Määritelmä ja
suositukset
konkreettisista
toimista

Yritys on
läpinäkyvä
datan käytön
suhteen

Yritys huomioi
yksilön
oikeudet
(yli GDPR:n
vaatimusten)

Yrityksellä on
osaamista ja
ymmärrystä
datavaran
noistaan

Yritys
huolehtii
datan
elinkaaren
hyvästä
hallinnasta

Yritys
jakaa dataa
sidos
ryhmiensä
kanssa

Organisointi,
toiminta ja
prosessit

Dataan
liittyvät
sisäiset ja
ulkoiset
ohjeistukset
ovat helposti
saavutetta
vissa ja
löydettävissä

Tulevaisuus
näkökulma
huomioidaan
toiminnan
suunnittelussa
– esim.
asiakas
tarpeiden ja
toiminta
ympäristön
muutokset.

Datastrategia
keskiössä: On
tärkeää
ymmärtää ja
määritellä,
millaista
dataa saadaan
käyttöön ja
voidaan jakaa
– samoin
mistä ja
miten.

Olemassa
olevan datan
tarpeellisuus
määritellään
olennaisuu
tensa
perusteella.
Tulevai
suusskenaa
rioita hyödyn
netään
datastrategia
työssä.

Päätökset
tehdään
yrityksen
datastrate
gian pohjalta.
Valmiiden
sopimus- ja
salassapito
mallien
hyödyntämi
nen.

Sisäiset roolit,
vastuut ja
resurssit

Vastuut ovat
selkeät.
Varmistetaan
kyky viestiä
niistä
ymmärrettä
västi sisäi
sesti ja
ulkoisesti.

Asiakasnäkö
kulma
huomioidaan
organisaation
eri tasoilla,
myös asiakas
rajapinnan
ulkopuolella.

Datakyvyk
kyyksistä ja
osaamisesta
huolehditaan
kaikkialla
organisaa
tiossa.

Nimetään
selkeät
vastuulliset
tahot liittyen
datan
hallintaan ja
siihen liittyviin
päätöksiin,
järjestelmiin ja
toimenpitei
siin.

Sisäiset
prosessit ovat
selkeät ennen
kuin osallistu
taan datan
jakamisen
verkostoihin.

Ulkoinen
toiminta ja
sidosryhmien
huomiointi

Avoimet
ohjeistukset
datan käytön
säännöistä ja
ehdoista
laaditaan
sisäisesti ja
yhteistyöta
hoille. Käyttö
ehtojen ja
selosteiden
ymmärrettä
vyys varmis
tetaan.

Saavutetta
vuus ja eri
tasoiset
käyttäjäkyvyk
kyydet
huomioidaan,
kun kerrotaan
datan
käytöstä.
Huomioidaan
kuluttajien eri
roolit datan
lähteinä.

Varmistetaan
avoimuus
siitä, millaista
dataa
kerätään,
miksi ja mihin
tarkoitukseen.
Muodostetaan
ymmärrys
siitä, millaista
dataa kunkin
kumppanin
kanssa
kannattaa
jakaa.

Käytetään
tarvittaessa
ulkopuolista
apua datan
jakamisen
edistämiseen
kumppanei
den kanssa.

Toimitaan
vain luotetta
vien kumppa
neiden kanssa
– myös
kumppanei
den datan
käyttö,
hallinta ja
periaatteet
kuvataan
selkeästi.

Toiminta
ympäristössä
vaikuttaminen

Osallistutaan
aktiivisesti
keskusteluun
datan
käytöstä eri
foorumeilla.
Vaalitaan
avoimuuden
kulttuuria.

Osallistetaan
asiakkaita
prosessien ja
toiminnan
kehittämiseen.

Toteutetaan
ketteriä
yhteistyö
kokeiluja ja
tunnistetaan
asiakas
tarpeita
olemassa
olevan datan
avulla.

Toimitaan
yhteistyössä
muiden
toimijoiden
kanssa hyvien
käytäntöjen
löytämiseksi.

Yhteistyö
projekteissa
kuvataan
kaikkien
osapuolten
edut, hyödyt
ja roolit
selkeästi.
Datan
jakamisesta
tulee olla
etua kaikille.

