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1. Yleisiä havaintoja

2. Digimarkkinasäädös (DMA)

3. Digipalvelusäädös (DSA)



Suomalaiset pörssilistatut 
mediayritykset*: 3,4 mrd. € 

2 013 mrd. € 

1 022 mrd. € 

1 339 mrd. € 

419 mrd. €

74 mrd. € 
**64,8 mrd. € 

14,9 mrd. € 

8,3 mrd. € 

Lähde: Yahoo Finance. *Alma Media, Sanoma, PunaMusta Media, Ilkka, Keskisuomalainen. 

Yritysten markkina-arvot 21.06.2022 
**Suomen valtion talousarvio 2022 

Globaaleilla teknojäteillä markkinaylivalta



EU:n yhteiset säännöt verkkoalustoille

”A Europe fit for digital age” –lainsäädäntöpaketti 15.12.2020

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



DMA: 

• Trilogeissa poliittinen yhteisymmärrys 24.3. 

• Asetuksen lopullinen hyväksyntä EP:n täysistunnossa 5.7. ja ministerineuvostossa 18.7.

• Neuvoston ja parlamentin pj:t allekirjoittivat asetuksen 12.9. ja se julkaistiin EU:n virallisessa 
lehdessä elokuussa 12.10. ja  voimaan 2.11.

• Asetuksen soveltaminen alkaa 6 kk voimaantulosta  kuitenkin niin, että portinvartijoiden 
velvoittavuus voi alkaa vasta kun ne nimetty ja tämän prosessin arvioitu kesto n. 1 vuosi

DSA: 

• Trilogeissa poliittinen yhteisymmärrys 23.4. 

• Asetuksen lopullinen hyväksyntä EP:n täysistunnossa 5.7. ja ministerineuvostossa 4.10. 

• Kun neuvoston ja parlamentti allekirjoittaneet asetuksen, se  julkaistaan EU:n virallisessa 
lehdessä ja voimaantulo 20pv julkaisusta.

• Asetuksen soveltaminen alkaa pääsääntöisesti 15kk voimaantulosta, aikaisintaan kuitenkin 
1.1.2024. 

Asetukset hyväksytty ja loppuvuodesta voimaan

3.11.2022



DMA: 

• Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastasi Suomen kannan valmistelusta 

• Eduskunta käsitteli Suomen kannan (U 6/2021 vp) keväällä 2022 kolmessa valiokunnassa (SuV, 
LaV, TaV)

DSA:

• Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastasi Suomen kannan valmistelusta

• Eduskunta käsitteli Suomen kantaa ( U 2/2021) kolme kertaa (keväällä 2021, syksyllä 2021, 
keväällä 2022) viidessä valiokunnassa ( SuV, LiV, LaV, PeV, TyV)

• Säädöksiä käsiteltiin valtioneuvostossa pääasiallisesti TEMin EU-kilpailukykyjaostossa ja LVM:n
EU-viestintäjaostossa

• TEM ja LVM  järjestivät yhdessä useita sidosryhmäkuulemisia ja infotilaisuuksia säädöspaketista  

Kansallinen käsittely kahdessa ministeriössä 

3.11.2022



Kansallisesti julkaistua tietoa asetuspaketista: 

• TEM julkaisema selvitys EU:n digisäädökset liiketoiminnan mahdollistajana (9.5.): 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164062

• SITRA selvitys datatalouteen vaikuttavista säädöksistä (7.6.): https://www.sitra.fi/tapahtumat/eu-saantely-rakentaa-
reilua-datataloutta-ja-mahdollistaa-uutta-liiketoimintaa/

• TEM-LVM-VM yhteistyöllä perustettu useat digisäädökset yhteen kokoava infosivu yrityksille ja kuluttajille: 
https://vm.fi/eu-n-digisaadokset

• TEM omat DMA-sivut: https://tem.fi/digimarkkinasaados

TEM

• Selvittää ja valmistelee tarvittavan sääntelyn kansallisen viranomaisen toimintaan liittyen

LVM 

• Asettanut virkamiestyöryhmän syyskuussa valmistelemaan toimeenpanoa ja valvontaa

• HE –luonnos lausuntokierrokselle arviolta 5-6/2023

• HE eduskunnalle alkusyksystä 2023

Kansallinen täytäntöönpanon valmistelu käynnistetty 

3.11.2022

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164062
https://www.sitra.fi/tapahtumat/eu-saantely-rakentaa-reilua-datataloutta-ja-mahdollistaa-uutta-liiketoimintaa/
https://vm.fi/eu-n-digisaadokset
https://tem.fi/digimarkkinasaados


1) Toimituksellisen sisällön saatavuus alustoilla: 

• saada alustoille kielto poistaa päätoimittajavastuulla julkaistua laillista sisältöä (DSA)

2) Neuvotteluaseman parantaminen portinvartijalle asetettavien velvoitteiden kautta: 

• sisällyttää osapuolten neuvotteluaseman parantamista koskeva lisäys portinvartijoille asetettaviin 
datavelvoitteisiin (DMA) 

3) Verkkomainonnan kohdentaminen :

• torjua kohdennettun mainonnan täyskielto (DMA, DSA)

4) Muita kysymyksiä

• ilmoitusmenettelyn (notice & take down) laajentaminen koskemaan myös 
samanlaista/samankaltaista sisältöön ja turvaamaan aineiston pysyminen poissa alustalta

• luotettavien ilmoittajien  (trusten flaggers) määrittely koskemaan 
myös tiedotusvälineitä/toimituksia

Media-alalle keskeisimmät kysymykset 

3.11.2022



3.11.2022

Digimarkkinasäädös
DMA



Keitä DMA:n portivartijoiksi voidaan nimetä?

(a) online välityspalvelut (app stores, voice 
activated devices)

(b) online hakukoneet (Google) 

(c) online verkkoyhteisöpalvelut (Twitter) 

(d) videonjakoalustapalvelut (TikTok) 

(e) Numeroista riippumattomat henkilöiden
valise viestintäpalvelut (WhatsApp) 

(f) käyttöjärjestelmät

(g) verkkoselaimet

(h) virtuaaliavustajat

(g) pilvipalvelut

(h) a-i kohtien yritysten tarjoamat online 
mainontapalvelut.

• Vuosittainen liikevaihto väh. 7,5 miljardia 
€ kunakin kolmena viimeksi kuluneena 
vuonna tai markkina-arvo vähintään 75 
miljardia € viimeksi kuluneena tilikautena 
ja tarjoaa samaa ydinalustapalvelua 
vähintään kolmessa jäsenmaassa

• Viimeksi kuluneen tilikauden aikana 
keskimäärin vähintään 45 miljoonaa 
loppukäyttäjää/kk ja 10 000 
yrityskäyttäjää/vuosi EU:ssa

→ Portinvartijoiden soveltamisalan kriteerit 
täyttävät ydinalustapalveluita tarjoavista 
digijäteistä esim. Google, Apple, Facebook, 
Microsoft, Amazon

3.11.2022



• Asetuksessa säädetään velvoitteista ja kielloista joita portinvartijoiden on noudatettava 
päivittäisessä toiminnassa oikeudenmukaisten ja avointen digitaalisten markkinoiden 
varmistamiseksi.

• Sellaisenaan noudatettavia velvoitteita 

• Ilman loppukäyttäjän antamaa suostumusta portinvartijoille kielto yhdistellä henkilötietoja/käyttäjädataa muihin 
palveluihin ja kielto käsitellä portinvartijan ydinalustapalveluja käyttävien kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja 
käyttävien loppukäyttäjän henkilötietoja verkkomainontapalvelun tarjoamiseksi.

• portinvartijoille kielto vaatia loppukäyttäjää tai yrityskäyttäjää käyttämään / tarjoamaan tiettyä 
tunnistus- tai maksapalvelua tai verkkoselainta tai varmistamaan yhteentoimivuus niiden kanssa 
sellaisten palveluiden kanssa joita tarjoavat ko. portinvartijan ydinalustapalvelua käyttäen

• portinvartijoille velvollisuus sallia yrityskäyttäjien tarjota loppukäyttäjille  samoja tuotteita/palveluita 
kolmannen osapuolen tarjoamien tai omien suorien myyntikanaviensa kautta hinnoin/ ehdoin jotka 
poikkeavat portinvartijoiden ylläpitämien palveluiden kautta tarjottavista hinnoista/ehdoista

• portinvartijoille velvollisuus sallia loppukäyttäjille sen ydinalustapalvelun kautta pääsy ja 
käyttömahdollisuus sisältöön, tilauksiin, ominaisuuksiin ja muihin tuotteisiin yrityskäyttäjän 
ohjelmistosovellusta käyttäen myös kun loppukäyttäjä hankkinut tuotteet ao. yrityskäyttäjältä 
käyttämättä portinvartijan ydinalustapalveluita 

• Portinvartijalle velvollisuus toimittaa päivittäin jokaiselle julkaisijalle, jolle se tarjoaa 
verkkomainontapalveluita, maksutta tiedot kustakin julkaisijan inventaariossa esitetystä mainoksesta: 
julkaisijan saamat korvaukset ja maksamat maksut, mainostajan maksama hinta ja mittari jonka 
perusteella kukin hinta ja korvaus lasketaan

Portinvartijoille asetettavat velvoitteet:
sellaisenaan noudatettavat

3.11.2022



• Portinvartijan kielto käyttää yrityskäyttäjien kanssa kilpaillen dataa, joka ei ole julkisesti saatavilla ja joka on 
peräisin siitä että yrityskäyttäjät käyttävät asiaankuuluvia ydinalustapalveluita tai niiden yhteydessä tarjottavia 
tai niitä tukevia palveluita tai jotka he antaneet käytön yhteydessä ml. heidän loppukäyttäjien tuottama / 
antama data

• Portinvartijan velvollisuus antaa loppukäyttäjälle mahdollisuus vaihtaa helposti sen käyttöjärjestelmän, 
virtuaaliavustajan ja verkkoselaimen oletusasetuksia jotka ohjaavat loppukäyttäjää käyttämään portinvartijan 
tarjoamia tuotteita/palveluita 

• Portinvartijan kielto kohdella järjestystä määrättäessä ja siihen liittyvän indeksoinnin ja hakurobottien käytön 
yhteydessä omia palveluita/tuotteita suotuisammin verrattuna kolmannen osapuolen tarjoamiin

• Portinvartijan velvollisuus tarjota mainostajille ja julkaisijoille (tai niiden valtuuttamille 3:lle osapuolille) 
maksutta pääsy portinvartijan suorituskyvyn mittausvälineisiin ja dataan, jota mainostajat ja julkaisivat 
tarvitsevat omaan mainosinventaarioon

• Portinvartijan velvollisuus tarjota yrityskäyttäjille pyynnöstä ja maksutta reaaliaikainen pääsy ja 
käyttömahdollisuus tietoihin, joita loppukäyttäjät ko. ydinalustapalvelun käytön yhteydessä antavat tai 
tuottavat. Henkilötietojen osalta portinvartijan on annettava pääsy ja käyttömahdollisuus tietoihin vain, jos 
tiedot liittyvät suoraan loppukäyttäjän toteuttamaan palveluiden/tuotteiden käyttöön joita ao. yrityskäyttäjä 
tarjoaa ko. ydinalustapalvelun kautta ja loppukäyttäjä antanut suostumuksen

Portinvartijoille asetettavat velvoitteet:
tapauskohtaisesti räätälöidyt

3.11.2022



Media-alan näkökulmasta tärkein (tapauskohtaisesti räätälöidyistä) velvoitteista on 
portinvartijalle asetettu FRAND-ehtovelvoite eli velvollisuus soveltaa oikeudenmukaisia, 
kohtuullisia ja syrjimättömiä yleisiä käyttöehtoja sovelluskaupoissa, verkossa toimivissa 
hakukoneissa ja verkkoyhteisöpalveluissa

• Euroopan parlamentti:
• Parlamentin lopulliseen äänestystulokseen sisältyi tämä säännöskohta lisättynä edellytyksellä 

etteivät ehdot saa olla epäsuotuisampia kuin portinvartijan omaan palveluun sovellettavat 
ehdot ja että säännöstä olisi sovellettu kaikkiin ydinalustapalveluiden kategorioihin. 

• Neuvosto:
• Lopulliseen yhteiseen kantaan ei saatu yleistä neuvotteluaseman parannusehdotusta kaikkia 

ydinalustapalveluita koskemaan 12 samanmielisten jäsenmaiden ryhmä ehdotti (ml. Suomi). 
Suppea Jäsenmaiden joukko (IT, DK, PT, SP) ajoi laajennusta ulotettavaksi hakukoneisiin ja 
sosiaalisen median palveluihin.

Osapuolten neuvotteluaseman parantaminen

3.11.2022



• Valvonta kuuluu yksinomaan komissiolle
• Edistää tavoitetta asetuksen yhtenäisen tulkintakäytännön luomisesta

• Kansalliset viranomaiset avustavat ja tukevat komission 
valvontatoimia
• ovat osa neuvoa-antavaa komiteaa

• Vastaavat komission tietopyyntöihin ja osallistuvat paikan päällä tehtäviin 
tarkastuksiin komission pyytäessä.

• Jäsenvaltioille jätetty mahdollisuus kansallisesti säätää omille 
kilpailuviranomaisille toimivaltaa suorittaa tutkimuksia, joissa 
selvitetään portinvartijoiden velvoitteiden noudattamatta 
jättämistä
• Kansalliset viranomaiset eivät voi kuitenkaan soveltaa DMA:ssa komissiolle annettuja 

toimivaltuuksia esim. seuraamusten määräämisestä.

DMA:n täytäntöönpanon valvonta



Digipalvelusäädös
DSA



Digital Services Act : categories of digital services

Intermediary 
services (caching, 

mere conduit, 
hosting services)

Hosting 
services 

Online 
platforms

VLOP/VLOSE

• Advertising
• Readers’ comments

• Marketplace
• Forum
• Classified ads
• Video-sharing platform

Micro and small 
companies are exempted

• Intermediary service: passive 
relation to content (Proximus, 
.eu domain)

• Hosting service: stores 
information provided by a third 
party (Dropbox, Google Drive)

• Online platform: hosts and 
disseminates information to the 
public (Twitter) but not through 
private messaging services 
(emails, WhatsApp Telegram, 
private Facebook groups)

• Very large online platform-
search engine (VLOP/VLOSE): 
reach at least 45 million  of 
European users/month 
(YouTube, Amazon, Facebook, 
etc)

Relevant to press publishers



Categories of digital services and asymmetric obligations



• Kaikilla sääntelyyn piiriin kuuluvilla välittäjillä velvollisuus kunnioittaa sananvapautta, median 
vapautta ja monimuotoisuutta ja muita EU:n perusoikeuksia

• Mediayritysten näkökulmasta ei ollut toivottu lopputulos mutta tavoitteena, että lopullinen 
säännös näkyisi verkkoalustojen käyttöehdoissa ja nostaisi kynnystä toimituksellisen sisällön 
poistamiseksi ellei kyseessä ole vakava syytös laittomuudesta 

• Säännös ei velvoita verkkoalustaa ennakko-ilmoitusmenettelyyn vaan toimimaan yleisen 
ilmoitusmenettely-prosessin (laiton sisältö) tai sisäisen valitusmenettelyn mukaisesti (perusteeton 
alasotto) 

• Media-alan keskeisenä tavoitteena ehdotuksen käsittelyssä oli päätoimittajavastuulla julkaistun 
sisällön sulkeminen alustan toimintavelvoitteiden ulkopuolelle:

• Euroopan parlamentin ehdotukseen sisältyi päätoimittajavastuulliseen sisältöön puuttumattomuus-
velvoite, joka täysistuntoäänestyksessä kaatui. 

• Viimeisimpään Suomen kantaan eduskunnalle (kevät 2022) sisältyi tavoite saada median sisältöjen 
asemaa erittäin suurilla verkkoalustoilla (VLOP)  parannettua esim. siten, että VLOP velvoitetaan 
informoimaan mediatoimijoita etukäteen silloin kuin alustat käyttöehtojensa perusteella poistavat 
median tuottamaa sisältöä.  

• Nyt Suomen kannan sisältöinen tavoite verkkoalustan ennakkoinformointivelvoitteesta sisältyy komission 
tuoreeseen ehdotukseen eurooppalaiseksi mediavapaussäädökseksi (julkaistu 16.9.)

Päätoimittajavastuulla julkaistu sisältö

3.11.2022



• Asetukseen ei tullut yleistä kohdennetun mainonnan kieltoa
• Hyväksytyt velvoitteet kohdistuvat verkkoalustoihin (online platforms) ja 

erittäin suuriin verkkoalustoihin.

• Verkkoalustoille kielto
• kohdentaa mainontaa alaikäisille, joka perustuu profilointiin 

henkilötietoja käyttäen (GDPR art 4(4) määritelmän mukaisesti
• mainontaan, joka perustuu profilointiin käyttäen erityisiin 

henkilöryhmiin kuuluvia arkaluonteisia tietoja (mm. seksuaalinen 
suuntautuneisuus, uskonnollinen vakaumus, poliittiset näkemykset)

• dark patterns toimintatapaan joka harhauttaa, manipuloi tai muutoin 
vääristää tai heikentää palvelujen vastaanottajien kykyä tehdä vapaita, 
itsenäisiä ja tietoisia päätöksiä

• Komissio voi luoda ohjeistusta kielletyiksi katsottavista 
toimenpiteistä. Ohjeistuksessa on tärkeä huomioida voimassa oleva 
tietosuojasääntely ja välttää, ettei synny kaksinkertaista 
soveltamiskäytäntöä.

Kohdennettu verkkomainonta

3.11.2022



Laittoman aineiston torjuminen (Notice and take down) 

• Asetukseen ei yleistä monitorointivelvoitetta vaan notice and take down
periaate säilyy selkeytettynä ja vahvistettuna.

• Välittäjillä kuitenkin erityismonitorointivelvoite sillä niiden on 
monitoroitava jo kertaalleen poistetun laittoman aineiston nousua 
takaisin alustalle.

• Alustan vastuu syntyy jo ilmoituksen vastaanottamisesta, ei vasta 
laillisuusarviointikäsittelyn jälkeen. Sisältö säilyy kuitenkin saatavilla 
ilmoituksen tekemisen jälkeenkin kunnes laillisuusarviointi tehty.

• Suhde DSM-direktiivin artiklaan 17 (tekijänoikeuslain uusimman HE:n 6a 
luku) vaatii selvitystä.

Muita keskeisiä säännöksiä

3.11.2022



Luotetut ilmoittajat ( Trusted flaggers) 

• Asetuksen mukaan luotettavaksi ilmoittajaksi voidaan nimetä yksityinen organisaatio, 
jolla on vaadittava asiantuntemus ja on riippumaton verkkoalustoista, enää ei edellytetä 
”collective interest” toimijan statusta (esim. järjestöt).

• Luotettavan ilmoittajan nimittää hakemuksesta Digipalvelu-koordinaattori (Digital 
Service Coordinator) jolle sen myös raportoitava kerran vuodessa tekemistään 
ilmoituksista.

Tunne asiakkaasi velvoite (Know Your Business Customer)

• Velvoitteet ulottuvat vain online markkinapaikkoihin, mutta ei sosiaalisen median 
palveluihin.

• Julkaisijat, jotka operoivat online markkinapaikoilla tulee noudattaa asiakkaan 
identiteetin tunnistamissääntelyä ja toteuttaa satunnaistarkastuksia 
tuoteväärennöksiä/piratismia vastaan.

Muita keskeisiä säännöksiä

3.11.2022



• Alkuperämaa-periaatetta noudatetaan valvonnassa
• DSA-velvoitteiden noudattamista valvoo sijoittautumismaan viranomainen

• poikkeuksena erittäin suurten verkkoalustojen valvonta, jossa komissiolla 
yksinomainen toimivalta tietyissä korotetuissa velvollisuuksissa ja ensisijainen 
toimivalta jäsenvaltion viranomaiseen nähden muissa DSA-velvollisuuksissa

• Jäsenvaltioiden viranomaisten laaja ja tiivis yhteistyö
• Perustetaan Euroopan Digitaalisten Palveluiden Lautakunta

Asetuksen täytäntöönpanon valvonta



Kiitos!

Riikka Tähtivuori

johtaja, elinkeinopolitiikka

+358 50 384 9454

riikka.tahtivuori@medialiitto.fi
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