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Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia (DSM-strategia) 
 

Digitalisaatio muokkaa merkittävästi markkinoita, toimialoja ja ekosysteemejä. Ko-
mission vuoden 2015 keväällä julkaisema DSM-strategia on digitaalisia markkinoita 
koskeviin sääntelyuudistuksiin ja muihin toimenpiteisiin tähtäävä ohjelma, jonka to-
teuttaminen vaikuttaa elinkeinoelämään monilla osa-alueilla (mm. verkkokauppa, si-
sältömarkkinat, viestintämarkkinat, datan hyödyntäminen). 
 
Elinkeinoelämän kannalta keskeistä on luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö, 
joka kannustaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa, investoimaan, ja hyödyntä-
mään digitalisaation mahdollisuudet täysimääräisesti. Digitaalisille sisämarkkinoille 
tehdyt ratkaisut määrittävät yritysten globaaleja kilpailuedellytyksiä. DSM-strategian 
toimeenpanossa on tärkeätä pyrkiä selkeään, mahdollistavaan ja nykyistä kevyem-
pään sääntely-ympäristöön, joka takaa eri toimijoille tasaveroiset pelisäännöt.  

1 Keskeinen sisältö 

DSM-strategia pitää sisällään 16 toimenpidekokonaisuutta, joihin kuuluvat mm.: 

 Säädösehdotukset yksinkertaisten ja tehokkaiden sääntöjen antamiseksi ku-
luttajien ja yritysten rajat ylittäviä sopimuksia varten 

 Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistus 

 Laaja kartoitus säädösehdotusten valmistelemiseksi perusteettomien maara-
joitusten poistamista varten  

 Kilpailualan selvitys, joka koskee tavaroiden verkkokauppaa ja palvelujen tar-
joamista verkossa  

 Säädösehdotukset tekijänoikeusjärjestelmän uudistamiseksi  

 Säädösehdotukset erilaisista arvonlisäverojärjestelmistä yrityksille aiheutuvan 
hallinnollisen rasitteen keventämiseksi  

 Säädösehdotukset televiestintäsääntöjen uudistamiseksi   

 Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistus  

 Kattava analyysi alustojen asemasta markkinoilla, mukaan lukien internetissä 
oleva laiton sisältö  

 Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarkistus   

 Datan omistajuutta ja vapaata liikkuvuutta (esimerkiksi pilvipalvelujen tarjo-
ajien välillä) sekä eurooppalaista pilvipalvelua koskevat aloitteet  

 Tieto- ja viestintätekniikan standardointisuunnitelman hyväksyminen ja Euroo-
pan yhteentoimivuusstrategian laajentaminen julkisiin palveluihin  

 Uusi sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma, johon sisältyy yhden kerran 
periaatetta koskeva aloite ja yritysrekisterien yhteenliitettävyyden kehittämistä 
koskeva aloite  

2 EK:n pääviestit 

Digitaalisia sisämarkkinoita tulee kehittää lähtökohtaisesti muuten kuin lainsäädän-
nön keinoin. Silloin kun uutta sääntelyä tarvitaan, tulee käyttää yleissääntelyä tiettyyn 
toimintatapaan tai -alaan sidotun erityissääntelyn sijasta. Sääntelyn on perustuttava 
huolellisiin vaikutusarviointeihin ja oltava teknologianeutraalia sekä joustavasti sovel-
lettavissa nopeasti muuttuvissa teknologisissa ympäristöissä. 



     Muistio   
    
    
 21.2.2017 2 (3)  
 

 
Toimenpiteet DSM-strategian eri osa-alueilla vaikuttavat toisiinsa, mikä tekee loppu-
tuloksen toimivuuden arvioimisesta haasteellista. Strategian toimeenpanossa tulee 
huomioida ainakin seuraavat seikat: 

 

On huolehdittava tasapainosta tiedon hyödyntämisen ja tietosuojan välillä 

 Hyvin suunniteltu ja tehokas datan käsittely on tärkeä keino vahvistaa yritysten 
kilpailukykyä. Keskeistä on, että EU:n tietosuojasääntely ja tietotalouden ohjaus 
on tasapainoista: Sääntelyn tulee kannustaa datan monipuoliseen ja vastuulli-
seen hyödyntämiseen yrityksissä ja samalla taata asianmukainen tietosuoja.  

 Datan vapaa liikkuvuus on välttämätön osa toimivia digitaalisia sisämarkkinoita. 
EU:n tuleekin keskittyä poistamaan, suhteellisuusperiaatetta kunnioittaen, datan 
liikkuvuuden esteet niin kansallisista lainsäädännöistä kuin kansallisista käytän-
nöistäkin, ml. julkisista hankinnoista. 

 Sopimusoikeudelliset keinot ovat käytettävissä niissä tilanteissa, joissa datan siir-
rettävyydestä, pääsystä tai datatalouteen liittyvistä vastuista halutaan määrätä. 
Datan saatavuutta, siirtoa ja käyttöä säännellään jo olemassa olevan lainsäädän-
nön puitteissa kattavasti. Datatalouteen liittyviin vastuukysymyksiin soveltuu läh-
tökohtaisesti samat yleiset vastuuopit kuin muuhunkin liiketoimintaan. Mikäli 
sääntely-ympäristöä on tarpeen kehittää, on ensin pyrittävä selkeyttämään ole-
massa olevaa sääntelyä. Uutta lainsäädäntöä on käytettävä vain, mikäli muuta 
ratkaisua ei löydy.  

 
Kuluttajasuojasääntelystä harmonisoidumpaa 

 Kuluttajaviranomaisten toimivaltuudet tulee jättää kansallisen määrittelyn varaan 
kuluttajaviranomaisten yhteistyötä lisättäessä. Näin mahdollistetaan muun mu-
assa kansallisista perustuslaeista tulevat vaatimukset ja reunaehdot sekä kansal-
liset tavat järjestää kuluttajahallinto ja viranomaistoiminta. On erityisen tärkeätä, 
että Suomessa kuluttaja-asiamiehen toimintaa ohjaa myös jatkossa neuvottelu-
velvollisuus. Neuvottelu ja ennakollinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa johtaa 
sekä kuluttajien että yritysten kannalta parhaimpiin tuloksiin. 

 Erot EU-maiden kuluttajansuojasääntelyssä aiheuttavat yrityksille riskejä ja kus-
tannuksia rajat ylittävässä toiminnassa. Näitä voidaan vähentää harmonisoimalla 
EU-maiden kuluttajansuojasääntelyä. Harmonisointi voi kuitenkin tuoda yrityksille 
lisäarvoa vain, jos sääntely on tasapainoista ja laadukasta. Digitaalista tavara-
kauppaa ja etämyyntiä koskevan direktiivin laadukas täysharmonisointi ja laajen-
nus offline-ympäristöön voi edistää sisämarkkinoiden kehitystä.    

 Kuluttajien mahdollisuuksia ostaa tuotteita ja palveluita toisista EU-maista voi-
daan parantaa luomalla toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä kasvamaan 
ja toimimaan rajojen yli. Yritysten tulee jatkossakin voida valita, millä maantieteel-
lisellä alueella ne tarjoavat tuotteitaan ja palveluitaan. Komission esitys maarajoi-
tusten karsimisesta (geoblokkaus) voi vaarantaa tämän lähtökohdan. Geoblok-
kaus-asetuksen toteutuessa on keskeistä taata, että yritykset voivat käydä kaup-
paa oman markkinansa ulkopuolelta tulevien asiakkaidensa kanssa kuten koto-
naan. Tämä tarkoittaa sitä, että sovelletaan yrityksen omia toimitusehtoja ja sen 
toimipaikan kansallista lainsäädäntöä. Tekijänoikeudelliset sisällöt tulisi niiden 
erityisluonteen vuoksi rajata kokonaan asetuksen ulkopuolelle. 
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Tekijänoikeusjärjestelmää uudistettava kohdennetusti 

 EU:n tekijänoikeusjärjestelmää on uudistettava kohdennetuin toimenpitein digi-
taaliseen ympäristöön sopivaksi. Sen sijaan että yritykset pakotettaisiin tarjoa-
maan sisältöjään EU:n laajuisesti, tekijänoikeusmarkkinoiden kasvua ja kilpailu-
kykyä tulee tukea edistämällä tekijänoikeuksien tehokkaampaa käyttöä, oikeuk-
sista sopimisen keinoja sekä tekijän yksinoikeuksien ja rajoituksien välistä tasa-
painoa.  

 Yksityisen kopioinnin tekijänoikeudelliset hyvitysmaksujärjestelmät tulee ottaa ta-
kaisin komission DSM-agendalle; kansallisten hyvitysmaksujärjestelmien yhteen-
sopivuus rajat ylittävässä kaupassa tulee turvata. Suomalainen määrärahajärjes-
telmä voi toimia hyvänä mallina yleiseurooppalaiselle sääntelylle.  

 Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa oikeusloukkausten torjumisessa on tehostet-
tava ensisijaisesti markkinaehtoisesti. Tarvittaessa on myös arvioitava lainsää-
dännön tarkistustarpeita. Verkossa toimivien välittäjien vastuusäännöksiä on so-
vellettava tasaveroisesti sekä ns. perinteisiin että uusiin toimijoihin. 

 

Vähennettävä sähköisen viestinnän yksityiskohtaista sääntelyä 

 Sähköisen viestinnän sääntely-ympäristön on oltava ennustettava ja sen on roh-
kaistava infrastruktuuri-investointeihin. Lisäsääntelyn sijaan on vähennettävä toi-
mialan yksityiskohtaista sääntelyä. Mahdollisissa sääntelyuudistuksissa on huo-
lehdittava kansallisen harkinta- ja päätösvallan säilyttämisestä, kansallisten 
markkinoiden ja olosuhteiden erilaisuuden huomioimisesta sekä eri toimijoiden 
yhdenmukaisesta kohtelusta. 

 Sähköisen viestinnän tietosuojassa on vältettävä päällekkäistä sääntelyä ja tieto-
suojasääntelyä tulee kehittää yleisempään suuntaan. Kansalliset suoramarkki-
nointiin ja/tai verkkomainontarahoitukseen nojaavat toimialat, kuten pankki- ja va-
kuutusalat sekä julkaisutoiminta, ja niiden toimintaedellytysten jatkuvuus on huo-
mioitava sähköisen viestinnän tietosuojan uudistuessa. Koneiden välinen vies-
tintä (m2m-viestintä), jolla ei ole henkilötietosidonnaisuutta, on selkeästi rajattava 
ulos sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyn piiristä.   

 Digitalisaatio luo julkisella sektorilla mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. EU:n 
on tärkeätä kirittää jäsenmaita julkisen sektorin digitalisaation edistämisessä. 

3 Lisätietoja 

EK Helsinki: 

 Asiantuntija Veli Sinda (sisämarkkinat, kuluttajaoikeus, tietosuoja) 
045 111 6541, veli.sinda@ek.fi  

 Asiantuntija Riikka Tähtivuori (IPR) 
050 384 9454, riikka.tahtivuori@ek.fi  

EK Bryssel: 

 Asiantuntija Ilari Kallio 
+32 495 562 299, ilari.kallio@ek.fi  
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