-
tilanteet limittyvät ja vaihtuvat usein. Eri taloudellisten toimijoiden kesken yhteensopiva, 
mahdollisimman reaaliaikainen ja automaattinen palkkojen, maksujen, verojen ja tukien 
yhteensovittaminen tukisi sosiaaliturvan käytännön toteutusta. Alustatalous ja työelämän 
murros haastavat kehittämään sosiaaliturvajärjestelmää joustavammaksi ja yksinkertai-
semmaksi. Vihreiden esittämä perustulo maksettaisiin automaattisesti ilman byrokratiaa. 
Perustulossa olisi kyse paitsi sosiaaliturvan modernisoinnista, myös digitalisaatiota hyö-
dyntävästä harppauksesta kohti reaaliaikaista talousjärjestelmää.

Marinin hallituksen ohjelmassa39 todetaan, että sosiaaliturvan uudistamisessa laajennetaan 
tulorekisterin tietosisältöä erityisesti työn murroksen näkökulmasta. Kyse on esimerkiksi 
työttömyysturvan sujuvammasta maksatuksesta. Tämä on kannatettava kehityssuunta, jota 
tulisi viedä rohkeasti pidemmälle. Tulorekisteriä ja digitaalista veroinfrastruktuuria olisi syy-
tä kehittää kaikki tulomuodot yhteentuovaksi reaaliaikaiseksi alustaksi. Se kautta lakisäätei-
nen rahaliikenne valtion, yksilöiden sekä yrityskansalaisten välillä voidaan hoitaa automaat-
tisesti. Avoimen verotustiedon ja reaaliaikaisen tulorekisterin avulla voidaan tarvittaessa 
nopeasti reagoida taloutta elvyttämällä tai kiristämällä. Reaaliaikainen tieto maksetuista 
veroista kertoo myös ihmisten kansantaloudellisesta aktiivisuudesta ja sitä voidaan käyttää 
tietopohjaiseen päätöksentekoon, kunhan yksityisyydensuojasta huolehditaan.

Reaaliaikataloudella sujuvoitetaan yritysten byrokratiaa

Reaaliaikataloudella tarkoitetaan talousjärjestelmää, jossa taloustiedot, kuten laskut, kui-
tit, raportit ja verojen maksutiedot, kulkevat digitaalisesti ja rakenteellisessa muodossa  
 
39 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaali-

sesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta 
 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931

https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilodatan-jaljilla/
https://www.sitra.fi/en/publications/roadmap-fair-data-economy/
https://www.sitra.fi/en/publications/roadmap-fair-data-economy/
https://edri.org/our-work/dsa-platform-regulation-done-right/
https://edri.org/our-work/dsa-platform-regulation-done-right/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
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automaattisesti eri toimijoiden järjestelmien välillä. Yritykset ja muut organisaatiot voi-
vat hyödyntää reaaliaikaista sähköistä taloustietoa oman toimintansa tehostamiseen ja 
keventämään hallinnollista taakkaa. Digitaalinen ja automatisoitu alv-raportointi ja vero-
tusmenettely helpottavat veronmaksua ja harmaan talouden torjuntaa. Alustojen tietojen 
hyödyntäminen yhdessä reaaliaikatalouden järjestelmien kanssa mahdollistavat tulevai-
suudessa sen, että verotus on yhä laajemmin automatisoitua. Nykyisin pelkästään paperi-
kuittien käsittelystä aiheutuvat kulut ovat satoja miljoonia euroja vuodessa.

Esimerkiksi alustatalouden freelance- ja keikkatyöhön liittyvät vero-, vakuutus- ja kirjan-
pitovelvoitteiden hoitaminen voitaisiin mahdollisimman pitkälle automatisoida reaaliai-
katalouden mekanismeja hyödyntäen. Virossa Uber-kyytipalvelu on kytketty suoraan ve-
rottajan järjestelmiin niin, ettei kuljettajien veronmaksuun liity enää mitään manuaalista 
byrokratiaa. Samalla myös kuljettajien veronkierto tulee käytännössä mahdottomaksi.

Julkinen sektori ja reaaliaikatalous

Valtion siirtyminen sähköisiin kuitteihin vuoteen 2025 mennessä edistää reaaliaikatalou-
teen siirtymistä. Silloin rakenteinen kuittitieto tallentuu kaikista valtion ostoksista. Mer-
kittävän yhteiskunnallisen edun saavuttamiseksi siirtymä tulee asteittain ulottaa valtion 
lisäksi myös alustayrityksiin ja muihin yksityisiin toimijoihin. Lainsäädäntöä on muutetta-
va siten, että velvollisuus tarjota laskutusmahdollisuus ja kuitti sähköisessä muodossa asi-
akkaan niin halutessa tulevat pakollisiksi ja siirrytään automaattiseen ja reaaliaikaiseen 
arvonlisäverotukseen. Reaaliaikatalouteen siirryttäessä on kuitenkin hyvä tiedostaa var-
sinkin pienten yritysten kirjavat voimavarat ja valmiudet. Muutos on toteutettava kohtuul-
lisella siirtymäajalla ja riittävien tukitoimien kanssa siten, ettei se kohtuuttomasti rasita 
pienyrityksiä. Pääsääntöisesti kaikesta paperikuittien käsittelystä olisi päästävä eroon.

Digitalisaation avulla tulee nopeuttaa myös vähennysten ja tukien maksamista. Esimer-
kiksi kotitalousvähennyksen sekä rakennusten uusiutuvan energian tai energiatehok-
kuuden hankintojen tuet voisivat automaattisen käsittelyn ja sähköisten kuittien avulla 
päätyä saajalleen nopeammin, jopa heti hankinnan yhteydessä. Lisäksi esimerkiksi terve-
ydenhuollon maksujen ja lääkekulujen kertymisen automaattisella seurannalla olisi väl-
tettävissä nykyinen tilanne, jossa omavastuuosuudet kasautuvat kalenterivuoden alkuun. 
Tämä olisi järjestettävissä vaikkapa Kanta-järjestelmään tukeutuen.

Yritysten verotilillä on helpotettu yritysten verojen maksua. Myös kansalaisten verotilillä 
voitaisiin automatisoida palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden hoitaminen. Työnantaja 
maksaisi bruttopalkan kansalaisen verotilille. Siitä laskettaisiin automaattisesti verot, elä-
kemaksut ja muut sivukulut, ja loput siirrettäisiin välittömästi palkansaajan omalle tilille.
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9. eettisesti kestävä tekoäly ja robotiikka 

Tekoälyn avulla ratkotaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteis-
kunnan kannalta merkityksellisiä haasteita.

Tekoälyyn, robotiikkaan ja automaatioon liittyy suuria mahdollisuuksia. Muiden muassa 
Liikenne- ja viestintäviraston ICT:n ilmastovaikutusraportissa40 tekoäly on yksilöity nope-
asti käyttöönotettavaksi teknologiaksi, jolla voidaan laajasti tehostaa toimintoja yhteis-
kunnassa ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Samalla näihin teknologioihin liit-
tyy merkittäviä vallankäytön ja eettisen toiminnan kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia 
ennen kuin koko yhteiskunta toimii tekoälyjen ja robottien varassa. Pohjimmiltaan tekoäly 
on datan käsittelyä ja monet tekoälyyn liitetyt kysymykset koskevat myös datataloutta 
laajemmin. Tällainen on esimerkiksi kysymys siitä, mitä tietoja, missä laajuudessa ja mitä 
tarkoitusta varten on kulloinkin sopivaa käsitellä. Tekoäly ja muut teknologiat ovat lopulta 
vain työkaluja, joiden käyttö ei ole itseisarvoista. Olennaista on, mitä niillä tehdään. 

Tekoälyjärjestelmät tulee suunnitella täydentämään ja vahvistamaan ihmisten kognitiivi-
sia, sosiaalisia, kulttuurisia ja luovia taitoja sekä noudattamaan ihmislähtöisyyden peri-
aatteita. Siten ne voivat vapauttaa ihmisten aikaa rutiinityöskentelystä tekemiseen, joka 
parhaiten hyödyntää ihmisten täyden potentiaalin luovina ja aloitteellisina toimijoina. 
Samalla on tunnustettava, että tekoäly ja robotiikka tulevat mahdollisesti ainakin väliai-
kaisesti vähentämään joitain työtehtäviä. Ne voivat voimallisestikin muuttaa työnkuvia 
ammattien sisällä. Siksi rakennemuutosta pitää ohjata siten, että se on reilu muutoksen 
kohteina oleville ammattiryhmille41.

Tekoälyjärjestelmät eivät saa manipuloida ihmisiä taikka muuten alistaa, pakottaa, johtaa 
harhaan, ehdollistaa tai holhota. Sen sijaan tekoäly voi opastaa ihmisen sopivimman pal-
velun äärelle tai tarjota hyödyllistä informaatiota tuotteiden ja palvelujen sopivuuden ar-
viointiin sekä auttaa palvelujen kehittäjiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Samal-
la kun automaatiota otetaan avuksi yhteiskunnan polttavien ongelmien ratkomiseen, on 
turvattava yksilönvapaudet ja yksityisyys. On myös varmistettava, että tekoälyn käytöllä 
kokonaisuudessaan on ympäristön kannalta myönteinen vaikutus. Muutosta tulee ohjata 
siten, että se on reilu kaikille osapuolille ja sen hyödyt kohdistuvat laajasti yhteiskuntaan. 
Tekoälyn ja robotiikan kehityksen on palveltava koko väestöä tasavertaisesti, ja siksi sen 
kehittämisessä ja vaikutusten arvioinnissa pitää huomioida väestön moninaisuus esimer-
kiksi sukupuolen, kielen, etnisyyden ja kehon suhteen.

9.1. Tekoälyn ja robotiikan kehittämisen edellytyksistä on huolehdittava

Suomessa ja Euroopassa tulee tukea tekoälyä kehittävän ja hyödyntävän ekosysteemin 
muodostumista ja mahdollistaa reilu kilpailu. Tämä tarkoittaa muun muassa tutkimus- ja 
kehittämisrahoitusta, alan koulutusohjelmien ja opiskelijamäärän lisäämistä sekä järke-

40 Selvitys ICT-alan nousevien teknologioiden vaikutuksista ympäristön- ja ilmastonmuutokseen, Lii-
kenne- ja viestintävirasto 2017 https://www.traficom.fi/fi/julkaisut/selvitys-ict-alan-nousevien-
teknologioiden-vaikutuksista-ympariston-ja-ilmastonmuutokseen

41 Tekoälyajan työ. Neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan, Työ- ja elinkei-
noministeriö 2018 https://www.tekoalyaika.fi/raportit/tekoalyajan-tyo

https://www.traficom.fi/fi/julkaisut/selvitys-ict-alan-nousevien-teknologioiden-vaikutuksista-ympariston-ja-ilmastonmuutokseen
https://www.traficom.fi/fi/julkaisut/selvitys-ict-alan-nousevien-teknologioiden-vaikutuksista-ympariston-ja-ilmastonmuutokseen
https://www.tekoalyaika.fi/raportit/tekoalyajan-tyo
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vää sääntelyä. Lainsäädännön ja innovaatiopolitiikan keinoin pitää edistää tasapainois-
ten ja toimivaa kilpailua edistävien rakenteiden syntymistä. Suljettujen datamonopolien 
kehittymistä on ehkäistävä. On syytä varmistaa, ettei sääntely itsessään vahvista entuu-
destaan vahvoja yrityksiä, joilla on pieniä toimijoita merkittävästi enemmän voimavaroja 
mukautua vaativaan sääntelyyn.

Sijoittamalla koulutukseen ja tutkimukseen taataan, että osaajia on riittävästi saatavilla 
eri kokoisille tekoälysovellusten kehittäjille, eikä pääse syntymään muutamien vahvojen 
yritysten osaamismonopoleja. Tekniikan lisäksi on ymmärrettävä myös ihmisiä, yhteisö-
jä ja liiketoimintaa, joiden palvelemiseen tätä tekniikkaa sovelletaan. On keskeistä, että 
Suomessa tekoälyn ja robotiikan parissa toimivien ammattilaisten joukko on laaja ja taus-
toiltaan monipuolinen. Myös laadukkaiden yhteiskäyttöisten tietovarantojen ja tekoälyso-
vellusten tuottamista ja avaamista tulee edistää. Hyvä esimerkki tällaisesta hankkeesta on 
Ylen ”Lahjoita puhetta” -kampanja, jossa luodaan yhteistä ja avointa datapohjaa suomen-
kieliselle puheentunnistukselle.

9.2. Erilaiset riskit eritasoisella automaatiolla

Kaikkea automaatiota ja tekoälyä ei voi niputtaa yhteen. Sääntelyä kehitettäessä on tärke-
ää huomioida järjestelmien autonomian aste, joka voi vaihdella paljonkin. On myös kah-
denlaisia järjestelmiä. Yhtäältä on ennalta määriteltyjä, niin sanottuja sääntöpohjaisia jär-
jestelmiä, joissa ihminen määrittelee kokonaisuudessaan järjestelmän toimintasäännöt 
etukäteen. Lisäksi on koneoppimiseen pohjautuvia järjestelmiä, jotka voivat käytön ja uu-
den datan myötä automaattisesti muuttaa toimintamallejaan. Esimerkiksi itseohjautuville 
autoille on yleistynyt tasoluokittelu, joka kuvaa sitä, kuinka paljon ajamisen tehtävistä siir-
tyy kuljettajalta autolle. Pohjatasolla on perinteinen auto, jossa ei ole lainkaan kuljettajaa 
avustavia järjestelmiä, ja ylimmällä tasolla on kaikissa ajotilanteissa täysin automaatti-
sesti toimiva robottiauto. Suurimpia riski- ja epävarmuustekijöitä muun muassa ihmisten 
perusoikeuksien, turvallisuuden ja kuluttajansuojan kannalta liittyy järjestelmiin, jotka 
oppivat automaattisesti ja toimivat itsenäisesti ilman ihmistä.

Riskien suuruuteen vaikuttaa tietysti myös se, mihin tarkoitukseen automaatiota käyte-
tään. Tämä on huomioitu esimerkiksi Kanadan tekoälyä koskevassa lainsäädännössä, jos-
sa on määritelty vaikuttavuusluokat sekä niihin liittyvät laadunvarmistusvaatimukset42. 
Lisäksi järjestelmien sääntely on sitä kireämpää, mitä suurempia vaikutuksia järjestelmäl-
lä on esimerkiksi ihmisten ja yhteisöjen perusoikeuksiin, ihmisten terveyteen sekä ympä-
ristön tilaan. Erityistä tarkkuutta tulee noudattaa, kun käsitellään ihmisten arkaluonteisia 
tietoja, kuten biometrisia tunnisteita.

Koneoppivat järjestelmät ovat erinomainen apu vaikuttavuudeltaan vähemmän kriittisissä 
käyttökohteissa, kuten esimerkiksi asiakasymmärryksen parantamisessa. Koneoppimista 
voidaan käyttää myös sääntöpohjaisten järjestelmien kehitysvaiheessa päätössääntöjen 
löytämiseen. Kriittisissä kohteissa ihmisen pitää kuitenkin lopulta päättää, mitkä sään-
nöistä otetaan käyttöön ja kantaa tästä päätöksestä vastuu. Korkean vaikuttavuuden käyt-
tökohteissa tekoälyjärjestelmät eivät saa tehdä päätöksiä kokonaan automatisoidusti.  
 
 
42 Directive on Automated Decision-Making, Canada: 
 https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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Järjestelmien opettamiseen käytettävän tietopohjan pitää olla luotettava, vapaa vinoutta-
vista asenteista ja eettisesti kestävä. Sekä julkishallinnon että yksityissektorin käyttämistä 
korkeimman vaikuttavuusluokan kohteista on luotava ja ylläpidettävä läpinäkyvää luet-
teloa. Siitä on käytävä ilmi, miten tekoälyjärjestelmä toimii, mitä tietoa se käyttää päätte-
lyyn, kuka järjestelmän on kehittänyt ja kuka sitä ylläpitää.

Euroopan komissio on parhaillaan luomassa Euroopan laajuista vaikuttavuusperusteista 
arviointia ja sääntelyä tekoälysovelluksille. Esimerkiksi teollisessa tuotannossa käytet-
tävien algoritmien sääntely voi olla erilaista kuin asuntolainan ja sosiaaliturvaetuuksien 
antamisesta päättävien järjestelmien sääntely. Suomi on oltava omalla esimerkillään ak-
tiivisesti mukana EU-tasoisen riskipohjaisen tekoälysääntelyn kehittämisessä. On käynnis-
tettävä valmistelutyö, jonka tuloksena voidaan ennakoivasti ottaa kantaa koneoppivien 
järjestelmien hyödyntämiseen julkishallinnon päätöksenteossa.

9.3. Syrjimättömyys ja oikeusturva automaattisessa päätöksenteossa

Algoritmit eivät ole päätöksenteossa sen neutraalimpia tai objektiivisempia kuin ihmiset. 
Koneoppimisalgoritmit tunnistavat datasta sääntöjä ja toistavat datassa olevia vinoumia. 
Sääntöpohjaisiin järjestelmiin puolestaan vaikuttavat järjestelmän kehittäjien ajatusmal-
lit vinoutumineen. Osana automatisoituja prosesseja algoritmeissa olevat viat leviävät 
helposti koskemaan hyvin laajoja joukkoja, eikä niitä ole välttämättä helppoa havaita. 
Tunnettuja esimerkkejä syrjintään johtaneista algorimeista ovat profilointityökalut, joilla 
pyritään tunnistamaan riskitekijöitä esimerkiksi rikollisuuden torjumiseksi. 

Syrjiviä käytäntöjä on ilman algoritmejakin, ja koneoppimista voidaan myös hyödyntää 
vinoutumien tai piilosyrjinnän tunnistamiseen olemassa olevista käytännöistä. Ihmisten 
vastuulla on kuitenkin lopulta oltava syiden, seurausten ja tilanteen kohtuullisuuden arvi-
ointi sekä näistä seuraavien johtopäätösten ja toimenpiteiden tekeminen. Lainsäädännös-
sä määritelty syrjintäkielto muun muassa aatteen, sukupuolen, etnisyyden tai vamman 
perusteella pätee myös tekoälyjärjestelmissä. Esimerkiksi luottokelpoisuuden arviointi tai 
valinnat rekrytointiprosessissa pelkästään tilastotietojen perusteella ilman yksilöllistä ar-
viointia on useissa tapauksissa tulkittavissa syrjiväksi, ellei algoritmiavusteisen prosessin 
syrjimättömyyteen osata kiinnittää huomiota suunnitteluvaiheessa. Suomessa on jo ollut 
algoritmiseen päätöksentekoon liittyviä tapauksia, joista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
lautakunta on antanut langettavia päätöksiä43.

Syrjimättömyyden ohella myös kuluttajansuojan ja oikeusturvan toteutuminen edellyt-
tää, että automaattisen päätöksenteon kohteella on mahdollisuus ymmärtää päätöksen 
perusteet. Jokaisen pitää myös voida valittaa vääristä päätöksistä sekä vaikuttaa itseään 
koskevaan päätöksentekoon tulevaisuudessa. Virheellisten päätösten kyseenalaistaminen 
on mahdollista vain, jos automaattisesta päätöksenteosta kerrotaan avoimesti, päätösten 
taustat on ymmärrettävästi selitettävissä ja päätöksille on osoitettavissa selkeä vastuuta-
ho. Turvallinen lähtökohta on automatisoida päätöksenteon kohteen kannalta myönteiset 
päätökset tai sellaiset päätökset, jotka eivät edellytä harkintaa. Rajatapaukset ja kieltei-
set päätökset kannattaa pitää ihmisen päätettävänä. Riskinäon myös, että osittainenkin  
 
43 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös asiassa 216/2017, annettu 21.3.2018: 
 https://www.yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/tiedotteet/zBoCz0PN9/YVTltk-tapausseloste-

_21.3.2018-luotto-moniperusteinen_syrjinta-S.pdf 

https://www.yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/tiedotteet/zBoCz0PN9/YVTltk-tapausseloste-_21.3.2018-luotto-moniperusteinen_syrjinta-S.pdf
https://www.yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/tiedotteet/zBoCz0PN9/YVTltk-tapausseloste-_21.3.2018-luotto-moniperusteinen_syrjinta-S.pdf
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päätöksentekoa tukeva automaatio saattaa passivoida päätöksenteosta vastuussa olevia 
niin, että tosiasiallisesti päätöksiin vaikuttaa automaatiojärjestelmä paljon enemmän kuin 
olisi tarkoitettu. Työprosesseissa tulee varmistaa ihmisen aito osallistuminen ja ohjaus 
kaikissa niissä vaiheissa, joissa se on tarpeen. Yhteiskuntamme on rakennettu ajatukselle 
itsenäisesti toimivista ihmisistä, joilla on mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa niin 
demokratiassa, markkinoilla kuin kansalaistoiminnassakin. Näin on oltava myös tekoälyn 
aikakaudella.

Perus- ja ihmisoikeuksien on pädettävä riippumatta siitä, onko järjestelmissä tekoälyä vai 
ei. Asianosaisten oikeusturva tulee varmistaa ja tietosuojasta on huolehdittava. Tekoäly-
järjestelmiä koskevien velvoitteiden valvominen edellyttää viranomaisilta uudenlaisia toi-
mintatapoja ja osaamista sekä riittäviä resursseja. Ilman näitä sääntely jää vain kuolleeksi 
kirjaimeksi. Niukasti resursoidut viranomaiset saattavat myös helposti kääntyä tekoälyn 
hyödyntämisen esteeksi pitämällä varmuuden vuoksi liian tiukkaa linjaa. Viranomaisten 
osaamista tekoälyn alueella voitaisiin parantaa poikkihallinnollisesti perustamalla esi-
merkiksi tietosuojavaltuutetun, kuluttaja- ja kilpailuviraston sekä yhdenvertaisuusval-
tuutettun yhteinen tekoälytiimi. Vastaavalla tavalla aikanaan tuettiin valtionhallinnon 
asiakaslähtöistä digitaalista muutosta perustamalla eri viranomaisten yhteinen palvelu-
muotoilutiimi.

Erilaisten sensorien, algoritmien ja rekisterien autoritaarinen, kontrolloiva ja manipuloiva 
käyttö on tuomittavaa. Tekoäly mahdollistaa ennennäkemättömällä tavalla ja ennennä-
kemättömässä mittakaavassa myös ihmisten massavalvonnan biometrisen tunnistami-
sen avulla. Esimerkiksi julkisten paikkojen valvontakamerakuvan yhdistäminen kattavaan 
kasvojentunnistustietokantaan merkitsisi laajaa kansalaisten seurantaa. Näin on Kiinas-
sa osittain jo tapahtunut, kun kasvojentunnistusteknologia on otettu käyttöön uiguuri-
vähemmistön vainoamisessa. EU:ssa keskustellaan parhaillaan siitä, missä laajuudessa 
kasvojentunnistusteknologiaa voidaan käyttää. Biometrinen massavalvonta on estettävä. 
Kasvojentunnistukseen tai vastaaviin biometrisiin tunnisteisiin pohjautuva valvonta julki-
silla paikoilla on toistaiseksi kiellettävä. Tämä mahdollistaa tekoälyn sääntelyn kehittämi-
sen ennen ihmisten yksityisyydensuojaa ja oikeusturvaa vaarantavien sovellusten leviä-
mistä laajaan käyttöön.

Taustaa:

AI Now 2019 Report, AI Now Institute 2019 https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.pdf
Automating Society 2019 Report, Algorithm Watch 2019 https://algorithmwatch.org/en/automating-

society/
Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet, Euroopan unioni 2019 https://op.europa.eu/s/o1BA

https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.pdf
https://algorithmwatch.org/en/automating-society/
https://algorithmwatch.org/en/automating-society/
https://op.europa.eu/s/o1BA
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10. Digitalisaation ympäristövaikutukset 

Poliittiseen keskusteluun tarvitaan realistinen kokonaiskuva digitalisaa-
tion myönteisistä ja kielteisistä ympäristövaikutuksista.

Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ympäristö- ja ilmastokriisin ratkaisussa ovat 
mittavia, ja digitalisaatio on keskeinen elementti esimerkiksi kiertotalouden toimintamal-
leissa ja tuotantoketjujen hukan vähentämisessä. Eurooppalaisessa ja myös suomalaises-
sa poliittisessa keskustelussa digitalisaatio ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan liitetään 
usein toisiinsa ja niistä on muodostumassa yhtenäinen digivihreä agenda. Digitaalisen inf-
rastruktuurin rakentaminen ja käyttö kuluttaa silti jokaisessa vaiheessa energiaa ja luon-
nonvaroja, eikä kaikesta digitalisaatiosta ole automaattisesti hyötyä ympäristö- ja ilmasto-
kriisin ratkaisemisessa. Voidaan puhua paikoin jopa ”ylidigitalisaatiosta”, kun esimerkiksi 
esineiden internetiin liittyviä ominaisuuksia tuodaan laitteisiin pelkän lisämyynnin, ei ai-
don käyttäjälähtöisyyden vuoksi.

Kaikella digitaalisella toiminnalla on myös fyysinen ulottuvuus muiden muassa datakes-
kusten, tietoverkkojen ja digitaalisten laitteiden tuotannon sekä niiden avulla tuotettujen 
palvelujen käytön kautta. Lisäksi digitalisaatiolla on epäsuoria vaikutuksia, jotka voivat ai-
heuttaa tai kiihdyttää ympäristölle haitallisia kehityskulkuja tai hidastaa ympäristölle hyö-
dyllistä kehitystä. Esimerkki epäsuorista vaikutuksista on verkkokaupan räjähdysmäisesti 
lisäämä pakettien lähettäminen mantereelta toiselle. Toisaalta digitaalisten ratkaisujen 
avulla voidaan edistää ympäristönsuojelua vaikkapa tuottamalla parempaa ympäristön 
tilannekuvaa, havaitsemalla globaaleja päästölähteitä ja toteuttamalla tehokasta maan-
käytön ohjausta datapohjaisesti. 

Tutkittua tietoa kokonaisvaikutuksista on vähän 

Tutkittua tietoa digitalisaation kokonaisvaikutuksista ympäristöön on vielä vähän. Saata-
villa olevat tutkimukset ovat hajanaisia, heikosti vertailukelpoisia, ja hajonta tutkimustu-
loksissa on suurta. Esimerkiksi päästöjen ja päästövähennysten laskentaperusteet vaih-
televat. Aihetta käsittelevät julkaisut viittaavat useimmiten samoihin lähteisiin. Lähteissä 
itsessäänkin korostetaan tutkitun tiedon vähyyttä ja vertailun vaikeutta. Tarvitaan siis li-
sää mittaamista, sillä ilman dataa on vaikea nähdä muutosta. 

Vaikka tämänhetkisen tutkimustiedon valossa ei vielä pystytä tekemään kovin vahvoja 
johtopäätöksiä, ovat digitalisaation sekä myönteiset että kielteiset ympäristövaikutukset 
suuruusluokaltaan niin merkittäviä, että ne on syytä ottaa vakavasti. Esimerkiksi ICT-ala 
kuluttaa eri arvioiden mukaan neljästä kymmeneen prosenttia maailman sähköenergias-
ta vuonna 2020, ja vuonna 2030 sen on ennustettu muodostavan noin 20 prosenttia koko 
maailman sähkönkulutuksesta (Ks. luku 10.1, Taulukko 1).

Digitalisaatioon liittyvät teknologiset ja liiketoiminnalliset innovaatiot tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia siirtymässä kohti hiilinegatiivista yhteiskuntaa, mutta nämä mahdolli-
suudet eivät toteudu itsestään. Myöskään kaikki digitalisaation vaikutukset ja toteutus-
tavat eivät ole ympäristön kannalta samanarvoisia. EU:n ilmastotavoitteiden saavutta-
miseksi ja vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tukemiseksi on tärkeää toteuttaa 
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vaikuttavia ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan digitalisaation vaatiman 
infrastruktuurin, kuten datakeskusten, mahdollisimman pieni ympäristöjalanjälki. Suo-
men täytyy ottaa aloitteellinen rooli näiden mahdollisuuksien muuttamisessa todellisuu-
deksi ja ohjata kehitystä lainsäädännön, verotuksen, julkisten hankintojen ja valtion omis-
tajaohjauksen kautta. 

Ensimmäinen askel digivihreän politiikan polulla on muodostaa mahdollisimman realis-
tinen ja jäsennelty kokonaiskuva digitalisaation myönteisistä ja kielteisistä ympäristövai-
kutuksista ja keskeisimmistä tekijöistä, jotka näihin vaikuttavat. Digitalisaation ympäristö-
vaikutukset kiteytyvät seuraavassa kuvassa esitettyihin kolmeen osaan.

Kuva 1: Tärkeimmät digitalisaation myönteiset ja kielteiset ympäristövaikutukset sekä asiat, joihin tulee 
kiinnittää huomiota, kun pyritään vahvistamaan myönteisiä vaikutuksia ja pienentämään kielteisiä.

Tämän karkean jäsentelyn sisällä erilaisten ympäristövaikutusten suuruusluokkien arvi-
ointi ja vertailu on vielä vaikeaa. Digitalisaation ja ympäristöasioiden välisistä yhteyksistä 
ei tiedetä riittävästi eikä niitä vielä huomioida päätöksenteossa. Tulevan politiikan kan-
nalta on keskeistä, että saamme lisää tutkimustietoa digitalisaation ja ympäristön välisistä 
vaikutussuhteista, ja että päätöksentekijät ovat valveutuneita tästä aiheesta. Investoinnit 
tutkimukseen ja ymmärryksen syventämiseen ovat perusteltuja aiheen kokoluokan takia. 
Valtion tulee rahoittaa tutkimusta digitalisaation suorista ja epäsuorista ympäristövaiku-
tuksista, kuten elektroniikan kiertotalouden liiketoimintamalleista ja palvelinteknologioi-
den ympäristövaikutuksista.

10.1. Digitalisaation fyysinen ulottuvuus

Pariisin ilmastosopimus edellyttää päästöjen nopeaa vähentämistä, mutta ICT-alan päästöt 
ja energiankulutus ovat merkittävässä kasvussa. Sektorin negatiiviset ympäristövaikutuk-
set tulevat pääosin datakeskuksista ja datan käytöstä sekä elektroniikan valmistuksesta ja 
käytöstä. ICT-sektorin negatiiviset ympäristövaikutukset tulevat kahdesta pääasiallisesta 
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lähteestä: datakeskuksista ja datan käytöstä sekä elektroniikan valmistuksesta ja käytös-
tä. Datan kysyntä on kasvanut eksponentiaalisesti, mutta tähän mennessä parannukset 
datakeskusten energiatehokkuuteen ovat pitäneet sähkönkulutuksen nousun aisoissa. 
Menneisyyden menestystä ei voi kuitenkaan pitää takeena tulevaisuudesta. Datakeskus-
ten keskimääräinen energiatehokkuus on joidenkin tutkimusten mukaan heikentynyt tai 
pysynyt samana viime vuosina44.

Datakeskusten ja datankäytön lisäksi toinen oleellinen elementti ICT-sektorin ympäris-
töjalanjäljessä on ICT-teknologian valmistuksen aiheuttama luonnonresurssien kulutus 
sekä elektroniikan käyttö. Elektroniikan resurssikierto ja kierrätys ovat vielä suurelta osin 
ratkaisemattomia kysymyksiä. Elektroniikkajätteen määrä kasvaa jätelajeista nopeimmin 
maailmassa, jopa lähes seitsemän prosenttia vuodessa45.

Digitalisaatio toimii sähköllä

ICT-sektorin kokonaisenergiankulutus vastaa jo lentoliikenteen kokonaisenergiankulutus-
ta ja suuntaus on kasvava. Alan kokonaisenergiankulutuksesta suurin osa on sähkönku-
lutusta. Alla olevassa taulukossa on koottuna saatavilla olevia ICT-alaa koskevia arvioita.

SäHKöNKULUTUS Vuonna 2020 ICT-ala kuluttaa eri arvioiden mukaan 4–10 % 
maailman sähköenergiasta ja vuoteen 2030 mennessä osuuden 
on ennustettu kasvavan noin 20 prosenttiin.46

KOKONAISENErGIAN
KULUTUS
  

Nykyisin ICT-alan osuus globaalista 
kokonaisenergiankulutuksesta on arviolta 3–4 %, mikä on 
samassa suuruusluokassa lentoliikenteen energiankulutuksen 
kanssa ja tämän osuuden on arvioitu nousevan 13 % vuoteen 
2030 mennessä.47

KASVIHUONEKAASU
pääSTöT

Eri arvioiden mukaan ICT-ala tuottaa noin 1,5–5 % maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä.48

Taulukko 1: ICTalan energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

44 Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa, ETLA 2020 
 https://www.etla.fi/julkaisut/informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/
45 ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väli-

raportti, LVM 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
46 ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väli-

raportti, LVM 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307; Lean ICT, Towards Digi-
tal Sobriety, The Shift Project 2019 https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/; 
Is the Digital Future Sustainable?, ETLA 2019 https://www.etla.fi/en/publications/is-the-digital-fu-
ture-sustainable/; Andrae, A. & Edler, T. On Global Electricity Usage of Communication Technology: 
Trends to 2030, Challenges 2015 https://www.mdpi.com/2078-1547/6/1/117/htm

47 ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2019; 
 Suomi hiilineutraaliksi 2035 – mikä on ICT-alan rooli? 
 https://www.youtube.com/watch?v=WMSb6TFWsMs; Lean ICT: Towards Digital Sobriety, The Shift 

Project 2019 https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/; 
 Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa, ETLA 2020 
 https://www.etla.fi/julkaisut/informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/
48 ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väli-

raportti, LVM 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307

https://www.etla.fi/julkaisut/informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
https://www.etla.fi/en/publications/is-the-digital-future-sustainable/
https://www.etla.fi/en/publications/is-the-digital-future-sustainable/
https://www.mdpi.com/2078-1547/6/1/117/htm
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2019
https://www.youtube.com/watch?v=WMSb6TFWsMs&feature=youtu.be
https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
https://www.etla.fi/julkaisut/informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
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Suomessa ICT-alan energiankulutus on maltillista ja globaalien lukujen alarajaa vastaavaa 
tai sitä alempaa. Alan osuus koko Suomen sähkön käytöstä oli prosentin luokkaa vuonna 
2017. Suomessa ICT-alan jalanjälki on siis toistaiseksi pieni, mutta erityisesti sähkönku-
lutuksen kasvu on nopeaa. Siinä missä alan kokonaisenergiankulutuksen kasvu on ollut 
vuosien 2011–2017 aikana noin viisi prosenttia, oli sähkön käytön kasvu vastaavana ajan-
kohtana noin 14 prosenttia.49 

Koska suurin osa ICT-alan energiankulutuksesta on sähkönkulutusta, on alan päästövä-
hennysten kannalta olennaista se, millä tavalla kulutettu sähkö tuotetaan. Positiivista on, 
että datakeskuksia operoivat suuryritykset (kuten Microsoft, Amazon ja Google) ovat olleet 
etunenässä ympäristöystävällisen energian hankinnassa ja näin on tapahtunut myös Suo-
messa. 

Julkisten organisaatioiden tulisi omissa pilvipalvelujen hankinnoissaan kiinnittää huomi-
ota valittujen datakeskusten ympäristöystävällisyyteen. Siten julkinen sektori voi omalla 
toiminnallaan edistää palveluntarjoajien siirtymistä vähäpäästöiseen energiaan. 

Sähkö menee konesaleihin, tietoverkkoihin ja päätelaitteisiin

Datakeskukset ovat olennainen osa digitalisaation infrastruktuuria eikä moderni yhteis-
kunta voi toimia ilman niitä. Nykytiedon valossa vaikuttaa siltä, etteivät datakeskukset 
muodosta merkittävää ongelmaa ympäristön näkökulmasta, jos niiden energiatehokkuu-
den kasvu jatkossakin kumoaa datasiirron ja laskentatehon kysynnän kasvun. Merkkejä 
datakeskusten energiatehokkuuskehityksen hidastumisesta on kuitenkin havaittu ja siksi 
tilannetta täytyy aktiivisesti seurata. Energian tuotantotapojen ja datakeskusten energia-
tehokkuuden ohella myös datakeskusten hukkalämmön hyödyntämisellä tai hyödyntä-
mättä jättämisellä on suuri vaikutus ICT-alan kokonaispäästöihin.

Datakeskuksiin voidaan kohdistaa kansallisella tasolla vaatimuksia esimerkiksi vihreän 
energian käytöstä sekä lämmön talteenotosta. On kuitenkin huomioitava globaali kilpailu 
datakeskusten sijoittumisessa. Ympäristön kannalta tiukoista vaatimuksista ei ole hyötyä, 
jos ne johtavat siihen, että datakeskukset rakennetaan sellaiseen maahan, missä vastaavia 
säännöksiä ei ole.

Datakeskusten houkuttelemiseksi Suomeen tulee hukkalämmön talteenottomenetelmiä 
kehittää ja tehdä niistä vetovoima-, ei kustannustekijöitä. Jopa 80 prosenttia datakeskus-
ten käyttökustannuksista syntyy sähköstä ja jäähdytyksestä50. Jos tätä osuutta voidaan 
pienentää lämmön jälleenmyynnillä tai talteenotolla sekä kilpailukykyisellä uusiutuvan 
sähkön hinnalla, voidaan Suomen houkuttelevuutta datakeskuksien näkökulmasta lisätä 
ja samalla pienentää digitalisaation hiilijalanjälkeä. Lainsäädäntöä tulee kehittää tuke-
maan tällaisia ratkaisuja.

49  Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa, ETLA 2020
 https://www.etla.fi/julkaisut/informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/; 
 ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väli-

raportti, LVM 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
50 Technology for Climate -tilaisuus, TEK 2019 https://www.tek.fi/fi/tekniikka-tulevaisuus/kestava-

yhteiskunta/tek-vs-ilmastonmuutos/technology-climate

https://www.etla.fi/julkaisut/informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
https://www.tek.fi/fi/tekniikka-tulevaisuus/kestava-yhteiskunta/tek-vs-ilmastonmuutos/technology-climate
https://www.tek.fi/fi/tekniikka-tulevaisuus/kestava-yhteiskunta/tek-vs-ilmastonmuutos/technology-climate
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Palveluja käytetään ja tuotetaan elektroniikalla, joka vaatii luonnonvaroja

Digitalisaation vaatiman elektroniikan tuotanto nojaa laajalti erilaisiin kaivannaisiin. 
Elektroniikan käyttöikää on pidennettävä tietotekniikan materiaalisen ympäristöjalanjäl-
jen pienentämiseksi. Lisäksi on tehostettava raaka-aineiden käyttöä ja kiertoa ja suositta-
va vähiten haitallisten materiaalien käyttöä. Kuluttajien tietoisuutta tulee myös lisätä siitä, 
millainen on elektroniikan tuoma ympäristökuorma.

Suomen elektroniikan kierrätysaste on nykyisin vain hieman yli 50 prosenttia, joten pa-
rannettavaa on. Ongelma on myös luonnonvarojen sitoutuminen käyttämättömänä nur-
kissa tai kaatopaikalla seisovaan elektroniikkaan. Päätelaitteiden metalleista monet ovat  
 
kriittisiä raaka-aineita, joihin liittyy suuri hankintariski ja suuri taloudellinen merkitys. Esi-
merkiksi harvinaisten maametallien osalta vain yksi prosentti kierrätetään51. Ongelma on 
myös luonnon kannalta merkittävä, sillä on arvioitu, että 90 prosenttia luontokadosta ai-
heutuu resurssien talteenotosta52. Lisäksi resurssien käytön ennustetaan kaksinkertaistu-
van vuoteen 2060 mennessä ja jo nyt ICT-sektorin resurssien käyttö on kaksinkertaistunut 
vuoden 2010 jälkeen53. Kyseessä on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden 
näkökulmasta merkittävä asia.

Laitteiden elinkaaret ovat usein lyhyitä, mikä toisaalta johtaa käytössä olevien laitteiden 
kasvavaan energiatehokkuuteen. Laitteiden käyttöikää voidaan pidentää luomalla ”oi-
keus korjata” -ajattelun mukaista kuluttajalainsäädäntöä, jolla taataan kuluttajille ja yri-
tysasiakkaille oikeus ja mahdollisuus tuotteen korjauttamiseen, vaihto-osiin sekä päivi-
tyksiin kohtuullisin kustannuksin. Mallia voidaan ottaa Ranskasta, joka on tämän alueen 
sääntelyssä edelläkävijä54. Tutkimusten mukaan 80 prosenttia eurooppalaisista kannattaa 
sitä, että laitevalmistajat velvoitettaisiin tekemään laitteiden korjaamisesta ja osien kor-
vaamisesta helpompaa. 

Materiaalien kiertoa voidaan edistää taloudellisten kannustimien, kuten verotuksen ja 
panttijärjestelmien avulla. Neitseellisten luonnonvarojen käytön minimoimiseksi tulee 
tukea myös elektroniikan kiertotalouden sovellutuksia ja yritystoimintaa. Erityisesti har-
vinaisten metallien kierrätysastetta tulee nostaa.

Tietoa keräävien laitteiden osalta kierrätystä tai käytetyn tuotteen edelleenmyyntiä varten 
tarvitaan selkeät toimintamallit datan talteenottoa, siirtoa ja poistamista varten.

51 ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väli-
raportti, LVM 2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307

52 Tieto- ja viestintäteknologia-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmisteleva työryhmä: ICT-alan 
ilmasto- ja ympäristöstrategia: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2019; Yleisö-
tilaisuus 9.1.2020: Suomi hiilineutraaliksi – mikä on ICT-alan rooli? https://www.youtube.com/
watch?v=WMSb6TFWsMs 

53 Ks. edellinen viite.
54 The French repair index: challenges and opportunities -webinaari, The Right to Repair Campaign 

2021 https://repair.eu/news/the-french-repair-index-challenges-and-opportunities/ 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2019
https://www.youtube.com/watch?v=WMSb6TFWsMs
https://www.youtube.com/watch?v=WMSb6TFWsMs
https://repair.eu/news/the-french-repair-index-challenges-and-opportunities/
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10.2. Digitalisaatio ympäristökriisin ratkaisemisesssa

Digitalisaatio ja teknologia laajemminkin voivat merkittävästi edesauttaa yhteiskunnallisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamista. Digitalisaation avulla voidaan säästää energiaa ja re-
sursseja tuotantoketjujen eri vaiheissa ja luoda mahdollisuuksia muiden sektorien energi-
ankäytön vähentämiseen. Ympäristöystävällisempien liiketoimintamallien sekä energia- ja 
resurssitehokkaampien tuotantoketjujen lisäksi digitalisaation avulla voidaan suoraan edis-
tää ympäristönsuojelua mm. tuottamalla parempaa ympäristön tilannekuvaa.

Ympäristöystävällisempiä toimintamalleja

Älykkäät sähköverkot ja sähköistetty liikenne vaativat toimiakseen tietotekniikkaa. Samoin 
riittävän skaalautuvat jakamistalouden ja kiertotalouden toimintamallit nojautuvat digitaa-
lisiin ratkaisuihin. Suuri osa taloudellisista toimintamallien muutoksista ympäristöystävälli-
sempään suuntaan on jollakin tavalla riippuvaista erilaisista teknologisista ratkaisuista. 

Valtion tulee edesauttaa yritysten siirtymistä kohti kestäviä liiketoimintamalleja digita-
lisaation tuomien välineiden avulla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi älykotiratkaisujen 
standardointia, älyverkkokokeilujen kiihdyttämistä Fingridin omistajaohjauksella, logis-
tiikkaketjujen hukkapohjaista verotusta tai jakamistalouden kiihdyttämistä luomalla digi-
taalisia kansalaispalveluja jakamistaloutta varten. 

Energia- ja resurssitehokkaampia tuotantoketjuja 

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli myös tuotantoketjujen hukan vähentämisessä sekä 
resurssien talteenoton ja uusiokäytön mahdollistamisessa. Kun pyritään vähentämään 
tuotteiden ja palvelujen tuotannon käytön ja kierrätyksen ympäristöhaittoja ja mahdollis-
tamaan resurssien uudelleenkäyttöä, tulee tuotteiden elinkaari ja arvoketjut mallintaa ja 
ymmärtää tarkasti. Kehittyneen digitaalisen arvoketjujen mallintamiseen avulla voidaan 
tarjota myös kuluttajille parempaa tietoa tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista.
Omassa toiminnassaan julkishallinnon organisaatioiden tulee olla esimerkkinä muille 
mallintamalla omien hankintaketjujensa ympäristövaikutukset ja tekemällä ne julkisiksi.

Datapohjaista ympäristönsuojelua ja maankäyttöä

Kattava ja reaaliaikainen tieto ympäristön tilasta on edellytys ympäristöongelmien rat-
kaisemiseksi. 55Sensoridatan ja laskennallisten mallinnusmenetelmien avulla voidaan 
esimerkiksi ohjata maankäyttöä ja hiilinielujen hoitoa tehokkaasti palstatasolla maata-
loudessa ja metsänhoidossa. Lisäksi voidaan seurata luonnon biodiversiteettiä ja merien 
kuntoa jopa reaaliaikaisilla mittareilla. Jotta datapohjaisen ympäristönsuojelun ja maan-
käytön edellyttämät tietovarannot saadaan nopeasti käyttöön, on ympäristön tilan auto-
matisoituun seurantaan varattava riittävä rahoitus. Samalla voidaan luoda mahdollisuuk-
sia kansalaistoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle tarjoamalla tieto sekä laskentamallit 
avoimesti ja maksutta kansalaisille ja yrityksille.

55 EEA-Eionet Strategy 2021–2030. Delivering data and knowledge to achieve Europe’s climate and en-
vironment ambitions, European Environmental Agency 2020 https://www.eea.europa.eu/articles/
eea-eionet-strategy-2021-2030 

https://www.eea.europa.eu/articles/eea-eionet-strategy-2021-2030
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10.3. Kaikki digitalisaatio ei ole ympäristökriisin kannalta samanarvoista

Dataintensiivisten kuluttajapalvelujen jatkuvasti kasvava käyttö on keskeisin data- ja las-
kentakapasiteetin kysynnän kasvua ohjaava ajuri. Vuonna 2020 globaalista internetliiken-
teestä arviolta noin 78 prosenttia oli erilaisten videoiden lataamista ja lähettämistä, ja 
osuuden ennustetaan kasvavan 82 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi digitalisaa-
tion uudet trendit ja teknologiat, kuten 5G, pilvipalvelut, on-demand-verkkopelaaminen,  
virtuaalitodellisuuden sovellukset ja 8K-ultrateräväpiirtoinen suoratoisto voivat toimia 
merkittävinä datan siirron ja säilytyksen kokonaiskysynnän kasvattajina.56

Dataliikenteen ja laskentatehon lisääntyvä kysyntä vaikuttaa datakeskusten energianku-
lutukseen. Esimerkiksi tekoälysovellukset ja kryptovaluuttojen käyttö voivat olla tulevai-
suudessa merkittäviä laskentakapasiteetin kysynnän lähteitä ja siten kasvattaa datakes-
kusten energiankulutusta.

Algoritmien suunnittelussa tehdään huomaamatta ympäristöpäätöksiä ja algoritmien 
energiankulutus voi olla merkittävä. Koneoppimismenetelmät ovat laskentaintensiivisiä, 
eli ne tarvitsevat paljon prosessoritehoa. Siten ne myös kuluttavat paljon sähköä. Esimer-
kiksi yhden luonnollisen kielen tunnistamiseen tarkoitetun koneoppimisalgoritmin kou-
luttaminen voi tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin viiden auton koko elinkaaren kustannuk-
set valmistuksesta purkamiseen57, ja Bitcoinin ”louhinta” voi kuluttaa vuositasolla yhtä 
paljon sähköä kuin Argentiinan valtio58. 

Koneoppimismenetelmien suosion lisääntyessä ja niiden vaatiessa yhä enemmän lasken-
tatehoa on välttämätöntä lisätä tehokkuutta algoritmien suunnittelussa. Vaikuttaa siltä, 
että koneoppimisalgoritmeissä voidaan tehdä merkittäviä energiatehokkuutta parantavia 
ratkaisuja ilman mainittavaa heikennystä tuloksissa. Esimerkiksi tekstin numerontunnis-
tusalgoritmeissä on saavutettu keveämmällä algoritmilla lähes sama tunnistuskyky kuin 
viisi kertaa enemmän sähköä laskentaan kuluttavalla raskaalla algoritmilla59. Ohjelmis-
tosuunnittelussa energiatehokkuuden huomioiminen on vasta alussa, mutta tälle alalle  
 
 
56 Digibarometri 2019, Ohjelmisto- ja e-business ry 2019 https://www.ohjelmistoebusiness.fi/digibaromet-

ri; Towards Our Common Digital Future, WBGU German Advisory Council on Global Change 2019 https://
www.wbgu.de/en/publications/publication/towards-our-common-digital-future; The carbon fooprint of 
streaming video, IEA 2020 https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-
fact-checking-the-headlines; Tracking buildings: data centres and data transmission networks, IEA 2020 
https://www.iea.org/reports/tracking-buildings-2020/data-centres-and-data-transmission-networks; 

 Informaatiosektorin energian ja sähkönkäyttö Suomessa, ETLA 2020 https://www.etla.fi/julkaisut/
informaatiosektorin-energian-ja-sahkonkaytto-suomessa/; ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan 
ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportti, LVM 2020 https://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/162307

57 Training a single AI model can emit as much carbon as five cars in their lifetimes, MIT Technology 
Review 2019 https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/training-a-single-ai-model-
can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/

58 Bitcoin kuluttaa jo reilusti enemmän sähköä kuin koko Suomi, Helsingin Sanomat 2.3.2020 https://
www.hs.fi/talous/art-2000007835022.html; University of Cambridge Bitcoin Electricity Consumpti-
on Index: https://cbeci.org/

59 Pärssinen, M. Demystifying environmental impact of ICT, Technology for Climate -TEK-seminaari 2019 
https://www.tek.fi/fi/tekniikka-tulevaisuus/kestava-yhteiskunta/tek-vs-ilmastonmuutos/technology-
climate
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syntyy varmasti ennemmin tai myöhemmin markkinoita. Suomesta löytyy osaamista ”vih-
reälle koodaamiselle”, mikäli sille löytyy markkinat.

Suuri osa kasvavasta ympäristökuormasta syntyy kuluttajapalvelujen kehittymisen myö-
tä. Kuitenkaan kuluttajat eivät ole tietoisia käyttämiensä digipalvelujen negatiivisista il-
masto- ja ympäristövaikutuksista, ja he kaipaavat ICT-palvelujen hiilijalanjäljestä enem-
män tietoa. Tätä tietoa tarvitaan nykyistä paremmin saataville, jotta kulutuspäätöksissä 
voidaan tehdä ilmastotietoisempia valintoja. Digitaalisille palveluille tulee luoda saman-
lainen kuluttajansuojalainsäädäntö kuin fyysisille tuotteille (vrt. elintarvikkeiden tuotese-
losteet). Digitaalisten tuotteiden tuotekuvauksiin tulee sisällyttää yksityisyyden suojan ja 
datankäsittelyn lisäksi myös palvelujen ympäristövaikutukset, erityisesti dataintensiivisis-
sä suoratoistopalveluissa ja laskentaintensiivisissä tekoälysovelluksissa.
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