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Tiivistelmä: 

Henkilötietoon liittyvät taloudelliset mahdollisuudet ymmärretään yhä paremmin niin yritysmaailmassa kuin 
yksilöidenkin keskuudessa. Henkilötietoa pidetään yhtenä tietoyhteiskunnan merkittävimpänä 
tuotannontekijänä. Henkilötiedon hyödyntämisestä seuraava taloudellinen arvo kohdistuu tällä hetkellä 
kuitenkin vain harvoille markkinatoimijoille, minkä on pelätty johtavan jopa tietomonopoliksi luonnehdittuun 
tilaan. Erityisesti yksilön asema hänen henkilötietojensa hallinnan ja hyödyntämisen suhteen vaikuttaa 
heikolta.  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tarjoaa yksilölle juridisen perustan määrätä henkilötietojensa käyttämisestä, 
mutta ei ota kantaa henkilötiedon hyödyntämisestä seuraavan taloudellisen arvon kohdistumiseen. 
Henkilötiedon hallinnan ja hyödyntämisen ympärillä vallitsevaan epäselvään markkinatilanteeseen on pyritty 
puuttumaan esittämällä ratkaisuksi erilaisia tiedonhallintamalleja. Yhtenä vaihtoehtona tiedonhallintamalliksi 
on ehdotettu myös omistusoikeuteen perustuvaa henkilötiedon hallintaa, jonka tarkastelemista ei haluta 
ohittaa ottaen huomioon omistusoikeuden merkittävä asema markkinatalousyhteiskunnassa.  

Tiedon luonteeseen liittyvät helppo kopioitavuus, tiedon dynaamisuus ja vaikea määriteltävyys tekevät 
henkilötiedosta erityislaatuisen varallisuusobjektin. Henkilötiedon hyödyntämiseen liittyy myös sellaisia sekä 
yhteiskunnallisia että yksilöllisiä tavoitteita, jotka on huomioitava erilaisia tiedonhallintamalleja tarkasteltaessa.  
Henkilötietoon liittyvät erityispiirteet sekä ihmiskeskeisen tiedonhallinnan tavoitteet huomioon ottaen, valikoituu 
tarkastelun keskiöön lopulta henkilötiedon hallinnan yhtiöittämiseen perustuva tiedonhallintamalli, tieto-
osuuskunta.  

Tieto-osuuskunta on jäsentensä muodostama yhteisö, jonka tarjoaman alustan avulla yksilöt voivat hallita 
henkilötietojaan itsensä sekä yhteisön eduksi. Osuuskuntalaissa (421/2013) säännelty yhteisömuoto tarjoaisi 
laintasoisen viitekehyksen tieto-osuuskunnan toiminnan järjestämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan 
ensinnäkin, miten tieto-osuuskunta rakennetaan osuuskuntalain puitteissa ja toisaalta millaisia 
mahdollisuuksia osuuskunta yhteisömuotona tarjoaa tieto-osuuskunnan käytännön toteuttamiselle.  

Tutkimuksella pyritään näin vastaamaan yhteiskunnalliseen epäkohtaan oikeudellista tutkimusta hyödyntäen. 
Kun huomioidaan osuustoimintaan liittyvät yhteiskunnalliset edut, osuuskuntaan yhteisömuotona liittyvät 
ominaisuudet sekä osuuskuntaan laintasoisena järjestelmänä liittyvät mahdollisuudet, päädytään 
tutkimuksessa johtopäätökseen, jonka mukaan tieto-osuuskunta vaikuttaa lopulta hyvinkin luontevalta tavalta 
toteuttaa tutkimuksen tavoitteita vastaava ihmiskeskeinen tiedonhallintamalli. 
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1 Johdanto  

1.1 Tutkimuksen tausta  

 

Teollisessa yhteiskunnassa arvonluonti tapahtui pääasiassa aineellista pääomaa ja aineellisia 

raaka-aineita hyödyntäen. Tuotannontekijöissä on tapahtunut muutoksia, kun on siirrytty 

kohti tietoyhteiskuntaa, jossa arvonluonti perustuu yhä enemmän aineettoman pääoman 

hyödyntämiseen.1 Yksi merkittävimmin asemaansa kasvattava tuotannontekijä on 

henkilötiedot, joiden hyödyntämisen ympärille on rakentunut yksi maailman 

kannattavimmista markkinoista.2  

 

Henkilötiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa liittyy kuitenkin useita haastavia 

kysymyksiä tiedon hyödyntämisestä seuraavan taloudellisen arvon kohdistumisen kannalta. 

Aihetta tarkasteltaessa korostuu niin juridiset kuin eettisetkin näkökulmat. Tällä hetkellä 

henkilötietoihin liittyvä taloudellinen arvo ohjautuu lähinnä muutamalle henkilötietoja 

liiketoiminnassaan hyödyntävälle suurelle markkinatoimijalle, joiden dominoivan aseman 

on jopa pelätty johtavan tietomonopoliksi luonnehdittuun tilaan.3 Ongelmallista on, että 

kaikkein huonommassa asemassa henkilötiedon hyödyntämisen suhteen vaikuttaa olevan 

yksilöt, joita tiedot koskevat.  

 

Yksilön oikeuksista henkilötietojensa suhteen säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-

asetuksessa. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa yksilön mahdollisuuksia hallita ja 

suojata omia henkilötietojaan. Toisaalta asetuksella pyritään myös yritysten 

toimintapotentiaalin kasvattamiseen.4 Vaikka henkilötietojen ymmärretään olevan yhä 

enenevissä määrin vaihdannan kohteena, ei tietosuoja-asetus ota kantaa henkilötietoon 

liittyvän taloudellisen arvon kohdistumiseen. Taloudellisten oikeuksien voidaan 

perinteisesti ymmärtää kuuluvan oikeuden kohteen haltijalle – tässä tapauksessa sille, jolla 

on tosiasiallinen oikeus hallita henkilötietoja. Tällä hetkellä henkilötietoihin liittyvästä 

taloudellisesta arvosta hyötyy siis ennen kaikkea henkilötietoja keräävä taho, jolla on de 

facto omistusoikeuden kaltainen hallinta yksilön henkilötietoihin.  

 

 
1 Koski 2018, s. 3 ja Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, s. 4.  
2 Costa-Cabral – Lynskey 2017, s. 1-2 ja Koski 2018, s. 1.  
3 Stucke 2018, s. 275 ja Kuoppamäki 2018. 
4 COM(2018) 43, s. 1-4.  
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Vallitsevaa datataloutta leimaa henkilötiedon hallinnan pirstaleisuus ja edelleen 

henkilötietoon liittyvän taloudellisen arvon kohdistumisen epätasapainoisuus. Tilanne on 

laajasti tunnustettu ja henkilötiedon hallinnan ja hyödyntämisen tasapainoisemman 

jakautumisen edistämiseksi on syntynyt erilaisia ihmiskeskeistä henkilötiedon hallintaa 

edistäviä liikkeitä ja hankkeita. MyData on kansainvälinen liike, jonka tavoitteena on 

parantaa yksilöiden mahdollisuuksia päättää heitä koskevien tietojen hyödyntämisestä.5 

Tavoitetta edistämään on ryhtynyt myös mm. Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto), 

jonka vetämän IHAN-projektin tavoitteena on pyrkiä rakentamaan reilun datatalouden 

perustukset sekä luomaan valtioiden rajat ylittävät pelisäännöt ja ratkaisut kaikkien 

sidosryhmien tarpeet huomioivaan henkilötiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen.6 

 

Samalla kun pyritään ratkaisemaan kysymyksiä tiedon yksilökeskeisen hallinnan ympärillä, 

pyritään myös kehittämään liiketoimintamalleja, jotka pystyvät huomioimaan yksilön roolin 

datatalouden tasa-arvoisena toimijana. Kuluttajan roolin vahvistumista on pohdittu 

esimerkiksi suomalaisten elintarvikeketjujen järjestämisen yhteydessä.7 Aiheen ympärille 

on perustettu elintarvikkeiden reilua datataloutta edistävä AgriFood Data Space Finland -

hanke8, jolla voidaan parhaimmillaan luoda suomalaisille toimijoille ja 

elintarviketarjonnalle merkittävääkin kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.9 Hanke 

lähtee siitä, että kaikilla toimitusketjun osapuolilla on dataa, jota tulisi hyödyntää yhteisesti 

yhdessä sovituin säännöin. Myös kuluttaja on tällaisen dataekosysteemin osapuoli. Tarkoitus 

on, että datasta tulisi ruokaketjun uusi raaka-aine, joka tuottaisi lisäarvoa kaikille osapuolille. 

Tieto kerätään ja säilötään yhteen yhteiseen järjestelmään ja tiedon omistaja (henkilötiedon 

osalta se henkilö, johon tieto liittyy) päättää vapaasti, mille tahoille tietoa luovuttaa. 

Vastineeksi voi saada edelleen itselleen arvokasta tietoa.10  

 

Henkilötiedon hallintaa ja hyödyntämistä koskeva aihe on selvästi ajankohtainen. Myös 

ihmiset itse alkavat ymmärtämään heihin liittyvän tiedon arvon.11 Ennen kaikkea kyse on 

kuitenkin henkilötietoon liittyvän taloudellisen arvon oikeudenmukaisesta jakautumisesta. 

 
5 MyData – Our Mission.  
6 Sitra – IHAN-blueprint. 
7 Latvala ym. 2017, s. 1.  
8 AgriFood Data Space Finland -hankkeesta tarkemmin, ks. Pesonen 2020, Hyvärinen 2020a ja Hyvärinen 
2020b.  
9 Hyvärinen 2020a, s. 8. 
10 Hyvärinen 2020a, s. 11-16. 
11 Ks. esim. The Economist 2019.   
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Koska henkilötiedon hallitsemisella on selvä yhteys siitä saataviin hyötyihin, ratkaisuksi 

yksilön aseman parantamiseksi on jopa esitetty henkilötiedon omistusoikeuden kirjaamista 

lakiin.12 Tiedon luonteen vuoksi omistusoikeuden kohdistaminen henkilötietoon on 

kuitenkin haastavaa, eikä se välttämättä tarjoa ratkaisua yksilökeskeisen tiedonhallinnan 

tavoitteeseen. Edelleen ongelmaan on pyritty löytämään ratkaisua vaihtoehtoisten 

henkilötiedon hallintatapojen kautta. Liian usein on kuitenkin tyydytty vain kuvailemaan 

erilaisia mahdollisia tiedonhallintatapoja. Konkreettisempia esityksiä toimivien 

tiedonhallintamallien rakentamiseksi on suhteellisen vähän. Vielä vähemmän löytyy yksilön 

asemaa parantamaan pyrkiviä markkinoilla jo toimivia tiedonhallintamalleja.  

 

Näen siksi hyvinkin tarpeelliseksi tutkia tarkemmin tässä tutkielmassa esitettävää 

henkilötiedon hallintamallia, tieto-osuuskuntaa. Tieto-osuuskuntamallissa yksilö hallitsee 

henkilötietojensa hyödyntämistä, tieto-osuuskunta toimii tiedon hallinnan alustana ja tietoa 

hyödyntävät kolmannet osapuolet saavat yksilön määrittelemän oikeuden hyödyntää tämän 

tietoja omassa toiminnassaan. Tieto-osuuskunta voi sopia luovuttavansa tietoja kolmannelle 

osapuolelle ainoastaan tiettyä korvausta vastaan ja käyttää näin saamansa tuoton edelleen 

jäsentensä hyväksi. Tätä kautta myös yksilön on mahdollista hyötyä henkilötietoihinsa 

liittyvästä taloudellisesta arvosta.  

 

Useamman henkilön tuen saamalla organisaatiolla on luonnollisesti yksilöä paremmat 

mahdollisuudet puuttua henkilötiedon hyödyntämiseen liittyviin epäkohtiin. Lisäksi 

osuuskuntamalli tarjoaa valmiin yhteisömuodon tiedon hallintamallin toteuttamiseksi. 

Osuustoiminnan arvopohjaisuus mahdollistaa myös henkilötiedon hyödyntämiseen 

liittyvien eettisten näkökulmien huomioimisen hallintamallin rakentamisessa. 

Onnistuessaan tieto-osuuskunnalla on mahdollisuus tarjota yksilölle tiedon hallinnan alusta 

sekä valmiit toimintamallit yksilön omien tietojen hyödyntämisen avuksi.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää henkilötiedon hallintaan liittyvää oikeudellista 

kehystä sekä toisaalta tarkastella tieto-osuuskuntamallia yhtenä henkilötiedon 

yksilökeskeisen hallinnan ratkaisuna. Tutkimus on pääasiassa osuuskuntaoikeudellinen, 

 
12 Purtova 2017, s. 11.  
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mutta koska tieto-osuuskuntamallin rakentamisella pyritään vastaamaan henkilötiedon 

oikeudenmukaisen hallinnan järjestämiseen, on tutkimuksessa syytä selvittää aluksi 

henkilötiedon hallintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.  

 

Ensinnäkin tutkimuksella pyritään siis selvittämään, voiko henkilötietoa omistaa. Voiko 

tietoa ylipäätään omistaa niin, että omistajalla voisi olla toiset poissulkeva yksinoikeus 

tietoon? Henkilötiedon hallinnan yhtiöittämisen tarkastelemista olisi vaikea perustella 

ilman, että selvitetään ensin, onko tieto hallinnoitavissa omistusoikeuteen kuuluvan 

omistajan hallintaoikeuden13 nojalla. Omistusoikeuden soveltamisalan selvittämiseksi 

tulkitaan Suomen oikeusjärjestelmässä omaksuttua omistusoikeuden käsitettä. Samassa 

yhteydessä selvitetään tarkemmin myös henkilötiedon hyödykeluonnetta oikeuksien 

kohteena.  

 

Toiseksi tutkimuksessa selvitetään, miten osuuskuntamuoto soveltuu henkilötiedon 

hallintaan ja miten Suomen osuuskuntalaki soveltuu henkilötiedon yksilökeskeisen 

hallinnan palvelua tarjoavan tieto-osuuskunnan sääntelemiseen. Tarkoituksena on perehtyä 

osuuskuntalain tieto-osuuskunnan toiminnalle asettamiin puitteisiin sekä tarkastella, miten 

nämä puitteet tukevat ja toisaalta hankaloittavat tieto-osuuskunnan toimintaa. 

Tutkimuksessa keskitytään tieto-osuuskunnan toiminnan rakentamiseen liittyviin 

oikeudellisiin kysymyksiin, eikä näin ollen ole tarkoitus ottaa kantaa jokaiseen tieto-

osuuskunnan operointiin liittyvään oikeudelliseen kysymykseen.   

 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan joitakin tieto-osuuskunnan toiminnan kannalta keskeisiä 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Tietosuoja-asetuksen tavoitteet ovat osittain 

yhtenevät tieto-osuuskuntamallilla tavoiteltuihin päämääriin nähden. Tässä tutkimuksessa 

tietosuoja-asetus nähdään kuitenkin lähinnä työkaluna yksilökeskeisen hallintamallin 

toteuttamisessa, eikä sillä nähdä olevan itsenäistä merkitystä yksilölle tavoitellun tiedon 

hyödyntämisen tavoitteen saavuttamisessa.    

 

Henkilötiedon yhtiöittämistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa nimenomaan 

osuuskuntamuotoa hyväksikäyttäen. Merkittävin rajaus koskee näin ollen muita 

yhtiöoikeudellisia yritysmuotoja, joiden esitteleminen tässä tutkimuksessa ei ole tarpeen. 

 
13 Omistajan hallintaoikeudesta, ks. Zitting – Rautiala 1982, s. 210. Omistusoikeuden soveltamisalaa 
täsmennetään myöhemmin tämän tutkielman luvussa 2.3.   
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Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle jäävät tieto-osuuskunnan liiketoimintaan liittyvät muut 

kuin osuuskuntaoikeudelliset kysymykset, kuten vero-oikeudelliset kysymykset. Yhtä lailla 

ulkopuolelle rajataan henkilötiedon hallintaa koskevan tarkastelun yhteydessä muut 

varallisuusoikeudelliset kysymykset, kuten henkilötiedon disponointiin liittyvät 

kysymykset, esim. voiko henkilötietoa periä. 

 

1.3 Tutkimusmetodi ja lähdeaineisto  

 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena metodina toimii lainoppi.14 Suomalaisessa keskustelussa 

vakiintuneen lainopin määritelmän mukaan lainopissa on kyse oikeussäännösten 

systematisoimisesta ja tulkinnasta.15 Lainopin systematisointityössä tutkitaan ja jäsennetään 

oikeudenalojen käsitteitä ja oikeusperiaatteita sekä selvitetään oikeusnormien välisiä 

suhteita. Tulkintatyön tavoitteena taas on oikeussäännösten sisällön selvittäminen.16 

Lainopin tutkimuskohteena on voimassaoleva oikeus. Lainopin keinoja hyödyntämällä 

pyritään siis tulkitsemaan voimassaolevaa oikeutta ja tekemään edelleen kannanottoja siitä, 

miten oikeussäännöksiä tulisi kulloisessakin tyyppitilanteessa soveltaa.17  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään lainopillista metodia hyödyntäen, miten voimassaoleva 

oikeus suhtautuu henkilötiedon omistamiseen ja toisaalta, miten se soveltuu henkilötiedon 

hallintaa harjoittavan tieto-osuuskunnan sääntelemiseen. Lainopillista systematisointia 

tehdään läpi tutkimustyön. Systematisoimalla selvitetään eri oikeudenaloilla voimassaolevia 

käsitteitä ja oikeusnormeja sekä niiden merkitystä tieto-osuuskuntamallin sääntelemisessä ja 

pyritään näin muodostamaan oikeudellisia kannanottoja tutkimuskysymysten kannalta 

olennaisia käytännön tarpeita varten.18 Systematisointityöllä pyritään myös sitomaan yhteen 

eri oikeudenaloilla vallitsevia käsitteitä tavalla, jota laki ei välttämättä vielä ennestään tunne.  

Kyse on Aarnion esittämän mukaisesti lainlaatijan systematisointityön jatkamisesta19, mihin 

myös tässä tutkimuksessa pyritään. 

 

 
14 Lainoppia pidetään oikeustieteessä vallitsevana metodina, mutta sen lisäksi oikeustieteellisessä 
tutkimuksessa hyödynnetään mm. oikeusvertailua, oikeustaloustiedettä, oikeusteoriaa, oikeushistoriaa, 
oikeussosiologiaa sekä hermeneutiikkaa (Hirvonen 2011).   
15 Aarnio 1978, s. 52.  
16 Hirvonen 2011, s. 21-26.  
17 Timonen 1998, s. 12.  
18 Seppo Laakso on todennut lainopin tehtävästä seuraavasti: ”Oikeusdogmaattisen ajattelun tehtävänä on 
oikeudellisten kannanottojen muodostaminen käytännöllisiä tarpeita varten” (Laakso 2012, s. 445.). 
19 Aarnio 1989, s. 288-291. 
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Systematisointityö edellyttää rinnalleen huolellista tulkintatyötä. Tutkimuksen aiheet, 

henkilötiedon hallinta ja tieto-osuuskunta, sijoittuvat tutkimuskohteina useamman eri 

oikeudenalan piiriin. Tutkimuksessa tulkitaan niin osuuskuntaoikeuden kuin informaatio-

oikeuden ja varallisuusoikeudenkin alaan luettavien käsitteiden ja oikeussäännösten sisältöä. 

Tulkinnan lähtökohtana on lain sanamuodon mukainen tulkinta, jota tuetaan erityisesti lain 

esitöistä ilmenevillä kannanotoilla.  

 

Tutkimusta voidaan pitää pääasiallisesti osuuskuntaoikeudellisena tutkimuksena. 

Tutkimuksen keskeisimpinä lähteinä toimivat Suomessa voimassaoleva osuuskuntalaki 

421/2013 ja sitä koskeva hallituksen esitys HE 185/2012 vp. Aiempaa kansallista 

osuuskuntaoikeudellista tutkimusta on tehty verrattain niukasti20, vaikka osuuskuntien 

taloudelliset ja sosiaaliset liityntäkohdat luovat mielenkiintoisen alustan oikeudelliselle 

tutkimukselle. Osuuskuntaoikeudellisen tutkimuksen vähäisyydestä johtuen tässä 

tutkimuksessa on jouduttu tukeutumaan sen osuuskuntaoikeutta käsitteleviltä osin melko 

suppeaan lähdeaineistoon. Pääasiallisina kirjallisuuslähteinä on käytetty Mähösen ja Villan 

Osuuskunta (Mähönen – Villa 2014) ja Pöyhösen Osuuskunta ja osuuskuntalaki (Pöyhönen 

2013a) yleisteoksia sekä Pöyhösen artikkelia Residuaalioikeudet suomalaisessa 

osuuskunnassa (Pöyhönen 2013b). Lähdeaineiston niukkuuteen vaikuttaa edelleen se, että 

erityisesti tieto-osuuskunnat ovat vielä hyvinkin tuore yhteiskunnallinen ilmiö, eikä niistä 

juuri löydy oikeudellista tutkimusta. Kotimaista oikeudellista tutkimusta tieto-osuuskunnista 

ei ymmärtääkseni ole vielä ollenkaan, ja siksi tieto-osuuskuntamallin esittelemisen tukena 

on päädytty käyttämään joitakin ulkomaisia tieteellisiä artikkeleita. Ulkomaista kirjallisuutta 

ei kuitenkaan hyödynnetä lainopillisen tulkinnan taustalla.   

 

Osuuskuntaoikeudellisen tutkimuksen lisäksi tässä tutkimuksessa on kyse yksilökeskeisen 

henkilötiedon hallintaa koskevan oikeudellisen viitekehyksen perusteellisesta 

selvittämisestä. Jotta tieto-osuuskuntamallin tarkasteleminen on ylipäätään mielekästä, 

huomioon on otettava myös henkilötiedon hallintaa mahdollisesti koskeva muu oikeus. 

Omistusoikeuden käsitteen ulottumista henkilötiedon hallintaan tarkastellaan erityisesti 

esineoikeuden alan kirjallisuutta hyödyntäen. Myös henkilötietosuojasääntelyssä on 

osaltaan kyse yksilöä koskevan tiedon hallittavuuden parantamisesta, joten myös siitä 

seuraavat käsitteet ja oikeussäännökset ovat osa tutkimuksen kannalta merkittävää 

 
20 Pönkä 2017, s. 184.  
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kokonaisuutta. Henkilötietosuojanäkökulman osalta tutkimuksessa hyödynnetään erityisesti 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.  

 

Lainopin lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään oikeustaloustieteellisiä ja toisaalta 

oikeuspoliittisia näkökulmia. Oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa on kyse 

oikeusnormien taloudellisen tehokkuuden selvittämisestä sekä siitä, miten oikeuden sisältö 

vaikuttaa talouden toimintaan. Oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa voidaan hyödyntää 

taloustieteen argumentaatiota.21 Tässä tutkimuksessa oikeustaloustiedettä hyödynnetään 

tiettyjen keskeisten käsitteiden selvittämisessä. Apuna käytetään erityisesti 

kansantaloustieteellistä aineistoa. Oikeuspoliittinen näkökulma taas tulee esiin erityisesti 

nostettaessa esiin joitakin osuuskuntasääntelyyn liittyviä lainsäädännön tavoitteita. Lisäksi 

tutkimuksessa esitetään yksittäinen osuuskuntamallista tiedonhallintaa tukeva 

oikeuspoliittinen kannanotto osuuskuntalain nykytilasta niin kutsutun de lege ferenda -

tutkimuksen puitteissa. 

 

Tutkimuksen lähdeaineisto muodostuu oikeustieteen maisterin tutkielmalle ehkä hieman 

epätyypillisestä kokonaisuudesta. Esimerkiksi oikeuskäytäntöön ei ole voitu tämän 

tutkimuksen osalta viitata, sillä tutkimuksen kohde on vielä hyvinkin uusi yhteiskunnallinen 

ilmiö. Toisaalta on huomautettava, ettei osuuskuntaoikeudellisia ennakkotapauksia ole 

muutoinkaan juuri annettu.22 Toisekseen tutkimuksessa hyödynnetään jonkin verran 

ulkomaista aineistoa, ja siksi on korostettava, ettei kyse ole oikeusvertailevasta 

tutkimuksesta.23 Tutkielmassa esitetään lyhyesti kahden muualla toimivan tieto-

osuuskunnan toimintamalli tarkoituksena tukea lukijan ymmärrystä tieto-

osuuskuntakonseptista. Näillä viittauksilla sekä edellä mainituilla oikeustaloustieteellisillä 

ja oikeuspoliittisilla kannanotoilla on tarkoitus lähinnä monipuolistaa lainopillista 

tutkimusta.   

 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

 

 
21 Hirvonen 2011, s. 29 ja 54.  
22 Ks. Finlex.fi > Ennakkopäätökset. Asiasanalla osuuskunta löytyy 17 korkeimman oikeuden 
ennakkopäätöstä, joista tuorein on vuodelta 1996. Vrt. esimerkiksi asiasanalla osakeyhtiö ennakkopäätöksiä 
on annettu 558.  
23 Oikeusvertailun metodeista, ks. Husa 2017, s. 1088-1102. 
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Tutkimus rakentuu kahdesta pääteemasta, jotka ilmenevät myös tutkimuskysymysten 

kohdalla. Ensinnäkin tutkimuksessa jäsennetään henkilötiedon hallintaan liittyvää 

oikeudellista kehystä ja toisaalta pyritään ratkaisemaan henkilötiedon hallinnan ja 

hyödyntämisen ympärillä vallitseva epätasapaino esittämällä yksilön asemaa parantamaan 

pyrkivä tieto-osuuskuntakonsepti. Kyse on pyrkimyksestä vastata yhteiskunnalliseen 

epäkohtaan oikeudellista tutkimusta hyödyntäen.  

 

Tutkimuksessa on johdanto mukaan lukien 6 päälukua. Luvussa 2 taustoitetaan lyhyesti 

henkilötietoon liittyvän taloudellisen arvon merkittävyyttä ja keskitytään sen jälkeen 

muodostamaan käsitys siitä, mitä henkilötieto on, ja miten se soveltuu oikeuksien kohteeksi. 

Oman alaluvun muodostaa kysymys siitä, voiko henkilötiedon omistaa (luku 2.3). Luvussa 

3 tarkastellaan henkilötiedon omistamiselle vaihtoehtoisia henkilötiedon hallintatapoja ja 

päädytään niiden kautta esittelemään tarkemmin henkilötiedon yksilökeskeisen hallinnan ja 

hyödyntämisen tavoitteeseen vastaava tieto-osuuskuntakonsepti.  

 

Luku 4 rakentuu tieto-osuuskunnan toimintaa koskevan sääntelyn selvittämisen ympärille. 

Tarkoituksena on keskittyä tieto-osuuskuntamallin rakentamiseen liittyvien oikeudellisten 

kysymysten tarkastelemiseen. Luvussa 5 tarkastellaan sitä, miten osuuskuntamuoto lopulta 

soveltuu henkilötiedon hallintamalliksi ja toisaalta, miten osuuskuntalaki tukee tieto-

osuuskuntamallin toteuttamista. Lisäksi käydään läpi erilaisia tieto-osuuskuntamallin 

käytännön sovelluksia sekä kartoitetaan tieto-osuuskuntamallin tulevaisuuden näkymiä. 

Viimeisessä luvussa 6 tiivistetään tutkimuksen keskeisimmät aiheet ja vedetään yhteen 

tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset.  
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2 Henkilötieto varallisuuseränä  

2.1 Henkilötiedon taloudellinen arvo 

 

Euroopan unionin kuluttaja-asioiden komissaari Maglena Kuneva kuvaili henkilötiedon 

olevan ”uusi öljy” sekä ”digimaailman uusi valuutta” vuoden 2009 maaliskuussa 

pitämässään puheessa.24 Vertaus kuvastaa hyvin henkilötietoihin liittyvää merkittävää 

varallisuusarvoa. Erilaiset toimijat niin yksityis- kuin julkisomisteiset organisaatiot keräävät 

ja säilyttävät tietoja henkilöistä. Tietoja kerätään teollisessa mittakaavassa ja luovutetaan, 

jalostetaan sekä käytetään erilaisissa liiketoiminnoissa.25 

 

Henkilötietoja voidaan käyttää monin tavoin. Toisaalta niiden käyttöön liittyy riskejä, kun 

tietoja yhdistellään ja käytetään tarkoituksiin, joihin niitä ei ole alun perin tarkoitettu. 

Samalla henkilötiedon hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia. Henkilötiedon avulla 

palveluntarjoajat voivat kohdentaa palveluitaan vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin. 

Edelleen henkilötietoja voidaan hyödyntää myös yhteiskunnan tasolla käyttämällä tietoja 

esimerkiksi päätöksenteon perusteena.26 

 

Aikaisemmin henkilötiedon hyödyntämisen koettiin aiheuttavan yritykselle lähinnä 

pakollisia, henkilötiedon suojaamiseen liittyvästä sääntelystä seuraavia velvoitteita. 

Nykyisin henkilötietoon liittyvä markkina-arvo ymmärretään paremmin ja henkilötiedon 

hyödyntämisen mahdollisuudet ovatkin nostaneet tiedon arvottamisen useissa yhteyksissä 

jopa liiketoiminnan keskiöön.27  Esimerkiksi Facebookin markkina-arvo muodostuu ennen 

kaikkea sen hallinnassa olevista henkilötietokokonaisuuksista. Yhtiön tärkeimmän 

omaisuuserän voidaan katsoa muodostuvan sen hallinnassa olevista 1,5 miljardin ihmisen 

henkilötiedoista.28  

 

On käyty keskustelua siitä, tulisiko yritysten hallinnoimiin henkilötietoihin liittyvän 

varallisuusarvon näkyä yrityksen tilinpäätökseen sisältyvässä taseessa.29 Taseen tehtävä on 

 
24 Kuneva, SPEECH/09/156, s. 1.  
25 Tarkela 2016, s. 1. 
26 Honko ym. 2018, s. 17.  
27 Berggren blogi 2016. 
28 Tietoevry 2020.  
29 Ks. esim. Bloomberg 2019. 
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kuvata yrityksen taloudellista asemaa, eli osoittaa yrityksen omaisuuden arvon.30 Se, että 

henkilötiedoista seuraavaa varallisuusarvoa ei huomioida yrityksen taseessa voi johtaa 

tilanteeseen, jossa ei tiedetä, mikä osuus yrityksen markkina-arvon ja tasearvon erotuksesta 

muodostuu ennakoidusta tulevaisuuden arvonnoususta ja toisaalta yrityksen käytössä 

oleville henkilötiedoille laskettavasta arvosta.31 Henkilötietoon liittyvän varallisuusarvon 

kasvaessa entisestään, on vaarana, että tase menettää markkinoiden siltä edellyttämän 

informatiivisuuden tehtävän.  

 

Henkilötietoon liittyvä taloudellinen arvo voitaisiin teoriassa aktivoida yrityksen taseeseen 

kuten muukin aineeton omaisuus. Kirjanpitolain 1336/1997 (jäljempänä myös KPL) 5 luvun 

5a §:n toinen momentti oikeuttaa kirjanpitovelvollisen itse luoman aineettoman oikeuden, 

kuten immateriaalioikeuden, hankintamenon aktivoimisen. Edelleen kirjanpitolaki 

mahdollistaa lisäksi myös muiden, kuin kirjanpitolaissa nimenomaisesti mainittujen 

pitkävaikutteisten menojen kirjaamisen (KPL 5:11). Sillä, katsotaanko henkilötiedosta 

aiheutuva taloudellinen arvo kirjanpitolaissa tarkoitetuksi aineettomaan oikeuteen 

rinnastettavaksi varallisuusobjektiksi taikka muuksi pitkävaikutteiseksi menoksi, ei 

sinällään ole merkitystä. Joka tapauksessa henkilötiedon voitaisiin katsoa olevan 

kirjattavissa taseeseen, mutta henkilötiedolle olisi määritettävä sen taloudelliseen arvoon 

perustuva hankintameno.   

 

Henkilötiedon taloudellisen arvon määrittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Miten 

henkilötiedon arvon käy esimerkiksi silloin, kun tietoa jaetaan? Tiedon jakamisesta voi 

aiheutua arvon menetystä, mikäli tieto menettää merkitystään sen levittyä kaikkien 

saataville. Toisaalta esimerkiksi Facebookissa jaetun kuvan arvo voi hetkessä nousta 

huomattavastikin sen saavuttaessa suuren yleisön suosion. Tiedon luonne tekee 

henkilötiedosta mielenkiintoisen varallisuusobjektin, jonka yritykselle tuomaa 

varallisuusarvoa on hankala määrittää. Voimassaoleva kirjanpitolaki taikka siihen liittyvä 

käytäntö eivät myöskään nykyisellään edellytä henkilötiedon kirjaamista yrityksen 

 
30 Kaisanlahti – Leppiniemi 2016, s. 83. 
31 Yrityksen markkina-arvolla tarkoitetaan kansainvälisten arviointistandardien mukaisesti sitä määrää, jolla 
yrityksen pitäisi ”vaihtaa hallintaa arvopäivänä toisistaan riippumattomien ja transaktioon halukkaan ostaja- 
osapuolen ja myyjäosapuolen välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen, ja kun asioista perillä olevat 
osapuolet ovat toimineet huolellisesti ja ilman pakkoa” (IVS 2017:104). Tasearvolla tarkoitetaan yrityksen 
taseessa raportoitujen varojen ja velkojen erotusta, eli yleensä oman pääoman taloudellista arvoa (Seppänen 
2017, s. 367.). 
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omistukset osoittavaan taseeseen.32 Tämä puoltaa tulkintaa, jonka mukaan yrityksen ei voida 

tämän hetkisen oikeuden puitteissa katsoa omistavan henkilötietoja. Kun henkilötietoihin 

joka tapauksessa liittyy merkittävää varallisuusarvoa ja niillä käydään kauppaa, on 

perehdyttävä tarkemmin siihen, kuka ja miten henkilötietoja sitten voidaan hallita. 

 

2.2 Tietosuoja-asetus ja henkilötiedon määritelmä  

 

Tieto käsitteenä on monitahoinen ja sillä on osittain vakiintumaton merkitys niin suomen 

kuin englannin kielessä. Termien data, tieto, ja informaatio hajanaisuuden on esitetty 

johtuvan eri tieteenaloilla vallitsevien lähestymisnäkökulmien, kuten 

historiallistietoteoreettisen ja informaatio- ja kommunikaatioteknologisen 

lähestymiskulman kohtaamisesta.33 Data ymmärretään kirjallisuudessa yleensä raaka-

ainetasoiseksi informaation kuljettajaksi, jota voidaan jatkojalostaa esimerkiksi data-

analytiikan keinoin. Informaatio ja tieto muodostuvat datan pohjalta.34 Henkilötiedon 

asettamisella data-informaatio-tieto akselille on merkitystä henkilötietoon liittyviä oikeuksia 

tarkasteltaessa, sillä tiedon arvoketjun eri vaiheissa olevaan tietoon voidaan liittää eri 

oikeuksia. Henkilötiedon sijoittaminen tälle data-informaatio-tieto akselille edellyttää 

rajanvedon tekemistä henkilötiedon ja ei-henkilötiedon välille.  

 

Henkilötietojen suojaa koskeva sääntely perustuu Euroopan unionin oikeuteen, ja siksi 

henkilötietosääntelyyn liittyviä käsitteitä tarkastellaan tässäkin eurooppalaisessa 

kontekstissa. Henkilötietojen suojaamisesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 

antamassa asetuksessa luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jäljempänä myös 

tietosuoja-asetus tai TSA).35 Tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 lähtien ja se on 

asetuksena suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Tietosuoja-asetuksen 

tavoitteiksi on mainittu henkilöiden oikeuksien vahvistaminen sekä uusien 

mahdollisuuksien tarjoaminen yrityksille takaamalla henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:n 

jäsenvaltioiden välillä.36 Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötiedon käsittelemiseen 

 
32 Koski 2018, s. 7.  
33 Tarkela 2016, s. 67. 
34 Tarkela 2016, s. 67-68 ja 74-75.  
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). 
36 COM(2018) 43, s. 1-2.  
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liittyvistä velvollisuuksista, mutta myös henkilölle kuuluvista oikeuksista. On esitetty, että 

henkilötietojen suojaan liittyvien oikeuksien lisäksi tietosuoja-asetuksen tulisi suojata myös 

henkilötietoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia.37 Nykyinen tietosuoja-asetus ei kuitenkaan 

ota kantaa henkilötietoon liittyvän varallisuusarvon kohdentumiseen. Päinvastoin tietosuoja-

asetus ei tunnu ollenkaan tunnistavan henkilötiedosta yksilölle itselleen kertyvää arvoa.38  

 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn sekä sellaiseen 

muuhun kuin automaattiseen käsittelyyn, jossa tietojen käsittelystä muodostuu rekisteri 

(yleinen soveltamisala).39 Tutkielman kannalta olennaista on ymmärtää, että tietosuoja-

asetusta sovelletaan käytännössä aina, kun henkilötietoja käsitellään yrityksen tai muun 

organisaation tietojenkäsittelyjärjestelmissä. Myös alueellinen soveltamisala on laaja: 

tietosuoja-asetusta sovelletaan Euroopan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 

henkilötietojen käsittelijän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, 

tapahtuuko käsittely EU:n alueella. Silloin kun rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä 

ei ole sijoittautunut unioniin, tietosuoja-asetusta sovelletaan joka tapauksessa, kun käsittely 

liittyy tavaroiden tai palveluiden tarjoamiseen unionin alueella oleville henkilöille tai 

unionin alueella olevien henkilöiden käyttäytymisen seurantaan (TSA 3 artiklan 2 kohta). 

Lisäksi EU:n ulkopuolelle sijoittautuneeseen rekisterinpitäjään saatetaan soveltaa tietosuoja-

asetuksen säännöksiä kansainvälisen julkisoikeuden lainvalintasääntöjen nojalla (TSA 3 

artiklan 3 kohta).  

 

Tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa määritellään asetuksen kannalta olennaiset käsitteet. 

Tietosuoja-asetuksen määritelmät ovat sitovaa unionin oikeutta, eikä niistä voida säätää 

kansallisesti toisin. Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaan 

henkilötiedolla tarkoitetaan: 

 

”kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, 

jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään 

luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 

erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, 

verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen 

 
37 Singh – Vipra 2019, s. 2.  
38 Honko ym. 2018, s. 19.  
39 Korpisaari ym. 2018, s. 50. TSA 2 artikla. 
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fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai 

sosiaalisen tekijän perusteella.” 

 

Määritelmän mukaan kaikki sellainen tieto katsotaan henkilötiedoksi, mikä liittyy jollain 

tapaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli rekisteröityyn. 

Artiklassa luetellaan tunnistetietoja, joiden avulla henkilö voi erityisesti olla tunnistettavissa. 

Lista ei siis ole tyhjentävä. Aiemmin voimassaolleen henkilötietodirektiivin 95/46/EY 

sisältämään tunnistetietojen listaukseen verrattuna tietosuoja-asetuksessa on huomioitu 

myös joitakin uuden teknologian mukanaan tuomia tunnistamiskeinoja.40 Tunnistetietoja 

koskevassa luettelossa on esimerkiksi nimenomaisesti mainittu sijaintitiedot ja 

verkkotunnistetiedot. Voidaan todeta, ettei henkilötiedon käsite ole ainakaan kaventunut 

henkilötietodirektiivin aikaisesta määritelmästä, ja siksi sitä tulkittaessa voidaan 

perustellusti hyödyntää myös henkilötiedon käsitettä koskevaa henkilötietodirektiivin ja sen 

nojalla säädetyn henkilötietolain 523/1999 mukaista tulkintakäytäntöä.41  

 

Henkilötieto voi olla suoraan tai epäsuorasti henkilöön liittyvää tietoa. Tieto on 

henkilötietoa myös silloin, kun sen voidaan muuhun tietoon yhdistämällä tunnistaa koskevan 

jotakin luonnollista henkilöä. Tiedon katsominen henkilötiedoksi voi siis riippua kulloinkin 

käsillä olevasta tilanteesta taikka asiayhteydestä.42 Tieto voi myös olla samaan aikaan 

henkilötietoa ja ei-henkilötietoa. Tietosuojatyöryhmä on lausunnossaan 4/2007 käyttänyt 

esimerkkinä talon arvoa koskevaa tietoa. Kun kyseistä tietoa käytetään kuvaamaan jonkin 

alueen arvoa, ei tieto täytä henkilötiedon tunnusmerkistöä. Mutta jos tietoa käytetään 

esimerkiksi kyseisen kiinteistön ostaneen henkilön verovelvollisuutta määritettäessä, talon 

arvoa pidetään henkilötietona.43 Silläkään ei ole merkitystä, onko tieto julkista tai salaista. 

Henkilötiedon ei tarvitse koskea ihmisen yksityiselämää tai olla millään tavalla 

arkaluonteista tai intiimiä. Vaikka henkilötietoja kerättäisiin internetistä, jossa se on 

 
40 Henkilötietodirektiivin (kumottu EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella) 2(1)(1) kohdassa henkilötiedolla oli 
määritelty tarkoitettavan ”kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä 
(”rekisteröity”) koskevia tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai 
epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.” 
41 Korpisaari ym. 2018, s. 49 ja 51. Henkilötietolaki on kumottu uudella, 1.1.2019 voimaan tulleella, 
tietosuojalailla 1050/2018. 
42 Korpisaari ym. 2018, s. 56-57.  
43 WP 29, 136, s. 9. Koska tietosuoja-asetuksessa määritelty henkilötiedon käsite ei ole ainakaan kaventunut 
henkilötietodirektiivin aikaisesta määritelmästä, voidaan tietosuojatyöryhmän tulkinnoille edelleen antaa 
painoarvoa.  
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kaikkien satavilla, on tietoa käsiteltävä tietosuoja-asetuksessa säädettyjen edellytysten 

mukaisesti.44  

 

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle rajataan 

anonyymit tiedot, eli tiedot ”jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

luonnolliseen henkilöön, tai henkilötie[dot], joiden tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 

rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole enää mahdollista”.45 Yritysten jatkojalostaessa 

henkilötietoja muuttuvat ne usein jossain vaiheessa anonyymeiksi, jolloin yksilön 

vaikutusmahdollisuudet tietoihinsa lakkaa. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa jatketaan 

kuitenkin, että mikäli tiedot voidaan jollain lisätiedolla yhdistää henkilöön 

(pseudonymisoidut tiedot) kyse on henkilötiedoista ja niiden käsittelemiseen liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet säilyvät henkilöllä. Pseudonymisoidun henkilötiedon 

tunnistettavuuden rajaa määritettäessä, tunnistettavuuden edellyttämän lisätiedon 

hankkimiseksi on otettava huomioon kaikki keinot, joita voitaisiin kohtuullisen 

todennäköisesti odottaa käytettävän henkilön tunnistamiseen.46 Tunnistettavuuden raja on 

häilyvä, sillä teknologian kehittyessä henkilötiedon tunnistaminen myös anonymisoidusta 

henkilötiedosta on jo pitkään tiedossa ollut ilmiö.47 Käytännössä henkilötiedon ja 

anonymisoidun tiedon erotettavuus riippuu siis käytössä olevasta ajasta ja teknologiasta. 

Näin ollen henkilötiedon käsitteen rajaaminen on hankalaa, mikä osaltaan vaikeuttaa 

henkilötietoon liittyvien omistus- ja hallintaoikeuksien kohdentamista.  

 

2.3 Voiko henkilötiedon omistaa? 

 

Yksi tutkimuksen taustalla vaikuttavista ajatuksista liittyy siihen, kuinka henkilö voisi itse 

hyötyä omista tiedoistaan. Omistusoikeuden ymmärretään antavan omistajalle laajan 

yksinoikeuden päättää omistusoikeuden kohteesta. Kohteen omistajalla on myös valta 

päättää kohteen luovuttamisesta eli omistajanvaihdoksesta (luovutuskompetenssi).48 Siksi 

monia kiinnostaa ajatus siitä, voisiko omat henkilötiedot omistaa. Henkilötietoihin liittyvät 

sääntelyinstrumentit koskevat kuitenkin lähinnä niiden käsittelyyn ja suojaamisen liittyviä 

sääntöjä. Mikään oikeusjärjestys ei tällä hetkellä tunnista henkilötiedon omistamiseen 

 
44 Korpisaari ym. 2018, s. 53.  
45 Tietosuoja-asetus johdanto-osa kohta 26. 
46 Tietosuoja-asetus johdanto-osa kohta 26. 
47 Purtova 2018, s. 7.  
48 Kaisto – Tepora 2012, s. 254.  
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liittyvää säännöstöä.49 Selvitänkin seuraavaksi, miten esineoikeudessa omaksuttu 

omistusoikeuden käsite soveltuu henkilötietoon kohdistuvien oikeuksien käyttämiseen.  

 

Esineoikeuden on perinteisesti katsottu käsittelevän aineelliseen kohteeseen eli esineeseen 

kohdistuvia oikeuksia, eli esineoikeuksia. Nykyisin esineoikeuteen määritellään kuuluvan 

myös varallisuusoikeudelliset sivullissuojakysymykset.50 Jotta sivullissuojaa koskevat 

kysymykset olisivat ylipäätään relevantteja, on ensin tunnistettava jokin esineeseen 

kohdistuva oikeus. Sivullissuojaa koskevat kysymykset ovat siis toissijaisia tässä 

tarkasteltavan esineoikeuden syntymiseen liittyvään kysymykseen nähden. Esineoikeudet 

on vakiintuneesti jaettu kahteen pääryhmään: omistusoikeuteen ja rajoitettuihin 

esineoikeuksiin. Omistusoikeuden luonteesta yleisoikeutena poiketen rajoitetut 

esineoikeudet antavat haltijalleen jonkun tietyn erikseen osoitetun oikeuden, kuten 

vuokraoikeuden tai panttioikeuden.51 Rajoitettuja oikeuksia voidaan tunnistaa muitakin. 

Esimerkiksi luovasti itsenäisesti ja omaperäisesti ilmaistuun tietoon voi kohdistua 

tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus; liikesalaisuuksia sisältävän tiedon paljastaminen 

voi olla kiellettyä; eikä henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain vastaisesti. Huomaamme, 

että erilaisia rajoitettuja oikeuksia voi kohdistua myös muihin kuin aineellisiin kohteisiin. 

Nämä oikeudet ovat yleensä kielto-oikeuksia: ne antavat oikeudenhaltijalle mahdollisuuden 

kieltää muita hyödyntämästä tietoa.52 Näiden oikeuksien yhteydessä ei kuitenkaan voida 

puhua omistajanasemasta. Oikeudet eivät kohdistu edellä mainituissa tilanteissa sen 

mukaan, kuka oikeuden kohteen omistaa. Seuraavassa on tarkoitus selvittää, voiko 

henkilötietoon kohdistua esineoikeudeksi luokiteltava omistusoikeus.  

 

Suomen oikeusjärjestyksessä omistusoikeus on pitkään ymmärretty periaatteessa 

”täydelliseksi, toiset poissulkevaksi yksinoikeudeksi esineeseen”.53 Omistusoikeuden 

määritelmästä ilmenee, että omistusoikeuden on perinteisesti katsottu voivan kohdistua 

ainoastaan esineeseen, eli yksilöityyn aineelliseen kohteeseen. Esineeksi on määritelty 

nimenomaan sellaiset yksilöidyt aineelliset kohteet, joihin ihmisellä voi olla 

 
49 Jurcys 2020, s. 1. 
50 Annola ym. 2012. Esineoikeus oikeudenalana: Nykyinen esineoikeus.  
51 Annola ym. 2012. Esineoikeus oikeudenalana: Esineoikeuksien perusjaottelu. 
52 Korpisaari ym. 2018, s. 21.  
53 Kartio 2001, s. 183. Vaikka omistusoikeuden käsitteen määritelmästä ilmenee omistajan laaja määräysvalta 
oikeuden kohteeseen, voidaan omistajan asemaa myös rajoitta erilaisten julkisten tai yksityisten intressien 
vuoksi. 
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määräysvaltaa.54 On siis selvää, että irtain esine ja kiinteistö katsotaan esineeksi, toisin kuin 

esimerkiksi ilma tai virtaava vesi. Niitä ei voi samalla tavoin yksilöidä, eikä niihin voi 

kohdistaa oikeudellista valtaa. Tältä osin esineelle asetetut kriteerit tuntuvat olevan 

johdonmukaisia. Esineen käsitteeseen yhdistetty aineellisuuden vaatimus ei toisaalta ole niin 

yksiselitteinen, sillä myös muita varallisuuskohteita on alettu pitää esineinä. Mm. Havansi 

on edustanut näkemystä, jonka mukaan aineellisilla esineillä ei pitäisi olla erityisasemaa 

varallisuusobjektien joukossa.55 Vaihdannan kohteena on yhä useammin jokin muu 

varallisuuskohde kuin aineellinen esine. Kun varallisuuskohteeseen liittyvän arvonnousun 

mahdollisuuden merkitys kasvaa entisestään, voidaan perustellusti kyseenalaistaa esineen 

aineellisuuden vaatimuksen tarpeellisuus. Esimerkiksi osakkeita ja muita arvopapereita 

kohdellaan jo esineoikeudellisessa mielessä esineinä.56 Katson näin ollen perustelluksi 

tarkastella esineen käsitteen soveltumista henkilötietoon olettaen tässä kohtaa esineeksi 

voitavan ymmärtää myös aineettomat varallisuusobjektit. 

 

Henkilötieto on luvussa 2.2 määritellyn mukaisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa. Tieto on hyödykkeenä hyvin erilainen ilmiö kuin 

aineellinen esine. Pohjimmiltaan tieto on vain kirjaimista tai numeroista koostuva 

kokonaisuus, joka asiayhteydestä irrallaan ei merkitse välttämättä mitään.57 Esimerkiksi 

auton rekisterinumerolla on tiedollista arvoa vasta, kun se tiedetään rekisterinumeroksi. 

Ilman kontekstia se olisi vain sarja erilaisia merkkejä. Jokainen henkilötieto on itsenäinen 

tieto-objekti, joka on viime kädessä yhdistettävissä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

henkilöön. Henkilötieto näyttää näin ollen täyttävän esineeltä vaadittavan yksilöitävyyden 

edellytyksen.  

 

Mikäli esineeltä ei edellytetä aineellisuutta, aineellisuuden kriteerin on katsottu voitavan 

korvata varallisuuskohteelta edellytettävällä kelpoisuudella olla taloudellisen vaihdannan 

kohteena.58 Kuten tässä tutkielmassa on esitetty, henkilötiedolla voi olla merkittävääkin 

taloudellista arvoa. Henkilötietoja kerätään ja hyödynnetään liiketoiminnassa monin eri 

tavoin. On siis selvää, että henkilötiedot voivat oikeassa kontekstissa olla taloudellisen 

vaihdannan kohteena. Lisäksi henkilötietoon voi kohdistua erilaisia oikeuksia, kuten 

 
54 Zitting – Rautiala 1982, s. 15.  
55 Havansi 1992, s. 77 ja Havansi 1975 s, 547-552.  
56 Annola ym. 2012. Varallisuusoikeus: Lähtökohdat. 
57 Al-Khouri 2012, s. 1.   
58 Annola ym. 2012. Varallisuusoikeus: Lähtökohdat. 
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aiemmin lueteltuja rajoitettuja oikeuksia, esimerkiksi henkilötietosuojasääntelyyn perustuva 

oikeus rajoittaa muiden pääsyä tietoihin.59 Henkilötieto voi siis lähtökohtaisesti olla myös 

ihmisen määräysvallan kohteena ja siihen voidaan kohdistaa erilaisia oikeuksia. Tässä 

esitetyn valossa ei ole sellaista käsitteellistä estettä, joka estäisi henkilötiedon tulkitsemista 

esineeksi. Henkilötieto on siis varallisuuskohde, joka voisi teoriassa olla myös 

esineoikeudeksi luettavan omistusoikeuden kohde.   

 

Omistusoikeuden kohdistuminen henkilötietoon ei kuitenkaan ole näin yksiselitteistä. Kuten 

todettu, omistusoikeus ymmärretään täydelliseksi, toiset poissulkevaksi yksinoikeudeksi 

esineeseen. Omistusoikeuden tunnusmerkkejä ovat täydellisyys, yksinomaisuus ja 

jakamattomuus.60 Tiedon perusominaisuus taas on, että sama tieto voi olla yhtä aikaa 

monella.61 Kaikki voivat esimerkiksi poimia internetissä saatavilla olevasta kuvasta 

ilmenevät henkilötiedot. Tietoa voidaan taloustieteen termein kutsua kilpailemattomaksi 

hyödykkeeksi: se, että joku tietää jotain ja käyttää sitä hyödykseen, ei estä toisia tietämästä 

ja hyödyntämästä samanaikaisesti samaa tietoa.62 Henkilötietoon kohdistuukin yleensä 

useampien osapuolten intressejä samanaikaisesti. Edellä luvussa 2.2 esitetyn mukaisesti 

henkilötieto voi myös muuttaa olemustaan riippuen sen käsittelytavasta, mikä vaikeuttaa 

henkilötiedon määrittämistä omistusoikeuden kohteena.  Henkilötiedon luonteeseen liittyvät 

helppo kopioitavuus, tiedon dynaamisuus ja sen vaikea määriteltävyys tekevät 

henkilötiedosta lopulta melko huonosti omistusoikeuden kohteeksi sopivan objektin.  

 

Sen lisäksi, että henkilötieto on edellä esitetysti kilpailematon hyödyke, henkilötietoa 

voidaan tarkastella myös sen julkista etua palvelevan luonteen näkökulmasta. Voiko 

henkilötieto olla julkinen hyödyke niin, ettei siihen liittyvästä omistusoikeudesta puhuminen 

olisi ylipäätään tarpeellista? Julkisina hyödykkeinä pidetään hyödykkeitä tai palveluita, 

joiden kuluttaminen ei estä muita kuluttamasta samaa hyödykettä. Julkinen hyödyke on 

kilpailematon, mutta samalla myös ei-poissuljettava hyödyke. Vaikka julkinen hyödyke on 

aina kilpailematon, kaikki kilpailemattomat hyödykkeet eivät välttämättä ole julkisia 

hyödykkeitä.  Kaikki hyötyvät julkisesta hyödykkeestä yhtä paljon siitä riippumatta kenen 

 
59 Pitkänen 2014, s. 207.  
60 Kartio 2001, s. 185.  
61 Pitkänen – Tiilikka – Warma 2013, s. 11.  
62 Pitkänen – Tiilikka – Warma 2013, s. 11.  
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hallinnoima hyödyke on. Julkishyödykkeitä ei siis ole kannattavaa tuottaa 

markkinavoimaisesti, ja siksi ne toteutetaan yleensä julkissektorin toimesta.63   

 

Teoriassa henkilötietoon liittyy sellaisia hyödyntämisnäkökulmia, jotka voisivat puhua 

julkishyödyke-luokittelun puolesta. Saadaanhan henkilötiedoista arvokasta tietoa 

yhteiskunnan kehittämiseksi (niin yksityisen kuin julkisen tahon suorittaman tiedon 

jalostuksen johdosta). Henkilötietoja voitaisiin hallita keskitetysti julkisen sektorin toimesta 

ja niitä voisi hyödyntää kaikki halukkaat. Henkilötiedot voivat jo tiedon luonteen johdosta 

olla yhtä aikaa monen tahon hyödynnettävänä. Henkilötiedot eivät myöskään itsessään 

lakkaa tai lopu muiden kulutuksen seurauksena, joten niihin liittyvä poissuljettavuus on 

ainoastaan seuraus henkilötietoihin liittyvästä sääntelystä. Toisaalta juuri siksi 

henkilötietojen käsitteleminen julkishyödykkeenä ei ole mielekästä. Henkilötietojen 

suojaaminen on osa perustuslaissa säädettyä yksityisyyden suojaa. Kuten edellä on jo 

mainittu henkilötietosuojasääntelystä seuraa tiettyjä rajoitetuksi oikeudeksi kutsuttuja 

oikeuksia, jotka antavat oikeudenhaltijalle oikeuden kieltää muita hyödyntämästä tietoa. 

Henkilötieto on siis, ainakin osittain, poissuljettava hyödyke, eikä siten täytä 

julkishyödykkeeltä edellytettäviä ominaisuuksia. Lisäksi koska yksilöllä on 

perusoikeustasoinen oikeus henkilötietojensa suojaan, ei olisi perusteltua, että 

henkilötietoihin liittyvä taloudellinen arvo olisi vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.  

 

Vaihtoehtoisesti on pohdittu, voisiko henkilötietoon kohdistuvia taloudellisia intressejä 

suojata immateriaalioikeudella. Immateriaalioikeuksilla on perinteisesti pyritty suojaamaan 

juuri aineettomia varallisuuseriä.64 Immateriaalioikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden 

suojan kohteeseen niin, että haltijalla on oikeus kieltää muita hyödyntämästä 

immateriaalioikeuttaan.65 Omistajan oikeudet kohdistuvat omistusoikeuden kohteeksi 

ymmärretyn objektin sijasta oikeuden haltijan hallinnassa olevaan immateriaalioikeuteen. 

Koska oikeuteen ei voi kohdistua omistusoikeutta66, puhutaan kohteeseen liittyvien 

oikeuksien hallinnoimisesta. Immateriaalioikeuden lähtökohdat eroavat kuitenkin 

olennaisesti siitä, mihin henkilötiedon omistamisella67 pyrittäisiin. Immateriaalioikeuden 

 
63 Kaipainen 2013, s. 31-33.  
64 Tarkela 2016, s. 92.  
65 Haarmann 2014, s. 1-2.  
66 Kartio 2001, s. 187-188. 
67 Kun tässä käsitellään henkilötiedon omistamista immateriaalioikeudellisen sääntelykehikon puitteissa, 
tarkoitetaan henkilötiedon omistamisella nimenomaan henkilötietoon kohdistuvien oikeuksien hallitsemista. 
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syntymistä perustellaan sen luomiseen tai keräämiseen tehdyllä inhimillisellä tai 

taloudellisella panoksella.68 Euroopan komissio on linjannut samansuuntaisesti, ettei 

raakadataan, jota henkilötieto ainakin aluksi on, ”sovelleta teollis- ja tekijänoikeuksia, koska 

sen ei katsota syntyneen henkisen työn tuloksena ja/tai olevan millään tavalla 

omaperäistä”.69  

 

Vaikka henkilötietoon liittyvää varallisuusarvoa ei voitaisi suojata immateriaalioikeuksilla, 

antaa immateriaalioikeuden sääntelykehikko oivan mallin henkilötiedon ”omistusoikeutta” 

koskevan normiston luomiselle. Kuten tässä on osoitettu, esineoikeudessa määriteltyä 

omistusoikeuden käsitettä ei voida soveltaa tietoa hyödyntävää tahoa kuvattaessa. 

Henkilötietoon kohdistuvan omistusoikeuden kodifioimisen lähtökohtana voitaisiin pitää 

välillistä omistusta samoin kuin immateriaalioikeudessa. Henkilötietoon liittyvä 

omistusoikeus tai pikemminkin hallintaoikeus koskisi henkilötietoon liittyviä oikeuksia, 

kuten immateriaalioikeudessa omistajan hallintaoikeus koskee immateriaalioikeutta, eikä 

oikeuden kohdetta. Henkilötiedon hallintaa koskevan normiston kehittäminen on kuitenkin 

monessa suhteessa vasta ajatuksen tasolla, eikä henkilötietoa voida vallitsevan 

oikeuskäsityksen puitteissa omistaa. Seuraavassa siirrytään tutkimaan vaihtoehtoisia 

tiedonhallintamalleja, joiden avulla yksilöt voisivat hyötyä omista henkilötiedoistaan.  

 

 

 

  

 
68 Tarkela 2016, s. 93.  
69 COM(2017) 9, s. 10.  



 

 20 

3 Henkilötiedon hallinnan yhtiöittäminen 

3.1 Ihmiskeskeinen tiedonhallinta  

 

Yksilön heikko asema oman tiedon hallinnan suhteen on laajasti tunnustettu ongelma.70 

Yksilön asemaa heidän henkilötietojaan käsittelevien organisaatioiden rinnalla kuvastaa 

esimerkiksi seuraava tilanne. Vaikka tietosuoja-asetus antaa rekisteröidyille tiettyjä 

oikeuksia rekisteröidyn henkilötietojen suhteen, on rekisteröidyn todelliset mahdollisuudet 

päättää henkilötietojensa käsittelystä hyvin rajalliset. Tietosuoja-asetus esimerkiksi 

edellyttää, että henkilötietoja voi käsitellä ainoastaan jonkin tietosuoja-asetuksessa erikseen 

mainitun, käsittelylle asetetun lainmukaisuuden edellytyksen käsillä ollessa (tietosuoja-

asetuksen 6 artikla). Usein käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilö 

luovuttaa tietonsa suostumuksellaan ja saa vastineeksi pääsyn palveluun. Palvelun todellista 

hintaa on kuitenkin hankalaa selvittää, sillä henkilölle ei tosiasiassa anneta vaihtoehtoja, 

mikäli palvelua haluaa käyttää. Toisaalta suostumuksen antamisen hetkellä ei myöskään ole 

mahdollisuutta määrittää arvoa tiedon jakamisesta seuraavalle tiedon myöhemmälle 

käytölle.71 Ongelma todetaan myös Euroopan komission helmikuussa 2020 julkaistussa 

Datastrategia-tiedonannossa, jossa yksilöiden mahdollisuuden käyttää heidän oikeuksiaan 

mainitaan olevan yksi EU:n datatalouden kehityskohdista.72  

 

Yksilöiden hankalaan tilanteeseen on puututtu mm. MyData-liikkeellä. MyData on 

kansainvälinen ilmiö ja ajattelutapa, jossa yksilö asetetaan hänestä kerätyn tiedon 

hallinnoinnin keskipisteeseen. Tietosuoja ja tiedon hyödynnettävyys eivät siis poissulje 

toisiaan, vaan tarkoituksena on tuoda tiedon hyödyntämisen näkökulma tasavertaisena 

yksityisyydensuojan rinnalle. MyDatalla pyritään kohti yhteensopivaa ja ihmiskeskeistä 

henkilötiedon jakamisen ekosysteemiä. Käytännössä MyDataksi luetaan henkilötiedot, joita 

yksilöllä on mahdollisuus hyödyntää. Samalla MyData on kuitenkin ilmiö, jolla on ennen 

kaikkea periaatteellista merkityssisältöä.73 MyDatan periaatteita ovat ihmiskeskeinen 

henkilötiedon hallinta, ihminen oman datansa yhdistäjänä, ihmisten voimaantuminen, datan 

 
70 Sitran reilun datatalouden IHAN-hankkeen yhteydessä toteutetussa selvityksessä tutkittiin yksilön asemaa 
datatalouden osapuolena (Vänskä – Härkönen 2020).   
71 Vänskä – Härkönen 2020, s. 29-30.   
72 COM(2020) 66, s. 10.  
73 Honko ym. 2018, s. 18. Termistä MyData käytetään kansallisen kirjallisuuden yhteydessä myös 
suomennosta omadata (mm. Kallasvuo perustelee suomenkielisen termin käyttöä, ks. Kallasvuo 2015, s. 
142). 
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siirrettävyys ja uudelleenkäyttö, läpinäkyvyys ja luotettavuus sekä yhteistoimivuus.74 

MyDatan periaatteita ja ihmiskeskeisen tiedonhallinnan tavoitteita ajavia hankkeita on 

muitakin. MyDatan nojalla tässä esitettyjä tavoitteita ja ajatuksia pyritään edistämään myös 

esimerkiksi Sitran reilun datatalouden IHAN-hankeessa, jonka tavoitteena on kaikkia 

hyödyttävät, ihmislähtöiset eurooppalaiset datamarkkinat.75 

 

Tällaisille hankkeille ominaista on, että yksilön tiedon hyödyntämiseen liittyviä ongelmia 

pyritään ratkaisemaan kokonaisvaltaisesti vaikuttamalla mm. vallitseviin arvoihin ja 

ajatusmaailmaan. Hankkeiden pohjalta on kuitenkin esitetty myös erilaisia konkreettisempia 

organisoitumistapoja, joiden avulla ihmiskeskeisen tiedonhallinnan tavoitteita ja periaatteita 

voitaisiin toteuttaa myös käytännössä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa MyData 

-selvityksessä on esitetty kolme organisoitumismallia, joista käy ilmi kehitys kohti MyDatan 

lausumia tavoitteita76.   

 

Ensimmäinen malli vastaa eniten tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta henkilötiedon hallinnan 

ja siirtymisen osalta. Siinä henkilötietoja hallitsee kukin tietoja käsittelevä taho erikseen ja 

tiedot siirtyvät vapaasti näiden toimijoiden ohjelmointirajapintojen eli APIen välityksellä. 

Tässä mallissa yhteyksien määrä kasvaa eksponentiaalisesti aina uuden palvelun tullessa 

markkinoille. Rajapintojen avaaminen on yrityksille kannattavaa, kun omasta palvelusta 

halutaan tehdä mahdollisimman keskeinen osa palvelukokonaisuutta. Tällainen 

infrastruktuuriton järjestelmä ei kuitenkaan palvele henkilötiedon ihmiskeskeisen 

hallittavuuden tavoitetta. Yksilön ainoa tapa saada kokonaiskuva henkilötietojensa 

käyttämisestä, on kirjautua jokaiseen palveluun erikseen ja etsiä tieto siitä, mille kaikille 

tahoille tietoja on luovutettu rajapintojen kautta.77  

 

Toinen malli perustuu tietoa keräävien organisaatioiden perustamiin alustoihin, jotka 

keräävät henkilötietoja eri lähteistä, hallinnoivat niitä keskitetysti ja jakavat edelleen 

eteenpäin. Tässä mallissa tietojen hallittavuus paranee, mikäli yksilöllä on mahdollisuus 

käyttää alustatoimijoiden keräämiä henkilötietoja myös itse. Tieto liikkuu mutkattomasti 

alustapalvelun muodostavien organisaatioiden ja sen ympärille rakentuneen ekosysteemin 

 
74 MyData – Declaration. 
75 Tarkemmin hankkeesta ks. Sitra – IHAN-blueprint. 
76 Honko ym. 2018.  
77 Honko ym. 2018, s. 36.  
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välillä, ja samalla yksilöllä voi olla mahdollisuus kontrolloida tiedon liikkumista. Toisaalta 

alustaorganisaatioiden toimintaa ohjaa luonnollisesti ennen kaikkea tällaisten toimijoiden 

omat intressit, eikä tieto siten välttämättä liikukaan yhtä sujuvasti eri alustaorganisaatioiden 

välillä taikka näiden organisaatioiden ulkopuolisille tahoille.78  

 

Tällaisesta alustaorganisaatiosta toimii esimerkkinä terveyssektorilla toimiva Kanta-palvelu, 

joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja. Kanta-palveluiden 

tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 

lain 159/2007 (jäljempänä asiakastietolaki) perusteella edistää potilastietojen tietoturvallista 

käsittelyä, terveydenhuollon palveluiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista sekä 

potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia.79 Tutkielmassa tarkoitetun mukaisessa 

alustatoimijan roolissa Kanta-palvelun toiminta perustuu potilastietojen arkistoimiseen. 

Asiakastietolaki velvoittaa julkiset, sekä yksityiset, silloin kun ne arkistoivat potilastiedot 

sähköisesti, terveydenhuollon toimijat tallentamaan potilastiedot (henkilötieto) keskitettyyn 

Kanta-palveluun.80 Sosiaali- ja terveysministeriön käynnissä olevan hankkeen yksi 

tavoitteista on, että Kanta-palvelun käyttäjäpotilaat pystyisivät myös itse tallentamaan 

terveystietojaan, esimerkiksi erilaisten hyvinvointisovellusten heistä tuottamia tietoja, 

alustapalveluna toimivaan Kanta-palveluun.81 Kanta-palvelua voidaan tältä osin pitää 

onnistuneena esimerkkinä ihmislähtöisen tiedon hallittavuuden näkökulmasta. Tällaista 

palveluntarjoajien muodostaman alustaorganisaation varaan rakentuvaa tiedonhallintamallia 

voi kuitenkin olla hankalampi käyttöönottaa muiden kuin terveystietoja koskevan hallinnan 

alustaksi. 

 

Kolmannella mallilla on käytännössä vain pieni ero yllä esitettyyn tietoa keräävien 

organisaatioiden ylläpitämään alustapalvelumalliin. Tässä mallissa yksilö toimisi itse oman 

henkilötiedon hallitsijana (yksilökeskipisteenä-malli). Alustapalveluorganisaatioiden 

tarjoamien tiedonhallinnointipalveluiden sijasta henkilötieto olisi keskitetysti 

hallinnoitavissa ns. riippumattomien henkilötietotilien kautta. Henkilötietoja käsittelevät 

organisaatiot muodostavat läpinäkyvyydelle perustuvan verkoston, jossa henkilötietoja 

voidaan jakaa luotettavalla tavalla niin, että yksilöllä on tosiasialliset hallintamahdollisuudet 

 
78 Honko ym. 2018, s. 37. 
79 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 159/2007 1 §. 
80 Kanta.fi. 
81 HE 212/2020 vp, s. 1.  
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tietojensa suhteen. Yksilöllä olisi mahdollisuus antaa ja evätä tiedon käyttölupia sekä antaa 

toimeksiantoja henkilötietoja hallussa pitäville tahoille.82 Vaikka teoriassa tällaista 

henkilötietotiliä voisi ylläpitää yksilö itsenäisestikin, oletuksena on, että mallin 

toteuttaminen edellyttäisi todellisuudessa jonkin tyyppistä organisatorista järjestäytymistä. 

Viimeistään silloin, kun malli toteutetaan suurille käyttäjämäärille.    

 

Edellä tarkoitetun mukaisiin henkilötietotileihin perustuvaa mallia on usein kirjallisuudessa 

verrattu esimerkiksi pankkien muodostamaan verkostoon.83 Ero palveluntarjoajien 

ylläpitämään alustapalvelumalliin on siinä, että yksilökeskipisteenä-mallissa tietoja 

talletettaisiin ja välitettäisiin yli toimialarajojen, eikä ainoastaan alustatoiminnassa 

mukanaolevien toimijoiden kesken. Toimintaperiaate on sama kuin pankeilla, jotka 

muodostavat verkoston, jossa maksuja välitetään eri pankkien välillä. Vaikka 

alustaorganisaatioiden tarjoamat henkilötiedon hallintapalvelut voivatkin muodostaa Kanta-

palvelun kaltaisia toimivia konsepteja, niiden mahdollisuudet laajentua toimialarajojen 

ulkopuolelle ovat rajalliset verrattuna ns. vapaassa verkostossa toimiviin 

henkilötietotileihin.  

 

Miten henkilötietotilien operointi tulisi sitten järjestää? Henkilötietojen hallinnointi 

turvallisesti edellyttää luotettavaa ympäristöä ja ennen kaikkea luottamusta 

palveluntarjoajaan. Luotettava henkilötietotilioperaattori voitaisiin perustaa 

osuuskuntamallisesti. Osuuskuntamalli on myös luonteva tapa toteuttaa 

henkilötietotilijärjestelmä nykyisessä kilpailuyhteiskunnan kontekstissa, jossa toistensa 

kanssa kilpailevat palveluntarjoajat eivät ainakaan vielä ole valmiita avaamaan 

henkilötietorajapintojaan ilman, että siitä heille aiheutuvia hyötyjä pystytään käytännössä 

osoittamaan. Täysin avoimen yksilökeskipisteenä-mallin kaltaisen, nykyiseen 

pankkitoimintaan verrattavan, tietojen siirtoverkoston luominen edellyttäisi lisäksi 

merkittäviä teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistaisivat eri rajapintojen 

yhteentoimivuuden. On siis perusteltua tutkia mallia, joka voitaisiin toteuttaa nykyisen 

toimintamallin rinnalle ikään kuin työkaluksi yksilöille, jotka kaipaavat helpotusta tietojen 

hallittavuuteen. Osuustoiminnallisesti järjestetty operointi ei ainoastaan mahdollista 

henkilötietotilien ylläpitämistä, vaan tuo mukanaan lisäksi osuuskuntaan yhteisömuotona 

liittyvät mahdollisuudet.  

 
82 Honko ym. 2018, s. 37.  
83 Dehaye – Hafen – Loi 2020, s. 8 ja Honko ym. 2018, s. 37. 
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3.2 Tieto-osuuskuntamalli 

  

Tieto-osuuskunta on jäsentensä muodostama yhteisö, jonka tarjoaman palvelun avulla 

yksilöt voivat hallita henkilötietojaan itsensä sekä yhteisön eduksi. Tieto on aiemmin 

esitetyn mukaisesti ei-kilpaileva hyödyke, joten henkilötieto (kopiot henkilötiedoista) voi 

olla samanaikaisesti useamman eri tahon hallussa. Yksilöt voivat kerätä heistä eri 

organisaatioiden hallussa olevat henkilötiedot tieto-osuuskunnan tarjoamalle 

henkilötietotilille.84 Tieto-osuuskunnat palvelevat yksilöitä tiedon keskitetyn hallinnan 

apurina, mutta tarjoavat lisäksi yksilöille palveluita ja etuja, joita osuuskunnan on 

mahdollista neuvotella jäsentensä eduksi sen hallussa olevien tietovarantojen nojalla. Näin 

yksilöt pääsevät hyödyntämään myös itse heistä kerättyjä henkilötietoja, eikä henkilötietoon 

liittyvä varallisuusarvo enää yksinomaan koidu ainoastaan tiettyjen suurien tietoa keräävien 

organisaatioiden hyödyksi.  

 

Tieto-osuuskunnan yksi keskeisimmistä rooleista on henkilötietotilien operointi, johon 

välttämättömästi liittyy myös merkittäviä teknologisia ratkaisuita, joita ei ole 

tarkoituksenmukaista tarkastella tässä tutkimuksessa muuta kuin pintapuolisesti. Jotta 

henkilötietotili palvelisi tarkoitustaan, tilillä tulisi näkyä mahdollisimman kattavasti ne 

tiedot, joita yksilöstä on kerätty. Yksi ratkaisu on henkilön käytössä oleville teknisille 

laitteille ladattava ohjelmisto, joka automaattisesti siirtäisi henkilön käyttämien 

ulkopuolisten palveluiden keräämän henkilötiedon suoraan henkilötietotilille. Se, miten 

tiedon tallettaminen henkilötietotilille järjestetään, on osaltaan merkittävää ennen kaikkea 

siksi, että tiedon oikeellisuudesta voidaan varmistua. Osuuskunnan käyttäessä sen jäsenten 

hallussa olevia henkilötietoja myöhemmin esitettävällä tavalla yhtenä tärkeimpänä 

neuvotteluvalttinaan, on selvää, ettei osuuskunta voi neuvotella tiedoilla, joilla ei ole arvoa 

(esim. keksityt tiedot). 

 

Tieto-osuuskuntamallissa henkilötietoja hallitsee henkilötietotilin haltija. Tieto-

osuuskunnalla ei lähtökohtaisesti ole pääsyä henkilötietoihin. Yksilöllä on päätösvalta siitä, 

mitä tietoja henkilötietotilillä on, ja ennen kaikkea siitä, mitä tietoja se antaa osuuskunnan 

käytettäväksi. Mikäli osuuskunta käyttää henkilötietotilin operoinnissa esimerkiksi 

pilvipalvelun tarjoajaa, myöskään tällaisella palveluntarjoajalla ei ole pääsyä 

 
84 Dehaye – Hafen – Loi 2020, s. 7. 
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henkilötietoihin. Yksilö voi kuitenkin päättää antaa joitakin henkilötietojaan osuuskunnan 

käyttöön. Yksilön on tällöin annettava nimenomainen suostumuksensa jokaista tällaista 

tietojen käyttötarkoitusta varten erikseen.85 Käyttötarkoituksista ja -kohteista sen sijaan 

päätetään osuustoiminnalle tyypillisesti demokraattisesti yksi jäsen ja ääni -periaatteella.  

 

Osuuskunta yhteisömuotona palvelee erityisen hyvin tieto-osuuskunnan tavoitteita. 

Osuustoiminnalle ominaista on sen arvopohjaisuus, mikä osaltaan vahvistaa toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja jäsenten luottamusta osuuskuntaan. Luottamus on erityisen tärkeää tieto-

osuuskunnan toiminnassa, sillä jäsen liittyy osuuskuntaan ajatuksena pystyvänsä hallita ja 

hyötyä henkilötiedoistaan, mutta samalla osuuskunnan toiminta toisaalta perustuu 

henkilötiedon hyödyntämiseen organisaatiotasolla. Kuten todettu, tietojen 

käyttötarkoituksesta päätetään kuitenkin yhteisesti ja niin, että jäsen päättä itsenäisesti 

luovuttaako tietojaan kulloinkin kyseessä olevaa käyttötarkoitusta varten. 

 

Henkilötietotilin toteuttamisen lisäksi tieto-osuuskunta tuottaa palveluita, joita käyttämällä 

yksilöt pystyvät hyötymään omista henkilötiedoistaan. Mitä enemmän palveluita hyödyntää 

sitä paremmin osuuskunta tuottaa arvoa jäsenelleen. Osuuskunta käyttää ensisijaisena 

neuvotteluvoimanaan sen yhteisön hallitsemia henkilötietoja. Mitä suurempia 

tietokokonaisuuksia osuuskunta saa käyttöönsä, sen parempi neuvotteluvoima sillä on. 

Osuuskunta voi esimerkiksi luovuttaa tietoja hankkiakseen jäsenilleen alennuksia tai muita 

etuja. Lisäksi osuuskunta voi neuvotella jäsentensä käyttöön henkilötietotiliin liitettäviä 

palveluita, kuten erilaisia analysointityökaluja taikka muita sovelluksia, jotka voivat toimia 

yksilön elämän hallinnan apuna. Toinen tieto-osuuskunnan neuvotteluvaltti on sen käytössä 

olevat muut resurssit. Tieto-osuuskunnalla on yksilöä kattavampi mahdollisuus tutustua 

tietoa hyödyntävien tahojen toimintaan, ja siksi sillä on kyky neuvotella jäsentensä käyttöön 

palveluita ilman, että muita kuin välttämättömiä henkilötietoja tarvitsee luovuttaa eteenpäin.  

 

Tieto-osuuskuntamalli tarjoaa yksilölle tiedon hallittavuutta helpottavan ratkaisun, ja 

samalla mahdollisuuden hyötyä henkilötietoon liittyvästä taloudellisesta arvosta. Tieto-

osuuskuntamallin taustalla koetaan usein olevan myös muita periaatteellisempia tavoitteita. 

 
85 Tietosuoja-asetuksessa säädetään lainmukaisuuden periaatteesta, joka edellyttää tietoja käsiteltävän 
ainoastaan silloin, kun vähintään yksi 6 artiklassa säädetyistä lainmukaisuuden edellytyksistä täyttyy. Tieto-
osuuskunnan hyödyntäessä jäsentensä henkilötietoja, käsittelyn lainmukaisuuden edellytys täyttyy vain siinä 
tapauksessa, että rekisteröity on antanut suosumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa 
erityistä tarkoitusta varten (tietosuoja-asetus 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).  
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Tavoitteiksi on kirjallisuudessa mainittu esimerkiksi tiedon käyttöön liittyvän tietoisuuden 

parantaminen: ymmärretään vaatia riittävää vastiketta omien tietojen käytöstä; tiedon 

hyötyjen jakautuminen talousyhteiskunnassa tasaisemmin: yksilö voi luovuttaa hänestä 

kerättyjä tietoja esimerkiksi hyväntekeväisyyskäyttöön; ja tiedon omistuksen hajauttaminen: 

pyritään estämään tietomonopolien syntymistä.86 

 

3.3 Tietosuoja-asetus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

 

Tietosuoja-asetuksessa rekisteröidylle säädetty oikeus siirtää häntä koskevat henkilötiedot 

järjestelmästä toiseen (”tietojen siirto-oikeus”) on yksi tieto-osuuskunnan toiminnan 

mahdollistavista oikeusnormeista. Tietojen siirto-oikeus on ollut myös merkittävä 

tietosuoja-asetuksen myötä voimaan tullut yksilön oikeus.87 Uudistuksella on pyritty 

parantamaan yksilön mahdollisuuksia hallita omia henkilötietojaan, ja siksi sitä on pidetty 

merkittävänä edistyksenä myös MyDatan ja muiden yksilökeskipisteenä-ajatusmallien 

kannalta.88 Yksilölle osoitetun tietojen siirto-oikeuden tarkoituksena on vahvistaa yksilön 

päätösvaltaa ja hänen kykyänsä valvoa henkilötietojaan. Samalla tietojen siirto-oikeus tukee 

henkilötietojen vapaan liikkuvuuden tavoitetta ja edistää kilpailua, sekä edelleen kannustaa 

palveluiden kehittämiseen, kun palveluntarjoajan vaihtaminen on tehty käyttäjille 

helpoksi.89   

 

Tietojen siirto-oikeus on olennainen edellytys tieto-osuuskunnan toiminnalle. Käyttämällä 

tätä oikeuttaan yksilön on mahdollista siirtää tietojaan tieto-osuuskunnan tarjoamalle 

henkilötietotililleen. Huomionarvoista on, että myös tietosuojatyöryhmä (WP29) on 

maininnut henkilökohtaiset tietovarastot (tässä henkilötietotili) esimerkiksi siitä, kuinka 

yksilö voi siirto-oikeuttaan hyödyntämällä keskittää henkilötietojensa hallintaa yhä 

paremmin itselleen.90 Oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen säädetään tietosuoja-

asetuksen 20 artiklassa seuraavasti: 

 

”rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 

rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 

 
86 Tait 2015. 
87 COM(2018) 43, s. 3. 
88 Korpisaari ym. 2018, s. 242. 
89 WP 29, 242, s. 3. 
90 WP 29, 242, kysymyksiä ja vastauksia -liite.  
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muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen 

rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu - -”. 

 

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen edellyttää lisäksi, että tietoja käsitellään, joko 

rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn kanssa syntyneeseen sopimukseen perustuen, 

ja että käsittely suoritetaan automaattisesti.91 Lisäksi säädetään, että rekisteröidyllä on 

”oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti 

mahdollista” (TSA 20 artiklan 2 kohta). 

 

Tietojen siirto-oikeuden soveltamisalaa on monilta osin rajoitettu. Ensinnäkin oikeus koskee 

ainoastaan tietoja, jotka yksilö on itse toimittanut rekisterinpitäjälle. Rajausta pidettiin aluksi 

ongelmallisena, sillä katsottiin, että rekisteröity on usein hyvinkin tietoinen palvelun 

tarjoajalle itse antamistaan tiedoista ja voi näin ollen helposti luovuttaa tiedot myös muille 

palveluntarjoajille ilman ensimmäisen myötävaikutusta.92 Euroopan tietosuojavaltuutettu 

ilmaisi vuodelta 2015 olevassa mielipiteessään, että ollakseen tehokas, oikeuden siirtää 

tiedot järjestelmästä toiseen tulisi ulottaa koskemaan myös muita kuin rekisteröidyn itsensä 

toimittamia tietoja.93 Tietosuoja-asetuksen voimaantultua artiklan sanamuotoa on kuitenkin 

ohjeistettu tulkittavan laajasti niin, että termin ”toimittama” katsotaan sisältävän myös 

rekisteröidyn toimintaan liittyvät tiedot ja tiedot, jotka saadaan henkilön käyttäytymistä 

havainnoimalla. Yksilö voi siis käyttää tietojen siirto-oikeuttaan hänestä esimerkiksi 

älykellon avulla kerättyihin henkilötietoihin. Käytännössä ulkopuolelle jäävät ainoastaan 

tiedot, jotka rekisterinpitäjä on itse luonut analysoimalla näitä tietoja, esimerkiksi 

algoritmien tulokset.94  

 

Toinen soveltamisalan rajaus koskee käsittelyperustetta. Yksilö voi käyttää tietojen siirto-

oikeuttaan ainoastaan silloin, kun tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen 

taikka rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Muiden tietosuoja-asetuksen 6 

artiklassa mainittujen käsittelyperusteiden käsillä ollessa, tietojen siirto-oikeutta ei voida 

 
91 Rekisteröidyllä on oikeus käyttää tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaista tietojen siirto-oikeuttaan, jos  

- ”käsittely perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja 

- käsittely suoritetaan automaattisesti” (tietosuoja-asetus 20 artikla 1 kohta). 
92 Kallasvuo 2015, s. 151.  
93 EDPS 2015, alaviite 34.  
94 WP 29, 242, s. 11.  
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käyttää.95 Rajaus vaikuttaa perustellulta, kun otetaan huomioon asetuksen taustalla 

vaikuttavat tavoitteet edistää kilpailua osoittamalla yksilölle mahdollisuuden vaihtaa 

palvelun tarjoajaa, jonka on edelleen tarkoitus luoda painetta uusien palveluiden 

kehittämiseksi.96 Tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittujen muiden käsittelyn 

lainmukaisuuden edellytysten käsillä ollessa rekisterinpitäjän voisi tiivistetysti tulkita 

käsittelevän tietoja jonkun yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän täyttämiseksi.97 Yksilön 

intressi vaihtaa palveluntarjoajaa taikka valvoa tietojensa käyttöä ei kohdistu tällaisiin 

reksiterinpitäjiin yhtä vahvasti kuin markkinaehtoisia palveluita tarjoaviin rekisterinpitäjiin. 

Tieto-osuuskuntamallilla pyritään tarjoamaan ratkaisua tiedon hallinnan keskittyneisyyteen 

liittyviin ongelmiin. Tällaiseen keskittyneisyyteen liittyvät uhat ja yksilön heikko asema 

johtuvat ennen kaikkea asiakkaista kilpailevien markkinaehtoisten palveluntarjoajien 

suorittamasta tiedon keräämisestä, mikä usein perustuu juuri suostumukseen taikka 

sopimukseen. Käsittelyperustetta koskeva rajaus on linjassa tieto-osuuskuntien toiminnan 

tavoitteiden kanssa. 

 

Tietojen siirto-oikeutta käyttämällä rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot siirrettyä sekä 

hänelle itselleen että suoraan toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot siis siirtyvät järjestelmästä 

toiseen rekisteröidyn pyynnön mukaisesti. Tieto-osuuskuntamallissa tiedot siirtyvät 

rekisterinpitäjältä tieto-osuuskunnan ylläpitämälle henkilötietotilille, mutta ei tieto-

osuuskunnalle. Lisäksi on huomioitava, ettei tiedot automaattisesti poistu tiedon 

luovuttaneen rekisterinpitäjän käytöstä, vaikka tiedot siirtyisivätkin rekisteröidyn 

osoittaman mukaisesti. Yksilö voi siis hallita henkilötietojaan keskitetysti 

henkilötietotilillään ilman, että joutuisi automaattisesti luopumaan palveluista, joiden 

tuottamisessa hyödynnetään samoja tietoja. Tieto-osuuskuntien onkin tarkoitus toimia osana 

nykyisenkaltaista tietoyhteiskuntaa tarjoamalla yksilöille työkalua omien henkilötietojen 

hallinnointiin ja hyödyntämiseen. Mikäli tietonsa haluaa poistaa kokonaan tietyn 

palveluntarjoajan käytöstä, noudatetaan tietojen poistamista koskevan pyynnön yhteydessä 

tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaista oikeutta tulla unohdetuksi.98  

 

 
95 Ks. tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohta ja tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 68 kohta.  
96 WP 29, 242, s. 3. 
97 Yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän täyttämiseen tähtäävillä käsittelyperusteilla viitataan tässä 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-f alakohtiin.   
98 Tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetään oikeudesta tietojen poistamiseen.  



 

 29 

Tietojen siirto-oikeuden on nähty olevan askel kohti MyDatan mukaista 

yksilökeskipisteenä-mallia, mutta oikeuden soveltamisalaa koskevista rajoituksista johtuen 

ollaan vielä kaukana henkilötietorajapintojen välillä tapahtuvasta täysin rajoittamattomasta 

tiedonsiirrosta. Tämän voidaan edelleen todeta puoltavan tiedonhallinnan helpottamiseksi 

perustettavien tieto-osuuskuntien tarpeellisuuta. Tarvitaan palveluntarjoaja, joka tarjoaa 

teknisiä apuvälineitä tiedon hankkimiseksi ja valmiin ratkaisun henkilötietotilin 

ylläpitämiseksi. 

 

3.4 Esimerkkinä MIData ja Driver’s Seat tieto-osuuskunnat   

3.4.1 MIData  

 

Vaikka tieto-osuuskuntamalli on vasta hetkittäin saanut laajempaa huomiota tiedonhallinnan 

työkaluna, tieto-osuuskunnista löytyy jo onnistuneita esimerkkejä maailmalta. Tieto-

osuuskuntia on perustettu erityisesti terveystietojen hallinnan ja niiden hyödyntämisen 

ympärille. Tätä voidaan pitää luonnollisena, kun ymmärretään terveystietojen muodostavan 

suhteellisen suuren osan henkilöön liittyvistä tiedoista, ja kun huomioidaan terveystietoihin 

liittyvät hyödyntämismahdollisuudet. Terveystietojen jakamista yhteiseksi hyväksi, 

esimerkiksi tutkimuskäyttöön, on myös pidetty merkittävänä kannustimena tieto-

osuuskuntaan liittymiseksi.99 Sveitsissä vuonna 2015 perustettu MIData on ensimmäinen 

esimerkki tällaisesta tieto-osuuskunnasta, joka osoittaa, kuinka osuuskunnan jäsenet voivat 

omia terveystietojaan hallinnoimalla käyttää tietojaan yhdessä yhteiseksi hyväksi.  

 

MIData on osuuskunta, joka ylläpitää suojattua pilvipalvelua, jossa yksilöt voivat tallentaa 

esimerkiksi potilastietojaan ja terveyssovellusten lokitietoja omille tileilleen. Kuka tahansa 

luonnollinen henkilö voi perustaa henkilötietotilin MIData-palveluun (jäsenet ja ei-jäsenet), 

mutta ainoastaan jäsenet voivat osallistua tietojen jakamiseen ja hyödyntää tietojen 

jakamisesta aiheutuvia etuja. Jäsenet päättävät yhdessä, kenelle jakavat tietoaan ja mihin 

tiedon jakamisesta saadut varat käytetään.100 Usein tietoa jaetaan erilaisiin tutkimuksiin, 

joihin osallistumisesta maksetaan osuuskunnalle tietty korvaus. Samalla MIData tarjoaa 

jäsenilleen terveyssovellusten kauppapaikan, jossa yksilöillä on kaikki tiedot käytössään 

tehdäkseen valistuneita päätöksiä luovuttaa tietojaan tarvitsemiensa palveluiden 

 
99 Floridi – Krutzinna 2019, s. 141-144.  
100 MIData, Articles of Association. 
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vastineeksi.101 MIDatan perustajajäsenet ovat kuvanneet osuuskuntamuodon soveltuvat 

hyvin henkilötiedon hallinnan apuvälineeksi, sillä kuten jokaisella ihmisellä on yksi 

ainutlaatuinen dna, jokaisella osuuskunnan jäsenellä on myös yksi ääni, mikä tukee 

demokratian toteutumista.102 

 

3.4.2 Driver’s Seat  

 

Tieto-osuuskunta voidaan perustaa myös toimialakohtaisesti palvelemaan jonkin tietyn 

henkilöryhmän, kuten tietyn ammatin edustajien etua. Usein kyseessä on tieto-

osuuskunnalle tyypillisin periaattein toimiva osuuskunta, jonka tarkoituksena on ennen 

kaikkea, että sen jäsenet pääsevät itse hyötymään heitä koskevista tiedoista. Yksi esimerkki 

tällaisesta keskittyneemmästä tieto-osuuskunnasta on Yhdysvalloissa toimiva Driver’s Seat 

osuuskunta, jossa jäsenet ovat auton kuljettajia, usein esim. Uber- tai taksikuljettajia.103 

Driver’s Seat osuuskunnan tarkoituksena on auttaa kuskeja hyödyntämään heidän ajostaan 

kerättyjä tietoja. Tietoja kerätään sovelluksella, joka tuottaa kuljettajalle tietoa mm. siitä, 

kuinka tämän ajotyyli vaikuttaa tuottoon, taikka miten ajoreittejä kannattaa kulloinkin 

suunnitella. Sovellus hyödyntää kuljettajalle tuotettavan tiedon perusteena niin yksilöstä 

kerättyä kuin osuuskunnan jäsenten tietoja tilastoimalla ja analysoimalla tuotettuja tietoja. 

Sen lisäksi, että tietoja hyödynnetään osuuskunnan sisäisesti, osuuskunta voi myös myydä 

hallinnoimiaan tietokokonaisuuksia kuntien, valtion tai muun tieinfrastruktuurista taikka 

joukkoliikenteestä vastaavien tahojen käyttöön.104 Tietoa voidaan näin ollen hyödyntää 

myös yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden toteutuksessa. Tietoja saava taho maksaa 

osuuskunnan luovuttamista tiedoista korvauksen, jonka kohdentumisesta tai jakamisesta 

päättävät osuuskunnan jäsenet.105  

 

Driver’s Seat on esimerkki tieto-osuuskunnasta, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea 

hyödyttää sen jäseniä taloudellisesti. Sekä MIData että Driver’s Seat tieto-osuuskunnat on 

kuitenkin perustettu, ja ne toimivat alueilla, joiden oikeusjärjestelmät poikkeavat 

olennaisilta osin Suomen oikeusjärjestelmästä, eikä niitä sääntelevää normiverkostoa ole 

syytä tarkastella. Tässä esitetyt tieto-osuuskunnat toimikoot silti esimerkkinä tieto-

 
101 Sammallahti 2018. 
102 Sammallahti 2018.  
103 Driversseat.co 
104 Wheeler 2020. 
105 Driversseat.co 
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osuuskuntiin liittyvästä hyödyntämispotentiaalista. Onnistunut tieto-osuuskuntakonsepti 

tarjoaa yksilölle mahdollisuuden hallita ja hyötyä henkilötiedoistaan lähes omistajan 

oikeusasemaan verrattavalla tavalla. Tietosuoja-asetus antaa yksilölle oikeudellisen perustan 

määrätä henkilötiedoistaan. Tieto-osuuskunta taas tarjoaa todellisen mahdollisuuden 

tietosuoja-asetuksessa säädettyjen oikeuksien koko potentiaalin käyttämiseksi. Seuraavaksi 

tarkastellaan tarkemmin Suomessa voimassaolevan osuuskuntalain soveltumista tieto-

osuuskuntien toimintaan.   
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4 Tieto-osuuskunnan rakentaminen 

4.1 Osuuskunnan toiminnan tarkoituksesta 

 

Tieto-osuuskunta on tiedonhallintapalvelua tarjoava osuuskunta, johon sovelletaan 

osuuskuntalakia, kuten muihinkin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osuuskuntiin.106 

Osuuskunta on yksi mahdollinen yhtiömuoto siinä missä muutkin yhtiömuodot. 

Osuuskunnalla on tosin muista yhtiömuodoista poikkeava kaksoisluonne: se on samaan 

aikaan liikeyritys sekä henkilöyhteisö. Liikeyrityksenä sen rooli on tavoitella 

kannattavuutta, jonka ansiosta se voi tuottaa jäsenilleen etuja.107 Toiminnalla tähdätään siis 

ennen kaikkea jäsenten tarpeiden tyydyttämiseen. Osuuskuntalaissa säädetään osuuskunnan 

toiminnan tarkoituksesta seuraavasti:  

 

”Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai 

elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet 

käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka 

osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla. Toiminnan tarkoituksesta 

voidaan säännöissä määrätä toisin.” (OKL 1:5). 

 

Jäsenten talouden ja elinkeinon tukeminen on osuuskunnan erityispiirre. Osuustoiminnalla 

on tunnistettu olevan myös muita jäsenen hyvinvointia tukevia ominaisuuksia. 

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi osuustoiminnalla voidaan tukea jäsenten sosiaalisten ja 

kulttuurillisten tarpeiden ja tavoitteiden toteutumista.108 Ajatusta tukee kansainvälisen 

osuustoimintaliiton määritelmä, jonka mukaan osuustoiminnalla pyritään tyydyttämään 

jäsenten taloudellisia sekä sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita ja tavoitteita yhteisesti 

omistetun ja demokraattisesti hallinnoidun yrityksen avulla.109 Demokraattisesti hallinnoitu 

osuuskunta lisää yksilön osallistumisen ja yhteisöllisyyden tunnetta, jonka tiedetään 

vaikuttavan positiivisesti ihmisten hyvinvointiin. Myös tieto-osuuskunta yhdistää ihmisiä, 

joilla on samoja ajatuksia ja tavoitteita henkilötietojensa hyödyntämisen suhteen.  

 

 
106 Osuuskuntalain 421/2013 (jäljempänä myös OKL) soveltamisala määritellään lain 1 luvun 1 §:ssä. 
107 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajanopas, Perustetaanko osuuskunta – yritetäänkö yhdessä? 
108 Troberg 2014, s. 14-15. 
109 International Co-operative Alliance, Cooperative identity, values & principles.  
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Osuuskunnan tarkoituksesta johtuu myös se, että osuuskunnan jäsenelleen tuottama 

taloudellinen arvo poikkeaa siitä, miten esimerkiksi osakeyhtiö pyrkii tuottamaan 

taloudellista arvoa omistajalleen. Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksesta säädetään 

osakeyhtiölaissa 624/2006 (jäljempänä OYL) seuraavasti: ”[y]htiön toiminnan tarkoituksena 

on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin” (OYL 1:5). 

Osuuskunnan jäsen taas hyötyy osuuskunnan tekemästä taloudellisesta tuloksesta 

ensisijaisesti silloin, kun osuuskunta käyttää ylijäämää sen jäsenen käyttämien palveluiden 

kehittämiseen tai muutoin jakaa ylijäämän palveluiden käytön perusteella. Jäsen hyötyy siis 

ensisijaisesti palveluetujen käyttäjänä (palveluarvo).  Toisaalta jokaisella jäsenellä on myös 

ainakin yksi osuuskunnan osuus, minkä lisäksi osuuksia ja osakkeita voi omistaa jäsenten 

lisäksi myös ei-jäsenet (OKL 9:1). Osuuksiin ja osakkeisiin voi liittyä myöhemmin luvussa 

4.5.2 esitettävällä tavalla omistaja-arvoa esimerkiksi silloin, jos ylijäämää on päätetty 

jaettavan osuuden tai osakkeen omistajille. Ylijäämän jakamisesta on kuitenkin aina 

määrättävä osuuskunnan säännöissä.110 Osuuskuntaan ja osakeyhtiöön liittyvän omistaja-

arvon toteutumisen lähtökohdat poikkeavat toisistaan. Osakkeenomistaja odottaa 

osakeyhtiöltä ensisijaisesti tuottoa ja arvonnousua. Nämä odotukset eivät automaattisesti 

liity osuuskunnan toimintaan.  

 

Koska toiminnan keskiössä on osuuskunnan tuottama palvelu, palvelun on oltava tarpeeksi 

houkutteleva tai yksilöiden tarpeita vastaava, jotta osuuskunnan perustaminen on ylipäätään 

mielekästä. Osuustoiminnan taustalla onkin usein tietyn samankaltaisen tarpeen omaavien 

ihmisten halu yhdistää voimansa hankkiakseen itselleen paremman aseman markkinoilla.111 

Osuustoiminnalle tyypillistä on myös yksilön taloudellisen edun ja jäsenten yhteisen 

taloudellisen edun linkittyminen toisiinsa. Tästä kaikesta on kyse myös tieto-osuuskunnassa. 

Yksilön oikeus omistaa ja hyötyä henkilötiedoistaan nostetaan esiin yhä useammassa 

asiayhteydessä. On selvää, että henkilötiedon yksilökeskeiselle hallinnalle on olemassa 

kysyntää. Tieto-osuuskunnassa korostuu myös yksilön edun linkittyminen yhteisön etuun, 

sillä mitä enemmän henkilötietoja on osuuskunnan käytössä, sitä paremmin osuuskunta voi 

hyödyntää tietojaan toteuttaessaan palveluita jäsenilleen.  

 

 
110 Pöyhönen 2013b, s. 646-648. Ylijäämä kuuluu pääsääntöisesti osuuskunnalle itselleen. Säännöissä 
voidaan määrätä ylijäämän jakamisesta jäsenille ja osuuden ja osakkeen omistajille, mutta silloinkin 
pääsääntö on, että jako toimitetaan sen mukaan kuin jäsenet ovat käyttäneet hyväkseen osuuskunnan 
palveluita, ellei säännöissä määrätä toisin (OKL 16:5).  
111 Troberg 2014, s. 11.  
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4.2 Osuuskunnan perustaminen ja toiminta yleisesti 
 

Osuuskuntalain mukaan ”[o]suuskunta on jäsenistään erillinen oikeushenkilö, joka syntyy 

rekisteröimisellä” (OKL 1:1.1). Lisäksi säädetään, ettei osuuskunnan jäsenet, osuuksien ja 

osakkeiden omistajat vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista (OKL 1:1.1). 

Nämä säännökset tekevät osuuskunnasta itsenäisen oikeudellisesti pätevän 

sopimuskumppanin. Näin siis myös tieto-osuuskunta on kykeneväinen itsenäisesti 

solmimaan sopimuksia, joilla ostetaan palveluita henkilötietotilin omistajajäsenten käyttöön. 

Vastineeksi luovutetaan henkilötietoja.  

 

Ennen osuuskunnan rekisteröimistä osuuskunnalle on laadittava perustamissopimus, jossa 

on mainittava mm. kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet, osuuden 

merkintähinta, hallituksen jäsenet ja muut mahdolliset osuuskunnan lakisääteiset edustajat 

sekä osuuskuntalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetut osuuskunnan säännöt (OKL 2:2). Jokaisen 

jäsenen on otettava yksi osuus (OKL 9:1.1), mikä tekee osuuskunnasta lähtökohtaisesti 

jäsentensä omistaman yrityksen. Omistajajäsenillä on monta roolia osuuskunnassa: he ovat 

yhtä aikaa rahoittajia, palveluiden käyttäjiä, edunsaajia ja toiminnan ohjaajia. Kun 

perustamissopimus on laadittu ja allekirjoitettu, on osuuskunta ilmoitettava rekisteröitäväksi 

kolmen kuukauden sisällä perustamissopimuksen allekirjoittamisesta (OKL 2:8.1).  

 

Osuuskunnalla on lain mukaan oltava hallitus sekä osuuskunnan kokous taikka edustajisto, 

joka korvaa osuuskunnan kokouksen.112 Osuuskunnan hallintorakenne ja päätöksenteon 

mekanismit edustavat osuustoiminnan perusarvoja: demokratiaa ja tasa-arvoa. Korkeinta 

päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokous, jossa jokaisella jäsenellä on pääsäännön mukaan 

yksi ääni (OKL 5:13.1). Osuuskunnan hallitus taas huolehtii osuuskunnan hallinnosta, 

määrittelee yrityksen strategiset linjaukset ja valvoo niiden toimeenpanoa 

(yleistoimivalta)113. Hallituksen lisäksi osuuskunnalle voidaan valita toimitusjohtaja ja 

hallintoneuvosto. Toimitusjohtaja toimii osuuskunnan edun ja hallituksen antamien ohjeiden 

mukaisesti hoitaessaan yrityksen päivittäistä toimintaa. Hallintoneuvosto taas ohjaa ja 

valvoo osuuskunnan johdon, eli hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa ja antaa tarvittaessa 

 
112 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskunnan hallinto.  
113 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskunnan hallinto. 
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lausuntoja osuuskunnan kokouksen päätöksenteon pohjaksi.114 Osuuskunnan päätöksenteon 

ja hallinnon järjestämiseen tieto-osuuskunnassa palataan tarkemmin luvussa 4.6.  

 

Osuuskuntalain yksi keskeisimmistä ominaisuuksista on lain tahdonvaltaisuus, mikä 

mahdollistaa osuuskunnan toiminnan järjestämisen kunkin osuuskunnan ja sen jäsenten 

tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla. Osuuskunnan perustamissopimukseen on 

sisällytettävä osuuskunnan säännöt. Osuuskuntalain 1 luvun 9 §:n tahdonvaltaisuutta 

koskevan säännöksen mukaan: ”[j]äsenet voivat säännöissä määrätä osuuskunnan 

toiminnasta”. Lain pakottavista määräyksistä, joilla lähinnä pyritään suojaamaan 

osuuskunnan jäseniä ja velkojia, ei kuitenkaan voida poiketa. Osuuskuntasääntelyn 

tahdonvaltaisuutta on lisätty viimeisimpien osuuskuntalain uudistusten yhteydessä ja 

tavoitteena onkin ollut parantaa osuuskuntien käyttökelpoisuutta ja 

toimintamahdollisuuksia.115 Toisaalta tahdonvaltaisuuden varaan rakennetun lain voidaan 

nähdä pyrkivän myös turhaan neutraliteettiin, jolloin laki ei välttämättä enää palvelekaan 

tarkoitustaan itsenäisen yritysmallin sääntelemiseksi. Seuraavassa käsitellään tarkemmin 

osuustoiminnalle tyypillisiä ominaisuuksia ja niiden huomioimista lainsäädännön tasolla. 

Osuuskunnan voidaan joka tapauksessa katsoa tarjoavan useita erilaisia tarpeita palvelevan, 

lailla säännellyn toimintamallin, jonka soveltumista juuri tieto-osuuskunnan toiminnan 

organisoimiseksi on syytä tarkastella vielä tarkemmin.   

 

4.3 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 

4.3.1 Kansainvälinen viitekehys  

 
Yksi osuustoiminnan merkittävimmistä ominaispiirteistä on sen toiminnan arvopohjaisuus. 

Osuustoiminnan arvot perustuvat kansainvälisen osuustoimintaliikkeen (International Co-

operative Alliance, jäljempänä ICA) kannanottoon, jossa määritellään osuustoiminnan arvot 

ja periaatteet.116 Nämä arvot ja periaatteet muodostavat aatteellisen taustan osuuskuntien 

toiminnalle, mutta toiminnan rajat määräytyvät kuitenkin kunkin maan lainsäädännön 

pakottavien normien perusteella.117 Arvopohjaisuus korostuu osuuskuntatutkimuksessa, 

sillä osuuskuntia käsitellään usein yhteiskunnallisena ilmiönä, joka taloudellisen 

 
114 Troberg 2014, s. 58-59.  
115 HE 176/2001, s. 1 ja HE 185/2012, s. 1.  
116 International Co-operative Alliance > Cooperative identity, values & principles. 
117 Pöyhönen 2011, s. 48 ja 60.  
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yritystoiminnan lisäksi pyrkii edistämään yhteiskunnallista kehitystä ja ihmisten 

hyvinvointia.118 Parhaimmillaan arvoihin ja periaatteisiin pohjautuva toiminta tuo 

osuuskunnalle lisäarvoa ja kilpailuetua muihin liiketoimintamalleihin verrattuna. Yhteinen 

arvopohja synnyttää yhteisöllisyyden tunnetta ja parantaa keskinäistä luottamusta, mikä on 

omiaan kasvattamaan yrityksen sosiaalista pääomaa.119 Jotta arvoperusteisuus tuottaisi 

lisäarvoa liiketoiminnalle, osuuskunnan hallintohenkilöstön on ymmärrettävä 

osuustoiminnan arvotausta ja sen tuomat mahdollisuudet osuuskunnalle. 

 

Vuodelta 1995 olevassa ICAn kannanotossa määritellään osuustoiminnan perustana oleviksi 

arvoiksi omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon, 

oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot. Näiden perusarvojen nähdään vaikuttavan 

ensisijaisesti jäsenten välisiin suhteisiin. Perusarvojen lisäksi ICAn kannanotossa 

määritellään osuustoiminnan eettiset arvot, jotka kohdistuvat jäsenten lisäksi osuuskunnan 

sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.120 Eettisiä arvoja ovat rehellisyys, avoimuus, 

yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen.121 Osuustoiminnan taustalla 

vaikuttavat arvot ovat erityisen tärkeitä tieto-osuuskunnan tyyppisissä henkilöomisteisissa 

osuuskunnissa, joissa toiminnan eettiset tavoitteet ovat taloudellisten tavoitteiden kanssa 

vähintään yhtä tärkeitä. Tieto-osuuskunnan toiminta perustuu osittain jäsenten 

henkilötietojen hyödyntämiseen. Jäsenillä on luonnollisesti erityinen intressi 

henkilötietojensa suhteen, ja siksi demokratian ja tasa-arvon luomaa yhdenvertaisuutta ja 

toisaalta rehellisyyttä voidaan pitää erityisen merkittävinä arvoina tieto-osuuskunnan 

toiminnan kannalta. Nämä arvot rakentavat luottamusta niin jäsenten välillä kuin jäsenten ja 

johdon välillä.  

 

ICAn kannanotossa määritellään myös osuustoiminnan periaatteet, jotka on johdettu 

osuustoiminnalle määriteltyjen arvojen mutta myös laajemman arvopohjan pohjalta. 

Ensimmäisten periaatteiden (ensimmäinen, toinen ja neljäs periaate) taustalla on katsottu 

vaikuttavan yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja vapaus. Näitä arvoja edustavat periaatteet 

ovat vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys, demokraattinen jäsenhallinto sekä itsenäisyys ja 

riippumattomuus. Kolmannen periaatteen, jäsenen taloudellisen osallistumisen periaatteen, 

 
118 Troberg 2014, s. 27.  
119 Troberg 2014, s. 43.  
120 Jussila ym. 2007, s. 38.  
121 International Co-operative Alliance > Cooperative identity, values & principles. 
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taustalla vaikuttaa taloudellisen oikeudenmukaisuuden arvo. Loput kolme periaatetta ovat 

koulutus, oppiminen ja viestinä, osuuskuntien keskinäinen yhteistyö ja vastuu 

toimintaympäristöstä122. Näitä periaatteita edustaa osuustoimintaan liittyvä yhteisöllisyys ja 

keskinäinen tuki.123 Periaatteet ovat ennen kaikkea suuntaviivoja arvojen toteuttamiseksi 

käytännössä.   

 

Kuten mainittu ICAn määrittelemät arvot ja periaatteet toimivat kuitenkin lähinnä 

osuuskuntien toiminnan ja rakenteen taustalla ja tuovat tietyissä tilanteissa lisäarvoa 

yrityksen toiminnalle. Osuuskuntien toiminnan lainmukaisuuden rajat määrittyvät Suomessa 

osuuskuntalain pakottavien säännösten perusteella, mistä seuraa merkittävä 

yhteisöoikeudellinen rajaus: osuuskunnilla ei ole velvollisuutta noudattaa toiminnassa 

osuustoiminnan periaatteita, eikä osuuskunnat toisaalta myöskään saa noudattaa 

lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevia periaatteita.124 Mm. Pöyhönen on tulkinnut ICAn 

määrittelemien arvojen ja periaatteiden, kansallisen lainsäädännön sekä osuuskuntien 

toiminnan välistä suhdetta ja hierarkiaa niin, että ICAn arvot ja periaatteet muodostavat 

ideologisen taustan, joka voi vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallinen sääntely 

taas asettaa puitteet osuuskuntien toimintaa määrittäville osuuskunnan säännöille. Lopulta 

osuuskunta toimii sen säännöissä määrätyissä rajoissa.125  

 

4.3.2 Arvot ja periaatteet osuuskuntalain näkökulmasta  

 

Kansainvälisen osuustoimintaliikkeen kannanotolla ei pyritä osuuskuntia sääntelevän 

normiston luomiseen. Millainen rooli ICAn määrittelemillä arvoilla ja periaatteilla sitten on 

Suomen osuuskuntalaissa? Osuuskuntalaki ei ota kantaa osuustoiminnan arvoihin.126 

Arvoilla on kuitenkin periaatteellista merkitystä ja ne voivat tuoda osuuskunnalle lisäarvoa. 

Juuri arvopohjaisuutta on myös pidetty nimenomaan kannustimena osuuskuntamuotoisen 

yrityksen perustamiseksi.127 Osuuskunnan yhteisöllisyyttä ja arvomaailmaa painotetaan, kun 

perustellaan osuuskuntamuotoisen yrityksen perustamista. Toisaalta osuustoiminnan 

arvopohjaisuuden on pelätty menettävän merkitystään. Kilpailun kiristyessä huomioon on 

 
122 International Co-operative Alliance > Cooperative identity, values & principles. 
123 Tässä esitetty jaottelu perustuu Nilssonin esitykseen, jossa on selvitetty arvopohjaisuuden vaikutusta 
osuustoiminnan periaatteiden muodostumiseksi (Nilsson 1996, s. 637.).  
124 Pöyhönen, 2013b, s. 644.  
125 Pöyhönen 2011, s. 60. 
126 Pöyhönen 2011, s. 50.  
127 Watkins 1990, s. 163-164 ja Troberg 2014, s. 48.  
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otettava yhä moninaisempia markkinatekijöitä, minkä johdosta arvojen toteuttaminen 

saatetaan nähdä yhä haasteellisempana.128  

 

Osuuskuntien suosio on vaihdellut vuosien aikana ja syyksi suosion laskuun on kulloinkin 

esitetty erinäisiä syitä, kuten kaupan esteiden vähentyminen, vapautuneet rahoitusmarkkinat 

ja ylipäätään kiristynyt kilpailu.129 Aiemmilla osuuskuntalain muutoksilla osuuskuntien 

houkuttelevuuteen ja käyttömahdollisuuksiin liittyvään haasteeseen on pyritty vastaaman 

lisäämällä osuuskuntalain tahdonvaltaisuutta.130 Voisi myös pohtia, olisiko osuuskunnan 

yhtä merkittävimpänä pidettävää ominaisuutta, osuustoiminnan arvopohjaisuutta, kuitenkin 

tarpeen korostaa lainsäädännöllisin keinoin. Arvomaailmaa edustavan yhteisöllisyyden on 

muutenkin todettu olevan nousussa.131 Ehkä osuuskuntalailla pitäisi pyrkiä korostamaan 

osuuskunnan arvopohjaisuutta ja säätää joistakin tärkeimmistä arvoja toteuttavista 

periaatteista. Näin osuuskunta pysyisi selkeästi itsenäisenä toimintamallivaihtoehtona, jonka 

ominaispiirteitä korostetaan sen sijaan, että osuuskunnasta pyritään luomaan 

mahdollisimman neutraali kaikkea toimintaa palveleva yritysmalli. Talouden kehittyessä 

tarvitaan erilaisia yritysmalleja vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin.132 Vahvemman valtaa 

korostava yksipuolinen kilpailuyhteiskunta ei välttämättä johda parhaaseen lopputulokseen.  

 

Kysymys arvopohjaisuutta korostavasta sääntelystä konkretisoituu tieto-osuuskuntien 

tyyppisten erityiseen yhteisöllisyyteen perustuvien ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita 

edustavien liiketoiminta-ajatusten yhteydessä. Tieto-osuuskunta ei edusta perinteistä 

taloudelliseen kasvuun tähtäävää liiketoimintaa, vaan pyrkii jäseniään taloudellisesti 

hyödyttävään toimintaan ennen kaikkea esimerkiksi MyDatan ajamia arvoja toteuttamalla. 

Pyritään esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen: pyritään siihen, että yksilöt voisivat hyötyä 

omista henkilötiedoistaan kuten muustakin omaisuudestaan. Tällainen toiminta ei 

välttämättä kaipaa osakeyhtiöiden kanssa tasaveroisia toimintaedellytyksiä, saatetaan tarvita 

pikemminkin osuustoimintaa vauhdittavaa, sen erityispiirteitä tukevaa, sääntelyä.  

 

Tällä hetkellä osuuskuntia koskevista yleisistä periaatteista säädetään osuuskuntalain 1 

luvussa. Ne on haluttu kirjata heti lain alkuun, jotta lukija voisi saada käsityksen siitä, ”mihin 

 
128 Troberg 2014, s. 39.  
129 Laurinkari 2004, s. 117-120.  
130 HE 176/2001, s. 1 ja HE 185/2012, s. 1. 
131 Troberg 2014, s. 39 ja 68. 
132 Karhu 2014.  
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periaatteisiin laki perustuu ja mitä oikeushyviä laissa pyritään suojelemaan”.133 Toisaalta 

sanamuodossa, rakenteessa ja ryhmittelyssä on myös pyritty osakeyhtiölain kanssa 

yhdenmukaiseen ilmaisutapaan.134 Osuuskuntaoikeudelliset periaatteet ilmenevät 

osuuskuntalaista seuraavasti: jäsenet sekä pääoma ja sen pysyvyys (OKL 1:3), jäsenyyden 

luovuttamattomuus ja osuuksien ja osakkeiden luovutettavuus (OKL 1:4), osuuskunnan 

toiminnan tarkoitus (OKL 1:5), enemmistöperiaate (OKL 1:6), yhdenvertaisuusperiaate 

(OKL 1:7), johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet (OKL 1:8) ja tahdonvaltaisuus 

(OKL 1:9). Kuten oikeusperiaatteet yleensäkin myös osuuskuntaoikeudelliset periaatteet 

ilmentävät tietynlaista arvomaailmaa, ja ne toimivat lain tulkintaa ohjaavina instrumentteina. 

Huomaamme kuitenkin, etteivät osuuskuntalain määrittelemät oikeusperiaatteet juuri vastaa 

osuustoimintaan tavallisesti yhdistettäviä arvoja ja periaatteita, vaan myötäilevät ennen 

kaikkea yleisiä yhtiöoikeudellisia periaatteita. Lisäksi on selvää, että vaikka 

osuuskuntalaissa mainitut periaatteet ilmentäisivätkin osaltaan ICAn kannanotossa 

määriteltyjä arvoja ja periaatteita, suurin osa ICAn määrittelemistä arvoista ja periaatteista 

ei ole saanut konkreettista asemaa osuuskuntalaissa. 

 

4.4 Tieto-osuuskunnan jäsenyys 

 

Osuuskunta on jäsenkeskeinen organisaatio.135 Jäsenyyteen liittyy monia etuja ja oikeuksia, 

joista säädetään osuuskuntalaissa. Lisäksi osuuskuntalaissa säädetään jäsenyyden 

alkamisesta ja päättymisestä. Myös tieto-osuuskunta toimii korostetusti jäsentensä tarpeiden 

ja toiveiden toteuttajana, ja tarvitsee siksi selkeät säännöt jäsenyydelle. Osuuskuntalaki voi 

parhaillaan tarjota laintasoiset toimintaohjeet tieto-osuuskunnan palveluja hyödyntävien 

henkilöiden liittymiselle, toimintaan osallistumiselle ja edelleen tieto-osuuskunnasta 

eroamiselle.  

 

Jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut jakaantuvat osuuskunnan toiminnan eri osa-alueille. 

Ensinnäkin jäsenelle kuuluu osuuskunnan toimintaan liittyvät palveluedut ja toisaalta 

osuuteen ja mahdolliseen osakkeeseen liittyvät taloudelliset oikeudet, kuten luvussa 4.1 

lyhyesti esitettiin. Lisäksi jäsenelle kuuluu kontrollivaltaa, jota se toteuttaa sille 

osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen nojalla osoitettujen hallinnoimisoikeuksien 

 
133 HE 185/2012, s. 20.  
134 HE 185/2012, s. 19. 
135 Mähönen – Villa 2014, s. 62.  
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nojalla.136 Jäsenyyteen liittyy myös suoraan laista seuraavat yhtiöoikeudelliset oikeudet 

(esim. päätösten moittimisoikeus), joiden tarkempi esitteleminen ei ole 

tutkimuskysymyksen selvittämisen kannalta merkityksellistä, ja jotka näin ollen jätetään 

tässä kohtaa ainoastaan maininnan varaan.  

 

Jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella osuuskunnan hallitukselta (OKL 3:1.1). 

Osuuskuntalain mukaan ”[h]allitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai päättää 

hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä” (OKL 3:1.1). Näin ollen 

päätöksen jäsenyyden hyväksymisestä voi hallituksen lisäksi tehdä hallituksen valtuuttama 

toimihenkilö hallituksen päättämän hyväksymismenettelyn ja hyväksymisen edellytysten 

puitteissa. Lisäksi säädetään, että oikeudesta päästä jäseneksi voidaan määrätä myös 

osuuskunnan säännöissä (OKL 3:1.2). Sääntömääräys voi esimerkiksi sisältää määräyksen 

siitä, että kaikki tietyt edellytykset täyttävät henkilöt otetaan jäseniksi.137 Osuuskunta joka 

tapauksessa päättää vapaasti, keitä se hyväksyy jäsenikseen.  

 

Tieto-osuuskunta pystyy tuottamaan jäsenilleen arvoa sitä paremmin, mitä enemmän sillä 

on jäsenten tietoja käytettävänään. Mahdollisimman suuren jäsenistön hankkiminen on tieto-

osuuskunnan etu. Tieto-osuuskunta ei myöskään voi kategorisoida ihmisiä ns. 

paremmuusjärjestykseen sillä perusteella, kuka tuottaisi osuuskunnalle eniten hyötyä, eikä 

kenenkään jäsenyyttä olisi näin ollen perusteltua olla hyväksymättä. Jokaisella ihmisellä on 

henkilötietoja, ja siksi jokaisella on myös yhtäläiset mahdollisuudet tukea tieto-osuuskunnan 

toimintaa. Tavoitteena on mahdollisimman suuri jäsenjoukko. Osuuskuntalain 

tahdonvaltaisuus mahdollistaa juuri tieto-osuuskunnan toiminnan kannalta järkevimpien 

sääntömääräysten laatimisen. Jäseneksi liittymistä koskeva hyväksymismenettely voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi täysin automaattisesti niin, että liittyminen ja eroaminen tehdään 

mahdollisimman helpoksi. Tämä tukisi osaltaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja madaltaisi 

kynnystä liittyä tieto-osuuskunnan toimintaan.  

 

Osuuskunnan jäsenyys alkaa lähtökohtaisesti silloin, kun hakemus hyväksytään (OKL 

3:1.3). Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle, ellei säännöissä määrätä 

toisin (OKL 1:4). Jäsenyyden henkilökohtaisuus on ehdoton edellytys myös tieto-

osuuskunnassa, jonka tarkoituksena on tukea yksilön mahdollisuuksia hyötyä nimenomaan 

 
136 Pöyhönen 2013b, s. 646.  
137 Mähönen – Villa 2014, s. 64. 



 

 41 

häntä itseään koskevista henkilötiedoista. Yksilö liittyy tieto-osuuskunnan jäseneksi 

tarkoituksenaan hallita ja hyötyä omista henkilötiedoistaan.  

 

Lisäksi jäsenyyteen liittyy merkittävä jäsenen omistusta määrittelevä säännös: ”[j]äsenen on 

otettava yksi osuus” (OKL 9:1.1). Jäsenen on siis otettava ainakin yksi osuuskunnan osuus. 

Säännöissä voidaan lisäksi määrätä, että jäsenen on otettava useampia osuuksia tai osakkeita 

ja että osuuksia ja osakkeita voi merkitä myös muut kuin jäsenet (OKL 9:1.2). Jäsenyyteen, 

osuuksiin ja osakkeisiin liittyvät oikeudet ovat kuitenkin toisistaan erillisiä, eikä esimerkiksi 

äänioikeus osuuskunnassa määräydy osuuden tai osakkeen omistamisen perusteella.138 

Lähtökohta on, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni kaikissa osuuskunnan kokouksessa 

käsiteltävissä asioissa (OKL 5:13). Jäsen toimii siis yhtä aikaa palveluiden hyödyntäjänä ja 

päätösvaltaa käyttävänä omistajana, mikä osaltaan vahvistaa jäsenen kokemusta hänelle 

kuuluvasta omia henkilötietojaan koskevasta kontrollivallasta.  

 

Osuuskunnasta eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle OKL 26 

luvun 10 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tai muulla säännöissä määrätyllä tavalla (OKL 

3:1.1). Lähtökohta siis on, että eroamisilmoitus on annettava tiedoksi osuuskunnan 

hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle, jolla on yksin tai yhdessä 

toisen kanssa oikeus osuuskuntalain nojalla edustaa osuuskuntaa (OKL 26:10.1). 

Osuuskuntalaki mahdollistaisi myös jäsenen sitouttamisen osuuskuntaan enintään kolmen 

vuoden määräajaksi (OKL 3:1.2). Vaikka jäsenistöä voisi olla tarpeen sitouttaa tieto-

osuuskunnan toimintaan osuuskunnasta eroamisen rajoittamista koskevan säännöksen 

nojalla, ei eroamisen kieltäminen ajaisi tarkoitustaan, sillä tieto-osuuskunnalla ei ole 

mahdollisuutta vaatia jäsentään osallistumaan osuuskunnan toimintaan. Jäsenet päättävät 

nimenomaisella suostumuksellaan, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen kulloinkin 

luovuttavat osuuskunnan käyttöön.139 Tieto-osuuskunnasta eroamisen järjestämisessä olisi 

osuuskunnalle tyypillisten luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden nojalla 

tarkoituksenmukaisinta noudattaa samaa systeemiä kuin tieto-osuuskuntaan liittymisessä. 

Tieto-osuuskunnan säännöissä voitaisiin määrätä automatisoidusta prosessista, jota 

noudatetaan osuuskuntaan liittymisessä ja eroamisessa.  

 
138 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskunnan osuudet. 
139 Tietojen käsitteleminen edellyttää aina jonkin tietosuoja-asetuksessa nimenomaisesti määritellyn 
tietojenkäsittelyperusteen käsillä oloa (käsittelyperusteista ks. alaviite 85). Tieto-osuuskunnan hyödyntäessä 
jäsenensä henkilötietoja, käsittely edellyttää jäsenen (rekisteröidyn) käsittelylle antamaa nimenomaista 
suostumusta (käsittelyperuste).  
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Jäsenen erotessa tieto-osuuskunnasta, osuuskunta palauttaa jäsenelle tämän osuudesta 

maksaman merkintähinnan (tai siitä säännöissä määrätyn osuuden) sekä poistaa jäsenestä 

osuuskunnan käytössä olevat henkilötiedot, mikäli jäsen (rekisteröity) tätä pyytää. 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisteröidyn oikeudesta saada tietonsa poistetuksi 

tietyissä tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tilanteissa.140 Tieto-osuuskunnan kannalta 

olennainen kohta seuraa tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jonka 

mukaan rekisterinpitäjällä on rekisteröidyn sitä pyytäessä velvollisuus poistaa sen 

käsittelemät henkilötiedot, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on 

perustunut.  

 

Kuten tieto-osuuskuntamallia käsittelevässä luvussa 3.2 todettiin, henkilötietojen 

hyödyntämisen osalta tieto-osuuskunnan toiminta perustuu jäsenen (rekisteröidyn) 

kulloinkin antamaan suostumukseen tietojensa hyödyntämiseksi. Jäsenen henkilötietotilillä 

olevat tiedot poistuvat automaattisesti, kun tili poistetaan, eikä henkilötietotilillä olevat 

tiedot muutenkaan ole tieto-osuuskunnan käytössä, ellei tietoja nimenomaan ole luovutettu 

osuuskunnan käyttöön kulloinkin eriteltyä yksittäistilannetta varten osuuskunnan hankkiessa 

palveluita jäsenilleen. Tietojen poistamista koskeva oikeus kohdistuukin näihin 

osuuskunnan käyttöön kulloinkin luovutettuihin tietoihin. Lisäksi tietosuoja-asetuksessa 

rekisteröidylle säädetty oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, merkitsee sitä, että tiedot 

voidaan siirtää rekisteröidyn pyynnöstä myös esimerkiksi toisen palveluntarjoajan 

ylläpitämälle henkilötietotilille.  

 

Tieto-osuuskunta on monella tapaa riippuvainen jäsenistään ja heidän päätöksistään, mutta 

tarkoitus on, että myös jäsenet olisivat riippuvaisia tieto-osuuskunnasta. Siksi toiminnan 

edellytys onkin, että jäsenillä on todellinen tarve hyödyntää tieto-osuuskunnan tarjoamia 

palveluita. Tieto-osuuskunnan alku voi olla haasteellinen. Osuuskunta tarvitsee 

mahdollisimman paljon jäseniä, jotka luovuttavat tietoja osuuskunnan käyttöön. Osuuskunta 

pystyy tarjoamaan merkittäviä etuja jäsenilleen vasta, kun tietoja on tarpeeksi käytettävänä 

varteenotettavan neuvotteluaseman ja edelleen uskottavan markkina-aseman 

saavuttamiseksi. Osuuskuntalaki mahdollistaisi henkilöiden houkuttelemisen tieto-

osuuskunnan toiminnan piiriin tarjoamalla henkilötietotilejä myös muiden kuin jäsenten 

 
140 Oikeudesta tietojen poistamiseen säädetään tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa. 
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käyttöön. Vaikka osuuskuntalain olettaman141 mukaa palveluita tarjotaan osuuskunnan 

jäsenille, voidaan säännöissä sopia palveluiden tarjoamisesta myös muille kuin jäsenille.142 

Tällöin myös ei-jäsenillä olisi mahdollisuus perustaa henkilötietotili, ja liittyä myöhemmin 

matalalla kynnyksellä tieto-osuuskunnan jäseneksi maksamalla osuudelle määritellyn 

merkintähinnan.143  

 

4.5 Tieto-osuuskunnan talous  

4.5.1 Rahoituksen järjestäminen  

 

Tieto-osuuskunnan toiminnalla pyritään vastaamaan yksilöiden tarpeeseen hyötyä 

taloudellisesti heidän henkilötietoihinsa liittyvästä varallisuusarvosta. Tavoitteeseen 

pyritään vastaamaan henkilötiedon hallinnan yhtiöittämisellä. Uuden idean kanssa liikkeellä 

olevien yritysten mielletään luonnollisesti tarvitsevan myös riittävän rahoituksen 

yritystoiminnan käynnistämiseksi. Tieto-osuuskunnassa merkittävimmät investoinnit 

liittyvät todennäköisesti henkilötietotilien tekniseen toteuttamiseen sekä muiden teknisten 

ratkaisuiden järjestämiseen. Tarkastellaan seuraavaksi, tukeeko osuuskuntalaki tieto-

osuuskunnan rahoittamista tieto-osuuskunnan tavoitteen kanssa yhdenmukaisin ratkaisuin 

niin, ettei henkilötiedon hyödyntämisestä koituvaa tuottoa tarvitse jakaa osuuskunnan 

ulkopuolisille tahoille.  

 

Osuuskunnan rahoitus voi olla joko oman tai vieraan pääoman ehtoista aivan kuten 

osakeyhtiössäkin. Omaa pääomaa syntyy jäsenomistajien ja mahdollisten muiden omistajien 

sijoituksista. Vierasta pääomaa taas ovat lainat ja muu velkarahoitus.144 Osuuskunnan 

vieraan pääoman ehtoinen rahoitus vastaa osakeyhtiön vastaavaa rahoitusmuotoa. 

Tärkeimmät osuuskunnan oman pääoman kerryttämiseen tähtäävät rahoitusinstrumentit ovat 

osuuskunnan osuudet ja osakkeet, joilla kerrytetään osuus- ja osakepääomaa. Osuuspääoma 

vaihtelee jäsenten määrän mukaan, sillä osuuksien merkitseminen riippuu jäsenten 

 
141 Toiminnan tarkoituksesta säädetään OKL 1:5:ssä, jossa lisäksi säädetään, että ”[t]oiminnan tarkoituksesta 
voi säännöissä määrätä toisin”. 
142 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Säännöt selkeiksi. 
143 Samalla periaatteella toimii myös esimerkiksi luvussa 3.4.1 esitelty Sveitsin oikeusjärjestelmän puitteissa 
operoiva MIData osuuskunta (Mòdol 2019, s. 172).  
144 Pellervo-Seuran rahoitustyöryhmä 2014, s. 15.  
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osuuskuntaan liittymisestä ja eroamisesta.145 Osuuskunnan oman pääoman määrä on siis 

vaihtuva. 

 

Osuuskunnan osakkeet eivät lähtökohtaisesti tuota oikeuksia osuuskunnan palveluihin, eikä 

jako-osaisia taloudellisia oikeuksia osuuskunnan varoihin.146 Osakkeeseen liittyvät 

taloudelliset oikeudet on määritettävä erikseen osuuskunnan säännöissä. Ulkopuolisen 

sijoittajan asemaan vaikuttaakin ennen kaikkea osuuskunnan tarkoitus. Käytännössä 

säännöissä on tehtävä punnintaa osakkeenomistajalle jaettavan tuoton ja toisaalta 

osuuskunnan palveluiden käyttäjille osoitettavan palveluarvon välillä.147 Tieto-osuuskunnan 

tarkoituksena on ennen kaikkea luoda alusta, jossa yksilö pystyy hallitsemaan omia 

henkilötietojaan ja toisaalta halutessaan luovuttaa tietojaan hyötyäkseen henkilötietoihinsa 

liittyvästä taloudellisesta arvosta. Näin ollen toiminnasta aiheutuvan taloudellisen hyödyn 

jakaminen ulkopuolisille tahoille sotisi oleellisesti tieto-osuuskunnan tarkoitusta vastaan. 

 

Osuus taas on osuuskunnan oma rahoitusinstrumentti ja se eroaa olennaisesti esimerkiksi 

osakeyhtiön osakkeista. Jäsen ottaa osuuden liittyessään osuuskuntaan ja saa erotessaan 

osuuden merkintähinnan (tai erikseen säännöissä määrätyn osan merkintähinnasta) 

palautuksena osuuskunnalta.148 Kuten todettu, osuuskunnan osuuspääoma riippuu siis 

jäsenten osuuskuntaan liittymisestä ja eroamisesta. Osuudella voi olla säännöissä määrätty 

hinta (nimellisarvo) tai sen merkintähinnasta voi määrätä osuuskunnan kokous tai 

kokouksen valtuuttama hallitus. Osuuskunnan kokous tai kokouksen valtuuttama hallitus voi 

päättää nostaa osuuden merkintähintaa myös sen säännöissä määrättyä nimellisarvoa 

korkeammaksi. Näin osuudesta on siis mahdollista periä eri hintaa eri aikoina.149  

 

Jäsenyyden päättyessä osuuskunta maksaa jäsenelle osuuden merkintähinnan. Säännöissä 

voidaan myös erikseen määrätä, mikä osa merkintähinnasta palautetaan. Koko 

merkintähintaa ei ole välttämätöntä palauttaa, jos osuuskunnalle halutaan syystä tai toisesta 

kerryttää omaa pääomaa. Merkintähinnan ja palautettavan määrän väliin jäävää osuutta 

voidaan kutsua esimerkiksi liittymismaksuksi.150 Liittymismaksun suuruutta voidaan 

 
145 Mähönen – Villa 2014, s. 115.  
146 Collin 2018, s. 101.  
147 Pöyhönen 2013a, s. 243. 
148 Osuuden palautuksesta jäsenyyden päättyessä ja osuuden lakatessa säädetään osuuskuntalain 17 luvussa. 
149 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskunnan osuudet. 
150 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskunnan osuudet. 
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muuttaa tarpeen mukaan määräämällä säännöissä palautettavan määrän suuruudesta 

(yleensä nimellisarvo on tällöin se määrä, joka palautetaan) taikka osuuskunnan kokouksen 

tai sen valtuuttaman hallituksen päätöksellä merkintähinnasta palautettavan määrän 

osuudesta.151 Joka tapauksessa tietty osuus jäsenen maksamasta merkintähinnasta 

palautetaan jäsenelle tämän erotessa osuuskunnasta. Palautusvelvollisuutta voisi 

kuvainnollisesti verrata henkilötietojen ”palautusvelvollisuuteen”. Myös osuuskunnan 

käytössä olleet jäsenen henkilötiedot nimittäin palautetaan eli poistetaan taikka siirretään 

toiselle palveluntarjoajalle tietosuoja-asetuksen 17 (oikeus tulla unohdetuksi) ja 20 (oikeus 

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen) artikloissa säädetyn mukaisesti jäsenen erotessa 

osuuskunnasta jäsenen tätä pyytäessä. Tieto-osuuskunta voisi toiminnassaan hyödyntää 

mahdollisia synergiaetuja osuudesta maksetun hinnan palauttamisen ja toisaalta 

henkilötietojen poistamisen/siirtämisen järjestämiseksi.   

 

Osuuskuntalain olettaman mukaan kaikki osuudet tuottavat osuuskunnassa yhtäläiset 

oikeudet, ellei osuuskuntalaissa tai säännöissä toisin määrätä (OKL 4:1.1). Tieto-

osuuskunnan rahoitusvaihtoehtoja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että säännöissä 

voidaan kuitenkin määrätä myös erilajisista osuuksia. Näin osa tieto-osuuskunnan 

osuuksista voisi toimia esimerkiksi puhtaasti rahoitusosuuksina. Kuitenkin niin, että 

rahoitusosuuksiakin voi merkitä ainoastaan jäsenet. Tällaisista osuuksista maksettava hinta 

olisi luonnollisesti korkeampi kuin perusmuotoisten osuuksien, ja samoin näille osuuksille 

olisi myös määrättävä tietyn suuruisesta taloudellisesta jako-osuudesta. Vapaaehtoisten 

osuuksien omistajilla olisi luonnollisesti jokin sijoitettuun pääomaan liittyvä tuotto-

odotus.152 Mikäli erilajisista osuuksista päätetään määrätä säännöissä, on sääntömääräysten 

oltava niin kattavia, että pelkästään niitä lukemalla on mahdollista selvittää jokaisen osuuden 

tuottamat oikeudet ja velvollisuudet.153  

 

Tieto-osuuskunnan varallisuus perustuu toiminnan käynnistyttyä sen jäsenten tieto-

osuuskunnan käyttöön luovuttamiin henkilötietoihin liittyvään varallisuusarvoon. Osa tieto-

osuuskunnan tuotosta voitaisiin käyttää mahdollisiin myöhempiin investointeihin.154 Tieto-

osuuskunta ei kuitenkaan voi toimia ennen kuin tarvittavat tekniset ratkaisut, kuten 

 
151 Pellervo-Seura – Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskunnan osuudet. 
152 Pöyhönen 2013b, s. 646. 
153 HE 185/2012, s. 44.  
154 Ylijäämän jakamisesta, ks. seuraava luku 4.5.2.  
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palvelualusta, on toteutettu. Tieto-osuuskunnan käytössä olevalla pääomalla onkin 

merkitystä lähinnä toimintaa aloitettaessa. Osuuskuntaa perustettaessa osuuden 

ottamisvelvollisuudesta määrätään perustamissopimuksessa (OKL 2:2.1). Osuudesta 

perittävän merkintähinnan suuruudella on olennainen merkitys pääoman kerryttämisessä, 

mikä osaltaan korostaa jäsenten merkitystä tieto-osuuskunnan rahoittajina, mutta toisaalta 

myös mahdollistaa osuudesta perittävän hinnan pitämisen kohtuullisena. Edellä on kuvattu 

osuuskuntalain mahdollistama joustava järjestelmä, jossa osuudesta perittävän maksun 

suuruutta voidaan tarvittaessa muuttaa toiminnan edellyttämää rahoitustarvetta vastaavaksi, 

taikka jossa voidaan jo alun perin sopia erilajisten osuuksien ottamisesta.  

 

Tieto-osuuskunnan yhteydessä esille on nostettu myös joukkorahoituksen mahdollisuus.155 

Joukkorahoitus ymmärretään perinteisesti suurelta usein ei-ammattimaisista toimijoista 

koostuvalta yleisöltä kerättäväksi alkuvaiheen rahoitukseksi. Rahoituksen tarpeessa olevat 

tai esimerkiksi uuden idean kanssa liikkeellä olevat yrittäjät esittelevät ideaansa 

potentiaalisille tukijoille internetissä toimivilla joukkorahoitusalustoilla.156 Tässä mallissa 

alustat toimivat rahoituksen välittäjinä kuitenkin lähes samoin kuin esimerkiksi pankit 

toimivat perinteisen pankkirahoituksen välittäjinä. Alusta saa palkkioksi yleensä tietyn 

osuuden järjestetyn rahoituksen summasta.157   

 

Alkurahoituksen hankkiminen joukkorahoituksella voi kuitenkin olla hyödyllistä tieto-

osuuskunnalle. Potentiaalisten rahoittajien joukko kasvaa ja samalla voidaan kartoittaa 

osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneiden jäsenten määrää. Lisäksi joukkorahoituksen 

taustalla olevan ideologian voidaan nähdä tukevan osuustoimintaa myös muuten kuin vain 

taloudellisesti. Rahoittajiksi hakeutuu usein henkilöitä, joille toimintaidea on 

merkityksellinen. Niin joukkorahoittaminen kuin osuustoiminta saattavat yhteen saman 

henkisiä ihmisiä, jotka uskovat rahoitettavan palvelun/tuotteen menestykseen.158 Lisäksi on 

mahdollista, ettei tieto-osuuskunta edes saisi tarvittavaa alkurahoitusta perinteisiltä 

luottolaitoksilta, jotka edellyttävät tiettyä vakavaraisuutta rahoitusta hakevilta toimijoilta.  

 

 
155 Floridi – Krutzinna 2019, s. 147.  
156 Harju 2016, s. 1. 
157 Mähönen 2018, s. 147.   
158 Crowdfunding for Cooperatives 2015. 
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Joukkorahoituksessa voitaisiin hyödyntää osuuskunnan erilajisia osuuksia esimerkiksi niin, 

että alussa mukaan lähtevien jäsenten olisi mahdollista hankkia perusmuotoisen osuuden 

lisäksi ns. rahoitusosuus, johon liittyvistä jako-osaisista taloudellisista oikeuksista 

määrättäisiin tarkoin osuuskunnan säännöissä. Lähtökohtana kaikkien osuuksien osalta on 

siirtokelvottomuus159, mikä sopii tieto-osuuskunnan toiminnan lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 

Tieto-osuuskunta on korostetusti jäsenkeskeinen organisaatio ja siksi on olennaista, että 

osuuskunnan toiminnasta taloudellisesti hyötyvät ovat osuuskunnan jäseniä. Jäsenet voisivat 

siis halutessaan tukea osuuskunnan toimintaa merkitsemällä perusosuuden lisäksi 

rahoitusosuuksia, joille maksetaan tietty säännöissä määritelty tuotto. Kun osuudelle 

etukäteen määritelty tuotto on kokonaan maksettu, osuuskunta hankkisi osuuden 

vastikkeetta takaisin itselleen. Osuuskunta voi osuuskuntalain 19 luvussa säädetyn 

mukaisesti päättää hankkia omia osakkeittaan (OKL 19:1.1). Osuuden hankkimisessa on 

kyse tilanteesta, jossa osuuden omistajajäsen luovuttaa osuuden vapaaehtoisesti 

osuuskunnalle.160 Tällöin tilanne on kaikkien jäsenten näkökulmasta reilu. Kun rahoittava 

jäsen on saanut vastikkeen rahoituksestaan, osuus ikään kuin lakkaa, eikä tällainen vailla 

oikeuksia oleva osuus jää tällöin myöskään ns. turhaan roikkumaan jäsenelle.  

 

Tiivistetysti voimme siis ensinnäkin todeta, että osuuskunta on ensisijaisesti jäsentensä 

omistama yhteisö, joka lähtökohtaisesti rahoitetaan jäsenten osuudesta suorittamilla 

maksuilla. Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen ei siis ole välttämätöntä. Kun rahoitus 

hankitaan ainoastaan osuuskunnan omistajajäseniltä, ei osuuskunnan tuottamaa tulosta 

tarvitse jakaa osinkoina taikka lainanrahan korkoina ulkopuolisille tahoille. Tällöin 

osuuskunnan kerryttämä tuotto koituu yksinomaan osuudenomistajajäsenten hyödyksi, mikä 

tukee tieto-osuuskunnan tavoitetta tukea yksilöitä omien henkilötietojen varallisuusarvon 

hyödyntämisessä. Toisaalta on todettu, ettei osuuksista suoritetut maksut välttämättä kata 

tieto-osuuskunnan rahoitustarvetta toimintaa aloitettaessa. Tällöinkin rahoitusta voitaisiin 

hakea ensisijaisesti jäsenten keskuudesta, ja jäsen voisi halutessaan merkitä erityisen 

rahoitusosuuden. Edelleen rahoitusosuuksia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 

joukkorahoitustyylisesti. Keskeistä on, ettei jäsenten henkilötietoja hyödyntämällä hankittua 

varallisuutta jaettaisi muille kuin tieto-osuuskunnan jäsenille.   

 

 

 
159 HE 185/2012, s. 22.  
160 Mähönen – Villa 2014, s. 236.  



 

 48 

4.5.2 Ylijäämän jakaminen 

 

Edellä on käsitelty tieto-osuuskunnan toiminnan rahoittamista. Osittain on otettu kantaa 

myös osuuskunnan toiminnalla saavutettavan voiton (ylijäämän) jakamiseen, sillä 

osuuskunnan on edellä esitetysti osoitettava tietty tuotto-osuus mahdollisille 

rahoitusosuuksille. Rahoitusosuuksille kertyvässä tuotossa on kyse omistaja-arvosta, jolla 

tarkoitetaan osuuksiin ja osakkeisiin liittyvää välitöntä tuottoa taikka niihin liittyvää 

mahdollista arvonnousuun.161 Pääsääntöisesti tieto-osuuskunnan jäsenet hyötyvät kuitenkin 

osuuskunnan toiminnasta edellä luvussa 4.1 esitetyn mukaisesti osuuskunnan palveluiden 

käyttäjinä. Omistaja-arvosta voidaan puhua ainoastaan mahdollisille rahoitusosuuksille 

kertyvän tuoton osalta.  

 

Osuuskuntalain olettaman mukaan mahdollinen ylijäämä eli kirjanpidollinen voitto kuuluu 

ensisijaisesti osuuskunnalle itselleen.162 ”Ylijäämää saa jakaa jäsenille ja osuuden ja 

osakkeen omistajille vain, jos säännöissä niin määrätään. Jos jaossa noudatettavasta 

perusteesta ei määrätä säännöissä, jako toimitetaan sen mukaan kuin jäsenet ovat käyttäneet 

hyväkseen osuuskunnan palveluita” (OKL 16:5). Osuuskuntalain olettaman mukaan 

ylijäämä jää lähtökohtaisesti tieto-osuuskunnalle, joka käyttää ylijäämän kehittääkseen 

palveluitaan ja neuvotellakseen jäsenilleen erilaisia etuja. Jäsenet hyötyvät tällöin 

nimenomaan palveluiden käyttäjinä. Lisäksi, kuten edellä luvussa 3.2 on esitetty, tieto-

osuuskunta voi suorittaa myös välittömiä rahallisia korvauksia jäsenille, jotka luovuttavat 

henkilötietojaan tieto-osuuskunnan käyttöön. Tällöin ylijäämän jaosta tulee määrätä 

osuuskunnan säännöissä. Mikäli ylijäämän jakamisesta määrätään säännöissä ilman, että 

jakamisen perusteesta on nimenomaista määräystä, jaetaan ylijäämä jäsenille palveluiden 

käytön perusteella. Ajatus tukee tieto-osuuskunnan ideaa palkita juuri niitä jäseniä, jotka 

luovuttavat tietojaan, kun ajatellaan tieto-osuuskunnan tarjoavan nimenomaan henkilötiedon 

hyödyntämistä helpottavaa palvelua. Palvelua käytetään luovuttamalla henkilötietoja tieto-

osuuskunnan käyttöön.   

 

Osuuskunnille ominainen tapa jakaa ylijäämää on myös erilaiset bonusjärjestelmät,163 jossa 

ylijäämää jaetaan palveluiden suorittamisen yhteydessä ikään kuin osto- tai 

 
161 Pöyhönen 2013b, s. 647. 
162 Immonen – Villa 2015, s. 19.  
163 Karhu – Pellervo-Seura, Osuuskunnan hyödyt montaa kautta.  
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myyntihyvityksenä. Kyse ei tällöin ole osuuskuntalaissa tarkoitetusta varsinaisesta 

varojenjaosta,164 vaikka ylijäämää jaetaankin tällöin käytännössä juuri palveluiden käytön 

perusteella. Myös tämä ajatus sopii hyvin tieto-osuuskunnan toimintamalliin. Bonuksia 

suoritettaisiin hyvityksinä henkilötietojen luovuttamisesta osuuskunnan käyttöön. Kyse olisi 

siis asiakasomistajalle maksettavaan myyntihyvitykseen verrattavasta hyvityksestä, kun 

jäsen luovuttaa (myy) tietojaan palveluiden käyttöoikeutta vastaan. Tämä vastaisi tarkoitusta 

luoda konsepti, jossa yksilöt hyötyvät taloudellisesti henkilötietoihinsa liittyvästä 

varallisuusarvosta.  

 

Näin syntyisi kolmiportainen malli, jossa ensimmäisellä tasolla olisivat ei-jäsenet, jotka 

voivat perustaa henkilötietotilin, mutta jotka eivät voi hyödyntää osuuskunnan tarjoamia 

muita palveluita. Toisella tasolla olisivat osuuskunnan jäsenet, jotka ovat suorittaneet 

maksun osuudesta, ja ovat näin ollen oikeutettuja käyttämään päätösvaltaa osuuskunnan 

asioissa ja hyödyntämään osuuskunnan tarjoamia palveluita (kuten erilaisia henkilötietotiliin 

liitettäviä analysointityökaluja taikka muita etuja ja alennuksia). Kolmannella tasolla olisivat 

jäsenet, joilla on kaikki ensimmäisen ja toisen tason oikeudet, mutta jotka lisäksi päättävät 

luovuttaa henkilötietojaan osuuskunnan käyttöön (osuuskunta käyttää tietoja 

neuvotellakseen palveluita tai muita etuja jäsenten käyttöön). Näille jäsenille maksettaisiin 

lisäksi rahallista korvausta (bonuksia) kulloinkin luovutettujen henkilötietojen suhteessa.  

 

4.6 Tieto-osuuskunnan hallinto ja päätöksenteko 

 

Osuuskunnan hallintoa koskeva sääntely vastaa suurelta osin muita yhteisömuotoja 

koskevaa sääntelyä.165 Tärkeimpiä hallintoelimiä ovat osuuskunnan kokous ja osuuskunnan 

hallitus, joiden lisäksi osuuskunnassa voi olla edustajisto, hallintoneuvosto ja 

toimitusjohtaja.166 Osuuskunnalla on myös oltava tilintarkastaja silloin, kun sen toiminta 

ylittää tilintarkastuslain 1141/2015 2:4 §:ssä säädetyistä kolmesta edellytyksestä kaksi.167 

Osuuskunta voi osuuskuntalain puitteissa valita kokoaan, toimintaansa ja jäsenkuntaansa 

parhaiten palvelevan hallintorakenteen.168  

 

 
164 Immonen – Villa 2015, s. 125. 
165 Mähönen – Villa 2014, s. 69.  
166 Mähönen – Villa 2014, s. 69.  
167 Ks. tilintarkastusvelvollisuudesta OKL 7:2.1.   
168 Pöyhönen 2013a, s. 125.  
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Lähtökohta on, että ylintä päätösvaltaa osuuskunnassa käyttää osuuskunnan kokous, jossa 

jokaisella jäsenellä on kaikissa käsiteltävissä asioissa yksi ääni.169 Osuuskunnan kokous on 

pidettävä vähintään kerran vuodessa. Varsinainen kokous pidetään kuuden kuukauden 

kuluessa tilikauden päättymisestä (OKL 5:4.1). Osuuskunnan varsinainen kokous päättää 

sille osuuskuntalain nojalla kuuluvista asioista. Yleistoimivalta taas kuuluu lähtökohtaisesti 

osuuskunnan hallitukselle (OKL 5:3.1). On kuitenkin huomioitava, että laissa erikseen 

osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi säädettyjen asioiden lisäksi, varsinaisessa 

kokouksessa voidaan päättää myös muista sääntöjen mukaan kokouksessa käsiteltävistä 

asioista (OKL 5:4.2 kohta 5). Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia, mikäli 

säännöissä niin määrätään, taikka jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta; tietty osa 

jäsenistä, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vaatii sitä kirjallisesti; tai hallintoneuvosto 

katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on sääntöjen mukaan oikeus päättää ylimääräisen 

osuuskunnan kokouksen pitämisestä (OKL 5:4.3). Osuuskunnan kokouksessa päätettävästä 

asiasta on aina mainittava osuuskunnan kokouskutsussa, ellei päätettävästä asiasta ole 

määrätty säännöissä.170 Myös OKL 5:4.2:ssa tarkoitetuista asioista on kuitenkin aina 

päätettävä osuuskunnan kokouksessa (OKL 5:12).  

 

Päätösvaltaa osuuskunnan kokouksessa käytetään lähtökohtaisesti jäsen ja ääni- periaatteen 

mukaisesti, ellei säännöissä toisin määrätä (OKL 5:13.1). Osuuskunnan antama osuus tai 

osake eivät siis lähtökotaisesti tuota äänioikeutta omistajalleen.  Tieto-osuuskuntamallissa 

olettamasta ei ole syytä poiketa. Vaikka tieto-osuuskunnalla olisi edellä esitettyjä 

rahoitusosuuksia, on rahoitusosuuksiin liittyvät oikeudet pidettävä puhtaasti 

rahoitusluonteisina, eikä näitä osuuksia omistavia jäseniä tule suosia osuuskunnan muussa 

toiminnassa. Demokraattinen hallinto on osuuskunnan ominaispiirre, jolla houkutellaan 

jäseniä mukaan tieto-osuuskunnan toimintaan.  

 

Päätökset tehdään pääsääntöisesti enemmistöperiaatetta noudattaen. Osuuskunnan 

kokouksen päätökseksi tulee siis ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä 

(OKL 5:28.1). Ankarampia määräenemmistösäännöksiä noudatetaan ainoastaan silloin, kun 

niistä on säädetty osuuskuntalaissa tai määrätty osuuskunnan säännöissä.171 Lain 

määräenemmistövaatimusta ei voida lieventää, mutta säännöissä voidaan kiristää 

 
169 Pöyhönen 2013a, s. 178-179.  
170 Mähönen – Villa 2014, s. 91. Ks. OKL 5:12.1.  
171 Mähönen – Villa 2014, s. 92.  
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päätöksentekoon liittyviä määräenemmistövaatimuksia. OKL 5:29.1:n mukaan ”[j]os päätös 

on tehtävä määräenemmistöllä, osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on 

kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä”. Määräenemmistöllä tehtävistä 

päätöksistä säädetään pakottavasti OKL 5:29.2:ssa.  

 

Yksi määräenemmistöllä tehtävää päätöksentekoa edellyttävä päätös on sääntöjen 

muuttaminen. Joidenkin sääntömuutosten kohdalla tulee noudattaa vielä edellä mainittua 

tiukempaa enemmistövaatimusta. Mikäli päätöksellä rajoitetaan jäsenyydestä tai osuudesta 

irtautumista, taikka lykätään jo annetun osuuden palautuksen suorittamista 

irtisanomistilanteessa, pätevän päätöksenteon edellytyksenä on tällöin niiden jäsenten 

kannatus, joilla on vähintään yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa annetuista äänistä 

(OKL 5:31.1). OKL 5:31.1:ssa säädetään edelleen vieläkin olennaisemmin jäsenyyteen 

vaikuttavien sääntömääräysten muuttamisesta. Tällaisista muutoksista päätettäessä jokaisen 

kokouksessa edustetun jäsenen on kannatettava ehdotusta. Osuuskunnan säännöt näyttelevät 

osuuskuntalain lisäksi merkittävää roolia tieto-osuuskuntamallin toiminnan järjestämisessä. 

Tieto-osuuskunnan säännöissä voidaan esimerkiksi tarkentaa toiminnan tarkoitusta ja 

määrätä ylijäämän jakamisesta. Kummassakin tilanteessa, muutettaessa osuuskunnan 

pääasiallista tarkoitusta tai rajoitettaessa jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden tai 

osakkeen tuottamaa oikeutta ylijäämään, edellytetään jokaisen kokouksessa edustettuna 

olevan jäsenen kannatusta. Säännöissä määritellyt ratkaisut määrittelevät olennaisesti tieto-

osuuskunnan toimintaa. Osuuskuntalain pakottava säännös siitä, ettei 

määräenemmistövaatimuksesta voida poiketa172 luo turvaa ja luottamusta tieto-osuuskunnan 

toimintaan.  

 

Jäsenmäärän kasvaessa osuuskunnassa voi olla tarpeen korvata osuuskunnan kokoukset 

jäsenten valitsemalla edustajistolla, joka päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvista 

asioista. Osuuskuntalain mukaan säännöissä voidaan määrätä, ”että jäsenten päätösvaltaa 

joko kaikissa tai joissakin asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta jäsenten 

valitsema edustajisto” (OKL 5:37.1). Osuuskunnan kokouksen korvaaminen edustajistolla 

tieto-osuuskunnassa ei ole yksiselitteistä. Edustajistojärjestelmä väistämättä heikentää 

jäsenen vaikutusmahdollisuuksia osuuskunnan asioissa, kun vaikutusvalta rajoittuu 

äänestämiseen edustajiston vaalissa.173 Välittömät vaikutusmahdollisuudet korostuvat, kun 

 
172 OKL 5:29.3: ”Säännöissä ei voi lieventää määräenemmistövaatimusta.” 
173 Pöyhönen 2013a, s. 209.  
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kyse on henkilötietoihin liittyvästä liiketoiminnasta. Edustajiston valitsemista puoltavat 

kommentit liittyvät usein päätöksenteon helpottumiseen ja toisaalta jäsenistön laajaan 

edustamiseen. Halutaan välttää tilannetta, jossa kokouksiin osallistuva vähemmistö käyttäisi 

päätösvaltaa ylisuhteisesti.174 Kun kuitenkin otetaan huomioon jäsenten intressi omiin 

henkilötietoihinsa sekä se, että säännöissä voidaan määrätä oikeudesta osallistua 

kokoukseen jonkin teknisen apuvälineen avulla175, ei edustajiston valitsemista ole pidettävä 

välttämättömänä.  

 

Osuuskunnan kokouksen (tai edustajiston) lisäksi osuuskunnalla on oltava hallitus (OKL 

6:1.1). Osuuskunnan jäsenet valitsevat hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia 

osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta).176 

Osuuskunnan kokouksen ja hallituksen välinen toimivalta määräytyy niin, että hallitukselle 

kuuluu yleinen toimeenpano- ja hallintovalta, kun taas osuuskunnan kokoukselle kuuluvista 

asioista säädetään laissa erikseen.177 Hallituksen on hoidettava osuuskunnan tavanomaista 

toimintaa osuuskunnan edun (johdon lojaliteettivelvollisuus), osuuskuntalain ja sääntöjen 

mukaisesti.178 Ellei säännöissä ole määräystä hallituksen jäsenen jäsenyydestä 

osuuskunnassa, voitaisiin hallitukseen teoriassa valita myös osuuskunnan ulkopuolisia 

henkilöitä.179 Edelleen voidaan korostaa tieto-osuuskunnan toiminnan herkkäluonteisuutta, 

kun liiketoiminta kohdistuu henkilötietietoihin. Vaikka osuuskunnan johdolla ei käytännön 

tasolla ole merkitystä henkilötietojen hallinnan ja käsittelemisen suhteen, voisi osuuskunnan 

hallituksen jäsenten joka tapauksessa tarkoituksenmukaista olla myös osuuskunnan jäseniä, 

jotka jakavat muiden jäsenten kanssa yhtä painat intressit henkilötietojensa suhteen.   

 

Osuuskunnalle voidaan valita myös toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. On 

huomattava, että toimitusjohtaja voidaan siis valita ilman sääntömääräystä ja ilman 

osuuskunnan kokouksen päätöstä.180 Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa osuuskunnan 

juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi 

toimitusjohtaja vastaa osuuskunnan kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon 

luotettavuudesta sekä antaa hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen 

 
174 Pöyhönen 2013a, s. 209.  
175 Ks. OKL 5:17 § kokouspaikkaa ja teknisen apuvälineen avulla osallistumista koskevasta sääntelystä.  
176 Troberg 2014, s. 57. 
177 Mähönen – Villa 2014, s. 103.  
178 Pöyhönen 2013a, s. 143.   
179 Pöyhönen 2013a, s. 142.  
180 Pöyhönen 2013a, s. 131.  



 

 53 

tehtävien hoitamiseksi (OKL 6:17). Toimitusjohtajan toimivallan voidaan ajatella olevan 

ikään kuin lohkaistu hallituksen toimivallasta.181 Toimitusjohtaja muodostaa kuitenkin 

yhdessä hallituksen kanssa osuuskunnan johdon, joka määrittelee toiminnan strategiset 

linjaukset ja valvoo niiden toimeenpanemista.182 

 

Lisäksi osuuskunnassa voi olla hallintoneuvosto, joka ohjaa ja valvoo osuuskunnan johdon 

toimintaa. Mahdollisesta hallintoneuvostosta on oltava määräys osuuskunnan säännöissä. 

Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet, joita on oltava vähintään kolme. 

Kyseisen hallintoelimen tehtävät seuraavat joko suoraan laista taikka osuuskunnan 

säännöistä. Säännöissä voidaan määrätä tiettyjen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvien 

asioiden siirtämisestä hallintoneuvostolle.183 Tärkeimpinä pidettyjä hallintoneuvoston 

tehtäviä ovat johdon vastuulla olevan osuuskunnan hallinnon valvominen ja toisaalta johdon 

ja jäsenistön välisen informaation kuljettaminen.184 

 

Huomaamme, että osuuskunta on korostuneen demokraattinen yhteisö. Demokraattiselle 

päätöksenteolle ja hallinnalle rakentuva osuuskuntamuoto tarjoaa valmiin hallintomallin, 

joka tukee henkilötietojen oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän hallinnan toteutumista. Tieto-

osuuskunnassa keskeisimmät päätöksenteon kohteet liittyvät ensinnäkin osuuskunnan 

hallintoon ylipäätään: osuuskunnan jäsenyyttä, sääntömääräyksiä ja johdon järjestäytymistä 

koskeva päätöksenteko; sekä toisaalta ylijäämän käyttöön, ennen kaikkea henkilötietojen 

luovuttamisesta seuraavan tuoton kohdistamiseen. Osuuskuntalaki tarjoaa valmiit puitteet ja 

selkeät toimintaohjeet tieto-osuuskunnan toimintaa ohjaavalle päätöksenteolle.  

 

 

 

  

 
181 Mähönen – Villa 2014, s. 109.  
182 Troberg 2014, s. 57.  
183 Mähönen – Villa 2014, s. 111. Ks. OKL 6:21.  
184 Troberg 2014, s. 59.  
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5 Tieto-osuuskunta käytännössä  

5.1 Osuuskuntamuodon tarjoama tuki tieto-osuuskunnalle 
 

Yllä on käyty yksityiskohtaisesti läpi sitä, miten tieto-osuuskuntamalli rakennetaan 

osuuskuntalain puitteissa. Seuraavassa tarkastellaan vielä sitä, miten osuuskuntalaissa 

säännelty yhteisömuoto tukee tiedonhallinnan järjestämistä ja toisaalta millaiset puitteet 

osuuskuntalaki lopulta tarjoaa tieto-osuuskunnan toiminnalle. Osuuskuntamuotoon liittyy 

ensinnäkin tiettyjä järjestelmään liittyviä etuja, jotka korostuvat, kun ollaan ottamassa 

käyttöön mallia, joka tulee muuttamaan vallitsevaa markkinatilannetta.  

 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa pyrkimys korjata henkilötiedon hallinnan ja hyödyntämisen 

ympärillä vallitseva epätasapainoinen markkinatilanne. Henkilötietoon liittyvästä 

varallisuusarvosta hyötyy tällä hetkellä ennen kaikkea tietyt suuret markkinatoimijat. 

Lisäksi yksilöiden asema nähdään epäoikeudenmukaisena. Juuri osuuskunnilla on 

aiemminkin historiassa pyritty korjaamaan monopolistisia markkinarakenteita185 ja toisaalta 

tarjoamaan vaihtoehtoisia toteutusmuotoja.186 Osuustoiminta lähteekin usein liikkeelle 

pyrkimyksestä muuttaa vallitsevaa markkinatilannetta: samanlaisen tarpeen kanssa 

liikkeellä olevat ihmiset yhdistävät voimansa saavuttaakseen paremman aseman 

markkinoilla.187 Uusia ratkaisuja etsitään erityisesti markkinoiden erilaisten 

häiriötilanteiden muuttamiseksi. Myös henkilötiedon ihmiskeskeisen hallintamallin 

toteuttamisessa on kyse epätoivotun markkinatilanteen muuttamisesta, mikä osaltaan 

kannustaa saman henkisten ihmisten yhteenliittymistä. Tieto-osuuskunnan mahdollisuuksia 

puuttua henkilötiedon hallinnan ympärillä vallitsevaan epäselvään markkinatilanteeseen 

voidaan näin ollen pitää hyvinkin todennäköisenä.  

 

Edelleen osuuskuntamuotoa perustelee siihen yleisesti tunnustettuna järjestelmänä liittyvät 

edut. Henkilötiedon omistamiseen perustuvan henkilötiedon hallinnan on todettu olevan 

nykylainsäädännön puitteissa mahdotonta, minkä lisäksi henkilötiedon hallinnan 

kodifioimisen katsotaan olevan monessa suhteessa vielä ainoastaan keskustelun tasolla. 

Myöskään henkilötietosuojasääntelyllä ei puututa henkilötietoon liittyvän taloudellisen 

arvon kohdistumiseen. Kun henkilötiedon hallintaan liittyvää suoraa lainsäädännöllistä 

 
185 Welinder 1953, s. 149 ja 168-169. 
186 Seppelin 2000, s. 91. 
187 Troberg 2014, s. 11.  
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tukea ei pystytä voimassaolevan sääntelyn puitteissa osoittamaan, on tukea etsittävä muista 

institutionaalisista tekijöistä. Kuten edellä todettiin, henkilötiedon yksilökeskeisen hallinnan 

tavoitteella puututaan olennaisesti vallitsevaan markkinatilanteeseen, jossa henkilötietojen 

käyttämisestä hyötyy lähes yksinomaan tietyt suuret markkinatoimijat. Tällaisessa 

tilanteessa yksilön itsenäiset vaikuttamismahdollisuudet ovat luonnollisesti heikommat kuin 

tietynlaista institutionaalista tukea nauttivan toimijan. Osuuskuntamuodon voidaan nähdä 

edustavan tietynlaista institutionaalista järjestelyä.188 Tieto-osuuskuntamallin vahvuus 

onkin osaltaan juuri oikeusjärjestyksen tunnistamassa yhteisömuodossa. Valmis 

yhteisömuoto ja sen mukanaan tuoma yhteisön tuki luovat uskottavuutta tieto-

osuuskuntamallisen henkilötiedon hallinnan järjestämiseen ja toisaalta tuovat kaivatun 

neuvotteluvoiman vallitsevan tilanteen muuttamisen tueksi. 

 

Toisekseen osuustoimintaan liittyy sellaisia piirteitä, jotka tekevät liiketoiminnan 

harjoittamisesta vailla kirjanpidollista arvoa olevan henkilötiedon ympärillä ylipäätään 

mielekästä. Kuten aiemmin on todettu, mikäli osuuskunnan tekemää ylijäämää päätetään 

jakaa, jaetaan se OKL 16:5 §:n mukaan lähtökohtaisesti sen mukaan kuin jäsenet ovat 

käyttäneet hyväkseen osuuskunnan palveluita. Ylijäämää ei jaeta osuuden tai osakkeen 

omistuksen suhteessa, kuten esimerkiksi osakeyhtiössä. Toisaalta osuuskunnalla ei 

myöskään ole samalla tavalla painetta kasvattaa tasearvoaan, niin kuin osakeyhtiöllä voi olla 

sen pyrkiessä mahdollisimman korkeaan osakkeen arvoon189. Jakokelpoinen voitto ei siis 

ole osuustoiminnan ensisijainen päämäärä, sillä jäsenet hyötyvät ennen kaikkea 

osuuskunnan tuottaman palveluarvon perusteella. Osuuskunnan ensisijainen tehtävä onkin 

hyödyttää jäsenen taloudenpitoa tarjoamalla tälle palveluita. Taseen osoittamalla oman 

pääoman määrällä ei ole itsenäistä merkitystä. Näin ollen osuuskuntaa voidaankin sen 

toiminnan tarkoitusta koskevan olettaman perusteella pitää luontevimpana vaihtoehtona 

vailla tasearvoa olevan henkilötiedon ympärillä tapahtuvan liiketoiminnan järjestämiseksi.  

 

Myöskään osuuskunnan johto ei hyödy tasearvon kerryttämisestä samalla tavoin kuin 

esimerkiksi osakeyhtiön johto tietyissä tilanteissa. Osakeyhtiössä johdon palkkaus perustuu 

tavallisesti yhtiön tekemään tulokseen taikka yhtiön osakkeen arvon kehitykseen.190 

Tällainen jakokelpoisen voiton tuottamisen tavoite on lähtökohtaisesti ristiriidassa 

 
188 Ks. lisää yrityksen institutionaalisesta luonteesta esimerkiksi Mähönen – Villa 2015, s. 265.  
189 HE 109/2005 vp, s. 39.  
190 Mähönen – Villa 2015, s. 247.  
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osuuskunnan toiminnan tarkoituksen kanssa, eikä tulospalkkiojärjestelmä tule siksi 

kyseeseen osuustoiminnan kohdalla. Näin tasearvon kerryttämisestä ei siis hyödy itse 

osuuskunta, eikä sen enempää myöskään osuuskunnan johto. Tämä korostaa osaltaan tieto-

osuuskunnan alustatoimijaluonnetta sekä edelleen sen toiminnan ihmiskeskeisyyttä. Tieto-

osuuskunta toimii ikään kuin välikätenä yksilökeskeisen henkilötiedon hallinnan 

toteuttamisessa ja toisaalta tarjoaa samalla siihen yhtiömuotona liittyvän institutionaalisen 

järjestelyn mukanaan tuomat edut. 

 

Kolmanneksi osuustoimintaan liittyvän arvomaailman voidaan nähdä tukevan tässä 

tutkimuksessa tavoitellun oikeudenmukaisen henkilötiedon hallintamallin toteuttamista. 

Ihmiskeskeistä henkilötiedon hallintaa ja hyödyntämistä tavoittelevat liikkeet ja hankkeet 

tähtäävät ennen kaikkea henkilötietoon liittyvän taloudellisen arvon oikeudenmukaiseen 

jakautumiseen, tiedon hallinnan läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen, ihmisten 

voimaantumiseen sekä henkilötietoon liittyvien muiden hyötyjen tasaisempaan 

jakautumiseen yhteiskunnassa. Tieto-osuuskunnan toiminta on korostuneen jäsenkeskeistä 

ja perustuu osuustoiminnalle tyypillisiin arvoihin. Toiminnassa korostuu erityisesti 

demokratian, oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden, avoimuuden ja toisaalta 

yhteiskuntavastuun toteuttamisen arvot.  

 

Yhteiskuntavastuun sanotaankin olevan osuustoiminnallisen yrityksen sisäänrakennettu 

ominaisuus.191 Yhteiskuntavastuulla voidaan yleistäen todeta tarkoitettavan kestävän 

kehityksen tavoitteiden toteuttamista.192  Tieto-osuuskunnan toiminnalla edistetään 

erityisesti sosiaalisen kestävyyden tavoitetta.193 Tieto-osuuskuntien toiminta on korostuneen 

yhteisöllistä ja sen toimintaa ohjaa ennen kaikkea demokratian, tasapuolisuuden ja 

oikeudenmukaisuuden arvot. Päätöksenteko ja hallinto järjestetään osuuskuntalakiin 

sisältyvän demokraattisen viitekehyksen puitteissa ja jäseniä palkitaan sen suhteessa, miten 

he ovat halukkaita hyödyntämään henkilötietojaan ja luovuttamaan niitä osuuskunnan 

käyttöön. Tieto-osuuskuntiin voidaan yhdistää muitakin yhteiskuntavastuuta toteuttavia 

piirteitä. Ensinnäkin tieto-osuuskunnilla pyritään korjaamaan yhteiskunnallista epäkohtaa ja 

edistämään henkilötietoon liittyvän taloudellisen arvon tasapuolisempaa jakautumista 

yhteiskunnassa. Toisaalta ne edistävät myös yksilöiden etua heidän omien henkilötietojen 

 
191 Troberg 2014, s. 40.  
192 Mähönen 2018, s. 138-140.  
193 Jussila ym. 2007, s. 38.  
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hallinnan ja hyödyntämisen suhteen ja edistävät näin yksilön hyvinvointia ja edelleen 

sosiaalisen kestävyyden tavoitetta.   

 

Lisäksi osuustoiminnassa on myös mahdollista huomioida henkilötietoon 

varallisuusobjektina liittyvät erityispiirteet. Henkilötieto on henkilöön liittyvää tietoa, johon 

henkilöillä on luonnollisesti hyvin erilainen intressi kuin muihin ns. perinteisiin 

varallisuuskohteisiin. Henkilötietoa syntyy ihmisten toiminnan tuloksena ja sitä voidaankin 

pitää ikään kuin ihmisten pääomana. Lisäksi henkilötiedon erityisasemaa tukee näkemys 

siitä, että oikeus henkilötietojen suojaan on jokaisen perusoikeus. On siis kaikin puolin 

perusteltua pyrkiä sellaiseen henkilötiedon hallintamalliin, jossa henkilötiedon 

hyödyntämisestä koituva tuotto kohdistuu nimenomaan sille henkilölle, kenestä tieto alun 

perin on lähtöisin. Henkilötietoja hyödynnetään kuitenkin yleensä suurina 

datakokonaisuuksina, jolloin niihin liittyvä hyöty ja näin myös taloudellinen arvo ovat 

yleensä korkeimmillaan.194 Kun henkilötietoja hyödynnetään kootusti, ja tavoitellaan 

samalla yksilön etua, tarvitaan selkeät säännöt, joiden puitteissa henkilötietojen 

luovuttamisesta saatu tuotto jaetaan. Tieto-osuuskunnassa tällaisen tuoton (ylijäämän) 

jakaminen voidaan järjestää laintasoisten toimintaohjeiden puitteissa, mikä edistää edelleen 

henkilötiedon ihmiskeskeiseltä tiedonhallinalta vaadittuja läpinäkyvyyden ja luotettavuuden 

periaatteita.  

 

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että osuuskuntamuotoon liittyy sellaisia henkilötiedon 

oikeudenmukaista hallintaa edistäviä ominaisuuksia, jotka perustelevat tiedonhallintamallin 

perustamista juuri osuuskuntamuotoa hyödyntäen. Osuuskuntaan yhteisömuotona liittyvät 

henkilötiedon yksilökeskeistä hallintaa edistävät ominaisuudet konkretisoituvat viimeistään 

siinä vaiheessa, mikäli osuuskuntalain tarjoamien puitteiden todetaan soveltuvan tieto-

osuuskunnan toiminnan toteuttamiseen.  Tarkastellaan vielä, miten osuuskuntalaki tukee 

tieto-osuuskuntien toiminnan järjestämistä.   

 

5.2 Osuuskuntalain asettamat puitteet tieto-osuuskunnan toiminnalle  

 

Osuuskuntalaki tarjoaa laintasoisen viitekehyksen toiminnan järjestämiseksi (ks. 

yksityiskohtaisemmin luku 4). Ensinnäkin osuuskunnan jäsenyyttä koskevat säännökset 

 
194 Honko ym. 2018, s. 43.  
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tarjoavat valmiit toimintaohjeet tieto-osuuskuntaan liittymiseksi ja siitä eroamiseksi. 

Jäseneksi liittyminen edellyttää käytännössä ainoastaan osuudelle määritellyn 

merkintähinnan maksamista, joka lähtökohtaisesti palautetaan sellaisenaan osuuskunnasta 

erottaessa. Kynnys tieto-osuuskunnan toimintaan mukaan lähtemiseksi on matala. 

Toisekseen myös tieto-osuuskunnan hallinto ja päätöksenteko on toteutettavissa 

osuuskuntalain tarjoamien olettamasäännösten puitteissa. Demokraattiselle päätöksenteolle 

rakentuva osuuskuntamuoto, jossa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, ja jossa tärkeimpiä 

päätöksiä koskevasta määräenemmistösäännöksestä ei voida sääntömääräyksin poiketa, 

tukee tieto-osuuskuntamallilla tavoitellun henkilötietojen oikeudenmukaisen hallinnan 

toteutumista. Ylijäämä voidaan jakaa joko osuuskunnan olettamasäännösten puitteissa 

taikka tieto-osuuskunnan erikseen määräämien sääntöjen mukaisesti. Joka tapauksessa 

lähtökohtana on ylijäämän jakaminen palveluiden käytön suhteessa, mikä tukee tieto-

osuuskunnalta edellytettävän oikeudenmukaisuuden vaatimusta.  Lisäksi osuuskuntalain 

tahdonvaltaisuus tarjoaa kaivatun liikkumavaran tällaiseen uuteen yhteiskunnalliseen 

ilmiöön liittyvien mahdollisten konfliktien ratkaisemiseksi.  

 

Edelleen myös osuuskunnan toiminnan tarkoitusta koskeva säännös (OKL 1:5) tukee 

erityisen hyvin juuri yksilökeskeisen henkilötiedon hyödyntämisen tavoitetta, jota edellä 

luvussa 3.1 esitetyt muut tiedonhallintamallit eivät juuri tunnu huomioivan. Monet 

tiedonhallintamallit keskittyvät nimenomaan yksilön mahdollisuuksiin tallentaa ja hallita 

henkilötietojaan keskitetysti. Tieto-osuuskunnan on tarkoitus olla tiedonhallinta-alusta, 

jossa yksilöt voivat lisäksi käydä kauppaa henkilötiedoillaan, eli hyötyä taloudellisesti 

heihin liittyvien tietojen käyttämisestä. Osuuskuntalaissa osuuskunnan toiminnan 

tarkoituksesta säädetään yhtenevästi tieto-osuuskunnan tavoitteen kanssa: tiivistetysti 

tarkoituksena on tukea jäsenten taloutta harjoittamalla taloudellista toimintaa 

henkilötietoihin liittyvää varallisuusarvoa hyödyntäen ja tarjoamalla tällaisella toiminnalla 

saavutetun tuoton jäsenilleen joko palveluetuina taikka suoraan rahallisena korvauksena.  

 

Toki lailla säännellyn organisaation perustaminen aiheuttaa myös hallinnollista työtä, joka 

voi tietyssä suhteessa osoittautua tieto-osuuskunnan alkuvaiheessa haasteeksi. On 

perustettava toimiva organisaatio, joka pystyy vastaamaan lain edellyttämiin 

velvollisuuksiin. Hallinnollinen työ kuuluu kuitenkin yritystoimintaan, eikä sitä ole tässä 

suhteessa syytä pitää varsinaisena osuuskuntalain tieto-osuuskunnalle aiheuttamana 

haasteena.  
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Osuustoimintaan liittyvän arvopohjaisuuden on todettu tukevan tutkimuksessa tavoitellulle 

henkilötiedon hallinnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suomen osuuskuntalaki 

näyttäytyy arvojen suhteen kuitenkin jokseenkin merkityksettömältä, sillä laki ei ota kantaa 

osuustoiminnan arvoihin. De lege ferenda -hengessä onkin perusteltua kyseenalaistaa 

osuuskuntalaissa omaksuttu linja olla ottamatta kantaa osuustoiminnassa muutoin hyvinkin 

korostuneiden arvojen asemaan. Osuustoiminnan erityispiirteitä tukevan sääntelyn voitaisiin 

perustellusti uskoa tukevan ja vauhdittavan myös tässä tutkimuksessa esitellyn, 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa edistämään pyrkivän, tieto-osuuskuntaorganisaation 

toimintaa. Tätä osuuskuntalakiin liittyvää muutosehdotusta tulee kuitenkin pitää ennen 

kaikkea tieto-osuuskunnan toimintaa tukevana parannusehdotuksena, eikä tieto-

osuuskunnan sääntelyn kannalta välttämättömänä lainsäädäntöuudistuksena.    

 

Kokonaisuuden kannalta merkittävämpää on osuuskuntalain tarjoamat laintasoiset 

toimintaohjeet, joiden voidaan edellä esitettyjen näkökulmien perusteella todeta ennen 

kaikkea tukevan tieto-osuuskunnan toimintaa. Lisäksi osuuskuntalain tahdonvaltaisuus 

mahdollistaa erilaisten tieto-osuuskuntiin liittyvien ratkaisuiden huomioimisen tieto-

osuuskuntien toteutusvaiheessa ja tekee tieto-osuuskunnista näin entistä helposti 

lähestyttävämmän vaihtoehdon.  Osuuskuntalaki tarjoaa puitteet, joita hyödyntämällä on 

mahdollista toteuttaa luotettava ja läpinäkyvä henkilötiedon hallintamalli, jossa tiedon 

keräämiselle, käyttämiselle ja hyödyn jakamiselle määritellään yhteiset pelisäännöt 

demokraattisen hallinnon ja päätöksenteon puitteissa.   

 

Edellä on todettu osuuskuntamuotoon liittyvän merkittäviä etuja ja mahdollisuuksia 

henkilötiedon hallinnan järjestämiseksi. Osuustoimintaan liittyy niin varsinaista 

henkilötiedon ihmiskeskeisen hallinnan järjestämistä kuin laajempiakin yhteiskunnallisia 

tavoitteita edistäviä piirteitä. Kun vielä huomioidaan osuuskuntalain tieto-osuuskunnan 

toiminnan järjestämiselle tarjoama laintasoinen tuki, vaikuttaa tieto-osuuskunta hyvinkin 

luontevalta tavalta toteuttaa tässä tutkimuksessa esitetyt tavoitteet täyttävä henkilötiedon 

hallintamalli.  

 

5.3 Tieto-osuuskunnan toteutusmalleista 

 

Edellä on keskitytty tarkastelemaan tieto-osuuskunnan toimintaa osuuskuntalain 

näkökulmasta ja todettu osuuskuntamuodon olevan luonteva tapa järjestää henkilötiedon 
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hallintamalli ja edelleen osuuskuntalain asettavan toimivat puitteet tieto-osuuskunnan 

järjestämiseksi. Tieto-osuuskunta on kuitenkin niin oikeudellisena kuin 

yhteiskunnallisenakin järjestelynä vielä hyvinkin tuore ilmiö. Henkilötiedon 

yksilökeskeiselle tiedonhallinnalle on joka tapauksessa todettu olevan tarvetta ja ongelmaa 

ratkaisemaan on perustettu erilaisia liikkeitä ja hankkeita. Siitä huolimatta toimivista tieto-

osuuskunnista on vain muutamia harvoja esimerkkejä maailmalta. Tieto-osuuskuntia on 

perustettu lähinnä joko tiettyä toimialaa palvelemaan taikka tietyn tyyppisten (usein 

terveystietojen) henkilötietojen hallinnan ja hyödyntämisen ympärille.195  

 

Edellytykset tieto-osuuskuntien käyttöönottamiseksi laaja-alaisemminkin olisi olemassa, 

sillä kuten aiemmin on todettu sekä tarve että laintasoinen viitekehys tieto-osuuskuntien 

perustamiseksi luovat otolliset puitteet käytännön toteutukselle. Tieto-osuuskunnat eivät 

välttämättä ole kuitenkaan toivottavia kaikkien toimijoiden näkökulmasta. Tällä hetkellä 

henkilötietojen hyödyntämisen ympärille syntynyt markkina on hyvin keskittynyt196, eivätkä 

nämä henkilötietoja lähes yksinomaan hyödyntävät tahot tule luopumaan asemastaan 

helpolla.197  

 

On perusteltua esittää, että tieto-osuuskuntien laaja-alainen käyttöönotto edellyttäisi jonkun 

jo valmiiksi organisoituneen tahon myötävaikutusta. Onkin ehdotettu, että tieto-osuuskuntia 

tulisi perustaa osuustoiminnallisten luottolaitosten toimesta.198 Moni kansalainen on jo 

valmiiksi tällaisen toimijan asiakas. Lisäksi toimintaperiaate niin henkilötietojen kuin 

muunkin varallisuuden suhteen on hyvin samankaltainen: luodaan alusta, jossa jäsen voi 

hallita varallisuuttaan turvallisesti ja itsenäisesti.199 Huolimatta siitä, minkä tahon toimesta 

tieto-osuuskuntien laaja-alainen käyttöönotto toteutettaisiin, toiminta tulisi joka tapauksessa 

 
195 Ks. luvussa 3.4.1 esitelty terveystietojen hallintaan keskittynyt osuuskunta MIData ja luvussa 3.4.2 
esitelty Driver’s Seat osuuskunta, joka keskittyy palvelemaan henkilökuljetusalalla työskenteleviä kuljettajia.  
196 Colclough ym. 2019, s. 2.  
197 Toisaalta nykytilan muuttamista vaikeuttaa myös se sääntelyssä omaksuttu lähtökohta, että henkilötietoon 
liittyvä yksilön intressi liittyy ennen kaikkea yksityisyyden suojaamiseen. Sääntely ei tällä hetkellä tunnu 
tunnistavan henkilötietoa vaihdannan kohteena, vaan enemmänkin sellaisena tietoaineksena, jota erilaiset 
organisaatiot käyttävät enemmän tai vähemmän välttämättömien toimien suorittamiseksi. Näin ollen ei olisi 
täysin perusteetonta nostaa esille tietynlaista perustavanlaatuisempaakin ajatusmaailman muutosta, johon 
voisi liittyä myös henkilötietoa koskevien hallintaoikeuksien kodifioiminen. Tässä tutkimuksessa 
henkilötiedon yksilökeskeisen hallinnan tavoitteeseen pyritään kuitenkin vastaamaan nimenomaan 
henkilötiedon hallinnan yhtiöittämisen näkökulmasta, eikä henkilötiedon hallintaa koskevan sääntelyn 
tarpeeseen oteta kantaa tarkemmin. 
198 Hardjono – Pentland 2019, s. 2. 
199 Hardjono – Pentland 2019, s. 2. 
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muistuttamaan nykyistä pankkitoimintaa, joka perustuu henkilökohtaisiin pankkitileihin. 

Kaikki tiedonsiirto tapahtuisi henkilötietotileiltä ja yksilöillä olisi kontrolli siitä, mikä taho 

ja mihin tarkoitukseen tietoja kulloinkin käyttää. Henkilötietotilejä ylläpitäviä tieto-

osuuskuntia voisi olla useampia ja henkilöt itse valitsisivat, mihin tieto-osuuskuntaan he 

kuuluvat.  

 

Tällainen muutos vaatii kuitenkin aikaa ja teknologisia valmiuksia toteuttaa eri rajapintojen 

välillä tapahtuva tiedonsiirto. Jää myös nähtäväksi, voidaanko tieto-osuuskunnilla korvata 

kokonaan palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen kerääminen suoraan yksilöiltä. 

Periaatteessa niin kauan kuin henkilötietoja voi kerätä suoraan yksilöiltä, osa 

palveluntarjoajista tulee varmasti suorittamaan tiedon keräämisen ilman välikättä eli tieto-

osuuskuntaa. Tieto-osuuskunnan olisi pystyttävä tarjoamaan tietynlaista lisäarvoa tällaisille 

henkilötietoa kerääville palveluntarjoajille, jotta henkilötietoja olisi kannattavaa hankkia 

juuri tieto-osuuskuntien välityksellä. Hyöty voisi liittyä joko suoraan tieto-osuuskunnan 

mahdollisuuksiin luovuttaa merkittäviä tietokokonaisuuksia taikka toisaalta sellaisiin 

vastuullisuus- ja mainekysymyksiin, jotka pakottaisivat palveluntarjoajat hankkimaan 

tiedon tieto-osuuskuntien välityksellä. Vielä pidemmälle viety ajatus olisi tieto-osuuskuntien 

niin laaja-alainen toiminta, että tiedon välittämisestä tieto-osuuskuntien kautta tulisi jopa 

markkinoita määrittelevä normi, jota minkään markkinatoimijan olisi vaikea ohittaa.  

 

Näin laaja-alainen muutos ei kuitenkaan ole välttämätön. Tieto-osuuskunnissa on ennen 

kaikkea kyse henkilötiedon hallintaa helpottavasta työkalusta ja toisaalta alustasta, joka 

mahdollistaa myös yksilöiden hyötyvän heidän henkilötietoihinsa liittyvästä taloudellisesta 

arvosta. Periaatteessa tieto-osuuskuntia voidaan perustaa vastaamaan hyvinkin erilaisiin 

tarpeisiin. Erityisesti tieto-osuuskunnat nousevat esiin terveystietojen hallintaan ja 

hyödyntämiseen liittyvässä keskustelussa. Terveystietojen yksilökeskeisen hallinnan 

puolesta puhuu terveystietojen hyödyntämiseen liittyvä potentiaali niin yksilön kuin 

yhteiskunnankin kannalta. Sen lisäksi että yksilöt voivat saada täsmällisemmin heidän 

terveydentilaansa perustuvaa hoitoa, keskitetysti hallinnoidut terveystiedot ovat helpommin 

kanavoitavissa myös erilaisiin tutkimuksiin, jotka osaltaan taas palvelevat yhteisön 

hyvinvointia.  

 

Tieto-osuuskuntien tarjoaman tiedonhallinnan tarve voi seurata myös täysin edellä 

esitetyistä näkökulmista poikkeavista lähtökohdista. Aina henkilötiedon kerääminen ja 
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säilyttäminen ei tuo palveluntarjoajalle lisäarvoa. Edelleen henkilötietojen hallinta saattaa 

aiheuttaa joillekin toimijoille ainoastaan pakollisia, henkilötiedon suojaamiseen liittyvästä 

sääntelystä seuraavia velvoitteita. Tieto-osuuskunnat voivat osaltaan keventää tällaisten 

toimijoiden hallinnollista taakkaa säilyttämällä henkilötietoja niitä tarvitsevien toimijoiden 

puolesta. Esimerkiksi luottolaitoksen on varmistuttava henkilön luottotiedoista ennen kuin 

päätöstä lainan myöntämisestä voidaan tehdä. Kun tieto-osuuskunnan toiminta järjestetään 

niin, että henkilötietotilillä säilytettävät tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset, voidaan 

luottolaitokselle luovuttaa sen tarvitsema tieto siitä, täyttääkö henkilön luottotiedot 

vaadittavat kriteerit ilman, että varsinaisia luottotietoja tarvitsee ollenkaan luovuttaa 

luottolaitoksen hallintaan.  

 

Tieto-osuuskunnilla pyritään kuitenkin ennen kaikkea parantamaan yksilön mahdollisuuksia 

hallita ja hyödyntää häneen liittyviä henkilötietoja. Tarkoituksena on puuttua markkinoilla 

vallitsevaan epätasapainoiseen tilanteeseen niin, että henkilötietoon liittyvä varallisuusarvo 

jakautuisi tasaisemmin talousyhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Yksilö määrittelee, kuka 

ja miten henkilötietoja käytetään. Se, millaisessa mittakaavassa ja millaista nimenomaista 

tarkoitusta varten tieto-osuuskuntia perustetaan, tulee viimekädessä määrittymään 

markkinakysynnän perusteella. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan joka tapauksessa 

todeta tahdonvaltaisuudelle perustuvan osuuskuntalain antavan valmiudet monenlaisia 

tarpeita palvelevien tieto-osuuskuntien perustamiseksi. Tieto-osuuskunnat nousevat 

säännöllisesti keskusteluun, mutta niiden konkreettinen toteutus on kansallisella tasolla 

jäänyt toistaiseksi näkemättä. Henkilötiedon hallinnan ja hyödyntämisen entisestään 

yksipuolistuva markkina painostaa kuitenkin puuttumaan tilanteeseen. On siis rohkeasti 

otettava seuraava askel ja ryhdyttävä konkreettisiin toimiin tieto-osuuskuntamallisen 

henkilötiedonhallinnan toteuttamiseksi. 
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6 Yhteenveto  
 

Henkilötiedon on todettu olevan yhä keskeisempi tietoyhteiskunnan tuotannontekijä, johon 

liittyy merkittävää varallisuusarvoa, ja jota erilaiset tahot hyödyntävät liiketoiminnassaan. 

Tästä näkökulmasta kyse on vaihdannan kohteena olevasta varallisuusarvoa omaavasta 

hyödykkeestä. Lain näkökulmasta kyse on tunnistettavaan henkilöön liittyvästä tiedosta, jota 

koskeva sääntely keskittyy ennen kaikkea tiedon suojaamiseen sitä käsiteltäessä. 

Henkilötiedon varallisuusarvon hyödyntämistä ja kohdistumista koskevaa normistoa ei 

tämänhetkisen sääntelyn puitteissa voida osoittaa. Kiihtyvä digitalisaatio ja toisaalta juuri 

henkilötietoon liittyvät taloudelliset mahdollisuudet haastavat kuitenkin yhteiskuntaa 

ratkaisemaan henkilötiedon hallintaan ja käyttöön liittyviä kysymyksiä. 

 

Omistusoikeus antaisi omistajalle yksinoikeuden päättää omistusoikeuden kohteena olevista 

henkilötiedoista. Omistusoikeudella on myös niin keskeinen merkitys 

markkinatalousyhteiskunnassa200, ettei omistusoikeuden potentiaalia henkilötiedon 

hallintamallina olisi perusteltua ohittaa. Koska henkilötiedon omistamista ja hallintaa 

koskevaa normistoa ei ole osoitettavissa, on tutkimuksessa tarkasteltu perinteisesti 

esineoikeuden alaan lukeutuvan omistusoikeuden käsitteen soveltumista henkilötiedon 

hallinnan viitekehykseksi. Henkilötiedon on tässä tutkimuksessa todettu olevan sellainen 

yksilöitävissä oleva tieto-objekti, joka voi olla ihmisen määräysvallan kohteena ja johon 

voidaan kohdistaa erilaisia oikeuksia. Henkilötieto voisi siis teoriassa olla myös 

omistusoikeuden kohteena. Tieto on kuitenkin hyvin erityislaatuinen varallisuuskohde, joka 

voi olla samanaikaisesti useamman eri tahon intressivallan piirissä. Henkilötietoon liittyvän 

tiedon luonteen dynaamisuuden vuoksi tutkimuksessa on päädytty toteamaan, ettei 

henkilötietoon voida lopulta kohdistaa sellaista täydellistä, toiset poissulkevaa yksioikeutta, 

millaiseksi omistusoikeus perinteisesti ymmärretään. Sen enempää yksilö itse kuin mikään 

organisaatiokaan ei siis voi nykyisen oikeusjärjestyksen puitteissa omistaa henkilötietoja.  

 

Henkilötiedon hallinnan järjestämistä tarkasteltaessa on huomioitava myös muut kuin 

taloudelliset henkilötietoon liittyvät ominaisuudet. Henkilötietoa ylipäätään syntyy yksilön 

olemassaolon ja toiminnan seurauksena. Henkilötieto voidaan siis perustellusti ymmärtää 

ihmisten pääomaksi. Olisikin sekä juridisesti kiistanalaista että eettisesti väärin, että 

 
200 Hoppu ym. 2020, s. 95.  
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yritykset voisivat omistaa henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoon liittyy merkittäviä 

yhteiskunnallisia hyödyntämisnäkökulmia. Henkilötietovarannoilla voidaan kehittää 

julkishallintoa ja -palveluita sekä toteuttaa erilaisia yhteiskuntaa hyödyttäviä tutkimuksia 

esimerkiksi terveydenhuollon alalla. Yhteiskunnallinen näkökulma on usein mukana myös 

henkilötiedon ihmiskeskeistä hallintaa edistämään pyrkivien liikkeiden tavoitteissa. Kun 

henkilötiedon hallintaa keskitetään yksilöille itselleen, voivat yksilöt päättää luovuttavansa 

tietojaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkoituksiin. Merkittävää on ennen kaikkea 

henkilötiedon hallinnan hajauttaminen ja henkilötietoon liittyvän taloudellisen arvon 

oikeudenmukainen kohdistuminen.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut ihmiskeskeisen henkilötiedon hallinnan järjestäminen. 

Ihmiskeskeinen henkilötiedon hallinta edistää tiedon oikeudenmukaista hyödyntämistä, 

tiedon tehokkaampaa käyttämistä ja luo voimaantumisen tunnetta yksilöiden keskuudessa. 

Lisäksi on havaittavissa tarve selkeyttää yritysten ja yksilöiden välisiä suhteita henkilötiedon 

hyödyntämisen suhteen. Yksilöt ovat yhä tietoisempia henkilötietoihinsa liittyvästä 

taloudellisesta arvosta ja kyseenalaistavat vallitsevan tilanteen, jossa henkilötiedosta hyötyy 

lähes yksinomaan harvat isot markkinatoimijat. Epäkohtaan on puututtu lähinnä ajatuksen 

ja keskustelun tasolla, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat toistaiseksi jääneet vähälle. 

Tutkimuksessa on esitetty joitakin tällaisia yhteiskunnallisessa keskustelussa esitettyjä 

tiedonhallinnan järjestämisen skenaarioita, joista tieto-osuuskuntamalli on valittu 

tutkimuksen tarkastelun keskiöön.  

 

Tieto-osuuskuntamalli täyttää tiedonhallintamallilta edellytettävän tietynlaisen 

institutionaalisen järjestelmän tiedon hallinnalle tuoman uskottavuuden vaatimuksen ja 

toisaalta tarjoaa lailla säännellyn valmiin toimintakehyksen tiedon hallintaa toteuttavan 

liiketoiminnan järjestämiseksi. Tieto-osuuskunta tarjoaa alustan, jonka puitteissa yksilö voi 

hyödyntää sille tietosuoja-asetuksessa säädettyjen oikeuksien koko potentiaalin. Samalla 

tieto-osuuskunta luo ikään kuin kauppapaikan, jossa yksilöt voivat itsenäisesti käydä 

kauppaa henkilötiedoillaan ja hyötyä henkilötietoihin liittyvästä taloudellisesta arvosta.  

 

Tietosuoja-asetuksen on todettu lähinnä osoittavan yksilölle joitakin tämän henkilötietojen 

käyttöä koskevia oikeuksia, joilla yksilö voi puuttua tietojen käsittelemiseen. Tietosuoja-

asetus ei ratkaise tiedon hallintaan liittyvien taloudellisten oikeuksien kohdentumiseen 

liittyvää epäkohtaa. Tietosuoja-asetuksessa säädetyn tietojen siirto-oikeuden nähdään 
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kuitenkin olevan yksi tieto-osuuskunnan toiminnan ylipäätään mahdollistavista tekijöistä. 

Käyttämällä tietojen siirto-oikeuttaan yksilö voi siirtää tietojaan tieto-osuuskunnan 

tarjoamalle henkilötietotilille. Henkilötietojen automatisoitu hakeminen ja tallentaminen 

edellyttävät vielä tieto-osuuskunnan toimintaan liittyvien teknologisten ratkaisuiden 

selvittämistä. Joskin tällaisen toiminnan mahdollistavien teknologisten ratkaisuiden on 

monessa yhteydessä jo todettu olevan käsillä.201     

 

Tutkimuksen kannalta merkittävän kokonaisuuden muodostaa osuuskuntalain tieto-

osuuskunnalle asettaman viitekehyksen tarkasteleminen. Tieto-osuuskuntamallin 

kannattavuus perustuu osittain juuri siihen laintasoisena järjestelmänä yhdistettäviin 

ominaisuuksiin, mikä edelleen perustelee osuuskuntalain soveltamisen yksityiskohtaista 

tarkastelemista. Erityisesti on tarkasteltu tieto-osuuskunnan toiminnan tarkoituksen 

määrittämistä sekä tieto-osuuskunnan jäsenyyden, talouden ja hallinnon ja päätöksenteon 

järjestämistä osuuskuntalain puitteissa. Osuuskuntalain on todettu tukevan tieto-

osuuskunnan tyyppisen organisaation toimintaa. Se asettaa laintasoiset puitteet toiminnan 

organisoimiseksi ja toisaalta mahdollistaa tiedon hallinnan oikeudenmukaisen järjestämisen 

osuuskuntalakiin sisäänrakennettujen demokratian ja vastuullisuuden ominaisuuksien 

pohjalta. Lisäksi osuuskuntalain tahdonvaltaisuus mahdollistaa tietynlaisen liikkumavaran 

tieto-osuuskunnan toimintaa käynnistettäessä. 

 

Myös osuustoimintaan liitettävä arvomaailma tukee yksilökeskeisen tiedonhallinnan 

tavoitteita. Osuustoiminnalla onkin luonnollista lähteä vastaamaan henkilötiedon hallintaan 

liittyvään yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Tieto-osuuskunta vastaa siltä edellytettävän 

henkilötiedon hallinnan järjestämisen tavoitteeseen, mutta on myös omiaan tukemaan 

ihmisten hyvinvointia ja vastaa näin myös yhteiskuntavastuuta edistävän sosiaalisen 

kestävyyden tavoitteeseen. Tieto-osuuskunnan on todettu olevan lopulta hyvinkin luonteva 

tapa toteuttaa henkilötiedon oikeudenmukainen ja yksilökeskeinen tiedonhallinta.   

 

Sen lisäksi että osuuskuntamallin on osoitettu olevan luonteva tapa henkilötiedon hallinnan 

järjestämiseksi, tässä tutkimuksessa on myös osoitettu juridinen viitekehys tieto-

osuuskuntien järjestämiselle. Oikeudenmukaisen ja ihmiskeskeisen henkilötiedon hallinnan 

ympärillä on käyty keskustelua jo pitkään ja sille onkin osoitettu olevan selvä 

 
201 Ks. esim. Harjono – Pentland 2019, s. 2.  
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yhteiskunnallinen tarve. Puitteet tieto-osuuskuntien toteuttamiselle on siis olemassa. Tieto-

osuuskuntia voidaan perustaa erilaisten tarpeiden ympärille ja niiden tarkoitus on 

määriteltävissä kulloisenkin toiminnan tavoitteiden mukaisesti. Se, kuinka laajasti tieto-

osuuskuntatoimintaa tullaan toteuttamaan, riippuu pitkälti siitä, mikä taho tieto-osuuskuntia 

lähtee toteuttamaan ja toisaalta siitä, millaiseen tarkoitukseen tieto-osuuskuntia perustetaan. 

Joka tapauksessa niin yhteiskunnallinen tarve kuin osuuskuntalain tarjoama laintasoinen 

viitekehys kannustavat tieto-osuuskuntamallisen henkilötiedon hallintamallin 

toteuttamiseen käytännössä.  
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