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Esityksen sisältö

• Tyypillisimmät sopimusasetelmat

• Keskeiset sopimusehdot

• Alustapalvelusta kertyvä tieto ja sen hyödyntäminen
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Alustapalvelut - talouden alan murros

■ Uber: maailman suurin taksiyhtiö ei omista lainkaan takseja

■ Airbnb: maailman suurin majoituspalveluiden tarjoaja ei omista lainkaan kiinteistöjä tai 
asuntoja

■ Netflix: maailman suurin elokuvien tarjoaja ei omista yhtäkään elokuvateatteria

■ Mikä tahansa ohjelmisto, verkkosivu tai järjestelmä, joka tarjoaa liiketoiminnalle tukea 
käsittelemällä ja keräämällä dataa, on myös alustataloutta
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Alustapalveluiden määritelmiä (EDILEX)
■ Alustalla tarkoitetaan ohjelmistoa, verkkosivustoa tai mobiilisovellusta, jonka avulla palvelun tai 

tavaran myyjä voi tehdä ostajan kanssa sopimuksen ja myydä tavaroita tai palveluita digitaalisen 
alustan kautta. Alustan välityksellä myyjä ja ostaja voivat myös hoitaa myyntiin tai vuokraukseen 
liittyvät maksut.

■ Alustaoperaattorilla eli alustapalvelun tarjoajalla tarkoitetaan yritystä, joka tekee myyjän kanssa 
sopimuksen siitä, että myyjä voi tarjota palveluja tai tavaroita alustaoperaattorin ylläpitämän 
digitaalisen alustan kautta. Alustaoperaattorina voi toimia esimerkiksi yritys, joka tarjoaa alustan 
asuntoa tai liikehuoneistoa vuokraavalle henkilölle tai yritykselle, tai taksiyritys, joka tarjoaa auton 
omistajalle alustan, jossa tämä voi tarjota kuljetuspalveluita autollaan. Muita välitettyjä palveluja 
voivat olla esimerkiksi tavaran myynti tai auton tai veneen vuokraus.

■ Alustatalous tarkoittaa liiketoimintaa, jossa yksityishenkilöt tai yritykset myyvät tavaroita tai 
palveluita sähköisen alustan kautta.

■ Alusta voi olla myös muuhun tarkoitukseen kuin tuotteiden tai palveluiden myyntiin hankittu 
ohjelmisto, verkkosivu tai mobiilisovellus (esimerkiksi ERP-järjestelmä tai ajanvarausjärjestelmä)

■ Esim. markkinapaikka (Amazon), hakukone (Google), some (Facebook), viestintäpalvelu 
(WhatsApp), jakamistalous (Airbnb)
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Digitaalinen alustapalvelu

■ Tekninen tapa mahdollistaa datan 
kerääminen, tallentaminen, analysointi 
ja jakaminen

■ Software as a Service

■ Platform as a Service

■ Infrastructure as a Service

■ FaaS

■ HaaS

■ Legal documents as a Service

■ ?aaS
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7

Alustapalvelun käyttöä 
koskeva oikeussuhde, 
ns. EULA tai 
käyttöehdot

Alustapalvelun käyttöä 
koskeva oikeussuhde, 
ns. pääsopimus

Hyödykettä tai 
palvelua koskeva 
oikeussuhde, ns. 
kauppasopimus



Alusta

LoppukäyttäjäMyyjä

8

Alustapalvelun käyttöä 
koskeva oikeussuhde, 
ns. EULA tai 
käyttöehdot

Alustapalvelun käyttöä 
koskeva oikeussuhde, 
ns. pääsopimus

Hyödykettä tai 
palvelua koskeva 
oikeussuhde, ns. 
kauppasopimus

Alustapalvelun tarjoaja, 
jonka liiketoimintana 
alustan käyttöoikeuden 
myynti = Palveluntarjoaja 
(Alustaoperaattori)

Alustapalvelun käyttäjä, 
jonka liiketoimintaa alusta 
tukee = Myyjä tai 
Toimittaja (tai 
kehitysprojektin Tilaaja)

Sopimuksen kohteena 
alustapalvelun 
käyttöoikeus 
Palveluntarjoajalta 
Myyjälle = Lisenssi

Kuluttaja tai yritys, joka 
käyttää palvelua = 
Loppuasiakas (tai Myyjän 
asiakas)

Sopimus, jolla Myyjä myy 
Loppuasiakkaalle alustapalvelua 
hyödyntävää omaa palveluaan, ja 
jossa tämä oikeus perustuu Myyjän 
Palveluntarjoajalta saamaan 
Lisenssiin  

Ehdot, joiden puitteissa 
Loppuasiakkaalle tuotettava palvelu 
hyödyntää alustaa ja jotka 
Loppuasiakas hyväksyy ottaessaan 
alustapalvelun käyttöönsä



Yrityksen 
alusta

LoppukäyttäjäYritys
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PÄÄSOPIMUS - alustapalvelun käyttöä koskeva oikeussuhde 
alustapalvelun tarjoajan ja myyjän välillä

■ Sopimus, jolla myyjä hankkii alustapalvelun käyttöoikeuden itselleen haluttua 
käyttötarkoitusta varten

– Myyjä on alustapalvelun tuottajan hyödyntäjä eli asiakas
– Myös myyjällä on oma asiakas, joka ei välttämättä edes tiedä mistä elementeistä 

ostettu palvelu koostuu
– Alustan palveluntarjoaja tuottaa myyjälle palvelua, jota myyjä myy omalle 

asiakkaalleen osana palvelua

■ Pääsopimus koskee yksinkertaisimmillaan pilvipalvelun (SaaS-palvelu) toimittamista 
alustapalvelun tarjoajalta/ylläpitäjältä myyjälle

■ Sopimusasetelma helposti sekava, jos määritelmät ja sopimusten ydinsisällöt jäävät 
miettimättä  
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PÄÄSOPIMUS - Huomioita sopimuksesta
■ Voiko asiakas hankkia toimittajalta suoraan valmiin SaaS-palvelun vai tuleeko SaaS-palvelua 

räätälöidä asiakkaan tarpeisiin? 
– Mahdollisesta räätälöinnistä johtuva käyttöönottoprojekti aikatauluineen, vastuineen, 

asiakkaan velvollisuuksineen ym.
– Tarjoajan kokemus, referenssit ja ymmärrys SaaS-palvelunsa räätälöinnistä asiakkaan 

erityistarpeita varten
– Räätälöintiin liittyvät immateriaalioikeudet – minkä alustan päälle rakennetaan?
– Hankitun käyttöoikeuden laajuus ja mahdollinen siirto yritysjärjestelyiden yhteydessä

■ Jos SaaS-palvelu koostuu moduuleista, miten moduuleja voi laajentaa/supistaa, onko esimerkiksi 
mahdollista irtisanoa moduuleita osittain?

■ Palvelukuvaus – mistä palvelu koostuu?
■ Hinnoittelu- ja muut kaupalliset seikat
■ Tietosuoja-asiat SaaS-palvelussa olevien henkilötietojen osalta
■ SLA, erityisesti vasteajat ja sanktiointi
■ Loppuasiakkaan/loppukäyttäjän käyttöehtojen (EULA) liittäminen sopimukseen
■ Liiketoimintakriittisessä SaaS-palvelussa jatkuvuuteen ja varmuuskopiointiin liittyvät seikat (esim. 

escrow)
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EULA – alustapalvelun käyttöä koskeva oikeussuhde alustapalvelun 
tarjoajan ja loppukäyttäjän välillä

■ End User License Agreement on sopimus, jolla loppukäyttäjä käyttää alustapalvelua 
palveluntarjoajan määräämää käyttötarkoitusta varten

– Sovittu käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi loppukäyttäjän omien työntekijöiden tai 
asiakkaiden dokumenttien syöttäminen alustapalveluntarjoajan 
pilvipalvelutallennustilaan – tai ruoan toimitus

– Sovitun käyttötarkoituksen edellyttämät tunnistetiedot (käyttäjätunnukset ja 
salasanat) riippuen siitä, kuinka yksilöllinen palvelu on

■ Tällainen sopimus tarkoittaa esimerkiksi pilvipalvelun (SaaS-palvelu) saattamista 
loppuasiakkaalle tai loppukäyttäjille

■ Käytännössä sovitaan SaaS-palvelun käyttöehdoista, jossa sitoutetaan loppukäyttäjä 
pilvipalvelun käyttöehtoihin

– Wolt - maksutapojen ja toimitusehtojen hyväksyntä
– omista henkilötiedosta ”luopuminen” 
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EULA - Loppukäyttäjän käyttöehdoissa huomioitavia asioita

■ Käyttöoikeuden laajuus
– Käyttöoikeus ei saa olla laajempi kuin mitä tarjoaja on sopinut alustapalvelun tarjoajan kanssa 

ns. pääsopimuksessa
■ Loppukäyttäjän vastuu ja sitoumukset palvelun käytössä

– Käytännössä on tärkeää sopia siitä, että loppuasiakas vastaa alustalle syöttämästään 
aineistosta ja sen lainmukaisuudesta

■ Henkilötietojen käyttö
■ Palvelun käytön päättäminen 

– Tietyissä tilanteissa tarjoajalla tulee olla oikeus päättää käyttäjän oikeus palvelun käyttöön 
mm. väärinkäytöstilanteissa

■ Vastuunrajoitus
– Käytännössä monesti sovitaan, että tarjoaja tarjoaa alustan ”sellaisena kuin on”

■ Tekijänoikeus ja muut oikeudet
■ Kolmansien osapuolten aineisto
■ SaaS-palveluntarjoajan oikeus sensuroida loppukäyttäjän palveluun siirtämää aineistoa

– Käytännössä tärkeää pitää mahdollisuus poistaa loppuasiakkaan siirtämä aineisto esimerkiksi 
lainvastaisissa tapauksissa

■ Anonymisoitujen tietojen käyttö t&k-toiminnassa
15
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KAUPPASOPIMUS – myyjän ja loppukäyttäjä välinen oikeussuhde

■ Käytännössä kyseessä on sopimus myyjän ja asiakkaan välillä tavaran tai palvelun 
myynnistä, esimerkiksi tuotteiden verkkokauppatilaus, taksin tilaus, ruuan kotiinkuljetus, 
Wolt- tai Foodora-ruokatilaus

■ Mikäli loppuasiakas on kuluttaja, tulee ottaa huomioon kuluttajalainsäädäntö
– Etämyynti?

■ Alustapalvelun tarjoaja jää sopimuksen ulkopuolelle; alustapalveluntarjoaja vain tarjoaa 
alustan myyjän ja ostajan välille lopullista kauppasopimusta varten

■ Myyjällä yleensä omat verkkokaupan sopimus- ja toimitusehdot, jotka soveltuvat 
kauppatapahtumaan

– Sopimus- ja toimitusehdoissa sovitaan tavaroiden ja palveluiden myyntiin 
soveltuvista ehdoista, kuten toimituksesta
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Henkilötiedot alustapalvelussa
■ Mitä on henkilötieto?

– kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa (suoraan tai epäsuorasti tunnistetietojen 
perusteella) olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvä tieto

– Henkilötunnus, sijaintitieto, auton rekisterinumero, IP-osoite
■ Henkilötietoihin liittyvät roolit avainasemassa

– Rekisterinpitäjä (kenellä määräysvalta käsittelystä)
– Henkilötietojen käsittelijä (ei päätösvaltaa, käsittelee toisen lukuun)
– Alikäsittelijä

■ Henkilötietoihin liittyvät sopimukset
– DPA rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä
– DPA henkilötietojen käsittelijän ja mahdollisten alikäsittelijöiden välillä

■ Muut GDPR:n velvoitteet otettava huomioon
– Tietosuojailmoitukset, ns. tietosuojaselosteet (rekisteröityjen informointivelvollisuus)
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Henkilötietoihin liittyvistä rooleista
■ Keskeistä tunnistaa, kuka tai ketkä päättävät henkilötietojen käsittelyn keinot ja tarkoituksen

■ Jokainen alusta erilainen!
– Data flow?

■ Monesti rooleja on samanaikaisesti useampia
– Alustapalvelun tarjoaja on omien asiakkaidensa (sis. loppukäyttäjät) osalta rekisterinpitäjä, 

koska se päättää, mitä henkilötietoja asiakkaista kerätään ja miten niitä käsitellään
– Samaan aikaan alustapalvelun tarjoaja on myyjän sille siirtämien tietojen osalta henkilötietojen 

käsittelijä, koska myyjä määrää, mitä tietoja kerätään ja siirtää ne alustalle käsiteltäväksi 
tiettyä, rajattua käyttötarkoitusta (= alustapalvelun tuottaminen) varten
■ Alustapalvelun tarjoaja ei saa käyttää asiakkaansa (myyjä) luovuttamia henkilötietoja 

omaan tarkoitukseen, mutta sillä voi olla osapuolten solmiman henkilötietojen 
käsittelysopimuksen nojalla oikeus käyttää henkilötietojen käsittelyssä muita 
alikäsittelijöitä

■ Myyjän siirtämiä henkilötietoja ovat esimerkiksi loppuasiakkaan/loppukäyttäjän 
henkilötiedot, jotka loppuasiakas/loppukäyttäjä siirtää myyjälle ja joka siirtää ne edelleen 
alustapalvelun tarjoajalle

– Myyjän ja loppuasiakkaan välillä myyjä on rekisterinpitäjä keräämilleen asiakkaiden 
henkilötiedoille, koska myyjä päättää, mitä henkilötietoja kerätään ja miten niitä käsitellään

– Yhteisrekisterinpitäjyys myös mahdollista! 20
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Alustapalvelusta kertyvän tiedon käyttäminen

■ ”Data on arvokas ja kasvava luonnonvara”
– Aalto yliopiston Twitter

■ ”Data on tällä hetkellä eniten kasvava luonnonvara”
– Jyrki Katainen / Sitra

■ ”Data ei ole öljyä, se on lantaa”
– Solita Oy:n blogi

■ ”Lantaa tarvitaan lannoitettavan kohteen kokoon nähden sopivasti, mutta kaikki sen 
ylittävä lantamäärä on pelkkää *******”

– Mikko Jalkanen / webinaari
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Datan käyttö –
ajatusharhat heikkojen
sopimusten taustalla

- data ei ole staattinen esine vaan
hyödyke, joka monistuu rajattomasti

- Sama data voi olla käytössä useilla
sopimuskumppaneilla ilman, että se 
on toiselta sopimuskumppanilta pois

- Dataan liittyvissä sopimuksissa on 
liian kauan tyydytty siihen, että
yhteisestä omistamisesta sopiminen
riittää

- Haluatko toteuttaa auton
hankintaprojektin, jonka päättyessä
omistat auton yhdessä
projektikumppanisi kanssa?
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Mitä tarkoittaa yhteinen omistus?

■ esim. Patenttilaki:

■ Voitko määrätä tuotteesta itsenäisesti?

■ Voitko jaella sitä eteenpäin?

■ Voitko kehittää siihen uutta yksin vai 
luvan kautta?

Patentilla saavutettu yksinoikeus sisältää jäljempänä 
säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin 
patentinhaltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi 
keksintöä:

1) valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla 
vaihdantaan tai maahantuomalla…

2) Käyttämällä…

3) Tarjoamalla … ko. menetelmällä aikaansaatua 
tuotetta…

Yleinen kielto-oikeus, joka ei koske mm. 
hyväksikäyttöä, joka ei tapahdu ammattimaisesti
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Dataa koskevan sopimisen vaikeus

Jokainen alustatalouteen perustuva, dataa keräävä liiketoimintamalli on erilainen
– teknisesti,
– palvelullisesti,
– liiketoiminnallisesti ja
– rakenteellisesti,

minkä lisäksi kellään ei ole tarkasti tiedossa, mihin dataa tullaan tulevaisuudessa 
käyttämään.
Silti datan käyttöön pitäisi osata varautua sopimuksessa jo siinä vaiheessa, kun alustan 
kehitystä toteutetaan tai käyttöä suunnitellaan.

Lisävaikeutta tuova bonus: GDPR
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Background IP / Foreground IP

■ Background IP 
– IP (of a party) used in project

and existing prior to the project
– Pitäisi olla tiedossa ja 

dokumentoituna
– Voi kehittyä projektin aikana
– Tarvitaanko Background IP:tä

Foreground IP:n
hyödyntämiseen

– Avoimen lähdekoodin ohjelmisto 
tai kirjasto

■ Foreground IP
– IP created in a project
– Tulisi dokumentoida projektin 

aikana
– Lopputulema / lisävaruste / 

tavoite / piste IP:n päälle?
– Edellyttääkö Foreground IP:n

käyttö myös Background IP:n
käyttöä?
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Tiedon omistaminen -> käyttöoikeus

■ Yhteisomistajuuden sijasta on järkevää sopia tiedon käyttöoikeuksista

■ Rajanveto, jossa lähtökohtana yhteisesti mietittävät lähtökohdat

■ ”IPR Grant Back”
– esim. asiakkaisiin ja sen tilauksiin liittyvä data myyjälle
– alustan käyttöön liittyvä data alustan haltijalle
– anonyymiä dataa molemmille
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Deliverables means the results and outcomes resulting from the performance of the Project, deliverables required to be
delivered by Counterparty to [XXX] as described in [XXX] of a Statement of Project Objectives.

Derivatives is any material that is derived from or based upon the Material, including any improvement, variation,
modification, or adaptation to the Material.

Material means any samples and/or data taken from [XXX] or provided by [XXX].

Project IP means the Intellectual Property Rights developed or created in the course of or arising from the performance of a 
Project, including Intellectual Property Rights subsisting in the Results and Deliverables.

Results means any information or data developed, derived or obtained as a result of performance of a Project

[XXX] Data means any information or data belonging to [XXX] or its Affiliate and provided to the Counterparty for the
purposes of performing the Project, or otherwise obtained by the Counterparty, and relating to [XXX] or its Affiliate’s
business including its operations, facilities, employees, assets, products, sales and transactions, in whatever form the
data or information exists, and any information or data that is derived from the [XXX] Data.

Project means the research and development proposal of work described in Item 1 of a Statement of Project Objectives,
including achievement of the milestones and delivering the Deliverables as specified in a Statement of Project Objectives.



Grant Back –lausekkeet sopimuksessa
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Nothing in this Agreement affects the ownership of each Party’s Background IP. Background 
IP will be licensed to the other party for the Term of the Agreement in order to enable the 
undertaking of the Project.

Counterparty grants to [XXX] and its Affiliates, a non-exclusive, non-transferable, royalty free
licence to use and reproduce (in any form) the Counterparty’s Background IP for the
purposes of the Project.

[XXX] grants to the Counterparty a non-exclusive, non-transferable, royalty free licence to
use and reproduce (in any form) [XXX]’s Background IP for the purposes of a Project.

Lähtökohdan varmistus:

Lisenssi projektin toteuttajalta projektin kohteelle (=datan lähde):

Lisenssi projektin kohteelta projektin toteuttajalle:



Grant Back –lausekkeet sopimuksessa

Deliverables means the additional XXX-specific feature and functionalities that
result from the Project or Services.

Subject to the terms of this Agreement and based on the terms set out in Section 3(e) of the Software
License Agreement, [A] grants to [XXX] a world-wide, non-revocable, non-transferable, sub-licensable
and royalty-free license to all inventions, works of authorship and other proprietary data and all other
materials related to Deliverables conceived, developed, authored of developed by [A] or its employees,
agents, consultants, contractors and representatives either solely or with others, in connection with the
performance of the Development Services under this Agreement.

In addition, A grants XXX a world-wide, non-revocable, non-transferable, sub-licensable and royalty-free
and unlimited license to any and all Background Intellectual Property of A for the purposes of exploiting
the Deliverables commercially.
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Tarpeellisuusharkinta sopimuksen neuvotteluratkaisuna?

■ Mitä alustapalvelun tuottaja haluaa (tai oikeasti tarvitsee)?
– dataa, jolla ylläpitää ja kehittää alustaa
– tietotaitoa ja asiakaskokemusta
– mahdollisuuden käyttää dataa näihin tarkoituksiin
– mahdollisuuden oman liiketoiminnan laajentamiseen, skaalaamiseen ja exitiin

■ Mitä alustaa käyttävä tuotteen myyjä / alustaprojektin asiakas haluaa (tai 
oikeasti tarvitsee)?

– Tuotteiden / palveluiden myyntiä koskevaa tietoa
– Kaikkea, mikä edistää myyntiä
– Mahdollisuuden analysoida tietoa järkevässä laajuudessa

■ Mitä loppuasiakas haluaa (tai oikeasti tarvitsee)?
– tuotteen tai palvelun
– mielenrauhan siitä, että tiedot ovat suojassa 
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Tarpeellisuus- ja kohtuullisuusharkinta myös henkilötietojen 
näkökulmasta alusta alkaen

■ Ei saa kerätä tarpeettomasti henkilötietoja mitä oikeasti tarvitaan ja mitä 
käyttötarkoitusta varten?

■ Voiko jotakin henkilötietoa anonymisoida?

■ Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?
– Suostumuksen voi aina perua!

■ Kohtuus kaikessa!
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Johtopäätökset

 Vaikka alustaa rakennetaan nyt ja liiketoiminta ei ole vielä alkanut eikä ole asiakkaita, 
tulee sopimusten olla sellaisessa kunnossa, että ”from day one” voidaan osoittaa datan 
oikeanlainen hallinta.

 Vaikka alusta olisikin jo toiminnassa, tulee arvioida kriittisesti kerätyn datan 
tarpeellisuutta. Mitä sopimukset sanoo datan käyttämisestä? Miten GDPR suhtautuu 
kerättyyn dataan?

 Kaikki tieto ei ole itselle ja alustan toiminnalle tarpeellista.
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KIITOS!
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Mikko Jalkanen
Osakas, asianajaja

mikko.jalkanen@lrhto.fi
Puh. 010 320 8472

Laura Jaatinen
Juristi, CIPP/E

laura.jaatinen@lrhto.fi
Puh. 010 320 8457



Puh. 010 320 8400
etunimi.sukunimi@lrhto.fi
www.lrhto.fi

Turku
Yliopistonkatu 15 B, 20100 Turku

Helsinki
Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki

Salo
Turuntie 1, 24100 Salo

Kuopio
Käsityökatu 18, 70100 Kuopio

http://www.lrhto.fi/
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