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PÄÄKIRJOITUS

Vastuullinen datankäyttö  
on tulevaisuudessa entistä  
tärkeämpää

 Viimeistään Vastaamo-tietomurto herätti 
meidät toivottavasti siihen, kuinka tekno-
logia on sulautunut arkeemme ja kuinka 
riippuvainen yhteiskuntamme on digitali-

saatiosta, datasta ja sen hallinnasta. Digitaalisuuden 
myötä jatkuvasti kasvava datan määrä muokkaa ja 
uudistaa hoitokäytäntöjä ja tutkimusta, mutta haas-
taa meitä myös luomaan säännöt ja käytänteet, joil-
la digiajan luottamus varmistetaan. Meidän on tun-
nustettava, että fyysinen ja digitaalinen maailma ovat 
yhtä, mutta niitä ei voi hallita samalla tapaa. Digitali-
saatioon ja datan hyödyntämistapoihin vaikuttami-
nen kuuluu meille kaikille, ei yksin teknologia-am-
mattilaisille.

Tulevaisuuden hyvinvointi pohjautuu 
dataan, digitalisaatioon ja potilaiden 
itsensä tuottamaan dataan
Kotona tapahtuva mittaaminen ja elintapojen jatku-
va seuranta muodostavat tärkeän, perinteisiä tietoja 
rikastavan tietosisällön hoitokäytäntöjen suunnit-
teluun. Älylaitteiden ja teknologian myötä hoito ja 
hoiva ulottuvat koteihimme ja elinympäristöömme. 
Paremmasta datan käytöstä hyötyvät niin dataansa 
jakavat ihmiset, tutkimuslaitokset, yritykset kuin jul-
kisten palvelujen kehittäjät. 

Sitra selvitti itsensä mittaamiseen tarkoitettujen 
älylaitteiden käyttöä sekä ihmisten suhtautumista 
niiden tuottamaan dataan ja sen hyödyntämiseen 
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neljässä Euroopan maassa. Kantar TNS Oy toteut-
ti Puettavat älylaitteet -kyselyn kesä-heinäkuussa 
2020 Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa ja Suo-
messa. Vastaajia oli yhteensä yli 4000 eli 1000 hen-
kilöä kustakin maasta. Tulokset ja koko tutkimusai-
neisto on löydettävissä Sitran sivuilta (Sitran kysely-
tutkimus 2020).

Sitran tutkimuksen kaikista vastaajista puolet 
käyttää tällä hetkellä erilaisia aktiivisuusmittareita. 
Eniten mittaamisessa hyödynnetään älypuhelimien 
sisältämiä sovelluksia. Kuntoa ja yleistä hyvinvoin-
tia mitataan aktiivisemmin kuin suoraan terveyteen 
liittyviä asioita. Kunnon lisäksi mitataan energianku-
lutusta, sykettä, unta ja painoa. Hyvinvointiaan mit-
taavat kokevat saaneensa mitatusta tiedosta hyötyjä. 
Kaikista vastaajista 40 prosenttia kertoo motivoitu-
neensa liikkumaan enemmän tai paremmin, kun lä-
hes viidesosa on muuttanut ruokailutottumuksiaan 
terveellisemmiksi. Myös vastuunotto omasta hyvin-
voinnista ja itsensä kuuntelu lisääntyivät. 

Kustannuspaineet ja lääkehoidon kehitys ovat luo-
neet tarpeen sille, että terveydenhuoltoa kyetään ke-
hittämään nykyistä ennaltaehkäisevämmäksi ja yk-
silöllisemmäksi, mutta erityisesti yksilön itsensä ke-
räämän datan hyödyntäminen terveydenhuollossa ja 
terveyspalveluissa on edelleen hyvin rajallista, vaik-
ka halukkuutta datan jakamiseen olisikin. Sitran tut-
kimuksen mukaan kaikista vastaajista jopa 43 pro-
senttia olisi valmis jakamaan tietojaan tutkimusor-
ganisaation kanssa, jos siitä olisi suoraa tai epäsuoraa 
hyötyä itselle tai muille. Omalle lääkärille tai sairaan-
hoitajalle tietojaan olisi valmis jakamaan tai näyttä-
mään yli puolet (52 prosenttia) kaikista vastanneista. 
Vastaava luku apteekkien kohdalla oli 40 prosenttia, 
ravintoneuvojan kohdalla 42 prosenttia, henkilö-
kohtaisen kuntovalmentajan kohdalla 37 prosenttia 
ja terveyspalveluja välittävien yritysten kohdalla 25 
prosenttia. Vakuutusyhtiöille ja lääkeyrityksille tie-
tojaan olisi valmis luovuttamaan vain alle viidennes, 
18 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös motivaatiotekijöitä. Oman kiinnostuksen lisäk-
si käyttäjät mainitsivat vahvan yksityisyyden suojan, 
käyttöönoton helppouden ja pääsyn omaan dataan 
motivaatiota lisäävinä tekijöinä. 

Huhtikuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa tut-
kittiin amerikkalaisten potilaiden tuottaman terve-
ystiedon (Patient-generated health data, PGHD) 
merkitystä kroonisten sairauksien diagnosoinnissa 
ja hoidossa (Austin ym. 2020). Julkaisussa esitellyssä 
tutkimuksessa sensori- ja mobiililaitteet olivat ylei-
simmin käytettyjä seurannan välineitä, puettavien 

älylaitteiden tai lääketieteellisten laitteiden sijaan. 
Tyypillisesti laitteilla mitattiin fyysistä aktiviteettia, 
mielialaa ja nukkumista, yli puolet tutkituista ilmoit-
ti seuraavansa näitä asioita päivittäin. Perinteisissä 
hoitoprosesseissa nämä elämänlaatuun vaikuttavat 
asiat jäävät helposti mittaamatta – uuden teknolo-
gian keinoin hoidoista on mahdollista tehdä vuoro-
vaikutteisempia. Myös tässä tutkimuksessa tekno-
logian yhteentoimimattomuus todettiin keskeiseksi 
tiedon hyödyntämisen esteeksi. Vain 35 prosentissa 
tutkituista tapauksista itseraportoitu data yhdistet-
tiin, useimmiten manuaaliprosesseilla, potilastieto-
järjestelmän dataan. 

Vaikka Suomessa digitalisaation lähtökohdat ovat 
monin verroin parempia kuin USA:ssa, on myös tääl-
lä lisättävä ymmärrystä uusista teknologioista ja nii-
den käyttöönottoa on tuettava myös politiikkatoi-
min. Potilaiden itsensä tuottaman datan on yhdis-
tyttävä aiempaa helpommin hoitopolkuihin ja kliini-
sen päätöksenteon tukeen. Jatkossa potilaiden itsensä 
tuottama data ei ole vain terveyden ylläpitoa ja hy-
vinvointia, vaan enenevissä määrin yhtä paljon ter-
veysdataa kuin potilastiedot. 

Mikä on yritysten rooli 
luottamuksen varmistamisessa?
Olen viime aikoina seurannut tiiviisti keskustelua 
teknologiaetiikasta ja vastuullisesta ja läpinäkyvästä 
datan käytöstä. Aivan kuin hoidon etiikka luo raa-
mit toiminnalle, tulisi myös digitaalinen etiikka ot-
taa vakavasti digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa. 

Kaikki lähtee johtamisesta ja organisaation kult-
tuurista, myös vastuullinen datan käyttö. Luottamus 
on digitaalisen transformaation keskiössä. Sen lunas-
tavan organisaation on oltava rehellinen ja totuuden-
mukainen, osattava viestiä aktiivisesti ja vaikutettava 
ammattitaitoiselta. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää 
ja asiakaskeskeistä. Lisäksi organisaation on oltava ta-
loudellisesti elinvoimainen ja sosiaalisesti vastuulli-
nen. Innovatiivisuus ei saa syrjäyttää tietoturvaa tai 
yksityisyyden suojan vaatimuksia. Myös digitaalisia 
palveluita voidaan kehittää empatian, vastuunkan-
non, kompetenssien ja luottamuksen kautta. Kaikki 
neljä tekijää ovat sidoksissa toisiinsa. Empatia ilman 
vastuunottoa ei merkitse mitään. Vähän kuin pyy-
täisi anteeksi sitä oikeasti tarkoittamatta. Toisaalta 
vastuunotto ilman empatiaa on mekanistista. Re-
gulaatio määrittelee vähimmäistason toiminnalle, 
mutta regulaation asettaman pakon sijaan luotta-
muksen lunastamisen tulisi perustua aitoon haluun 
tehdä niin. Empatia, vastuunkanto ja osaaminen ra-

kentuvat luottamuksen päälle. Vastuunkanto on hy-
västä, mutta jos et osoite sitä teoilla, menettävät si-
dosryhmät nopeasti luottamuksen toimintaasi (Bu-
ytendijk ym. 2019).

Sitra rakentaa nykyistä reilumpaa 
datan käytön tulevaisuutta
Sitran reilun datatalouden IHAN-hankkeessa etsi-
tään lääkkeitä nykyisten dataa hyödyntävien liike-
toimintamallien haasteisiin. Erityisesti tavoitteena 
on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailuky-
kyä tasaamalla datamarkkinoiden kilpailuasetelmaa 
suurten ja pienten yritysten välillä sekä lisätä läpinä-
kyvyyttä yksilödatan hyödyntämiseen. Erityisesti ha-
lutaan varmistaa, että sekä yksilöillä että yrityksillä 
on oikeus ja työkaluja päättää datansa keräämiseen 
ja käyttöön liittyvistä asioista.

Pääväitteemme on, että tulevaisuuden menesty-
vät digitaaliset palvelut perustuvat uudenlaisiin lii-
ketoimintamalleihin, pohjautuvat luottamukseen ja 
tuottavat arvoa kaikille: yrityksille, yksilölle ja yhteis-
kunnalle. Tämän mahdollistamiseksi teemme paljon 
töitä eri yhteistyötahojen kanssa.

Keskeistä tällä hetkellä on luoda uusia työkaluja 
ja menetelmiä niille organisaatioille, jotka haluavat 
toimia vastuullisemmin myös digitalisaation ja da-
tan käytön suhteen. Aidosti ihmislähtöisessä yritys-
toiminnassa kestävä datan käyttö ja hallinta on tiivis 
osa yritysvastuuta. Sitra julkaisi lokakuussa muistion 
(Sitran muistiojulkaisu 2020), jonka sisältö syntyi Sit-
ran ja Pohjoismaiden johtavan kestävän liiketoimin-
nan vauhdittajan FIBSin koordinoiman Data osaksi 
yritysvastuuta -työpajasarjan tuotoksena. Työ koh-
ti vastuullista datan käyttöä on vasta alussa, mutta 
muistiossa julkaisimme muun muassa datavastuul-
lisen yrityksen keskeiset tunnusmerkit: 

• Yritys on määritellyt datavastuun olennaiset tee-
mat tarkastelemalla dataan liittyviä mahdollisuuksia 
ja uhkia sekä oman toimintansa että sidosryhmiensä 
näkökulmasta.

• Yritys tuottaa datan avulla arvoa – jopa vastikkeet-
tomasti – oman toimintansa lisäksi ihmisille, yhteiskun-
nalle ja ympäristölle.

• Yritys on läpinäkyvä datan keräämisen, hallinnoin-
nin, hyödyntämisen, jakamisen ja hävittämisen suhteen.

• Yritys huomioi yksilön oikeudet yli laista tulevien 
vaatimusten.

• Yritys ymmärtää datavarantonsa, ja sillä on osaa-
mista niiden hyödyntämiseen.

• Yritys on määritellyt algoritmien ja tekoälyn kehit-
tämisen sekä hyödyntämisen eettiset periaatteet.

• Yritys kerää dataa tarkoituksenmukaisesti ja läpi-
näkyvästi sekä huolehtii datan elinkaaren hyvästä hal-
linnasta.

• Yritys jakaa dataa sidosryhmiensä kanssa.

Datan määrän kasvaessa sen hyödyntäminen ja 
hallinta ei ole enää IT-ammattilaisten asia, meistä jo-
kaisen, eri arkisissa rooleissamme, on herättävä poh-
timaan, miten digitaalisen ajan luottamus rakenne-
taan sisään järjestelmiimme sekä tapoihimme käyttää 
järjestelmiä ja niiden tuottamaa tietoa. 

➔ Jaana Sinipuro
Projektijohtaja, Ihmislähtöinen datatalous
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
jaana.sinipuro@sitra.fi
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