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EU:n yhteiset säännöt verkkoalustoille

”Eurooppa valmiina digiaikaan – a Europe fit for digital age” -paketti

Digitaalisia palveluita koskeva säädösehdotus
- Laittomaan sisältöön puuttuminen

- Erityisiä sääntöjä erittäin suurille yrityksille

- Uusi valvontamalli lisäten viranomaisten 
yhteistyötä

Laaja valikoima turvallisia tuotteita 
ja palveluita

Digimarkkinoita koskeva säädösehdotus
- Soveltamisalassa n. 10-15 ”portinvartijayritystä”

- Velvoitteita ja kiellettyjä käytänteitä

- Komissio täytäntöönpanoviranomainen, 
jäsenvaltiot komiteassa mukana

Markkinoille pääsyn edistäminen 
ja innovaatioiden lisääminen

Perusoikeuksien ja 
ilmaisunvapauden 

suojelu

Avoimet ja 
vastuulliset 

verkkoalustat 
yrityksille ja 
kuluttajille

Edistetään pienempien 
yritysten toiminta-

mahdollisuuksia

Oikeudenmukaiset
olosuhteet kaikille 

yrityksille

Kuva: TEM/LVM



Digital Markets Act, komissio ehdottaa:
• Puuttumista ydinalustapalveluita EU:ssa tarjoavien portinvartijayritysten epäreiluihin 

käytänteisiin. Soveltamisalana myös EU:n ulkopuoliset yritykset, joilla loppukäyttäjiä 
EU:n alueella.

• Edistettävä pienempien yritysten markkinoille pääsyä ja innovointimahdollisuuksia, 
parantaa palveluiden laatua sekä tarjota kuluttajille vaihtoehtoja. 

• Yhtenäistä sääntelyä sisämarkkinoille.
• Ehdotuksen oikeusperusta SEUT-sopimuksen 114 artikla, sisämarkkinat.
• Täydentävää sääntelyä suhteessa kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon. Ei 

rajoittaisi EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa tai kansallisten kilpailusääntöjen 
soveltamista.

• Komissio asetuksen täytäntöönpanija. Kansalliset viranomaiset mukana 
päätöksenteossa digitaalisten markkinoiden neuvoa-antavan komitean kautta. 

• Komission merkittäviin tiedonsaanti- ja puuttumiskeinoihin kuuluisivat mm. 
tietopyynnöt, kuulemiset, tarkastukset, väliaikaismääräykset, sitoumukset, 
kieltopäätökset, sakot (max 10 % liikevaihdosta), uhkasakot ja rakenteelliset 
korjaustoimenpiteet.
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Esimerkkejä kielloista ja velvoitteista 
portinvartija-alustoille (5 ja 6 artiklat):
• eivät saa yhdistellä ydinalustapalvelussa saatuja henkilötietoja muista palveluista 

saatuihin henkilötietoihin

• annettava yrityskäyttäjille mahdollisuus tarjota samoja tuotteita/palveluja muiden 
välityspalvelujen kautta eri hinnoin/ehdoin;

• eivät saa estää yrityskäyttäjiä valittamasta portinvartijan käytänteistä viranomaisille

• eivät saa vaatia yrityskäyttäjiä käyttämään portinvartijan tunnistuspalvelua

• eivät saa kohdella omia järjestyksen määrityspalveluja ja -tuotteita suotuisammin

• eivät saa teknisesti rajoittaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia vaihtaa ja tilata eri 
ohjelmistosovelluksia ja -palveluja portinvartijan käyttöjärjestelmää käyttäen

• tarjottava yrityskäyttäjille maksutta tehokas, korkealaatuinen, jatkuva ja reaaliaikainen 
pääsy ja käyttömahdollisuus yhdistettyihin tai yhdistämättömiin tietoihin, jotka ovat 
syntyneet yrityskäyttäjän ja niiden tuotteiden/palveluiden loppukäyttäjän toiminnasta

• sovellettava yrityskäyttäjiin oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä yleisiä käyttöehtoja
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Valtioneuvoston kantoja  U 6/2021 vp

• Asetusehdotus perusteltu: yritysten ja kuluttajien kohtaamiin ongelmiin ei ole 
mahdollista puuttua tehokkaasti voimassa olevan sääntelyn keinoin

• Sääntelyn tulee olla selkeää mutta joustavaa -> alustayritysten ja markkinoiden 
yksilölliset ominaisuudet otettava huomioon

• Portinvartija-alustojen velvoitteiden tulee olla perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
selkeitä

• Varmistettava portinvartija-alustojen oikeusturvan toteutuminen

• Yhteensopivuus muun EU-lainsäädännön kanssa varmistettava

• Datan jakamista ja yhteentoimivuutta edistävät velvoitteet lähtökohtaisesti 
kannatettavia, mutta datan maksutonta jakamista koskevaa velvoitetta 
arvioitava tarkemmin
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Kiitos!

Yhteystiedot:
Hannele Timonen

hannele.timonen@tem.fi
puh. 0295 047 141
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