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Laki ja oikeus digitaalisessa yhteiskunnassa luo luottamusta !

Mikä on “rule of law” / Switzerland of Data 

21/25/2016

Competitive advantages why investing in Finland 

 Legislation to reduce the energy taxes for data centers

 Lower cooling-energy requirements due to the cold weather

 Availability of large base of qualified human resources; both 

technical and operational 

 Most reliable power grid in Europe and the availability of multi-

source power (fossil, hydro & nuclear)

 Relatively strong international telecom connectivity infrastructure

 Facilitating High speed connections enables clustered services and 

new services 

Cutting edge connectivity services

Highly growing hosting services market

Independent company with strong public-
private ownership structure 

Trusted
bridge 

between East 
and West

Strong
commitment

towards
privacy and 

data 
protection

Stable
political
system

Clear
legislative

system and 
transparent

telecom
regulatory
framework
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Digitaalisessa yhteiskunnassa rakennetaan uutta säädäntöä

Mitä säilytetään, mitä muutetaan

• Safe Harbor muokkaa oikeusvaltion periaatteita

eurooppalaisessa kontekstissa

• Oikeustieteen opiskelija ravistelee uusiksi datan liikkuvuuden

rajoja ja asettaa rajoituksia kansallisen lainsäädännön

suvereniteetille

• Tietosuojadirektiivin uudistus asettaa yritysten

tietosuojakäytännöt uuteen tarkasteluun

• Missä tietoa tuotetaan / kuka tuottaa

• Missä tietoa säilytetään

• Kenelle tietoja voidaan luovuttaa

• Massavalvonta vs neulan etsiminen heinäsuovassa
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Digitaalisen yhteiskunnan oikeudelliset periaatteet

41/25/2016

Turvasatamat rakentavat uusia klustereita 
datan liikkuvuudelle ja varmistavat 
palveluiden
kansainvälisen ulottuvuuden 

Yksityisyyden ja yritysten dataliikenteen suoja
olennaisen yhteiskunnan digitalisoinnin 
turvaksi

Oikeus tulla unohdetuksi (right to be
forgotten) 

Digitaalisten asioiden tuomioistuin 
olennaisen tärkeää, prosessien 
kunnioittaminen
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Digitaalinen yhteiskunta on kansainvälinen, miten kv oikeuden 

periaatteet muuntuvat 

51/25/2016

1. Kansainvälisen oikeuden tulkinta tulee 
muodostamaan tärkeän osan digitalisoinnin
ja yhteiskunnan kehittämisestä

2. Kansallisen lainsäädännön tulee varmistaa
yhteiskunnallisten oikeusperiaatteiden noudattamisen

3. Yksilön oikeudet, yksityisyyden suoja, kyberturvallisuus,
immateriaalioikeudet, yhteiskunnan digitaaliset palvelut 

- kaikki edellyttävät digitaalisen yhteiskunnan 

4. Onko digitalisoinnin oikeusperiaatteet jotain muuta kuin reaalimaailman 
oikeusperiaatteet ? 
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