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“Focusing on human rights in the digital age is key. Data 
collection is already happening on an industrial scale. 
States, political parties, various organizations and, in 
particular, businesses hold remarkably detailed and 
powerful information about us. More and more aspects 
of our lives are being digitally tracked, stored, used – and 
misused. Just think, all of us here today with a 
smartphone will have created a digital trail leading right 
to this room.” 
- Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 17 October 
2019
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 MyData. 
ihmiskeskeistä 
henkilötiedon 

hallintaa



Imagine if you felt 
that ...

My personal 
data makes my 
everyday easier 

and better.

I trust that my 
personal data 

is used 
ethically.

Together with 
others, I am a 

powerful actor  
and my choices 

matter.



The core idea of MyData is that 
individuals should have agency to 
in control data about them.

The MyData approach aims at 
strengthening digital human rights 
while opening new opportunities for 
businesses to develop innovative new 
services based on personal data and 
mutual trust.

MyData in a nutshell



Ihmiset saavat 
arvoa heitä 
koskevasta 
datasta ja 

voivat päättää 
sen käytöstä

Organisaatioille 
reilu ja eettinen 
datan käyttö on 
aina kaikkein 
houkuttelevin 

vaihtoehto



mydata.org/declaration
MUODOLLISISTA →
KÄYTÄNNÖLLISIIN OIKEUKSIIN

TIETOSUOJASTA →
TIEDOLLA VOIMAANTUMISEEN

SULJETUISTA →
AVOIMIIN EKOSYSTEEMEIHIN
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Lots of data 
usage

Less usage of 
personal data

Weak
Data Protection

Strong
Data Protection

Comply with the GDPR

People decideOrganisations decide

Old paper times



BUSINESS
LEGAL
TECH
SOCIETY



Vahvistaa yksilöiden 
oikeuksia ja tieto- 

suojaa;  yhden- 
mukaistaa 

lainsäädäntöä

Mahdollistaa uusia 
henkilödataan 

pohjautuvia palveluja

Vahvistaa yksilön 
oikeuksia ja parantaa 

luottamusta dataa 
käsitteleviin 

organisaatioihin

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen* ja MyData:n tavoitteet osin yhteneviä
*EU General Data Protection Regulation (GDPR)





MyData is relevant in local, national, regional levels



“Kansalaisten oikeutta omaan digitaaliseen 
tietoon ja yksityisyyden suojaan 
vahvistetaan. Yksilöille luodaan mahdollisuus 
hallita omia julkisissa tietojärjestelmissä 
olevia henkilötietojaan omadata-periaatteen 
mukaisesti ja antaa lupa niiden käyttöön 
muissa palveluissa.”

MyData
Suomen hallitusohjelmassa

Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019 (s. 182)

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/13883062/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+3.6.2019.pdf/e60d2023-3596-daee-05db-d36c96e629fa/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+3.6.2019.pdf.pdf?version=1.0&download=true


MyData on tunnistettu liikkeenä, joka 
pyrkii saamaan: ”...yksityishenkilöiden 
käyttöön välineitä ja keinoja päättää itse 
yksityiskohtaisesti, mitä heidän tiedoillaan 
tehdään. Tästä on luvassa merkittäviä etuja 
yksilöille, olipa kyse terveydestä ja 
hyvinvoinnista, henkilökohtaisista 
raha-asioista, pienemmästä 
ympäristöjalanjäljestä, pääsystä julkisiin ja 
yksityisiin palveluihin tai omien tietojen 
käytön valvonnasta ja seurattavuudesta.”

MyData
Euroopan datastrategiassa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=FI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=FI


The regulation clarifies the role of data 
intermediaries, building trust in these 
intermediaries and setting the direction for 
data governance, similar to what GDPR did 
for data protection. The regulation will have 
a strong influence in the nascent market. 

MyData
and the Data Governance Act



Forces shaping the future of data economy: 
The need for European Way 

Human-centric, ethical and responsible data sharing 



Keskustan tietoyhteiskuntalinjaus 
2018

Keskustan mielestä oikeus omaan dataan eli omiin henkilötietoihin on rinnastettava 
digitaalisen ajan ihmisoikeudeksi. Data on tietoyhteiskunnan tuotannontekijä samalla 
tavalla kuin työvoima tai pääoma sata vuotta sitten. Eri näkökulmat yhdistyvät 
myData-ajattelussa, jonka ytimessä on vahvistaa yksilön mahdollisuuksia hyödyntää itse 
omaa dataansa ja hallita kuinka sitä kerätään ja käytetään.

Kokoomuksen digipoliittinen 
ohjelma 2019

Omadata (MyData) on termi, joka viittaa ilmiöön ja ajattelutavan muutokseen, jossa 
henkilötietojen hallintaa sekä käsittelyä pyritään kehittämään ihmiskeskeisempään 
suuntaan. Termillä myös viitataan henkilötietoihin resurssina, jota kansalaiset voivat 
aktiivisina toimijoina hyödyntää ja täten lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään 
koskevien tietojen käyttöön.

Vasemmistoliiton 
tulevaisuusohjelma 2018 (s. 52)

Uusien palveluiden myötä on arvioitava uudelleen yksilön  yksityisyyden suojaa ja 
mahdollisuutta hallita omia tietojaan. Omadata-ajattelun lähtökohtana on ihmisten oikeus 
päättää miten ja missä omat tiedot säilytetään, luvittaa tietojensa katselua ja käsittelyä 
sekä halutessaan poistaa tietyn palveluntarjoajan hallussa olevia tietoja. Avoimet 
rajapinnat helpottavat myös eri palveluiden  samanaikaista käyttöä, kun kuluttaja voi itse 
päättää siirtää tietojaan palvelimelta toiselle. Jotta Suomi pärjää 
tietoyhteiskuntakehityksessä, sen tulee kehittää Omadata-periaatteeseen pohjautuvaa 
sääntelyä ihmisten digitaalisten perusoikeuksien parantamiseksi.

https://keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohjelmia-ja-linjauksia/Keskustan-tietoyhteiskuntalinjaus
https://keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohjelmia-ja-linjauksia/Keskustan-tietoyhteiskuntalinjaus
https://www.kokoomus.fi/digiohjelma/
https://www.kokoomus.fi/digiohjelma/
https://vasemmisto.fi/tavoitteet/muut-ohjelmat/tulevaisuusohjelma/
https://vasemmisto.fi/tavoitteet/muut-ohjelmat/tulevaisuusohjelma/


Data rights
=

Human rights



 MyData. 
Käytännössä

Positiivisia esimerkkejä









@peteanterobit.ly/Mukaan_yhteistyohon



  miks-it. 
Turvallinen 

mediaympäristö





 MyData. 
Tarinallista

mediakasvatusta 
lapsille?



ADA
MyData future superhero

A COMIC BOOK FOR CHILDREN, 
YOUNG PEOPLE & THEIR CARETAKERS

Humanizin
g data



WHO IS ADA?

Ada (2019-2100) is our future hero.
   

Her life is shaped by DATA, but she also is a 
major shaper of DATA.  

 





 MyData Global. 
ekosysteemin 
rakentajana



MyData Global ry
Perustettu 2018
Noin 500 jäsentä

… 100 organisaatiota
… yli 50 maasta

Nyt 30 paikallishubia 6 mantereella
6 kansainvälistä teemaryhmää



MyData Global
✓ International nonprofit
✓ Headquartered in Finland
✓ Founded in 2018
✓ 500 members

… from over 50 countries
… including almost 100 organisations

✓ 27 local hubs on 6 continents
✓ Emerging international thematic groups
✓ Organiser of the leading personal data conference





Local Hubs



mydata.org/declaration
mydata.org/papers

mydata.org/slack
mydata.org/join



Read more: www.mydata.org 

Thank you!
Teemu Ropponen

General Manager, MyData Global
teemu@mydata.org, @troppone, @mydataorg

www.mydata.org

http://www.mydata.org
mailto:teemu@mydata.org


Kaupunki OmaData 
operaattorina



Kaupunki OmaData 
Operaattorina-hanke
• Rahoitusmuoto: Valtionavustus, VM Digitalisaation kannustinjärjestelmä

• Tuki: 2,65 MEUR

• Kesto: 1.2.2020 – 30.11.2021 

• Osallistujat ja yhteyshenkilöt:

• Helsinki (hankekoordinaatio) – Mika Leivo, Johanna Pasilkar (pp)

• Espoo: Wilhelmiina Griep

• Turku: Päivi Penkkala

• Oulu: Ari Ylinärä

• Viestintä: kaupunkien kanavien kautta – digi.hel.fi
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https://digi.hel.fi/


Kuntien digitalisaation 
kannustinjärjestelmä

18.3.2021 Lähde: https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma 45

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen 

uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. 

Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden 

toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Hankkeiden on oltava kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua 

ja vaikuttavuutta parantavia. 

 Huomioitava mitä laki julkisen hallinnon sähköisen asioinnin yhteisistä tukipalveluista ja laki 

digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (ns. digipalvelulaki) edellyttävät kunnilta. 

https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma


Hankkeen sidosryhmiä

18.3.2021

https://www.smashhit.eu/newsroo
m/

Toimialat, liikelaitokset

https://www.smashhit.eu/newsroom/
https://www.smashhit.eu/newsroom/


Mitä hankkeessa tehdään? 

18.3.2021 47

Hankkeessa parannetaan 
Suomen suurimpien 
kaupunkien 
kyvykkyyksiä 
kaupunkilaisdatan 
käytössä



Hankkeen tavoitteet 
kaupunkilaisen näkökulma

❖  OmaDatan ratkaisut helpottavat kuntalaisten arkea yhdistämällä  eri 

toimijoiden keräämiä tietoja keskenään.

❖  Yhtenäiset toimintatavat ja OmaData periaatteiden mukaan toteutetut 

palvelut mahdollistavat digitaalisen asioinnin ja palveluiden saatavuuden yli 

kaupunkien ja valtioiden rajojen. Palvelut ovat hyödynnettävissä sekä 

yrityksille ja yhteisöille.

❖  Analysoitu tieto mahdollistaa nykyistä paremmat ja tarvetta ennakoivat 
palvelut

18.3.2021 48



Mitä hyötyä kaupungeille on 
hankkeesta?

18.3.2021 49

❖  OmaDatan ratkaisut mahdollistavat asiakaslähtöisemmät palveluprosessit 

kuntalaisille

❖  Yhtenäiset OmaData (MyData) periaatteiden mukaan toteutetut määritykset ja 

toimintatavat mahdollistavat kuntalaisten digitaalisen asioinnin yli kuntarajojen

❖  OmaData edistää kuntien tiedolla johtamisen kyvykkyyden kasvua ja kehitystä 

digitalisaation kautta lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi

❖  Avainasemassa on kaupunkilaisten suostumukseen perustuva datan käyttö.

❖ Mahdollistaa ennakoivat, proaktiiviset palvelut



Miksi kaupunkien rooli on tärkeä?
• Kaupungit käyttävät tietoja ihmisten omien etujen mukaisesti
• Luottamus kaupungin ja kaupunkilaisen välillä: kaupunkilaisen tulee 

ymmärtää, miten kaupunki dataa käyttää. 
• Kaupungit keräävät kaupunkilaisista paljon dataa
• Ongelma: data on hajallaan ja sitä on usein vaikea saada käyttöön sinne, 

mistä siitä olisi eniten hyötyä. 
• Kaupungit eivät myöskään käytä dataa ilman asukkaan lupaa.

• Suostumuksenhallinta kaupunkilaisille: selkeät ja ymmärrettävät 
suostumukset datan käyttöön, jotta ihminen ymmärtää, mihin suostuu.

• Kaupunkien vahvuudet datan käyttäjinä ovat valtavissa jo kerätyissä 
tietomassoissa ja siinä, että kaupunkeihin luotetaan datan käyttäjinä. 

• Datan eettisesti kestävä ja läpinäkyvä käyttö

18.3.2021 50



Tuotokset
• Kaupungille luodaan 

OmaData-operaattorikyvykkyys vuoden 
2021 loppuun mennessä. 

• Kaupunkilaiset saavat itse lisäarvoa 
kaupungin keräämien tietojen käytöstä. 

• He voivat itse tarkastella, mitä tietoa heistä 
on kerätty ja mihin sitä käytetään. 

• Esimerkki: jos henkilö antaa kaupungille 
suostumuksen kirjastopalveluissa kerätyn 
datan käyttöön, voi kaupunki suositella sen 
pohjalta kaupungin järjestämiä datan 
perusteella asukasta todennäköisesti 
kiinnostavia kursseja.

18.3.2021 51



Tuotokset
•Tuotoksena syntyy laaja selvitys OmaDatan 
hyödyntämistä kaupungin palveluissa. 
•Selvitys kattaa kunnan ydinprosessit: 
asiakkuuksien hallinnan, palveluiden 
järjestämisen ja palvelutuotannon sekä 
soveltuvin osin tukiprosessit
•Selvityksessä etsitään asukaslähtöisesti 
kunnan palveluista käyttötapauksia ja 
tilanteita
•Lähtenyt liikkeelle esiselvityksenä 
•Keväällä 2021 alkavat laajat konsultaatiot: 
kaupungit, kuntalaiset, yhteisöt, yritykset
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Tuotokset
1. toteutetaan keskitetty 

palvelu, joka hakee 
statustiedon 
Koski-opiskelijarekisterin 
rajapinnasta.

2. toteutetaan asiointitilin mvp.

3. Principles for a 
human-centric, thriving 
and balanced data:n 
kaupunkikohtainen 
toteutussuunnitelma ja 
toimenpideohjeistus. 



Oulun kaupungin 
strategiset lähtökohdat

• Oulun kaupunki laatinut kaupunkistrategian pohjalta Digitaalinen 
Oulu –toteutusohjelman. 

• Ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa Oulun 
kaupungin palvelujen vaikuttavuutta digitalisaatiota ja dataa 
hyödyntämällä. 

• Lisäksi tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa 
digitalisaation ja kehittäjäkumppanuuden kautta. 

• Oulun kaupungin asettamat tavoitteet tarkoittavat mm. 
• Kaupunki hyödyntää käytettävissä olevan tiedon tehokkaasti 

kuntalaisten palveluissa, johtamisessa ja kehittämisessä. 
• Keskeinen toimenpide on edistää toimijoiden välistä 

tiedonsiirtoa ja yhteentoimivuutta ja sitä kautta helpottaa 
ihmisten arkea. 

• Omadata-toimintamallien kehittäminen tukee Digitaalinen 
Oulu –ohjelman tavoitteiden toteuttamista.



Tiedotteita:

• https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-haluaa-kayttaa-ka
upunkilaisdataa-asukkaiden-hyvaksi-asukkaiden-ehdoilla

• Helsinki liittyy kansainväliseen MyData Global -verkostoon | Helsingin 
kaupunki

• Suomen suurimpien kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä 
kaupunkilaisdatan käytössä parannetaan valtion rahoituksella | 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia (sttinfo.fi)
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https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-haluaa-kayttaa-kaupunkilaisdataa-asukkaiden-hyvaksi-asukkaiden-ehdoilla
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-haluaa-kayttaa-kaupunkilaisdataa-asukkaiden-hyvaksi-asukkaiden-ehdoilla
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-liittyy-kansainvaliseen-mydata-global-verkostoon
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-liittyy-kansainvaliseen-mydata-global-verkostoon
https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-suurimpien-kaupunkien-teknisia-kyvykkyyksia-kaupunkilaisdatan-kaytossa-parannetaan-valtion-rahoituksella?publisherId=60590288&releaseId=69882569
https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-suurimpien-kaupunkien-teknisia-kyvykkyyksia-kaupunkilaisdatan-kaytossa-parannetaan-valtion-rahoituksella?publisherId=60590288&releaseId=69882569
https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-suurimpien-kaupunkien-teknisia-kyvykkyyksia-kaupunkilaisdatan-kaytossa-parannetaan-valtion-rahoituksella?publisherId=60590288&releaseId=69882569


KYSYMYKSIÄ ?

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö 
Johanna Pasilkar
johanna.pasilkar@hel.fi

mailto:johanna.pasilkar@hel.fi


Ready!?



MyData vs. Open Data
Freedoms Open Data

(= subset of public data)
MyData
(=subset of personal data)

Use Freedom of anyone 
to use

Freedom for me to use

Build on Freedom of anyone 
to build on

Freedom for me to build 
on

Share Freedom of anyone 
to share

Freedom for me to 
share


