
 

 

 

 

 

 

 

Datan jakaminen kilpailuoikeudellisena korjaustoimenpiteenä 

erityisesti essential facilities -doktriinin näkökulmasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto  

Oikeustieteellinen tiedekunta 

EU:n sisämarkkinaoikeus 

OTM-tutkielma 

Lokakuu 2021 

Tekijä: Onni Olsson 

Ohjaaja: Juha Raitio 



 

 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Oikeustieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma 

Opintosuunta: Eurooppaoikeus 

Tekijä: Onni Olsson 

Työn nimi: Datan jakaminen kilpailuoikeudellisena korjaustoimenpiteenä erityisesti essential facilities            
-doktriinin näkökulmasta 

Työn laji: OTM-tutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Lokakuu 2021 

Sivumäärä: XXVIII + 90 

Avainsanat: kilpailuoikeus, digitaaliset markkinat, essential facilities -doktriini, datan jakaminen 

Ohjaaja tai ohjaajat: Juha Raitio 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Tiivistelmä: 

Datan määrän ja merkityksen kasvu tuottaa yhä suurempaa hyötyä kuluttajille uusien teknisten 
innovaatioiden muodossa. Keräämällä suuria datamääriä suuret teknologiayritykset ovat kyenneet 
parantamaan palveluitaan esimerkiksi koneoppimisen ja tekoälyn avulla, mutta samalla ne ovat rajoittaneet 
kilpailua digitaalisilla markkinoilla. Digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet, kuten verkostovaikutukset ja 
keskittymisefekti, ovat mahdollistaneet muun muassa Googlen, Amazonin, Facebookin ja Applen pääsyn 
markkinoidensa portinvartijoiksi. Datan keskittyminen muutamalle yritykselle on vaikeuttanut pienempien 
kilpailijoiden mahdollisuuksia kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja sekä saattanut estää niitä 
pääsemästä markkinoille. Tämän epätasapainon korjaamiseksi on ehdotettu muun muassa 
portinvartijayritysten velvoittamista datan jakamiseen. Tutkielmassani arvioin, minkälaisena 
kilpailuoikeudellisena korjaustoimenpiteenä datan jakaminen voisi digitaalisilla markkinoilla toimia. 

Velvoite datan jakamiseen voitaisiin määrätä esimerkiksi niin sanotun essential facilities -doktriinin (EFD) 
perusteella, kun määräävässä asemassa oleva yritys kieltäytyy jakamasta dataa alamarkkinalla toimivalle 
kilpailijalleen. Doktriini kehitettiin alun perin Yhdysvalloissa, ja sitä on sovellettu lähinnä fyysisiin 
infrastruktuureihin. Jakamisvelvoitetta arvioidaan oikeuskäytännössä kehitettyjen kriteerien perusteella. 
Kriteerien avulla arvioidaan toimituksesta kieltäytymisen vaikutusta kilpailuun alamarkkinalla, kieltäytymisen 
objektiivisia perusteita, toimintaedellytyksen korvaamattomuutta ja kieltäytymisen vaikutusta tekniseen 
kehitykseen. Kriteeristön soveltaminen digitaalisilla markkinoilla on osoittautunut haastavaksi, minkä vuoksi 
on esitetty, että doktriinista tulisi luopua tai kriteeristöä muokata digitaalisille markkinoille paremmin 
soveltuvaksi. Lisäksi datan jakamisvelvoitteen määräämisen on katsottu aiheuttavan käytännön ongelmia 
esimerkiksi tietosuojan ja tietojen siirrettävyyden kannalta. Olen tutkielmassani tarkastellut erilaisia 
vaihtoehtoisia menetelmiä, joita voitaisiin käyttää doktriinin ohella tai sen sijasta. 

Kilpailuviranomaisten kyky puuttua portinvartija-asemassa olevien yritysten toimintaan dynaamisilla ja 
nopeatempoisilla digitaalisilla markkinoilla on kyseenalaistettu. Lisäksi on katsottu, että lainsäädännölliset 
ratkaisut olisivat tehokkaampi tapa asettaa datan jakamiseen liittyviä velvoitteita. Tutkielmassa analysoitu 
oikeuskäytäntö ja kirjallisuus osoittavat, että kilpailuviranomaisten rooli erityisesti nykyisessä 
siirtymävaiheessa on keskeinen. Aineisto osoittaa myös, että datan jakaminen on käytännössä mahdollista, 
kunhan yritysten edellytetään noudattavan tietosuojalainsäädäntöä ja mahdollistavan tietojen siirrettävyyden 
datan jakamisvelvoitteita määrättäessä. Yksi kilpailuviranomaisten käyttämistä välineistä on EFD. Huolimatta 
kritiikistä, jota EFD:tä kohtaan on esitetty, tutkielman aineisto osoittaa sen hyödyllisyyden myös digitaalisten 
markkinoiden kilpailuoikeudessa. Sen käyttö edellyttää kuitenkin opin joustavampaa soveltamista ja 
digitaalisten markkinoiden erityispiirteiden, kuten datan käyttötapojen monipuolisuuden, huomioon ottamista.  



 

 
Summary: 

The growing volume and importance of data have benefited consumers in the form of new technological 
innovations. By collecting large amounts of data, big technology companies have been able to improve their 
services, for example through machine learning and artificial intelligence, but at the same time they have 
limited competition in the digital markets. The characteristics of digital markets, such as network effects and 
the tipping effect, have allowed Google, Amazon, Facebook and Apple, among others, to become 
gatekeepers of their respective markets. The concentration of data to a few companies has made it difficult 
for smaller competitors to develop competitive products and services and may have effectively prevented 
them from entering the market. To address this imbalance, it has been proposed, inter alia, to impose data 
sharing obligations on gatekeeper firms. The aim of my thesis is to assess what kind of competition remedy 
data sharing could be in the digital markets. 

For example, a data sharing obligation could be imposed under the so-called essential facilities doctrine 
(EFD) where a dominant company refuses to provide data to a competitor in an adjacent market. The 
doctrine was originally developed in the United States and has been applied mainly to physical 
infrastructures. The sharing obligation is assessed based on criteria developed in the case law. The criteria 
assess the impact of the refusal to supply on competition in the adjacent market, the objective justification for 
the refusal, the indispensability of the facility and the impact of the refusal on technological development. 
The application of the criteria in the digital markets has proved challenging, leading to calls for the 
abandonment of the doctrine and the development of a new set of criteria better suited to the digital markets. 
In addition, the imposition of an obligation to share data has been seen as posing practical problems, for 
example in terms of data protection and data portability. In my thesis, I have examined various alternative 
methods that could be used in addition to or instead of the doctrine. 

The ability of the competition authorities to intervene in the activities of companies in a gatekeeper position 
on the dynamic and fast-paced digital markets has been questioned. Also, it has been suggested that 
legislative solutions would be a more effective way of imposing data sharing obligations. The case law and 
literature analysed in the thesis show that the role of competition authorities, especially in the current 
transition phase, is crucial. The evidence also shows that data sharing is practically possible, as long as 
companies are required to comply with data protection legislation and to enable data portability when 
imposing data sharing obligations. One of the tools used by competition authorities is the EFD. Despite the 
criticisms it has received, the material in the thesis demonstrates the usefulness of the EFD also in the 
competition law of the digital markets. However, its use requires a more flexible application of the doctrine 
and a consideration of the specific characteristics of digital markets, such as the versatile possibilities of data 
usage. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tutkimustehtävä 

Vuonna 1912 Yhdysvaltojen korkein oikeus määräsi Saint Louisin kaupunkia ympäröiviä 

rautatieyhteyksiä hallinnoivan yhtymän mahdollistamaan yhteyksien käytön myös muille 

toimijoille kohtuullisin ehdoin. Tapauksessa huomionarvoista oli Saint Louisin poikkeuk-

sellinen maantieteellinen sijainti vuorten keskellä ja jokien ympäröimänä, mikä vaikeutti 

kilpailevien rautatieyhteyksien rakentamista.1 Tämän Terminal Railroad -tapauksen poh-

jalta kehittyi niin kutsuttu essential facilities -doktriini (EFD).  

Runsas vuosisata myöhemmin suuret teknologiayhtiöt hallitsevat suurta massaa arvokasta 

käyttäjädataa eli niin kutsuttua big dataa, johon pienemmillä kilpailijoilla ei ole pääsyä. 

Vaikka kysymys teknologiayhtiöiden valta-asemasta on nimenomaan 2000-luvun oikeudel-

linen kysymys, voidaan sille löytää analogioita historian muista kilpailuoikeudellisista rat-

kaisuista niin EU:n kuin Yhdysvaltojen oikeuskäytännöstä. Onkin kysytty, pitäisikö tämän 

käyttäjädatan hyödyntäminen mahdollistaa myös suurten teknologiayhtiöiden kilpailijoille 

samoin kuin liikennöinti Saint Louisin lähistön rautateillä aikoinaan. Teknologiajäteille voi-

taisiin tällöin määrätä dataliitännäisiä kilpailuoikeudellisia velvoitteita liittyen esimerkiksi 

datan jakamiseen. Velvoitteen määrääminen vaatisi oikeudellisen perustan, ja yhtenä vaih-

toehtona on esitetty datan jakamisen yhteydessä yli sata vuotta vanhaa EFD:tä. Työssäni 

tarkastelen EFD:n ja datan välistä suhdetta oikeuskäytännön sekä oikeuskirjallisuuden poh-

jalta. Tarkastelussani keskeisessä asemassa on datan jakaminen ja siihen liittyvät kilpailuoi-

keudelliset kysymykset. 

Tutkielman keskiössä olevien suurten teknologiayhtiöiden, kuten Googlen, Amazonin, Fa-

cebookin, Applen ja Microsoftin, valta-asemaa on pidetty ongelmallisena sekä kilpailun että 

palveluiden käyttäjien tietosuojan näkökulmasta. Tästä johtuen kilpailuoikeus ja tietosuoja 

ovat nivoutuneet viime aikoina aiempaa tiiviimmin yhteen siten, että myös tietosuojaan liit-

tyviä kysymyksiä on huomioitu kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa. Uudet haasteet on myös 

pyritty ottamaan huomioon lainsäädännössä. Digitaalisten alustojen tietosuojaan liittyviä on-

gelmia on pyritty ratkaisemaan muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) avulla. 

Kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä komissio on kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin 

johdolla pyrkinyt vähentämään isojen teknologiayhtiöiden valta-aseman aiheuttamia kilpai-

 
1 United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis, 224 U.S. 383 (1912). 
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lua haittaavia vaikutuksia teknologiajättejä kuitenkaan horjuttamatta. Vuoden 2021 elo-

kuussa pitämässään puheessa Vestager odotti toiveikkaana, että avoimen datan direktiivi2 

helpottaisi yritysten mahdollisuutta käyttää uudelleen arvokasta julkisen sektorin dataa ja 

että ehdotettu datahallintosäädös3 poistaisi esteitä rajat ja sektorit ylittävältä datanjakami-

selta.4  Lainsäädännöllisistä toimista huolimatta teknologiajätit ovat pystyneet kohdistamaan 

kilpailijoihinsa kilpailua rajoittavaa painetta esimerkiksi hyödyntämällä omalla alustallaan 

kilpailijoista kerättyä tietoa liiketoiminnassaan5 ja asettamalla GDPR:n näkökulmasta koh-

tuuttomia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ehtoja palveluita käyttäville kuluttajille6. 

Datan jakamisella tarkoitetaan tutkielmassa kilpailuoikeudellisia toimenpiteitä, joilla ediste-

tään datan saatavuutta ja dataan pohjautuvaa innovaatiotoimintaa sekä vähennetään datalii-

tännäisiä pullonkauloja velvoittamalla määräävässä markkina-asemassa oleva yritys jaka-

maan dataansa kilpailijoidensa kanssa.7 Datan jakaminen voisi perustua esimerkiksi Yhdys-

valtojen korkeimman oikeuden ratkaisun pohjalta kehittyneeseen EFD:hen, joka on omak-

suttu myös EU:n kilpailuoikeudessa. Doktriinia ei tosin olla sovellettu viimeaikaisessa oi-

keuskäytännössä, ja sen aseman voidaan katsoa olevan kiistanalainen oikeustieteilijöiden 

keskuudessa. Esimerkiksi Muller ja Rodenhausen ovat kyseenalaistaneet EFD:n aseman pe-

rustellen näkemystään doktriinin vakiintumattomuudella sekä sen erilaisella sisällöllä Eu-

roopassa ja Yhdysvalloissa.8 Suurten teknologiayhtiöiden aseman vahvistuessa doktriinin 

soveltaminen on noussut kuitenkin uudestaan ajankohtaiseksi EU:n kilpailuoikeudessa. 

EFD:n on toivottu tarjoavan työkalun suurten teknologiayhtiöiden hallitsemien markkinoi-

den avaamiseksi.9 

Työssäni selvitän, minkälaisena kilpailuoikeudellisena korjaustoimenpiteenä datan jakami-

nen voisi toimia digitaalisilla markkinoilla. Tarkasteluani ohjaavat seuraavat tutkimuskysy-

mykset:  

1. Miten digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet vaikuttavat mahdollisuuteen käyttää 

datan jakamista kilpailuoikeudellisena korjaustoimenpiteenä? 

 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta 
datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä, OJ L 172, 26.6.2019, s. 56–83. 
3 Datahallintosäädöstä koskeva ehdotus 2020. 
4 Vestagerin puhe ”Building the infrastructure for success in a digital age”, Three Seas Summit, Sofia, Bulgaria, 
9.7.2021. 
5 Komission lehdistötiedote, Bryssel 10.11.2020. 
6 Bundeskartellamtin lehdistötiedote 7.2.2019. 
7 Crémer et al. 2019, s. 9. 
8 Muller – Rodenhausen 2008, s. 329. Ks. myös Graef 2019, s. 39–40. 
9 Graef 2019, s. 39–40. 
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2. Miten EFD:tä on sovellettu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kilpailuoikeudessa ja 

miten EFD:n ja datan välistä suhdetta on arvioitu määräävässä markkina-asemassa ole-

vien teknologiayhtiöiden kohdalla? 

3. Millaisia vaihtoehtoisia keinoja datan jakamiselle on ja miten näitä keinoja voitaisiin 

ottaa EFD:n yhteydessä huomioon? 

Vastatakseni kysymyksiini tarkastelen toisessa pääluvussa digitaalisten markkinoiden omi-

naispiirteitä erityisesti datan ja alustatalouden näkökulmasta sekä myös digitaalisiin mark-

kinoihin liittyvien kilpailuoikeudellisten vaatimusten näkökulmasta. Kolmannessa päälu-

vussa esittelen sen oikeushistoriallisen prosessin, jonka myötä EFD on kehittynyt nykyiseen 

muotoonsa EU:ssa. Neljännessä pääluvussa siirryn tarkastelemaan doktriinin suhdetta da-

taan ja sen toimivuutta digitaalisilla markkinoilla. Viidennessä pääluvussa tarkastelen EFD:n 

kehitystä sekä digitaalisten markkinoiden ja kilpailuoikeuden välistä suhdetta Yhdysval-

loissa. Kuudennessa pääluvussa käyn läpi, mitä vaihtoehtoisia menetelmiä EFD:hen pohjau-

tuvan datan jakamisen lisäksi voitaisiin hyödyntää kilpailun edistämiseksi digitaalisilla 

markkinoilla. Yhteenvetoluvussa esitän mallin EFD:n soveltamisesta digitaalisilla markki-

noilla. 

1.2 Aiheen rajaus 

Datan jakamista on esitetty kilpailuoikeuden työkaluksi digitaalisilla markkinoilla sekä oi-

keuskirjallisuudessa että kilpailuviranomaisten toimesta. Datan jakamisen toteuttamiseksi 

on esitetty eri vaihtoehtoja lainsäädännöstä markkinoiden oma-aloitteiseen jakamiseen. Lä-

hestyn datan jakamista tutkielmassani erityisesti oikeuskäytäntöön pohjautuvasta EFD:n nä-

kökulmasta, joka on usein nostettu keskustelussa yhdeksi vaihtoehdoksi. Koska keskustelu 

ei vielä ole johtanut konkreettisiin lainsäädäntötoimiin, on tarkoituksenmukaista tarkastella 

myös muita vaihtoehtoja. 

Velvollisuuteen luovuttaa dataa kilpailijoille liittyy myös tietosuojaa koskevia kysymyksiä. 

Datan jakamiseen kohdistuu rajoitteita tilanteessa, jossa data sisältää yksilöitävissä olevia 

henkilötietoja. Näin ollen datan jakamisesta puhuttaessa tulisi tehdä ero henkilöön liittymät-

tömiä tietoja sisältävän datan ja henkilötietoja sisältävän datan välillä. Jaettaessa isoja määriä 

dataa, voi joukossa olla sekä henkilöön liittymättömiä tietoja että henkilötietoja. Henkilötie-

toja sisältävän datan jakamisen yhteydessä on otettava huomioon tietosuojaan liittyvät ky-

symykset. Datan jakaminen voi tällöin vaatia GDPR:n mukaisen suostumuksen henkilöiltä, 
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joita tiedot koskevat. Mikäli data on anonymisoitua, ei datan voida katsoa sisältävän henki-

lötietoja eivätkä tietosuojaan liittyvät kysymykset siinä tapauksessa ole relevantteja. On kui-

tenkin muistettava, että henkilöön liittymättömät tiedot voivat tietyin edellytyksin muuttua 

myöhemmin henkilötiedoiksi.10 Keskityn tutkielmassani datan jakamiseen liittyviin kilpai-

luoikeudellisiin kysymyksiin ja olen rajannut tietosuojaan liittyvät oikeudelliset kysymykset 

pääosin tutkielman ulkopuolelle tiedostaen kuitenkin datan jakamiseen tältä osin liittyvät 

oikeudelliset rajoitteet. 

EFD:n asemaa digitaalisilla markkinoilla on arvioitu suhteessa sekä dataan11 että big da-

taan12. Data voi olla jäljempänä todetusti hyvin monimuotoista sisällöltään ja jalostusasteel-

taan, joten datan jakamisvelvollisuuden arviointi tulisi olla aina tapauskohtaista. Näin ollen 

en pidä tarpeellisena tutkimuksen rajaamista dataan vain tietyssä muodossa tai laajuudessa. 

Pyrkimyksenä on ennemmin sen selvittäminen, minkälaisia ominaisuuksia datalta vaaditaan, 

jotta jakamisvelvollisuus voisi tulla kyseeseen.  

1.3  Keskeiset säännökset ja käsitteet 

1.3.1 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö (SEUT 102 artikla) 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla 

on kielletty SEUT 102 artiklassa. EUT:n määritelmän mukaan määräävässä markkina-ase-

massa olevalla yrityksellä on taloudellinen valta-asema, ”jonka perusteella se voi estää toi-

mivan kilpailun relevanteilla markkinoilla, koska se voi toimia huomattavan itsenäisesti suh-

teessa kilpailijoihinsa, asiakkaihinsa ja lopulta kuluttajiin”.13 EUT:n mukaan määräävän 

markkina-aseman olemassaolon taustalla voi olla useita tekijöitä, joita ei välttämättä voida 

pitää yksinään ratkaisevina. Erittäin suurta markkinaosuutta voidaan kuitenkin pitää poik-

keustapauksia lukuun ottamatta todisteena määräävästä markkina-asemasta.14 Määräävä 

markkina-asema itsessään ei ole kielletty, sillä sen taustalla voivat olla kuluttajia hyödyttävät 

innovaatiot, uudet liiketoimintamallit tai tehokkaammat toiminnot.15 Määräävä markkina-

 
10 Vezzoso 2021, s. 357–359. 
11 Ks. esim. Graef 2016 ja Graef 2019. 
12 Ks. esim. Lehtioksa 2018 ja Qi 2019. 
13 Asia 322/81, Michelin v. komissio (ECLI:EU:C:1983:313), kohta 30. 
14 Esim. asia 85/76, Hoffmann-La Roche v. komissio (ECLI:EU:C:1979:36), kohdat 39 ja 41, asia T-30/89, 
Hilti v. komissio (ECLI:EU:T:1991:70), kohdat 90–91 ja asia C-62/86, AKZO Chemie v. komissio 
(ECLI:EU:C:1991:286), kohta 55. 
15 OECD Abuse of Dominance in Digital Markets 2020, s. 7. 



 
 

5 
 

asema luo yritykselle kuitenkin erityisen velvollisuuden olla rajoittamatta toimivaa ja vää-

ristymätöntä kilpailua sisämarkkinoilla.16  

SEUT 102 artiklan soveltamisessa on erityisesti arvioitava, onko yritys määräävässä mark-

kina-asemassa tuotekohtaisilla tai maantieteellisillä markkinoilla ja onko määräävässä mark-

kina-asemassa oleva yritys käyttänyt taloudellista valta-asemaansa väärin.17 Väärinkäytölle 

ei ole tyhjentävää määritelmää, mutta artiklan toisessa kohdassa on luettelo menettelyistä, 

joita voidaan pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Merkittävimpinä väärin-

käytön muotoina voidaan pitää markkinavoiman hyväksikäyttöä sekä markkinoita sulkevia 

menettelyitä.18 Tutkielmassa keskitytään erityisesti markkinoita sulkeviin menettelyihin da-

tan yhteydessä, sillä datan jakamisvelvollisuus voi tulla kyseeseen erityisesti tilanteessa, 

jossa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys kieltäytyy toimittamasta olennaisena toi-

mintaedellytyksenä pidettävää dataa kilpailijalleen. 

1.3.2 Toimittamisesta kieltäytyminen ja essential facilities -doktriini  

Toimittamisesta kieltäytyminen on yksi SEUT 102 artiklan mukaisista väärinkäytön muo-

doista, ja sitä voidaan pitää markkinoita sulkevana menettelynä edellä mainitun luokittelun 

mukaisesti. Toimittamisesta kieltäytymistä koskevissa tapauksissa EUT on soveltanut Yh-

dysvalloissa kehitettyä essential facilities -doktriinia.19 EFD:llä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hallitsee markkinalla toimimisen kannalta 

välttämätöntä omaisuuserää siten, että hallinta vääristää kilpailuolosuhteita. Tällaisessa ti-

lanteessa yrityksellä on pääsääntöisesti velvollisuus luovuttaa käyttöoikeus välttämättö-

myyshyödykkeeseen myös kilpaileville yrityksille, mikäli kilpailijoilla ei ole mahdollisuutta 

tätä välttämättömyyshyödykettä itsenäisesti tuottaa. Avainaseman hallinta on liitetty perin-

teisesti keskeisen infrastruktuurin, kuten satamien, lentokenttien, sähkönjakeluverkkojen 

sekä rataverkkojen, hallintaan.20 

Fyysiset infrastruktuurit eivät enää nykyisessä teknologia- ja digipainotteisessa taloudessa 

ole samalla tavalla merkittävässä asemassa kuin esimerkiksi yli sata vuotta sitten Yhdysval-

tojen korkeimman oikeuden soveltaessa doktriinia ensimmäistä kertaa rautatieyhteyksiin. 

 
16 Asia 322/81, Michelin v. komissio (ECLI:EU:C:1983:313), kohta 57, asia C-280/08 P, Deutsche Telekom 
v. komissio (ECLI:EU:C:2010:603), kohta 83, asia C-209/10, Post Danmark I (ECLI:EU:C:2012:172), kohta 
23 ja asia C-413/14 P, Intel v. komissio (ECLI:EU:C:2017:632), kohta 135. 
17 Raitio – Tuominen 2020, s. 748–749. 
18 Jones et al. 2019, s. 361. 
19 Van de Gronden – Rusu 2021, s. 138–140. 
20 Raitio – Tuominen 2020, s. 764–765. 
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2020-luvun markkinoilla välttämättömyyshyödykkeeksi on muodostunut data, joka muo-

dostaa digitalisoituneiden markkinoiden selkärangan.21 Doktriinin soveltuminen suuriin tek-

nologiayhtiöihin ja dataan on kuitenkin vielä epäselvää. Essential facility -termille on esi-

tetty useita suomennoksia, joista mikään ei näytä täysin vakiintuneen. Tutkielmassa käyte-

tään joko käsitettä olennainen toimintaedellytys tai avainasema asiayhteydestä riippuen.22 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

Käytän tutkielmassani ensisijaisesti lainopillista eli oikeusdogmaattista metodia. Keskityn 

näin ollen voimassa olevan oikeuden analysointiin ja oikeuslähteistä löytyvän materiaalin 

merkityksen arviointiin erityisesti EFD:n ja datan jakamisen välisen suhteen näkökul-

masta.23 Tutkielma sisältää myös de lege ferenda -pohdintaa siitä, miten EFD:tä voitaisiin 

kehittää toimivammaksi digitaalisilla markkinoilla. Tarkastelu keskittyy pääosin EU:n kil-

pailuoikeuteen käyttäen vertailukohtana Yhdysvaltojen kilpailuoikeutta. Tämä on luontevaa, 

sillä EFD pohjautuu yhdysvaltalaiseen oikeuskäytäntöön. Lisäksi Yhdysvalloilla on pisin 

historia kilpailulainsäädännön soveltamisessa. Vertailevassa osiossa käytän metodina niin 

kutsuttua kevyttä oikeusvertailua, jossa esimerkkitapausten avulla pyritään löytämään ”yh-

täläisiä rakenteita näennäisesti erilaisista lain säännöksistä, jotta instrumenttien takana oleva 

taloudellinen ydin saataisiin esille”.24 Kilpailuoikeudella on läheinen yhteys taloustietee-

seen, joten tutkielmassa hyödynnetään taloustieteellistä näkökulmaa esimerkiksi arvioita-

essa yrityksen markkinavoimaan, alustojen kaksipuolisuuteen sekä datan jakamisen talou-

dellisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä.25 

Datan jakamisvelvollisuutta määräävässä markkina-asemassa olevan yhtiön kohdalla sekä 

EFD:n suhdetta dataan on tutkittu aikaisemmin muun muassa Graefin ja Mäihäniemen toi-

mesta sekä useissa muissa artikkeleissa suppeammin.26 Lisäksi Wasastjerna on yleisem-

mällä tasolla tutkinut digitaalisten markkinoiden ja kilpailuoikeuden välisen suhteen viime-

aikaisia kehityssuuntia EU:ssa.27 Graefin teosta vuodelta 2016 voidaan pitää eräänlaisena 

keskustelunavauksena EFD:n ja datan välisestä suhteesta, minkä jälkeen aihe on noussut 

 
21 Graef 2019, s. 40. 
22 Ks. Kuoppamäki 2003, s. 791. Kuoppamäki on pitänyt avainasema-termiä kaikista toimivampana suomen-
noksena. Olennainen toimintaedellytys -käsite antaa hänen mukaansa virheellisen kuvan, sillä kilpailuoikeu-
dellisesti edellytetään, että toimintaedellytys on olennaisen sijaan välttämätön. 
23 Hirvonen 2011, s. 21–22. 
24 Kuoppamäki 2003, s. 9. 
25 Ks. kilpailuoikeuden ja taloustieteen väliseen suhteeseen liittyen Kuoppamäki 2003, s. 10–12. 
26 Ks. Graef 2016 ja Mäihäniemi 2020. 
27 Wasastjerna 2020. 
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esille myös esimerkiksi virallislähteissä. Mäihäniemen teos vuodelta 2020 keskittyy pääasi-

assa informaation saatavuuteen (engl. access to information) kilpailuoikeudellisissa yhteyk-

sissä EFD:n jäädessä vähemmälle tarkastelulle. Digitaalisten markkinoiden nopea kehitys ja 

EU:n aktiivisuus digitaalisten markkinoiden sääntelyssä mahdollistavat kuitenkin aiheen 

laajemman tutkimisen ja uusien näkökulmien esiin tuomisen. Graef onkin katsonut yhdessä 

Prüferin kanssa vuonna 2020 julkaistussa artikkelissa, että datan jakamista on syytä vielä 

tutkia.28 Crémer et al. ovat myös katsoneet, että datan jakamisen vaikutuksia kilpailulle on 

tutkittava enemmän.29 Lisäksi Yhdysvalloissa voidaan havaita osittain presidentinvaihdok-

sen myötä esiin noussutta muutosta suhtautumisessa isoihin teknologiayhtiöihin, mikä on 

herättänyt tutkielman kannalta mielenkiintoista keskustelua yhtiöiden toiminnan rajoittami-

sesta kilpailuoikeudellisin keinoin.30 Keskitynkin tutkielmassani nimenomaan datan jaka-

mista ja digitaalisia markkinoita koskevan oikeustilan viimeaikaisen kehityksen tarkaste-

luun. 

Aikaisemmat aihetta käsitelleet lähteet toimivat tutkielmani perustana, jonka päälle raken-

nan päivitetyn kuvauksen nykyisestä oikeustilasta uudempaan oikeuskäytäntöön ja virallis-

lähteisiin tukeutuen. Näin tutkielmani lisää ymmärrystä EFD:n kilpailuoikeudellisesta mer-

kityksestä: sen historiallisista kerrostumista sekä soveltamismahdollisuuksista digiajassa. 

Koska datan jakamiseen liittyvät kysymykset ovat dynaamisesti ajassa eläviä ja kehittyviä, 

olen pitänyt tärkeänä tuoda aiheeseen myös näkemyksen niistä eri mahdollisuuksista, joilla 

näitä tulevaisuudessa voitaisiin ratkaista. Aineistona olen käyttänyt EU:n toimielinten ja 

kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja sitä koskevaa oikeuskirjallisuutta sekä EU:n 

kilpailuoikeutta yleisemmällä tasolla käsittelevää oikeuskirjallisuutta. EU-liitännäisistä läh-

teistä voidaan mainita esimerkiksi Googlen määräävää markkina-asemaa koskevat tapauk-

set31, Saksan kilpailuviranomaisen Facebook-tapaus32 sekä Crémerin et al. komissiolle laa-

tima kilpailupolitiikka digitaalisille markkinoille33. Oikeusvertailevassa osiossa olen lisäksi 

hyödyntänyt yhdysvaltalaista kilpailuoikeudellista oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta.   

 
28 Graef – Prüfer 2020, s. 2. 
29 Crémer et al. 2019, s. 9. 
30 Ks. The New York Times: Biden’s Antitrust Team Signals a Big Swing at Corporate Titans, 24.7.2021. 
31 Ks. komission päätös 27.6.2017, AT.39740 – Google Search (Shopping) ja komission päätös 18.7.2018, 
AT.40099 – Google Android 
32 Ks. Bundeskartellamt, Case Summary (Facebook), 15.2.2019, B6-22/16. 
33 Ks. Crémer et al. 2019. 



 
 

8 
 

2 DATA JA ALUSTATALOUS KILPAILUOIKEUDEN 
NÄKÖKULMASTA 

2.1 Data digitaalisen talouden voimavarana 

Digitalisaatio ja teknologian nopea kehitys edellisten vuosikymmenten aikana ovat herättä-

neet useita oikeudellisia kysymyksiä, ja lainsäädännön on täytynyt pysyä kehityksen mukana 

vähintäänkin tietyllä viipeellä. Viivettä lainsäädännön kehityksessä voidaan pitää luonnolli-

sena, sillä oikeudellisiin kysymyksiin pystytään useimmiten reagoimaan vasta niiden ilmet-

tyä. Digitaalisilla markkinoilla onkin tutkittu ennakollisen puuttumisen mahdollisuutta sil-

loin, kun monopolin syntymistä voidaan pitää yrityksen kohdalla todennäköisenä.34 Digita-

lisaation nopeaa kehitystä kuvaa muun muassa ihmisten vuosittain tuottaman datan määrän 

kasvu. Kalifornian yliopiston tutkijat arvioivat vuonna 2003, että ihmiset tuottivat vuonna 

1999 2–3 exatavua35 dataa. Perspektiiviä antaa se, että viisi exatavua vastaa arviolta tieto-

määrää, joka on puolessa miljoonassa kirjastossa.36 Vuonna 2018 tuotetun datan määrä oli 

33 tsettatavua37, ja määrän arvioidaan vuonna 2025 nousevan 175 tsettatavuun.38  

Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa ei ole uusi ilmiö, sillä esimerkiksi asiakastietokan-

tojen ylläpito sekä kuluttajakyselyiden ja markkinatutkimusten teettäminen ovat olleet tär-

keä osa yritysten liiketoimintaa jo ennen digitaalisten markkinoiden syntymistä.39 Digitaa-

lisessa maailmassa datasta on tullut kuitenkin vieläkin merkittävämpi resurssi, ja sitä on kut-

suttu muun muassa uudeksi öljyksi, tulevaisuuden polttoaineeksi, digitalouden valuutaksi 

sekä vedeksi, joka kiertää digitaalisen elämän ekosysteemissä.40 Nämä vertaukset havain-

nollistavat hyvin datan huomattavaa arvoa nykypäivän digitaalisessa taloudessa, mutta an-

tavat siitä kuitenkin yksipuolisen kuvan sivuuttaessaan esimerkiksi tietosuojaan ja kulutta-

jien valinnanvaraan liittyvät näkökohdat.41 Dataa voidaan luokitella esimerkiksi sen perus-

teella, mitä informaatiota se sisältää, onko se jäsenneltyä vai ei, ja miten se on kerätty.42 

Datan ytimekäs ja tyhjentävä määrittely on kuitenkin haastavaa niin tieteellisesti kuin myös 

 
34 Ks. komission lehdistötiedote, Bryssel 2.6.2021. 
35 Yksi exatavu on 10006 tavua. 
36 Lyman – Varian 2003. 
37 Yksi tsettatavu on 10007 tavua. 
38 Euroopan datastrategia 2020, s. 2. Komissio on tiedonannossaan viitannut IDC:n vuoden 2019 tilastoihin ja 
ennusteeseen. 
39 Competition Law and Data 2016, s. 52–53. 
40 Ks. datan määritelmään liittyen Digitaalisen alustatalouden tiekartasto 2017, s. 15, Wasastjerna 2020, s. 3 ja 
Tarkela 2016, s. 67–68. 
41 Wasastjerna 2020, s. 3. 
42 Competition Law and Data 2016, s. 5–7. Dataa voidaan kerätä esimerkiksi käyttäjän vapaaehtoisella luovu-
tuksella, tarkkailemalla käyttäjän toimintaa verkossa tai kehittämällä uutta tietoa olemassa olevan datan poh-
jalta. 
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käytännön sopimusoikeudessa, mistä osoituksena ovat esimerkiksi Teknologiateollisuuden 

datan jakamisen malliehdot, joissa datalle on annettu neljä vaihtoehtoista määritelmää.43 

Määrittelemisen hankaluus ei kuitenkaan estä pohtimasta dataan liittyvien oikeudellisten ky-

symysten tarkastelua riittävällä tarkkuudella. Tässä tutkielmassa datalla tarkoitetaan infor-

maation fyysistä esittämistä tavalla, joka soveltuu kommunikointiin, tulkitsemiseen ja käsit-

telyyn joko ihmisten toimesta tai automaattisin keinoin.44 

Datan määrän ja merkityksen kasvu ovat luoneet ennen kaikkea mahdollisuuksia yrityksille 

ja kuluttajille. Yritykset ovat voineet datan avulla kehittää ja personoida palvelujaan kulut-

tajien hyväksi. Itseoppivien algoritmien avulla kuluttajat voivat saada esimerkiksi Amazonin 

verkkokaupassa mieltymystensä mukaisia kirjaehdotuksia ja Googlen videopalvelussa, You-

Tubessa, katseluhistoriaansa perustuvia videosuosituksia.45 Datan keräämisen ja käytön li-

sääntyminen on johtanut digitaalisten markkinoiden suurempaan läpinäkyvyyteen, kun ku-

luttajien on helpompi vertailla kilpailevien tuotteiden ja palveluiden hintoja ja ominaisuuk-

sia. Markkinoiden suurempi läpinäkyvyys saattaa kuitenkin johtaa myös kilpailua rajoitta-

vaan toimintaan, kun yritykset voivat esimerkiksi kerätä kilpailevien tuotteiden tai palvelui-

den hinnoista reaaliaikaista dataa.46 Edellä kuvattua ilmiötä datan saatavuuden ja käytön 

eksponentiaalisesta kasvusta, joka on mahdollistanut isojen datajoukkojen hyödyntämisen, 

on pyritty havainnollistamaan big data -käsitteen avulla.47 Tällaisen datamäärän käsittely ei 

ole mahdollista perinteisillä työkaluilla, mutta esimerkiksi data-analytiikan ja koneoppimi-

sen avulla big dataa pystytään käyttämään apuna tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, 

hinnoittelussa, kysynnän arvioinnissa sekä kohdennetussa markkinoinnissa.48 

Big data -käsitteelle ei ole kehittynyt yksiselitteistä määritelmää, vaan sitä on käytetty il-

mentämään viimeaikaista kehitystä digitaalisilla markkinoilla. Big data -käsite on yleisesti 

käytössä myös suomenkielisissä julkaisuissa. Suomeksi voidaan puhua myös massadatasta, 

mutta käytän tutkielmassani big data -käsitettä sen yleisyyden vuoksi. Big dataa kuvataan 

usein neljän v:n avulla: 

• volume kuvaa datan määrää; 

 
43 Datan jakamisen malliehdot, Teknologiateollisuus ry, 2019. 
44 Terminology on Statistical Metadata 2000, s. 6. 
45 Ks. Kuoppamäki 2020, s. 609. Kuoppamäen mukaan ”algoritmi voidaan määritellä joukoksi toimintaohjeita, 
jotka esittävät sarjan toimia tehtävän suorittamiseksi tai ratkaisemiseksi.” Itseoppivat algoritmit kykenevät op-
pimaan uutta sekä seuraamaan ja ennakoimaan kuluttajien käyttäytymistä. 
46 Competition Law and Data 2016, s. 14–15. 
47 Graef 2016, s. 127. 
48 Moore – Tambini 2018. s. 28. 
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• velocity kuvaa datan keräämisen, käyttämisen ja levittämisen nopeutta; 

• variety kuvaa kerätyn datan vaihtelevuutta; ja 

• value kuvaa datan merkittävää arvoa.49  

Käytettäessä digitaalisia palveluita käyttäjästä jää palveluntarjoajalle jälki. Digitaalisilla 

markkinoilla toimivat yhtiöt voivat käyttäjätietoja keräämällä saavuttaa merkittävää hyötyä. 

Isoilla toimijoilla on suuren käyttäjämäärän johdosta pieniä toimijoita paremmat edellytyk-

set datan keräämiseen, mikä luo näille yhtiöille merkittävän kilpailuedun. Pienemmillä toi-

mijoilla ei ole samanlaista mahdollisuutta kerätä suurta massaa dataa ja näin ollen kehittää 

algoritmiaan yhtä tehokkaaksi.50 Ison datamäärän kerääminen vaatii huomattavia investoin-

teja sekä riittävän laajan asiakaskunnan, jonka kerääminen voi olla vaativaa johtuen muun 

muassa digitaalisille markkinoille tyypillisistä verkostovaikutuksista, skaalaeduista ja vaih-

tokustannuksista. Koska palvelun laatu on usein riippuvainen käyttäjämääristä, vaadittavan 

datamäärän kerääminen voi osoittautua mahdottomaksi.51 Big data on kilpailuetu sitä hallit-

sevalle yhtiölle, mikä voi kehittyä huomattavaksi esteeksi muiden yritysten markkinoille 

pääsylle.52 

Datan vertaamista öljyyn voidaan edellä mainituista puutteista huolimatta pitää osuvana, 

sillä molemmat ovat sekä vauhdittaneet ihmiskunnan kehitystä että samalla myös aiheutta-

neet oikeudellisia kysymyksiä siitä, miten niitä tulisi käyttää. Liiketoiminnassaan dataa hyö-

dyntävien yhtiöiden voimakas kasvu on tuonut mukanaan uusia oikeudellisia erityisesti kil-

pailuoikeuteen ja tietosuojaan liittyviä haasteita. Tietosuojan osalta huomattavaa näkyvyyttä 

on saanut muun muassa Facebookin Cambridge Analytica -skandaali, jossa Facebookin 

käyttäjiltä oli kerätty tietoja ilman asianmukaista lupaa.53 Kilpailuoikeuteen liittyvät tapauk-

set ovat saaneet vähemmän julkista huomiota kuin tietosuojaan liittyvät tapaukset. Tämän 

taustalla voidaan nähdä yhtäältä vuonna 2018 voimaan tulleen GDPR:n ympärillä käyty vil-

kas keskustelu sekä se, että tietosuojaan liittyvät kysymykset ovat koskettaneet ihmisiä kil-

pailukysymyksiä suoremmin. Cambridge Analytica hyödynsi Facebookin käyttäjätietoja esi-

merkiksi edistääkseen Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentin-

vaaleissa.54 Kilpailuoikeudellisten tapauksien merkitystä ei voida kuitenkaan vähätellä, sillä 

 
49 Wasastjerna 2018, s. 372 ja 375. 
50 Kuoppamäki 2018a, s. 271. 
51 Competition Law and Data 2016, s. 38. 
52 Mäihäniemi 2020, s. 24. 
53 Facebook, Inc., Order Modifying Prior Decision and Order, Docket No. C-4365 (28.4.2020). Ks. myös 
Wired: How Cambridge Analytica Sparked the Great Privacy Awakening, 17.3.2019. 
54 Ks. Wired: How Cambridge Analytica Sparked the Great Privacy Awakening, 17.3.2019. 
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rikkomuksista tuomitut sakot ovat olleet taloudellisesti huomattavia. Esimerkiksi komissio 

on määrännyt Googlelle viimeisen neljän vuoden aikana kolmeen otteeseen useiden miljar-

dien eurojen sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. 55 

2.2 Alustatalous 

2.2.1 Alustatalous liiketoiminnan muotona 

Datasta puhuttaessa nousevat usein esille alustatalouden isot toimijat, jotka ovat kasvaneet 

liikevaihdoltaan pienten valtioiden bruttokansantuotteiden kokoisiksi jättiläisiksi. Alustata-

lous muodostaa kuitenkin monimuotoisen kokonaisuuden, jossa edustettuina ovat niin pienet 

startupit kuin vakiintuneet suuret teknologiayhtiöt. Alustayhtiöitä voidaan lajitella esimer-

kiksi sen perusteella, millainen palvelun omistajan rooli alustalla on. Yhdessä ääripäässä 

ovat esimerkiksi eBayn kaltaiset markkinapaikat, joissa omistajan vaikutus toimintaan on 

pientä. Toisessa ääripäässä ovat alustat, jotka toimivat vahvemmin omistajan brändin ja oh-

jauksen alla, mikä näkyy esimerkiksi asiakaskokemuksen hallinnassa ja hinnoittelussa. Täl-

laisia alustoja ovat esimerkiksi henkilökuljetuspalveluita tarjoava Uber sekä lyhytaikaisia 

vuokra-asuntoja välittävä Airbnb.56 Tätä yksinkertaisemmin alustat on hahmotettavissa tar-

kastelemalla niiden tarjoamia toimintoja, jolloin erilaisina kategorioina voidaan nähdä verk-

komainonta-alustat, markkinapaikat, hakukoneet, sosiaalisen median ja luovan sisällön kau-

pat, sovellusten jakelualustat, viestintäpalvelut, maksujärjestelmät ja vuorovaikutustalouden 

alustat.57 Mikäli transaktio tapahtuu yrityksen ja käyttäjän välillä, voidaan puhua välittäjästä 

erotuksena alustasta, jolla transaktiot tapahtuvat käyttäjien välillä. Monet alustat ovat kui-

tenkin samanaikaisesti myös välittäjiä.58 Tällainen kaksoisrooli voi olla kilpailuoikeudelli-

sesti relevantti esimerkiksi, jos välittäjänä toimiva määräävässä markkina-asemassa oleva 

yritys hyödyntää alustalla tapahtuvista transaktioista keräämäänsä dataa toimiessaan välittä-

jänä. Komissio tutkii tällä hetkellä, onko Amazon käyttänyt väärin määräävää markkina-

asemaansa hyödyntäessään alustalta toimivista itsenäisistä kauppiaista kerättyä dataa 

omassa kilpailevassa vähittäiskaupassaan.59 

 
55 Ks. komission lehdistötiedote, Bryssel 27.6.2017, komission lehdistötiedote, Bryssel 18.7.2018 ja komission 
lehdistötiedote, Bryssel 20.3.2019. 
56 Digitaalisen alustatalouden tiekartasto 2017, s. 15. 
57 Komission tiedonanto Euroopan mahdollisuuksista ja haasteista digitaalisten sisämarkkinoiden verkkoalus-
toilla 2016, s. 2. 
58  Björkroth et al. 2018, s. 314–316. 
59 Komission lehdistötiedote, Bryssel 10.11.2020. 
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Digitaaliset alustat toimivat pääsääntöisesti kaksipuolisilla tai monensuuntaisilla markki-

noilla, joilla alustan omistaja toimii välittäjänä eri käyttäjäryhmien välillä. 60 Amazonin verk-

kokaupassa yhdellä puolella ovat sivustolta esimerkiksi kirjoja ostavat kuluttajat ja toisella 

puolella kirjojaan myyvät kustantamot. Amazon toimii tässä tapauksessa välittäjänä, joka 

perii korvauksen alustalla tapahtuvista transaktioista. Alustoille on ominaista, että alustan 

omistaja mahdollistaa transaktioiden toteutumisen kahden osapuolen välillä tarjoamatta kui-

tenkaan varsinaista tuotetta tai palvelua itse. Esimerkiksi Airbnb ei omista välittämiään asun-

toja, eikä Uber ajoneuvoja, vaan ne toimivat välittäjinä asiakkaiden ja kuljettajien tai vuok-

ranantajien välillä.61 Taloustieteen näkökulmasta liiketoiminnan kaksipuolisuuden edelly-

tyksenä on se, että transaktiokustannukset laskevat molemmilla puolilla. Kaksipuolisen alus-

tan hinnoittelurakenteella on suora vaikutus alustalla tapahtuvien transaktioiden määrään.62 

Esimerkiksi, jos Airbnb alkaisi veloittaa vuokranottajia palvelun käyttämisestä ja samanai-

kaisesti laskisi vuokranantajilta veloittamaansa välityspalkkiota vastaavalla summalla, vai-

kuttaisi tämä alustalla tapahtuvien transaktioiden määrään. Kaksipuolisuutta ei tulisi kuiten-

kaan alustatalouden ominaispiirteitä määriteltäessä ylikorostaa, sillä esimerkiksi monet vies-

tipalvelut, kuten WhatsApp, toimivat yksipuolisilla markkinoilla.63 

Alustayhtiöille on usein ominaista, että niiden tarjoamissa palveluissa kauppatavarana toimii 

kerätty data. Käyttäjät eivät tällöin maksa palveluiden käyttämisestä rahassa vaan dataa luo-

vuttamalla. Esimerkiksi Google ja Facebook tarjoavat palveluitaan käyttäjille vastineeksi 

siitä, että yhtiöt saavat kerätä käyttäjätietoja ja myydä niitä edelleen mainostajille kohden-

netun mainonnan mahdollistamiseksi.64 Kilpailun tasoa on perinteisesti arvioitu hintatason 

avulla, mutta digitaalisilla markkinoilla tämä ei alustojen maksuttomuudesta johtuen ole aina 

mahdollista. Digitaalisilla markkinoilla kilpailua voidaan mitata hintatasoa toimivammin 

esimerkiksi innovaatiotason perusteella. Kilpailuoikeudellisia interventioita, kuten velvoit-

tamista datan jakamiseen, tulisi näin ollen arvioida sen mukaan, mitä vaikutuksia toimenpi-

teellä on innovaatiolle.65 

 
60 Wasastjerna 2020, s. 80–81. 
61 Jones et al. 2019, s. 58. 
62 Rochet – Tirole 2006, s. 35 ja Evans – Schmalensee 2013, s. 6–7. 
63 Crémer et al. 2019, s. 21. 
64 Kuoppamäki 2018b, s. 1000–1001 
65 Graef 2016, s. 55. 
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Alustojen sisältämien verkostovaikutuksien johdosta alusta on käyttäjälleen yleensä sitä 

hyödyllisempi mitä useampi sitä käyttää.66 Esimerkiksi puhelinverkko on sen käyttäjän nä-

kökulmasta sitä arvokkaampi mitä enemmän verkolla on käyttäjiä, sillä tällöin soittaja voi 

tavoittaa puhelimitse suuremman joukon ihmisiä. Tämä johtaa siihen, että parhaiten menes-

tyvät yritykset voivat nousta määräävään markkina-asemaan. Verkostovaikutukset ovat yh-

teydessä niin kutsuttuun keskittymisefektiin (engl. tipping effect), jonka johdosta kuluttajat 

päätyvät käyttämään tietyillä markkinoilla vain yhtä tuotetta. Tähän asemaan on päässyt kes-

kittymisefektin johdosta muun muassa Facebook, jonka käyttäjille ei ole tarjolla saman ko-

koluokan kilpailevaa vaihtoehtoa.67 Facebookin verkostovaikutuksista johtuen myöskään 

Google ei vahvasta asemastaan huolimatta onnistunut haastamaan Facebookia kilpailevalla 

Google+-verkkoyhteisöpalvelullaan. Facebook reagoi Google+-palvelun julkaisuun estä-

mällä muiden verkkoyhteisöpalveluiden yhdistämisen Facebook-tiliin. Vaikka Facebook 

pyrki rajoittamaan Google+-palvelun nousua varteenotettavaksi kilpailijaksi, yhtiön toimi-

tusjohtaja Mark Zuckerberg totesi vuonna 2012 startupien olevan sille suurempi uhka kuin 

Googlen verkkoyhteisöpalvelu, joskin startupit voidaan hänen mukaansa usein ostaa pois 

markkinoilta.68  

Kilpailijoiden poistuminen markkinoilta ja jäljellä olevien palveluiden laskevat käyttäjämää-

rät ovat osoitus keskittymisprosessista, jonka seurauksena Facebookista olisi tulossa mono-

poli. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2020 Suomen väestöstä 58 % käytti Faceboo-

kia, mikä havainnollistaa verkkoyhteisöpalvelun levinneisyyttä maassamme. Nuoremman 

väestön kohdalla tämä prosenttiosuus on vieläkin suurempi. Esimerkiksi 25–34-vuotiaiden 

kohdalla Facebookin käyttäjiä oli jopa 81 % ikäryhmästä.69  

Verkostovaikutuksiin läheisesti liittyvät kasvavat skaalatuotot (engl. increasing returns to 

scale) ovat yksi digitaalisten markkinoiden ominaispiirteistä. Alustat pystyvät huomattavan 

pienin lisäpanostuksin tarjoamaan palveluaan sadoille tai tuhansille uusille asiakkaille.70 

Kasvavien skaalatuottojen johdosta useampien toimijoiden olemassaolo on kannattamatonta 

tai vaikeaa, mikä voi johtaa markkinoiden keskittymiseen muutamiin isoihin yhtiöihin.71 

 
66 Kuoppamäki 2018b, s. 1000–1001 
67 Wasastjerna 2020, s. 79–80. 
68 Federal Trade Commission v. Facebook Inc., First Amended Complaint for Injunctive and Other Equitable 
Relief, Civil Action No. 20-3590-JEB (19.8.2021), kohdat V.A.95 ja V.B.1.137.  
69 Tilastokeskus: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Liitetaulukko 25, Seuratut yhteisöpalvelut 
2020, %-osuus väestöstä. 
70 Jones et al. 2019, s. 61. 
71 Furman – Orszag 2018, s. 10. 
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Keskittymisen trendi on ollut Yhdysvalloissa kasvava, kun taas Euroopassa muutos on ollut 

stabiilimpaa tai jopa laskevaa. Tämän kehityksen taustalla voidaan nähdä muun muassa 

EU:n aktiivisempi kilpailuvalvonta.72 Kehityssuunta selittää osaltaan myös sitä, miksi kaikki 

tutkielman kannalta relevantit isot teknologiayhtiöt ovat yhdysvaltalaisia. Keskittymisen 

myötä yhtiöt ovat voineet saavuttaa niin kutsutun portinvartijan aseman kyeten estämään 

uusien toimijoiden pääsyn markkinoille.73 Yhdysvalloissa yritysten keskittymisellä on ha-

vaittu myös positiivisia vaikutuksia tuottavuudelle, innovaatiolle ja työllisyysasteelle. Näin 

ollen toimialan keskittyminen ei automaattisesti ole merkki kilpailun vähentymisestä tai 

markkinoillepääsyn esteistä.74 Isojen teknologiayhtiöiden ollessa pääasiassa yhdysvaltalai-

sia voidaankin pohtia, onko EU:ssa rajoitettu yritysten keskittymistä talouskasvun kustan-

nuksella. Oikeaa vastausta tähän ei välttämättä ole, vaan kyse on pitkälti arvoihin ja politiik-

kaan liittyvistä valinnoista. 

Kaksipuolisilla markkinoilla yhden puolen verkostovaikutukset heijastuvat usein myös toi-

seen puoleen. ”Ilmaisen puolen” käyttäjien lisääntyminen voi nostaa alustan arvoa myös 

maksullisella puolella kasvattaen alustan tuottavuutta. Näillä varoilla alustan ylläpitäjä voi 

kehittää alustaa edelleen, mikä taas houkuttelee uusia käyttäjiä ja aiheuttaa siten tietynlaisen 

lumipalloefektin.75 Tällöin puhutaan epäsuorista verkostovaikutuksista erotuksena suoriin 

verkostovaikutuksiin, jotka kohdistuvat vain yhdelle puolelle markkinaa.76 Esimerkiksi Fa-

cebookissa lisääntynyt käyttäjämäärä mahdollistaa alustan käyttäjille yhteydenpidon laajem-

paan joukkoon ihmisiä ja mainostajille käyttäjien tarkemman profiloinnin myötä kohdenne-

tumman mainonnan, mikä lisää alustan houkuttelevuutta molempien puolien keskuudessa. 

Verkostovaikutukset koituvat kuluttajien hyödyksi palvelun kehittyessä ja käyttäjämäärän 

kasvaessa, mutta verkostovaikutukset ja palvelun vaihtoon liittyvät kustannukset voivat 

myös jäädyttää kilpailun.77  

Palvelun vaihtokustannukset (engl. switching costs) voivat liittyä uuden palvelun opettele-

miseen, tai ne voivat olla psykologisia, emotionaalisia tai sosiaalisia. Yhtiöiden on katsottu 

pyrkivän luomaan palveluihinsa strategisia vaihtokustannuksia esimerkiksi tekemällä käyt-

täjätilin poistamisesta hankalaa tai estämällä käyttäjädatan siirtämisen uuteen palveluun.78 

 
72 Döttling et al. 2017, s. 1–4. 
73 Van de Gronden – Rusu 2021, s. 46. 
74 Hsieh – Rossi-Hansberg 2019, s. 4–5. 
75 Stucke – Ezrachi 2015, s. 87–88. 
76 Moore – Tambini 2018. s. 26–28. 
77 Wasastjerna 2020, s. 151. 
78 Weber 2013, s. 3–4 ja 11. 
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Vaihtokustannuksiin perustuva palveluun ”kiinnittyminen” (engl. lock-in) voi perustua 

muun muassa palvelun koetun arvon nousemiseen sen käytön myötä. Esimerkiksi Spotify ja 

iTunes voivat oppia tunnistamaan käyttäjän musiikkimieltymykset ja luomaan tämän perus-

teella käyttäjälle personoituja soittolistoja.79 Palvelua vaihtaessaan käyttäjä menettäisi nämä 

personoidut ominaisuudet, mikä nostaa kynnystä palvelun vaihtamiselle. Vaihtokustannuk-

set voivat näin ollen estää toimivampaa alustaa nousemasta verkostovaikutuksista hyötyvän 

heikomman alustan ohi tai ainakin tehdä siitä kalliimpaa.80 Strategisten vaihtokustannusten 

kohdalla voidaan pohtia, voidaanko niitä pitää digitaalisten markkinoiden luonnollisena piir-

teenä vai pitäisikö niihin suhtautua kilpailua rajoittavana menettelynä. Nähdäkseni palvelun 

arvoa käyttäjän näkökulmasta nostaviin ominaisuuksiin, kuten edellä mainittuun personoin-

tiin, voidaan suhtautua sallivammin kuin esimerkiksi käyttäjädatan siirtämistä rajoittaviin 

käytäntöihin. 

2.2.2 Alustatalous kilpailuoikeudessa 

Digitalisaation ja alustalouden nopean nousun myötä kilpailuoikeus on joutunut reagoimaan 

uudenlaisiin kysymyksiin. Kuoppamäki on algoritmien kilpailuoikeudellisiin haasteisiin liit-

tyen todennut kilpailuoikeuden tarjonneen usein joustavia keinoja uusien ongelmien ratkai-

suun kehitystä kuitenkaan liiaksi rajoittamatta.81 Tämän voi nähdä mahdollisuutena myös, 

kun pohditaan, miten datan saatavuutta voitaisiin parantaa puuttumatta isojen alustatalouden 

toimijoiden oikeuksiin tavalla, joka vähentäisi kannustimia uusiin innovaatioihin. Tosin 

Whish ja Bailey ovat myös kyseenalaistaneet kilpailuoikeuden keinojen toimivuutta digitaa-

lisilla markkinoilla. Kilpailuoikeudellisten prosessien kestot voivat heidän mukaansa olla 

niin pitkiä, että markkina on ehtinyt jo keskittyä yhdelle toimijalle ennen tutkinnan päätty-

mistä. Kilpailuviranomaisilla ei myöskään välttämättä ole teknologialtaan monimutkaisten 

digitaalisten markkinoiden edellyttämää osaamista, minkä lisäksi kilpailunvastaisesta toi-

minnasta määrättävän korjaustoimenpiteen tapauskohtainen arviointi voi osoittautua hyvin 

vaikeaksi.82 Esimerkiksi datan jakamisen yhteydessä kilpailuviranomainen voi joutua arvi-

oimaan asianmukaisen korvauksen määrää, jaettavan datan laajuutta sekä jakamisen ehtoja. 

Erityisesti big datan kohdalla tällainen arviointi voi osoittautua haastavaksi datan suuri 

määrä ja vaihtelevuus huomioon ottaen.83 Kilpailuoikeudellisten keinojen rajoitteet tulee 

 
79 Moore – Tambini 2018. s. 28–29. 
80 Crémer et al. 2019, s. 23. 
81 Kuoppamäki 2020, s. 618–619. 
82 Whish – Bailey 2021, s. 1052. 
83 Kathuria – Globocnik 2020, s. 521–522. 
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tunnistaa, mutta samalla myös tiedostaa Kuoppamäen mainitsema joustavuus digitaalisten 

markkinoiden ominaispiirteiden huomioimiseksi. Esimerkiksi markkinoiden keskittymisen 

ennaltaehkäisyyn on esitetty jo ratkaisuksi ennakollisen puuttumisen mahdollistavaa ex ante 

-lainsäädäntöä.84     

Datan lisäksi keskustelua on käyty myös algoritmien vaikutuksesta kilpailulle digitaalisilla 

markkinoilla. Algoritmien käyttäminen hinnoittelussa mahdollistaa uudenlaiset hintakartel-

lit, ja pitkälle menevä personointi voi johtaa asiakkaiden syrjintään.85 Tutkielmassa tarkas-

telun kohteena ovat erityisesti määräävässä markkina-asemassa olevat teknologiayritykset. 

Yritysten kilpailua vääristävän yhteistyön kieltävään SEUT 101 artiklaan liittyviä seikkoja 

ei ole syytä kuitenkaan jättää kokonaan arvioinnin ulkopuolelle, sillä ne avaavat dataa hyö-

dyntävien markkinoiden ominaispiirteitä. Tutkielman näkökulmasta SEUT 101 artiklaan 

liittyvät kysymykset voivat tulla erityisen relevanteiksi vapaaehtoisuuteen perustuvan tie-

donvaihdon yhteydessä. Algoritmeilla voi olla tulevassa kehityksessä keskeinen rooli datan 

rinnalla, mutta algoritmit voivat myös mahdollistaa esimerkiksi kartellien toteuttamisen il-

man, että yhdenmukaistetusta menettelystä tai kilpailua rajoittavasta sopimuksesta syntyisi 

näyttöä. Itseoppivat algoritmit voivat teoriassa muodostaa kartellin itsenäisesti, jolloin ihmi-

sen roolina kartellissa on vain algoritmin luominen.86 Algoritmit voivat aiheuttaa myös mää-

räävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta kilpailuoikeudellisia ongelmatilanteita 

hintasyrjinnän muodossa, mikäli määräävässä markkina-asemassa oleva yhtiö hyödyntää al-

goritmeja pyytämällä jokaiselta yksittäiseltä kuluttajalta eri hinnan tämän maksuhalukkuu-

teen perustuen.87 Samoin kuin datan, myös algoritmien hyödyntäminen tulisi mahdollistaa 

siten, että väärinkäytösten riski on kuitenkin rajattu oikeudellisin keinoin minimiin.88 

Digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet voivat johtaa siihen, että yritykset pyrkivät kil-

pailemaan markkinoista (engl. competition for the market) sen sijaan, että ne kilpailisivat 

markkinoilla (engl. competition in the market). Yrityksille voi olla houkuttelevampaa tavoi-

tella määräävää markkina-asemaa tai monopolia pienempien markkinaosuuksien tavoittelun 

sijasta.89 Kilpailua markkinoista kuvataan oikeuskirjallisuudessa usein winner takes all -kä-

 
84 Komission lehdistötiedote, Bryssel 2.6.2021. 
85 Ks. alustojen kilpailuoikeudellisiin haasteisiin liittyen Björkroth et al. 2018, s. 328–333. 
86 Kuoppamäki 2020, s. 618–619. 
87 Ks. algoritmeihin perustuvaan hintasyrjintään liittyen esim. Graef 2018 ja Wuolle 2021. 
88 Kuoppamäki 2020, s. 618–619. 
89 Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteisraportti 2020, s. 8. 
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sitteellä, joka keskittymisefektin tavoin kuvaa markkinaosuuden keskittymistä yhdelle yri-

tykselle.90 Markkinoiden keskittymistä voivat edesauttaa niin kutsutut edelläkävijän edut 

(engl. first-mover advantages), sillä alustan kasvaessa verkostovaikutukset korostuvat, joten 

myöhemmin markkinoille tulleiden kilpailijoiden on vaikea haastaa edelläkävijän asemaa.91 

Markkinoista kilpailu johtaa tyypillisesti disruptiivisiin innovaatioihin, kun taas markki-

noilla kilpailu johtaa tyypillisesti tuoteparannuksiin tai täydentävien tuotteiden kehittämi-

seen. Sekä markkinoista että markkinoilla tapahtuvalla kilpailulla on positiivisia vaikutuksia 

kuluttajille, joten tietylle markkinalle ei voida määrittää kilpailun kannalta optimaalista 

markkinarakennetta, vaan arviointi tulisi tehdä aina tapauskohtaisesti.92  

Markkinoista kilpailtaessa yritykselle jää usein vaihtoehdoksi joko ostaa potentiaaliset kil-

pailijat tai tulla itse ostetuksi. Esimerkkejä merkittävistä teknologiayhtiöiden yritysostoista 

ovat muun muassa Googlen YouTube-kauppa sekä Microsoftin LinkedIn-kauppa. Teknolo-

giajätit ovat pystyneet vahvistamaan verkostovaikutuksiaan ostamalla merkittäviä kilpaili-

joitaan, mutta ne ovat myös aktiivisesti hankkineet omistukseensa pienempiä startup-yhtiöitä 

hyötyäkseen näiden uusista innovaatioista, datasta tai algoritmeista. Yhtäältä startup-yhtiöi-

den ostot voivat edistää kilpailua, sillä isommat yhtiöt voivat parempien resurssiensa ansi-

osta kehittää startupien innovaatioita pidemmälle ja saavuttaa kuluttajia hyödyttäviä syner-

gia- ja tehokkuusetuja.93 Toisaalta startup-yhtiöiden poistuminen markkinoilta poistaa myös 

isoilta teknologiayhtiöiltä potentiaaliset tulevaisuuden kilpailijat. Niin kutsutuilla tappajaos-

toilla (engl. killer acquistions) pyritään estämään oman tuotteen syrjäytyminen jo ennen kuin 

kilpaileva innovaatio on ehtinyt päätyä markkinoille tai nousta varteenotettavaksi kilpaili-

jaksi.94 Monilla markkinoilla tällaisilla yritysostoilla on vain pieni vaikutus markkinaraken-

teeseen, mutta dataliitännäisillä markkinoilla ne voivat johtaa datan merkittävämpään kes-

kittymiseen yhdelle toimijalle.95 Ongelmallisena voidaan pitää sitä, että pienemmät yritys-

kaupat jäävät usein yrityskauppavalvonnan ulkopuolelle, jolloin kaupan vaikutuksia kilpai-

lulle ei päästä asianmukaisesti arvioimaan.96 

 
90 Ks. winner takes all -käsitteeseen liittyen esim. Kuoppamäki 2018b, s. 1012 ja Moore – Tambini 2018, s. 
22–26. 
91 Challenges for Competition Policy in the Digitalised Economy 2015, s. 8. Ks. ensimmäisenä markkinoille 
tulleen toimijan kilpailuedun arvioinnista oikeuskäytännössä esim. asia T-321/05, AstraZeneca v. komissio 
(ECLI:EU:T:2007:22), kohdat 276–283. 
92 Graef 2016, s. 75. 
93 Koski et al. 2020, s. 2. 
94 Koski 2020, s. 5. 
95 Competition Law and Data 2016, s. 16. 
96 Holmström et al. 2018, s. 54. 
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Datan jakamisen velvoitteen kannalta keskipisteessä on juuri määräävässä markkina-ase-

massa olevien yritysten toiminnan tarkastelu. Määräävän markkina-aseman arvioinnissa en-

simmäisenä vaiheena on merkityksellisten markkinoiden määrittäminen. Sekä tuotekohtais-

ten markkinoiden että maantieteellisten markkinoiden määrittämiseen digitaalisilla markki-

noilla liittyy tulkinnanvaraa. Tuotekohtaisia markkinoita määritettäessä arvioidaan, mitkä 

tuotteet ja palvelut ovat keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa perustuen niiden ominai-

suuksiin, hintoihin tai käyttötarkoitukseen.97 Tarkastelemalla saatavilla olevia korvaavia 

hyödykkeitä pyritään selvittämään, mitä vaihtoehtoisia keinoja asiakkailla ja kilpailijoilla on 

reagoida mahdolliseen hinnankorotukseen.98 Kysynnän korvattavuutta on usein arvioitu 

SSNIP-testillä (engl. small but significant non-transitory increase in price), jonka tarkoituk-

sena on arvioida hinnankorotuksen vaikutuksia kuluttajiin.99 Digitaalisilla markkinoilla 

SSNIP-testin hyödyntäminen on kuitenkin vaikeaa kaksipuolisilla alustoilla, jotka ovat usein 

käyttäjilleen ilmaisia. Komissio ei esimerkiksi pitänyt SSNIP-testin hyödyntämistä asian-

mukaisena Google Shopping -tapauksessa, koska Googlen hakukonepalvelut ovat käyttäjille 

ilmaisia.100 Lisäksi kaksipuolisilla markkinoilla on huomioitava, ettei yhden puolen mark-

kinan määrittäminen riitä, vaan tämä tulee tehdä kaikkien puolien osalta erikseen.101 Vaih-

toehtona SSNIP-testille on SSNDQ-testi (engl. small but significant non-transitory decrease 

in quality), jossa arvioidaan hinnanmuutoksen sijasta muutosta tuotteen tai palvelun laa-

dussa.102 SSNDQ-testiin ei voida kuitenkaan tukeutua ainoana työkaluna, sillä riittävän ai-

neiston saaminen voi olla haasteellista ja laadun objektiivinen mittaaminen kuluttajien nä-

kökulmasta on vaikeampaa kuin hinnan muutoksen vaikutusten arviointi.103 Yhtenä vaihto-

ehtona digitaalisilla markkinoilla on esitetty merkityksellisten markkinoiden määrittelystä 

luopumista tietyissä tilanteissa. Tällöin kilpailunvastaista toimintaa, johon ei kohdistu kil-

pailupainetta, voitaisiin pitää merkkinä markkinavoimasta.104 Ehdotettuun menetelmään voi 

 
97 Komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta 
1997, kohta 7. 
98 Raitio – Tuominen 2020, s. 748–749. 
99 Jones et al. 2019, s. 105. Ks. SSNIP-testin käytöstä oikeuskäytännössä esim. asia T-340/03, France Télécom 
v. komissio (ECLI:EU:T:2007:22), kohdat 87–89 ja komission päätös 22.7.1992, IV/M.190 – Nestlé/Perrier, 
kohta 13.  
100 Komission päätös 27.6.2017, AT.39740 – Google Search (Shopping), kohta 245. Ks. myös asia T-699/14, 
Topps Europe v. komissio (ECLI:EU:T:2017:2), kohta 82. Topps Europe -tapauksessa EUYT katsoi merkityk-
sellisten markkinoiden määrittämisessä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi markkinatutkimuksia sekä kulut-
tajien ja kilpailijoiden näkemyksiin perustuvaa arviointia. 
101 Graef 2016, s. 367. 
102 OECD Abuse of Dominance in Digital Markets 2020, s. 16. 
103 OECD Considering non-price effects in merger control 2018, s. 40, kohta 153. 
104 Schweitzer et al. 2018, s. 1. 
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nähdäkseni liittyä myös arviointiongelmia markkinavoiman osalta, mutta joustavampi lähes-

tymistapa voisi tulla digitaalisilla markkinoilla tarpeeseen. 

Konkreettisena esimerkkinä tuotekohtaisten markkinoiden määrittämisestä digitaalisilla 

markkinoilla voidaan käyttää Saksan kilpailuviranomaisen eli Bundeskartellamtin Face-

book-tapausta. Facebookin kohdalla on esitetty, että se on ostanut kaikki varteenotettavat 

kilpailijansa, kuten WhatsAppin ja Instagramin, mikä on keskittymisefektin ohella johtanut 

kuluttajien valinnanvapauden heikkenemiseen.105 Bundeskartellamt piti Facebook-tapauk-

sessa Facebookin tuotekohtaisia markkinoita suhteellisen kapeina ja katsoi Google+-palve-

lun poistuttua markkinoilta, että samoilla tuotekohtaisilla markkinoilla Saksassa toimi vain 

pienempiä saksalaisia kilpailijoita. Esimerkiksi LinkedInin, WhatsAppin, Instagramin ja 

Snapchatin katsottiin kuitenkin toimivan eri tuotekohtaisilla markkinoilla.106 Kilpailun voi-

daan näin ollen katsoa pitkälti poistuneen Facebookin kannalta relevanteilta tuotemarkki-

noilta, mutta kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa tulisi huomioida, että monet vastaavanlai-

set palvelut toimivat kuitenkin eri tuotekohtaisilla markkinoilla, mikä on osaltaan mahdol-

listanut Facebookin keskustelua herättäneet yritysostot. 

Maantieteellisiä markkinoita määritettäessä arvioidaan, millä alueella yritykset ovat sitoutu-

neet tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan, ja kilpailuedellytykset voidaan erilaisuudestaan 

johtuen erottaa viereisistä maantieteellisistä alueista.107 Perinteisesti merkitykselliset mark-

kinat on rajattu esimerkiksi kielellisistä syistä EU:ssa maantieteellisesti pienelle alueelle.108 

Esimerkiksi Magill-tapauksessa maantieteellisiksi markkinoiksi katsottiin Irlanti ja Pohjois-

Irlanti.109 Globaalisti toimivat teknologiayritykset kykenevät digitaalisilla markkinoilla ta-

voittamaan asiakkaita laajemmin kuin aikaisemmin. Lisäksi maantieteellisiä markkinoita 

laajentavana tekijänä voidaan pitää englannin kielen taidon kattavuuden lisääntymistä tilan-

teessa, jossa alustat ovat usein englanninkielisiä. Maantieteelliset markkinat voivat siten olla 

digitaalisilla markkinoilla unionin- tai maailmanlaajuiset.110 Komissio katsoi esimerkiksi 

Facebookin WhatsApp-yrityskauppaa koskevassa päätöksessä älypuhelimille tarkoitettujen 

kuluttajaviestipalveluiden markkinoiden olevan Euroopan talousalueen laajuiset tai jopa 

 
105 Wasastjerna 2020, s. 152. 
106 Bundeskartellamt, Case Summary (Facebook), 15.2.2019, B6-22/16, s. 3–5. 
107 Komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta 
1997, kohta 8. 
108 Raitio – Tuominen 2020, s. 754. 
109 Yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio (ECLI:EU:C:1995:98), kohta 70. 
110 Raitio – Tuominen 2020, s. 754 ja komission päätös 18.2.2010, COMP/M.5727 – Microsoft / Yahoo! Search 
Business, kohta 96. 
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maailmanlaajuiset.111 Verkkoyhteisöpalveluiden ja hakukonepalveluiden kohdalla voidaan 

maantieteellisten markkinoiden katsoa olevan myös kansalliset.112 Esimerkiksi Bundes-

kartellamt katsoi Facebookin maantieteelliseksi markkinaksi Saksan, koska palvelun käyttä-

jät olivat pääosin yhteydessä käyttäjiin omassa maassaan.113 Markkinapaikkojen maantie-

teellisiin markkinoihin sovelletaan Graefin arvion mukaan samoja perusteita kuin hakuko-

nepalveluihin, sillä markkinapaikkoja voidaan pitää vertikaalisina hakukoneina.114 Komis-

sio on aloittanut Amazonia koskevan tutkinnan liittyen sen mahdolliseen SEUT 102 artiklan 

vastaiseen toimintaan markkinapaikalla, joten myös markkinapaikkojen maantieteellisen 

markkinan osalta voidaan odottaa lähiaikoina vahvistusta.115 

Lisäksi määräävän markkina-aseman määrittämisessä on merkittävä osuus markkinavoiman 

arvioinnilla, mikä ei kuitenkaan ole kaksisuuntaisilla markkinoilla toimivien digitaalisten 

alustojen kohdalla aina yksinkertaista. Perinteisesti markkinavoimaa on mitattu yrityksen 

markkinaosuuden avulla, sillä markkinaosuuksien selvittäminen on helppoa eikä vaadi ta-

loustieteellistä analyysiä. Kaksisuuntaisilla markkinoilla tulee kuitenkin arvioitavaksi, mää-

ritetäänkö markkinaosuus erikseen molemmilla puolilla markkinaa vai muodostaako alusta 

vaihtoehtoisesti vain yhden relevantin markkinan. Vaihtoehtojen paremmuuteen ei olla saatu 

vielä selvää vastausta oikeuskäytännössä tai lainsäädännössä, mutta Franck ja Peitz ovat pi-

täneet markkinoiden määrittämistä molemmilla puolilla alustaa joustavampana vaihtoeh-

tona. Tällöin voidaan helpommin tunnistaa käyttäjäryhmien käytettävissä olevat korvaavat 

vaihtoehdot molemmilla puolilla alustaa.116  

Markkinaosuutta voidaan kaksipuolisilla markkinoilla mitata myös käyttäjämäärien perus-

teella. Käyttäjämäärät eivät kuitenkaan välttämättä kerro, miten aktiivisesti alustaa käyte-

tään, joten joillain alustoilla todenmukaisempaan tulokseen voidaan päästä mittaamalla 

markkinaosuutta tehtyjen transaktioiden näkökulmasta.117 Pelkkien markkinaosuuksien tar-

kastelu voi myös johtaa dynaamisilla markkinoilla virheelliseen lopputulokseen. Silloin ar-

 
111 Komission päätös, 3.10.2014, COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, kohta 44. 
112 Bundeskartellamt, Case Summary (Facebook), 15.2.2019, B6-22/16, s. 3 ja komission päätös 27.6.2017, 
AT.39740 – Google Search (Shopping), kohdat 251–155. Vrt. komission päätös, 3.10.2014, COMP/M.7217 – 
Facebook/WhatsApp, kohta 68. Komissio on katsonut WhatsApp-yrityskaupan yhteydessä, että myös verkko-
yhteisöpalveluiden markkinat olisivat Euroopan talousalueen laajuiset tai jopa maailmanlaajuiset. 
113 Bundeskartellamt, Case Summary (Facebook), 15.2.2019, B6-22/16, s. 3. 
114 Graef 2016, s. 99–100. 
115 Ks. komission lehdistötiedote, Bryssel 10.11.2020. 
116 Franck – Peitz 2019, s. 22–23, 38 ja 69–72. 
117 Ibid., s. 69–72. 
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vioinnin tulisikin markkinaosuuksien sijasta kohdistua potentiaaliseen kilpailuun, jota voi-

taisiin mitata esimerkiksi markkinoille tulleiden uusien toimijoiden taikka tutkimus- ja ke-

hittämisinvestointien määrän avulla. 118 Markkinaosuudet voivat olla dynaamisilla markki-

noilla markkinoiden jatkuvasta laajentumisesta ja lyhyistä innovaatiosykleistä johtuen ka-

toavaisia, eivätkä ne siten automaattisesti osoita markkinavoimaa.119 Vaikka määräävän 

markkina-aseman olemassaolon taustalla voidaan nähdä markkinaosuuden lisäksi myös 

muita tekijöitä, EUT on pitänyt hyvin suurta markkinaosuutta erityisen merkityksellisenä 

tekijänä määräävää markkina-asemaa arvioitaessa.120 

Kaikki tutkielman kannalta relevantit teknologiajätit hallitsevat dataa toiminnassaan hyö-

dyntäviä alustoja. Amazon, Apple ja Microsoft myyvät hyödykkeitä ja/tai palveluita, kun 

taas Google ja Facebook ovat puhtaammin digitaalisia yhtiöitä, jotka tarjoavat palveluitaan 

veloituksetta, mutta pyrkivät kaupallistamaan palveluista keräämänsä käyttäjädatan.121 

Eroista huolimatta digitaalisilla markkinoilla toimivien yhtiöiden liiketoimintamalleissa on 

ollut havaittavissa lähentymistä, sillä esimerkiksi Amazonin markkinapaikkaa voidaan pitää 

myös vertikaalisena hakukoneena hyödykkeille ja Microsoftin hakukone, Bing, on tuonut 

palveluunsa verkkoyhteisöpalvelun ominaisuuksia.122 Graef on luokitellut verkossa toimivat 

alustat kolmeen kategoriaan, hakukonepalveluihin, markkinapaikkoihin ja verkkoyhteisö-

palveluihin.123 Google, Amazon ja Facebook istuvat tähän luokitteluun saumattomasti. Ap-

plella ja Microsoftilla on myös selkeämmin dataan liittymätöntä liiketoimintaa, mutta mo-

lemmat ovat myös dataa hyödyntävässä alustataloudessa aktiivisesti mukana. Esimerkkejä 

näiden yhtiöiden alustoista ovat muun muassa Applen sovelluskauppa AppStore ja Micro-

softin omistama ammatilliseen käyttöön tarkoitettu verkkoyhteisöpalvelu LinkedIn.124  

Isoista teknologiayhtiöistä puhuttaessa käytetään usein niiden alkukirjaimista muodostettua 

GAFA-lyhennettä, josta kuitenkin on jätetty Microsoft pois. Microsoft on ollut aikaisemmin 

kilpailuviranomaisten tiukassa tarkkailussa, ja tässä tutkielmassakin yksi esimerkkitapaus 

vuodelta 2007 käsittelee Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmään liittyvää määräävän 

markkina-aseman väärinkäyttöä. Mahdollisesti aikaisemmasta tiukasta valvonnasta johtuen 

 
118 Graef 2016, s. 121–122. 
119 Asia T-79/12, Cisco Systems v. komissio (ECLI:EU:T:2013:635), kohta 69.   
120 Asia 85/76, Hoffmann-La Roche v. komissio (ECLI:EU:C:1979:36), kohta 39. 
121 Moore – Tambini 2018, s. 372. 
122 Graef 2016, s. 53. 
123 Ibid., s. 9. 
124 Moore – Tambini 2018. s. 33–34. 
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Microsoft on saanut viime aikoina isosta koostaan huolimatta vähemmän huomiota tarkkai-

lun keskittyessä GAFA-yhtiöihin. Esimerkiksi Committee on the Judiciaryn kilpailuoikeu-

dellisen alakomitean raportissa määräävässä markkina-asemassa olevien yhtiöiden tarkas-

telu on rajattu vain GAFA-yhtiöihin.125 Microsoftia ei tule kuitenkaan rajata tutkielman kan-

nalta relevanttien yhtiöiden ulkopuolelle, sillä sitä on yhä syytetty esimerkiksi Windows-

käyttöjärjestelmään liittyvästä sitomisesta sekä LinkedIn-yrityskauppaan liittyvistä kilpai-

lunvastaisista vaikutuksista. Yrityskaupassa Microsoft sai noin 450 miljoonan alustaa hyö-

dyntävän henkilön datan käyttöönsä.126 

Edellä mainitut yhtiöt ovat saavuttaneet huomattavan markkinavoimansa ainakin osittain 

hyödyntämällä käyttäjiensä henkilötietoja, ja Stucke onkin kutsunut näitä yhtiöitä dataopo-

leiksi, joita ei voida verrata perinteisiin monopoleihin. Dataopolit eivät ole hyödyntäneet 

markkinavoimaansa periäkseen kuluttajilta korkeampia hintoja, vaan palvelut voivat olla ku-

luttajan näkökulmasta ilmaisia. Dataopoleilla voi kuitenkin olla negatiivisia vaikutuksia esi-

merkiksi käyttäjien tietosuojaan ja innovaatioihin.127 Kuluttajat eivät näin ollen välttämättä 

kärsi suoraa taloudellista haittaa epäoikeudenmukaisista sopimusehdoista, vaan haitalliset 

vaikutukset ilmenevät esimerkiksi kuluttajien menettäessä mahdollisuuden hallita omia hen-

kilötietojaan. Yhdysvalloissa kilpailupolitiikka on perinteisesti ollut hintakeskeistä, joten 

kuluttajille edullisempia palveluita ja tuotteita tarjoavien dataopolien toimintaan puuttumi-

nen on ollut hankalaa. EU:ssa kilpailupolitiikka on sisältänyt myös monimuotoisempia ta-

voitteita, mikä on mahdollistanut dataopolien toimintaan puuttumisen Yhdysvaltoja laajem-

min.128                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  

 
125 Ks. Investigation of Competition in Digital Markets – Majority Staff Report and Recommendations 2020. 
126 The Atlantic: The Invisible Tech Behemoth – How has Microsoft escaped the scrutiny of reinvigorated 
antitrust regulators?, 29.7.2021. 
127 Stucke 2018, s. 275, 280 ja 285. 
128 Wasastjerna 2020, s. 114–115 ja 149–150. 
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3 ESSENTIAL FACILITIES -DOKTRIININ KEHITYS EU:N 
OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 

3.1 Toimittamisesta kieltäytyminen määräävän markkina-aseman väärinkäytön muo-

tona 

SEUT 102 artiklan mukaisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä voidaan pitää 

tilannetta, jossa yritys kieltäytyy toimittamasta esimerkiksi tuotteita tai palveluita kolman-

sille osapuolille. Toimittamisesta kieltäytymistä voidaan pitää väärinkäyttönä kuitenkin vain 

poikkeuksellisissa tilanteissa, sillä myös määräävässä markkina-asemassa olevilla yrityksillä 

on pääsääntöisesti oikeus valita sopimuskumppaninsa ja hallita vapaasti omaisuuttaan.129 

Mikäli väärinkäyttö havaitaan, voidaan yritys velvoittaa toimittamaan kolmansille osapuo-

lille tuotteitaan tai palveluitaan taikka antaa pääsy omistamaansa toimintaedellytykseen 

(engl. facility). Toimitusvelvollisuus voi aiheuttaa vapaamatkustusta ja heikentää innovoin-

nin ja sijoittamisen kannattavuutta, joten toimitusvelvollisuutta arvioitaessa on noudatettava 

erityistä varovaisuutta, vaikka määräävässä markkina-asemassa oleva yritys saisikin koh-

tuullisen korvauksen.130 

Toimittamisesta kieltäytyminen voi komission mukaan pitää sisällään muun muassa kieltäy-

tymisen toimittamasta tuotteita, lisensoimasta immateriaalioikeutta tai myöntämästä pääsyä 

olennaiseen toimintaedellytykseen tai verkostoon.131 Olennaisten toimintaedellytysten yh-

teydessä EUT on hyödyntänyt Yhdysvaltain oikeuskäytännössä kehitettyä EFD:tä. Sitä on 

sovellettu pääasiassa vertikaalisissa suhteissa, kun määräävässä markkina-asemassa olevan 

yrityksen kilpailijat ovat vaatineet pääsyä yrityksen omistamaan olennaiseen toimintaedel-

lytykseen.132 EFD:n soveltamiskriteerit on määritetty EUT:n oikeuskäytännössä erityisesti 

myöhemmin käsiteltävässä Oscar Bronner -tapauksessa133. 

EFD:tä on sovellettu monipuolisesti talouden eri alueilla, minkä johdosta on pohdittu, voi-

taisiinko kuluttajadataa pitää myös olennaisena toimintaedellytyksenä. Doktriinin monipuo-

linen sovellettavuus tekee kuitenkin soveltamiskriteerien arvioinnista suhteessa dataan haas-

tavaa, eikä doktriinin soveltuvuudesta kuluttajadataan ole vielä yhteisymmärrystä.134 EFD:n 

 
129 Jones et al. 2019, s. 484. 
130 Van de Gronden – Rusu 2021, s. 138–139. 
131 Komission täytäntöönpanotavoitteet sovellettaessa 102 artiklaa yritysten määräävän aseman väärinkäyttöön 
perustuvaan markkinoiden sulkemiseen 2009, kohta 78. 
132 Jones et al. 2019, s. 487 ja Van de Gronden – Rusu 2021, s. 140. Tilannetta, jossa määräävässä markkina-
asemassa oleva yhtiö hallitsee olennaista toimintaedellytystä, voidaan kutsua pullonkaulamonopoliksi.  
133 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohdat 4–8 ja 24. 
134 Van de Gronden – Rusu 2021, s. 141. 
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soveltamiskriteerien suhdetta dataan käsittelen tarkemmin neljännessä pääluvussa, mutta 

EFD:n ja datan välillä voidaan nähdäkseni havaita jännitteitä myös yleisemmällä tasolla. 

Velvollisuutta datan jakamiseen on perusteltu sen innovaatiota edistävillä vaikutuksilla suh-

teessa isojen teknologiayhtiöiden kilpailijoihin, joilla ei välttämättä ole pääsyä samanlaajui-

seen datamassaan. Isoille teknologiayhtiöille velvollisuuden vaikutus voi kuitenkin olla 

päinvastainen ja johtaa innovaation kannattavuuden heikkenemiseen. Ennen velvoittamista 

datan jakamiseen tulisi näin ollen arvioida toimenpiteen vaikutuksia innovaatioon kaikkien 

osapuolien osalta, mikä voi osoittautua haastavaksi. 

3.2 Essential facilities -doktriini osana EUT:n oikeuskäytäntöä 

3.2.1 Yleistä 

EU:n kilpailuoikeudessa EFD:tä on perinteisesti sovellettu fyysisten infrastruktuurien yh-

teydessä.135 Ensimmäisen kerran toimittamisesta kieltäytymistä on arvioitu EU:n kilpailuoi-

keudessa 1970-luvulla Commercial Solvents -tapauksessa, jossa EUT katsoi Commercial 

Solvents -yhtiön väärinkäyttäneen määräävää markkina-asemaansa kieltäytyessään toimit-

tamasta kilpailijalleen lääkkeiden valmistuksessa käytettävää raaka-ainetta. 136 Big datan nä-

kökulmasta voidaan pitää parempana vertailukohtana kuitenkin EUT:n myöhäisempiä rat-

kaisuja, jotka ovat koskeneet immateriaalioikeuksia. Tuoreimmissa tapauksissa EFD:tä on 

arvioitu muun muassa sanomalehden jakelujärjestelmän sekä tietokoneohjelmiston yhtey-

dessä.  

Relevanteista tapauksista käsittelen Magill-137, Oscar Bronner138, IMS Health139 sekä Mic-

rosoft-tapauksia140, jotka havainnollistavat doktriinin olennaisia edellytyksiä sekä sen kehi-

tystä oikeuskäytännössä. Oscar Bronner ja IMS Health -tapauksissa EUT on määrittänyt 

neljä kriteeriä, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa big datan suhdetta EFD:hen. Microsoft-

tapaus ei päätynyt EUT:hen asti, mutta havainnollistaa tästä huolimatta mahdollisia kehitys-

suuntia, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa datan ja EFD:n suhdetta. Analogiatukea voi-

daan saada komission kahdesta Googlea koskevasta ratkaisusta (Google Shopping141 ja 

 
135 Ks. fyysistä infrastruktuuria koskevaan oikeuskäytäntöön liittyen esimerkiksi Mylly 2002, s. 364–366.  
136 Yhdistetyt asiat 6/73 ja 7/73, Commercial Solvents v. komissio (ECLI:EU:C:1974:18). 
137 Yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio (ECLI:EU:C:1995:98), kohdat 7–10. 
138 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohdat 4–8 ja 24. 
139 Asia C-418/01, IMS Health (ECLI:EU:C:2004:257). 
140 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio (ECLI:EU:T:2007:289). 
141 Komission päätös 27.6.2017, AT.39740 – Google Search (Shopping). 
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Google Android142 -tapaukset), joissa on arvioitu yhtiön toimia SEUT 102 artiklan näkökul-

masta. Vaikka ratkaisuissa ei suoraan viitata EFD:hen, voidaan niissä havaita samoja piir-

teitä kuin muissa käsiteltävissä tapauksissa. Komission Google-ratkaisut sekä komission 

Amazonia ja Applea koskevat tutkinnat avaavat lisäksi komission suhtautumista digitaalisiin 

alustoihin kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä, mitä muut tapaukset eivät tee. 

3.2.2 Magill-tapaus 

Vuoden 1995 Magill-tapauksessa Magill-yhtiö yritti julkaista viikoittaista ohjelmalehteä, 

joka sisältäisi tietoja Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa esitettävistä televisio-ohjelmista. Vas-

taavaa kattavaa televisio-ohjelmalehteä ei ollut alueella vielä saatavilla, mutta paikalliset te-

levisioyhtiöt olivat aikaisemmin julkaisseet omia ohjelmaluetteloita sekä luovuttaneet tiedot 

ilmaisen käyttöluvan puitteissa päivittäin ilmestyville lehdille. Televisioyhtiöt päätyivät es-

tämään Magillia julkaisemasta yhtiön suunnittelemaa ohjelmalehteä.143 

EUT katsoi televisioyhtiöillä olleen tekijänoikeuksien haltijoina ohjelmaluetteloiden laati-

miseen käytettäviä tietoja koskeva tosiasiallinen monopoli, minkä johdosta televisioyhtiöt 

olivat määräävässä markkina-asemassa. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä ei 

voida kuitenkaan kategorisesti pitää sitä, että tekijänoikeuksien haltija kieltäytyy käyttölu-

van myöntämisestä. Poikkeuksellisissa oloissa yksinoikeuden haltijan käyttäytymistä voi-

daan kuitenkin pitää väärinkäyttönä. EUT päätyi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 

ja komission tavoin lopputulokseen, että kyseessä oli määräävän markkina-aseman väärin-

käyttö. Väärinkäyttöä puolsivat EUT:n mukaan se, että televisioyhtiöt olivat käyttöluvan 

myöntämisestä kieltäytyessään estäneet uuden tuotteen syntymisen, eikä kieltäytymiselle ol-

lut perusteltua syytä. Lisäksi televisioyhtiöt varasivat itselleen johdannaiset markkinat ja es-

tivät lisensoinnista kieltäytyessään kilpailun viikoittaisten ohjelmalehtien markkinoilla.144 

Kilpailijan toiminnan estyminen johdannaisilla markkinoilla on edellytys EFD:n mukaisen 

avainaseman muodostumiselle. Tällöin avainasema on määräävässä markkina-asemassa ole-

van yrityksen näkökulmasta päämarkkinalla ja kilpailijan toiminta estyy johdannaisilla 

markkinalla, joita voidaan kutsua myös alamarkkinoiksi.145 

EUT on hyödyntänyt samoja arviointikriteerejä myös myöhemmässä oikeuskäytännössään. 

Magill-tapauksessa kriteerit ovat sidoksissa lähinnä kyseiseen tapaukseen, mutta esimerkiksi 

 
142 Komission päätös 18.7.2018, AT.40099 – Google Android. 
143 Yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio (ECLI:EU:C:1995:98), kohdat 7–10. 
144 Ibid., kohdat 47–57. 
145 Kuoppamäki 2003, s. 791. 
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Oscar Bronner -tapauksessa EUT on esittänyt kriteerit yleisemmässä muodossa. Magill-ta-

pauksen merkitystä on oikeuskirjallisuudessa korostettu sen myöhemmän vaikutuksen ansi-

osta, mutta ratkaisua on pidetty myös vähämerkityksisenä, sillä tekijänoikeuden kohteena 

tapauksessa oli faktinen informaatio, jota ei perinteisesti suojata tekijänoikeudella. Vaikka 

tapauksessa ei suoraan viitata EFD:hen, on Magill-tapaukseen viitattu useassa ratkaisussa ja 

vastaavia kriteereitä on sovellettu myös myöhemmässä oikeuskäytännössä, mikä osoittaa 

tapauksen luoneen pohjaa doktriinille EU:n kilpailuoikeudessa.146 

3.2.3 Oscar Bronner -tapaus 

Vuoden 1998 Oscar Bronner -tapauksessa kantaja Oscar Bronner GmbH toimitti itävalta-

laista Der Standard -päivälehteä, jolla oli muutaman prosentin osuus levikistä ja mainostu-

loista Itävallan päivälehtimarkkinoilla. Der Standardin jakelu tapahtui postin välityksellä en-

nen puoltapäivää. Oscar Bronnerin kilpailijan Mediaprintin markkinaosuus Itävallan päivä-

lehtimarkkinoilla oli noin puolet. Lisäksi Mediaprintillä oli oma valtakunnallinen kotiinkan-

tojärjestelmä, jonka avulla sanomalehdet voitiin toimittaa tilaajille jo aamun ensimmäisinä 

tunteina. Oscar Bronnerin ei ollut kannattavaa pienen lukijamäärän johdosta rakentaa vas-

taavanlaista kotiinkantojärjestelmää omalle lehdelleen. Tapauksessa Oscar Bronner vaati, 

että Mediaprint määrättäisiin lopettamaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä 

liittämään Der Standard -päivälehti kotiinkantojärjestelmäänsä. Oscar Bronner katsoi, että 

Mediaprint oli EFD:n mukaisesti olennaisen toimintaedellytyksen haltija ja oli näin ollen 

velvollinen tarjoamaan järjestelmäänsä vastaavin ehdoin myös kilpaileville tuotteille.147 

EUT päätyi tuomiossaan siihen, ettei kotiinkantojärjestelmä ollut olennainen toimintaedel-

lytys, jonka perusteella Mediaprintillä olisi ollut velvollisuus tarjota järjestelmää myös kil-

paileville tuotteille. EUT katsoi viitaten Magill-tapaukseen, että määräävän markkina-ase-

man väärinkäyttö tulisi kyseeseen tilanteessa, jossa: 

1. palvelun tarjoamisesta kieltäytyminen saattaisi poistaa kilpailun johdannaisilla 

markkinoilla (kilpailun poistuminen johdannaisilla markkinoilla);  

2. kieltäytyminen ei ole objektiivisesti perusteltavissa (objektiivisen perustelun puut-

tuminen); 

3. toimintaedellytystä voitaisiin pitää siinä määrin välttämättömänä, että sen korvaa-

minen muulla järjestelmällä ei olisi mahdollista (korvaamattomuus).  

 
146 Graef 2019, s. 42 ja Mylly 2002, s. 366–377. 
147 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohdat 4–8 ja 24. 
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Jakelun ollessa Oscar Bronner -tapauksessa mahdollista myös esimerkiksi postin välityk-

sellä, myymällä kaupoissa ja kioskeissa taikka rakentamalla vastaava jakelujärjestelmä pie-

nempien toimijoiden kesken, ei Mediaprintin voitu katsoa käyttäneen väärin määräävää 

markkina-asemaansa. On kuitenkin huomioitava, että EUT katsoi, että vaihtoehtoinen jär-

jestelmä voisi olla myös vähemmän edullinen ja silti täyttävän korvattavuuden kriteerin.148 

Korvaamattomuuden vaatimuksen tarkastelu on oleellista tilanteessa, jossa määräävässä 

markkina-asemassa oleva yritys kieltäytyy toimittamasta alamarkkinalla toimivalle kilpaili-

jalle.149 Korvaamattomuutta ei tarvitse kuitenkaan osoittaa, mikäli määräävässä markkina-

asemassa olevalla yrityksellä on lakisääteinen velvollisuus antaa käyttöoikeus tiettyyn omai-

suuserään, mutta pääsyn ehtoja voidaan pitää kohtuuttomina, sillä menettelyä voidaan pitää 

toimituksista kieltäytymisestä poikkeavana itsenäisenä väärinkäytön muotona.150 

3.2.4 IMS Health ja Microsoft -tapaukset uuden tuotteen -vaatimuksen näkökulmasta 

IMS Health 

Vuoden 2004 IMS Health -tapauksessa EUT täydensi Oscar Bronner -tapauksessa määritel-

tyjä kriteerejä yhdellä lisäkriteerillä. Tapauksessa IMS:llä, jonka toimialaan kuului lääkkei-

den ja terveysvalmisteiden alalla tapahtuvan myynnin seuranta, oli immateriaalioikeus Sak-

sassa käytettyyn aluejakoon, jota hyödynnettiin lääkkeiden alueellista myyntiä koskevien 

tietojen esittämiseen. IMS:n vaatimuksena oli kieltää kilpailevaa yritystä hyödyntämästä tätä 

aluejakoa. EUT arvioi, voitiinko pitää SEUT 102 artiklan vastaisena määräävän markkina-

aseman väärinkäyttönä sitä, että IMS kieltäytyi tarjoamasta käyttölupaa toiselle yritykselle, 

jolla ei ollut mahdollisuutta kehittää vaihtoehtoista järjestelmää.151 

Oscar Bronner -tapauksessa hyödynnettyjen kriteerien lisäksi EUT katsoi, että määräävän 

markkina-aseman väärinkäyttö tulee kyseeseen, mikäli ”käyttölupaa pyytänyt yritys aikoo  

[-] tarjota sellaisia uusia tuotteita tai palveluja, joita immateriaalioikeuden haltija ei tarjoa ja 

joille on olemassa potentiaalista kulutuskysyntää”.152 Niin kutsuttua uuden tuotteen -vaati-

 
148 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohdat 41–47. 
149 Whish – Bailey 2021 
150 Asia T-851/14, Slovak Telekom v. komissio (ECLI:EU:T:2018:929), kohdat 114–128. Ks. myös asia C-
52/09, TeliaSonera (ECLI:EU:C:2011:83), kohdat 55–58. 
151 Asia C-418/01, IMS Health (ECLI:EU:C:2004:257), kohdat 2 ja 21. 
152 Ibid., kohta 52. 
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musta oli sovellettu jo Magill-tapauksessa, mutta EUT oli sivuuttanut tämän kriteerin arvi-

oinnin Oscar Bronner -tapauksessa.153 Neljännessä kriteerissä taustalla on kuluttajille koi-

tuva haitta tilanteessa, jossa uuden hyödyllisen tuotteen tai palvelun pääsy markkinoille es-

tyy. Näiden neljän kriteerin avulla on mahdollista arvioida, voidaanko dataa pitää olennai-

sena toimintaedellytyksenä. Tulen arvioimaan datan suhdetta doktriiniin oikeuskäytännössä 

esitettyjen lähtökohtien valossa. 

Microsoft 

Yleisen tuomioistuimen Microsoft-tapaus vuodelta 2007 on yksi viimeisimmistä tapauksista, 

joissa EFD:tä on arvioitu. Tapauksessa Microsoft oli kieltäytynyt toimittamasta kilpailijoil-

leen yhteentoimivuutta (engl. interoperability) koskevia tietoja, joita voitiin hyödyntää käy-

tettäessä Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmää. Yleinen tuomioistuin sovelsi Oscar 

Bronner -tapauksessa käytettyjä kolmea kriteeriä sekä uuden tuotteen -vaatimusta määrää-

vän markkina-aseman väärinkäytön arvioimiseen.154 

Tapauksessa yleinen tuomioistuin arvioi olennaisen toimintaedellytyksen -kriteerejä osittain 

erilaisella tavalla kuin EUT aikaisemmissa tuomioissaan. Korvattavuuteen liittyen yleinen 

tuomioistuin katsoi, että kilpailevien tuotteiden tai palveluiden tulisi olla yhdenvertaisia 

Microsoftin vastaavien kanssa, jotta niiden tuominen markkinoille olisi kannattavaa.155 Os-

car Bronner -tapauksessa EUT oli vielä katsonut, että vastaavaa järjestelmää voitaisiin pitää 

riittävänä korvattavuuskriteerin näkökulmasta, vaikka se olisikin joiltain osin vähemmän 

edullinen.156 Yleinen tuomioistuin tulkitsi lisäksi IMS Health -tapauksessa esitetyn uuden 

tuotteen markkinoille pääsyä koskevaa kriteeriä aikeisempaa laajemmin. Tuomioistuimen 

mukaan kuluttajille voi koitua haittaa IMS Health -tapauksessa esitetyn mukaisesti uuden 

tuotteen tai palvelun markkinoillepääsyn estyessä sekä myös teknologisen kehityksen rajoit-

tuessa.157 

Microsoft-tapaus ei edennyt EUT:hen asti, joten unionin tuomioistuimen kantaa kriteerien 

muuttumiseen ei ole saatu.158 Yleisen tuomioistuimen tulkinta uuden tuotteen -vaatimuk-

sesta erosi hieman Magill- ja IMS Health -tapauksissa esitetyistä. Uuden tuotteen -vaati-

musta voidaan pitää EFD:n kriteereistä epäselvimpänä, sillä neljännestä kriteeristä EUT:lla, 

 
153 Yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio (ECLI:EU:C:1995:98), kohta 54 ja Jones 
et al. 2019, s. 501. 
154 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio (ECLI:EU:T:2007:289), kohdat 36 ja 332–333 ja Qi 2019, s. 185. 
155 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio (ECLI:EU:T:2007:289), kohdat 36 ja 332–333 ja Graef 2019, s. 45. 
156 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohta 43. 
157 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio (ECLI:EU:T:2007:289), kohdat 36 ja 332–333 ja Qi 2019, s. 185. 
158 Ks. Qi 2019, s. 185. 
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EUYT:lla ja komissiolla on erilaisia tulkintoja. EUT on yhtäältä hyödyntänyt alkuperäistä 

uuden tuotteen -vaatimusta, mutta toisaalta jättänyt soveltamatta sitä esimerkiksi Oscar 

Bronner -tapauksessa. EUYT on soveltanut neljättä kriteeriä Microsoft-tapauksessa EUT:ta 

laajemmin kiinnittäen huomiota myös teknologisen kehityksen rajoittumiseen. Tosin EUYT 

huomauttaa perusteluissaan, että uuden tuotteen -vaatimusta on käytetty vain immateriaali-

oikeuden käyttöä koskevassa oikeuskäytännössä, mikä on huomionarvoista, kun arvioidaan 

vaatimuksen suhdetta dataan.159  

Oikeuskäytännössä esitettyjen kriteerien lisäksi komissio on tiedonannossaan lähestynyt nel-

jättä kriteeriä vielä EUYT:n tulkintaa laajemmin kuluttajille aiheutuvan haitan näkökul-

masta. Komissio on Microsoft-tapaukseen viitaten katsonut, että kilpailijoille aiheutuvaa 

haittaa on esimerkiksi se, että toimittamisesta kieltäytymisellä estettäisiin kilpailijoita ”tuo-

masta markkinoille innovatiivisia tuotteita tai palveluja ja/tai todennäköisesti tukahdutetaan 

seuraavat innovaatiot”. Tämän lisäksi komissio on kuitenkin katsonut, että kuluttajille voi 

aiheutua haittaa myös ”silloin, kun hinta tuotantoketjun alkupään tuotantopanosten markki-

noilla on säännelty, mutta hintaa tuotantoketjun loppupään markkinoilla ei säännellä, ja mää-

räävässä asemassa oleva yritys pystyy hankkimaan sääntelyn ulkopuolella olevilla tuotanto-

ketjun loppupään markkinoilla enemmän voittoa kuin mitä se muuten saisi, jos se sulkee 

kilpailijat tuotantoketjun loppupään markkinoilta epäämällä toimittamisen”.160  

Jones et al. ovat esimerkiksi lähestyneet neljättä kriteeriä Magill-tapauksen mukaisen alku-

peräisen määritelmän mukaisesti, mutta huomioineet myös komission laajemman määritel-

män.161 Neljännen kriteerin suhdetta dataan ei näin ollen voida täysin tyhjentävästi arvioida, 

mutta erilaiset lähestymistavat eivät myöskään estä ottamasta kantaa kysymykseen. EUYT:n 

perustelut Microsoft-tapauksessa ja komission tiedonanto antavat viitteitä linjasta, jonka mu-

kaan EFD:tä voidaan arvioida aiempaa useammassa tilanteessa. Kehityssuunta näin ollen 

puoltaa myös sitä, että doktriinia voitaisiin soveltaa edellytysten täyttyessä myös datan yh-

teydessä. 

 

 
159 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio, kohta 334 (ECLI:EU:T:2007:289). 
160 Komission täytäntöönpanotavoitteet sovellettaessa 102 artiklaa yritysten määräävän aseman väärinkäyttöön 
perustuvaan markkinoiden sulkemiseen 2009, kohdat 81, 84 ja 86–88. 
161 Jones et al. 2019, s. 501. 
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3.2.5 Toimittamisesta kieltäytyminen digitaalisia markkinoita koskevassa oikeuskäytän-

nössä 

Google Shopping 

Edellä käsitellyt tapaukset antavat käsityksen, miten EFD:tä on sovellettu EU:n kilpailuoi-

keudessa. Näissä tapauksissa arvioinnin kohteena ovat olleet kuitenkin immateriaalioikeu-

det, joten dataan ulottuvia tulkintoja ei voida tehdä arvioimatta digitaalisten alustojen eri-

tyispiirteitä. Analogia-apua voidaan saada kahdesta komission Googlea koskeneesta ratkai-

susta, joissa on havaittavissa samanlaisia piirteitä kuin tapauksissa, joissa EFD:tä on sovel-

lettu. Google Shopping -tapauksessa komissio katsoi Googlen käyttäneen väärin määräävää 

markkina-asemaansa hakukonemarkkinoilla suosimalla lainsäädännön vastaisesti omaa hin-

tavertailupalveluaan. Komissio määräsi Googlelle 2,42 miljardin euron sakot määräävän 

markkina-aseman väärinkäytöstä.162 

Googlen tarjoaman hintavertailupalvelun kautta käyttäjät pystyivät vertamaan eri verkko-

kauppiaiden tuotteita ja hintoja. Googlen hintavertailupalvelu ei kuitenkaan menestynyt ha-

kutuloksissa toivotulla tavalla, ja Googlen sisäisessä asiakirjassa todettiinkin, että Froogle163 

”ei yksinkertaisesti toimi”. Googlella havaittiin, että hintavertailupalvelulla ei ole edellytyk-

siä menestyä, mikäli palveluun sovellettiin samaa luokittelumekanismia kuin kilpaileviin 

hintavertailupalveluihin. Googlen palvelun kävijämäärät laskivat, vaikka Googlen yleisen 

hakukoneen kävijämäärät olivat nousussa. Kehitystä voitiin pitää palvelun kannalta ongel-

mallisena, sillä vertailupalveluiden kilpailukyky oli yhteydessä verkkosivustojen kävijämää-

riin. Google päätyi komission mukaan näin ollen hyödyntämään määräävää markkina-ase-

maansa sen sijaan, että olisi pyrkinyt kilpailemaan hintavertailupalvelun ominaisuuksilla.164 

Google pyrki toiminnallaan keinotekoisesti vaikuttamaan kilpailevien palveluiden ja oman 

palvelunsa kävijämääriin. Oman hintavertailupalvelun suosiminen hakutuloksissa johti py-

syvästi Googlen hintavertailupalvelun kävijämäärien nousuun ja kilpailijoiden kävijämää-

rien laskuun. Googlen algoritmit heikensivät kilpailijoiden palveluiden näkyvyyttä, sillä ha-

ettaessa ne näkyivät vain yleisten hakutulosten joukossa. Googlen oma palvelu sen sijaan 

näkyi hakutulosten ensimmäisellä sivulla niin kutsutussa rikastetussa formaatissa, eli tulos-

 
162 Komission lehdistötiedote, Bryssel 27.6.2017. 
163 Froogle oli Googlen hintavertailupalvelun nimi huhtikuuhun 2007 asti. Vuodesta 2013 palvelun nimi on 
ollut Google Shopping. 
164 Komission päätös 27.6.2017, AT.39740 – Google Search (Shopping), kohdat 343, 382 ja 490 ja komission 
lehdistötiedote, Bryssel 27.6.2017. 
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ten yhteydessä esitettiin tuotteista kuvia sekä lisätietoja. Rikastettu formaatti lisää todiste-

tusti klikkausten määrää, mikä edelleen edisti Googlen palvelun asemaa verrattuna kilpaili-

joihin. Ensimmäisellä hakutulossivulla näkyvät linkit keräävät noin 95 % kaikista klikkauk-

sista, kun taas toisella hakutulossivuilla olevien linkkien klikkaukset jäävät vain noin yhteen 

prosenttiin. Komission mukaan näillä toimilla on mahdollisia kilpailua heikentäviä vaiku-

tuksia.165 

Googlen mukaan toimintaa voitiin pitää kilpailulainsäädännön vastaisena vain Oscar Bron-

ner -tapauksessa käytetyn kriteeristön täyttyessä. Komissio ei kuitenkaan soveltanut tapauk-

sessa tätä kriteeristöä, joten Google katsoi, että komissio asetti sille velvollisuuden edistää 

kilpailua sallimalla kilpailevien vertailupalvelujen pääsyn merkittävään osaan sen yleisiä ha-

kutulossivuja, vaikka tätä ei voitu pitää välttämättömänä edellytyksenä kilpailulle. Komis-

sion mukaan Google ei ollut kuitenkaan passiivisesti estänyt muiden toimijoiden pääsyä 

osalle sen yleisiä hakutulossivuja, vaan oli aktiivisesti edistänyt oman hintavertailupalve-

lunsa sijaintia ja näkyvyyttä hakutulossivuilla. Komissio katsoi, että Oscar Bronner -tapauk-

sen kriteeristö ei soveltunut tapaukseen, sillä Googlea ei edellytetty luovuttamaan omaisuus-

erää yhdelle tai useammalle kilpailijalle taikka tekemään sopimusta näiden kanssa.166 

Google Android 

Komissio päätyi hyvin samanlaiseen ratkaisuun Google Android -tapauksessa, jossa komis-

sio määräsi Googlelle 4,34 miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytön 

johdosta. Google oli komission mukaan väärinkäyttänyt markkina-asemaansa Android-so-

velluskauppojen maailmanlaajuisilla markkinoilla ja yleisten hakupalvelujen kansallisilla 

markkinoilla.167 Komissaari Vestagerin mukaan Google oli pyrkinyt varmistamaan, että in-

ternetliikenne ohjautuu Android-laitteissa Googlen hakukoneeseen.168 Yhdistävänä tekijänä 

Google Shopping ja Google Android -tapauksissa oli Graefin mukaan se, että molemmissa 

tapauksissa komissio päätyi arvioimaan toimintaa muutoin kuin toimittamisesta kieltäyty-

misen näkökulmasta, vaikka myös EFD:hen nojautumiseen olisi ollut perusteet.169 

 
165 Komission päätös 27.6.2017, AT.39740 – Google Search (Shopping), kohdat 341–344, 371–372 ja 457. 
166 Ibid., kohdat 645 ja 650 –651. 
167 Komission päätös 18.7.2018, AT.40099 – Google Android, kohdat 5 ja 1480. 
168 Komission lehdistötiedote, Bryssel 18.7.2018. 
169 Graef 2019, s. 61. Ks. myös Akman 2018, s. 6–7. 
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Komissio on tunnistanut Googlen toiminnasta neljä erilaista rajoitustyyppiä, joista EFD:n 

näkökulmasta oleellisimpana Google on edellyttänyt, että valmistajat esiasentavat laittee-

seensa Googlen hakukoneen (Google Search) ja selainsovelluksen (Google Chrome), jotta 

ne saavat lisenssin Googlen sovelluskauppaan.170 Laitevalmistajien mukaan Play Store -so-

velluskauppa on välttämätön sovellus, sillä mobiililaitteiden käyttäjät odottavat sen olevan 

esiasennettuna laitteisiin. Sovelluskaupan merkityksen osoittaa se, että Android-laitteille la-

datuista sovelluksista yli 90 prosenttia on peräisin Play Storesta. Sitominen näkyy muun 

muassa siinä, että esiasennuksella on huomattava vaikutus siihen, mitä hakusovellusta käy-

tetään. Android-laitteissa Googlen hakukonetta käytettiin yli 95 prosentissa kaikista haku-

kyselyistä, kun taas Windows-mobiililaitteissa, joihin Bing-hakukone on esiasennettu, 

Googlen hakukoneen osuus oli alle 25 prosenttia. Merkittävän eron taustalla on se, että mo-

biililaitteiden käyttäjillä on tapana tyytyä käyttämään esiasennettua vaihtoehtoa. Google on 

komission mukaan näin ollen vähentänyt sekä laitevalmistajien että käyttäjien kannustimia 

asentaa kilpailevia haku- ja selainsovelluksia laitteisiinsa.171 Komission mukaan sitominen 

on antanut Googlelle merkittävän edun, jota kilpailijat eivät voi kumota, minkä lisäksi sito-

minen on muun muassa haitannut innovointia, lisännyt markkinoillepääsyn esteitä ja aiheut-

tanut suoraan tai välillisesti haittaa kuluttajille.172 

Amazonia ja Applea koskevat tutkinnat 

Komissio on aloittanut Amazonia koskevan tukinnan liittyen siihen, onko yhtiö käyttänyt 

SEUT 102 artiklan vastaisesti määräävää markkina-asemaansa hyödyntäessään alustalta toi-

mivista itsenäisistä kauppiaista kerättyä dataa omassa kilpailevassa vähittäiskaupassaan.173 

Oikeuskirjallisuudessa on arvioitu Amazonin markkinapaikan asemaa olennaisena toiminta-

edellytyksenä.174 Amazonin ja itsenäisten kauppiaiden väliset vakiosopimukset antavat 

Amazonille oikeuden analysoida ja käyttää kolmansien osapuolten myyntidataa.175 Näin ol-

len voidaan ajatella, että Amazon vaatii kauppiaita sitoutumaan kohtuuttomiin sopimuseh-

toihin edellytyksenä markkinapaikan käyttöoikeudelle. Pienet tai keskikokoiset kauppiaat 

 
170 Komission päätös 18.7.2018, AT.40099 – Google Android, kohdat 752–753 ja 764–772. 
171 Komission lehdistötiedote, Bryssel 18.7.2018. 
172 Komission päätös 18.7.2018, AT.40099 – Google Android, kohta 773. 
173 Komission lehdistötiedote, Bryssel 10.11.2020. 
174 Stout – Manne 2019 ja Höppner – Westerhoff 2018. 
175 Komission lehdistötiedote, Bryssel 10.11.2020. 



 
 

33 
 

voivat olla riippuvaisia markkinapaikasta, eikä näillä toimijoilla välttämättä ole mahdolli-

suutta helposti vetäytyä alustalta.176 Stout ja Manne ovat katsoneet, ettei Amazonin markki-

napaikka olisi olennainen toimintaedellytys, koska kauppiaat saavat heidän mukaansa mark-

kinapaikalle pääsystä huomattavia hyötyjä, vaikka joutuvatkin antamaan myönnytyksiä so-

pimusehdoissa.177 

Applea koskevassa tutkinnassa on viitteitä myös suorasta toimittamisesta kieltäytymisestä. 

Komissio tutkii, onko Apple rajoittanut pääsyä tiedonsiirtoon käytettävään Near Field Com-

munication -toimintoon sekä Apple Pay -mobiilimaksupalveluun. Epäilyyn suorasta toimi-

tuskiellosta viittaisi yhtäältä komission lehdistötiedotteessaan käyttämä refusals of access -

ilmaisu, mutta komissio on viitannut myös Applen mahdollisesti kilpailunvastaisiin ehtoihin 

liittyen Apple Pay -mobiilimaksupalvelun integrointiin, mikä viittaisi enemmän myöhem-

min tarkasteltavaan konstruktiiviseen toimituskieltoon. Tutkinnan alla olevat käytännöt voi-

vat olla komission mukaan SEUT 101 ja/tai SEUT 102 artiklan vastaisia. 178 Saatavilla ole-

vien tietojen perusteella on kuitenkin vaikea arvioida, tulisiko Applen toimintaa lähestyä 

suorana toimituskieltona vai kilpailijoille asetettujen epäedullisten vaatimusten näkökul-

masta. Applea koskevan tutkinnan yhteydessä voidaan odottaa lisätietoa siitä, miten toimit-

tamisesta kieltäytymistä tulisi digitaalisilla markkinoilla arvioida.  

3.2.6 Digitaalisia markkinoita koskeva oikeuskäytäntö essential facilities -doktriinin nä-

kökulmasta 

Googlea koskevien tapauksien käsittely on vielä kesken EUYT:ssa179, mutta komission pää-

töksistä voidaan tehdä EFD:n asemaa koskevia tulkintoja. Google-tapaukset eivät suoraan 

koskeneet EFD:tä, mutta molemmissa tapauksissa on havaittavissa samanlaisia piirteitä kuin 

aikaisemmissa suoraan EFD:tä käsitelleissä tapauksissa. Google Shopping -tapauksessa 

Google vetosi Oscar Bronner -tapauksessa esitettyyn kriteeristöön, mutta komissio ei kat-

sonut tämän soveltuvan asiaan. Graef on katsonut, että komissio on pyrkinyt välttämään 

EFD:n tiukemman kriteeristön soveltamista Google Shopping -tapauksessa vetoamalla ke-

vyemmin perustein sovellettaviin väärinkäytöksiin, kuten sitomiseen ja syrjintään.180 Ko-

 
176 Höppner – Westerhoff 2018, s. 5. 
177 Stout – Manne 2019, s. 10–11. 
178 Komission lehdistötiedote, Bryssel 16.6.2020. 
179 Asia T-612/17, Google ja Alphabet v. komissio I (asian käsittely EUYT:ssa on kesken) ja asia T-604/18, 
Google and Alphabet v. komissio II (asian käsittely EUYT:ssa on kesken). 
180 Graef 2019, s. 56. 
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mission mukaan Googlen tulisi soveltaa samoja prosesseja ja metodeja kilpaileviin hintaver-

tailupalveluihin kuin Googlen omaan palveluun.181 Samanlaiseen lopputulokseen olisi 

Graefin näkemyksen mukaan päädytty myös soveltamalla EFD:tä. Ratkaisua voidaan pitää 

ongelmallisena kilpailuoikeuden johdonmukaisuuden näkökulmasta, mikäli interventio joh-

taa samankaltaisiin seurauksiin kuin EFD:tä sovellettaessa. Googlen toimintaa olisi voitu 

myös lähestyä, kuten Google myös itse katsoi, kilpailijoiden pääsyn estämisenä näkyvälle 

paikalle hakutuloksissa. Graefin mukaan passiivisen ja aktiivisen toiminnan erottelua ei 

voida pitää oikeana lähestymistapana, mikäli Googlen toimintaa olisi lähestytty toimittami-

sesta kieltäytymisen näkökulmasta. Pitäessään Googlen toimintaa omien palveluiden suosi-

misena komissio on pyrkinyt väistämään EFD:n tiukemman kriteeristön.182 

Google Android -tapauksessa Googlen katsottiin muun muassa sitoneen kilpailulainsäädän-

nön vastaisesti hakukonesovelluksensa sovelluskauppaansa sekä selainsovelluksensa sovel-

luskauppansa ja hakukonesovelluksensa kanssa.183 Tapauksessa Google ei kuitenkaan ve-

donnut Oscar Bronner -tapauksen kriteeristöön tai EFD:hen muulla tavalla. Aikaisemmissa 

sitomista koskeneissa tapauksissa on ollut kyse siitä, että kuluttaja on ostaessaan sitovan 

tuotteen saanut mukana myös sidotun tuotteen.184 Graefin mukaan Googlen markkina-ase-

man väärinkäytössä on ollut kuitenkin sitomisen sijasta kyse ehdoista, joilla Google on an-

tanut käyttöoikeuden sovelluskauppaan. Tilannetta tulisikin arvioida ennemmin siitä näkö-

kulmasta, että laitevalmistajat, jotka haluavat esiasentaa kolmannen osapuolen sovelluksia, 

pyytävät käyttöoikeutta Googlen sovelluskauppaan. Tällöin määräävän markkina-aseman 

väärinkäyttönä ei voitaisi pitää niinkään sitomista, vaan mahdollista kieltäytymistä myöntää 

käyttöoikeus, mikä edellyttäisi Graefin mukaan tiukemman EFD:hen perustuvan kriteeristön 

soveltamista, kuten aikaisemmassa Google Shopping -tapauksessa.185 Googlen sovelluskau-

pan asemaa olennaisena toimintaedellytyksenä puoltaa se, että laitevalmistajat olivat Google 

Android -tapaukseen liittyen pitäneet Googlen sovelluskauppaa ”pakollisena” sovelluksena 

käyttäjien näkökulmasta.186   

Vaikka tapaukset eivät suoraan koske datan jakamista, voidaan niistä havaita komission va-

rautunut suhtautuminen EFD:n soveltamiseen digitaalisilla alustoilla. Yhtäältä tapauksissa 

 
181 Komission päätös 27.6.2017, AT.39740 – Google Search (Shopping), kohta 700. 
182 Graef 2019, s. 56 ja 58–59. 
183 Komission päätös 18.7.2018, AT.40099 – Google Android, kohdat 752–753. 
184 Graef on viitannut tässä yhteydessä komission päätökseen 16.12.2009, COMP/C-3/39.530 – Microsoft 
(Tying). Tapauksessa Microsoft oli sitonut Internet Explorer -selaimen Windows-käyttöjärjestelmään. 
185 Graef 2019, s. 61–62. 
186 Akman 2018, s. 6–7 ja komission lehdistötiedote, Bryssel 18.7.2018. 
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on havaittavissa samoja piirteitä kuin perinteisemmissä EFD:tä koskevissa tapauksissa, 

mutta toisaalta nämä piirteet eivät ole olleet yhtä selvästi näkyvillä kuin aikaisemmissa esi-

merkkitapauksissa. Google Shopping -tapausta on nähdäkseni voitu perustellusti lähestyä 

myös syrjinnän näkökulmasta ja Google Android -tapausta sitomisen näkökulmasta. 

Googlen voidaan kuitenkin katsoa näiden kilpailuvastaisten toimien avulla syyllistyneen to-

siasiallisesti myös toimittamasta kieltäytymiseen. Komission ratkaisuja on kritisoitu siitä, 

että Googlen toiminnalle ei olla löydetty vakuuttavaa vahinkoteoriaa, eikä ole selvää, mihin 

väärinkäytön muotoon Google on syyllistynyt.187 Kun otetaan huomioon EU:n tavoitteet da-

tan saatavuuden parantamiseksi, voidaan komission perusteluita nähdäkseni pitää menetet-

tynä mahdollisuutena luoda selkeyttä toimittamisesta kieltäytymisen asemaan väärinkäytön 

muotona digitaalisilla markkinoilla.188 EFD:n soveltumisen tarkempi arviointi tapauksissa 

olisi ollut Graefin arvion mukaisesti johdonmukaista ja nähdäkseni myös mahdollistanut oi-

keustilan selventämisen digitaalisten alustojen osalta. 

Amazonia koskevassa tutkinnassa sekä Google Shopping ja Google Android -tapauksissa 

voidaan katsoa, että yritykset eivät ole kieltäytyneet toimittamasta, kuten perinteisissä 

EFD:tä koskevissa tapauksissa. Kaikissa tapauksissa on ennemmin ollut kyse sopimuseh-

doista, joilla käyttöoikeus on annettu. Graef on pohtinut Google Shopping -tapauksen mah-

dollista yhteyttä TeliaSonera-tapaukseen.189 Tapauksessa TeliaSonera katsoi, että määrää-

vässä markkina-asemassa olevan toimijan tulisi saada vapaasti vahvistaa kaupalliset ehtonsa, 

elleivät ne merkitsisi Oscar Bronner -tapauksessa esitettyjen kriteerien perusteella toimituk-

sista kieltäytymistä. EUYT piti TeliaSoneran tulkintaa kuitenkin virheellisenä, sillä tuomio-

istuimen mukaan Oscar Bronner -tapauksen kriteerejä ei tulisi soveltaa ”arvioitaessa sitä, 

voidaanko menettelyä, jossa palvelu tai tavara myydään epäedullisin ehdoin tai ehdoin, joista 

ostaja ei voisi olla kiinnostunut, pitää väärinkäyttönä”.190 Näin ollen näitä kolmea tapausta 

voitaisiin lähestyä ennemmin yritysten edellyttämien kohtuuttomien sopimusehtojen näkö-

kulmasta, sillä tätä voidaan EUYT:n mukaan pitää itsenäisenä toimituksista kieltäytymisestä 

erillisenä väärinkäytön muotona.191 Katsoisin, että jokaisessa tapauksessa on kyse ennem-

min konstruktiivisesta toimituskiellosta, jolla tarkoitetaan toimittamiselle asetettuja vaati-

muksia, joihin vastapuoli ei voi käytännössä suostua.192 Yritykset eivät ole tosiasiallisesti 

 
187 Mäihäniemi 2020, s. 111 ja Akman 2017. 
188 Ks. kilpailupoliittisiin tavoitteisiin liittyen esim. Euroopan datastrategia 2020. 
189 Graef 2019, s. 54–56. 
190 Asia C-52/09, TeliaSonera, kohta 54–55 (ECLI:EU:C:2011:83). 
191 Ibid., kohta 56 (ECLI:EU:C:2011:83). 
192 Kuoppamäki 2018a, s, 295–296. 
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kieltäytyneet toimittamisesta, vaan asettaneet toimittamiselle epäedullisia ehtoja. Näin ollen 

TeliaSonera-tapauksessa EUT:n esittämän tulkinnan perusteella EFD:n soveltaminen olisi 

ollut virheellistä. Tosin Google Shopping -tapauksessa voidaan ajatella Googlen kieltäyty-

neen näyttämästä kilpailijoita rikastetussa formaatissa, jolloin myös EFD:n soveltaminen 

voisi tulla kyseeseen. Applea koskevasta tutkinnasta on haastavaa tehdä pitkälle meneviä 

tulkintoja, mutta tapauksessa on viitteitä sekä suorasta toimituskiellosta että konstruktiivi-

sesta toimituskiellosta. Konstruktiivista toimituskieltoa tarkastellaan kuudennessa päälu-

vussa laajemmin. Nähtäväksi jää, millaiseen tulkintaan komissio päätyy Amazonin ja EUYT 

Googlen kohdalla. Edellä mainituista epäselvyyksistä huolimatta tapaukset osoittavat, että 

toimittamisesta kieltäytymiseen liittyvät kysymykset ovat relevantteja myös digitaalisilla 

alustoilla.  
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4 DATAN SUHDE ESSENTIAL FACILITIES -DOKTRIINIIN 

4.1 Yleistä 

Julkisasiamies Jacobs katsoi Oscar Bronner -tapauksen ratkaisuehdotuksessa, että toimitus-

velvollisuudella voi tilanteesta riippuen olla erilaisia vaikutuksia kilpailulle siitä riippuen, 

kuinka pitkällä aikavälillä vaikutuksia tarkastellaan. Jacobsin mukaan pidemmällä aikavä-

lillä kilpailun ja kuluttajien näkökulmasta yritykselle tulisi antaa mahdollisuus varata kehit-

tämänsä toimintaedellytys omaa toimintaansa varten, vaikka lyhyellä aikavälillä toimitus-

velvollisuus voi edistää kilpailua. Liian kevyin perustein määrätty toimitusvelvollisuus ei 

kannustaisi kilpailevaa yritystä kehittämään omia vaihtoehtoisia ratkaisuja tai määräväässä 

markkina-asemassa olevaa yritystä kehittämään uusia innovaatioita.193 Arvioitaessa 

EFD:hen sovellettavien kriteerien soveltumista dataan tulisi Jacobsin mainitsemaan inno-

vaatiovaikutusten punnintaan kiinnittää erityistä huomiota, sillä uusilla innovaatioilla on 

merkittävä arvo dynaamisesti toimivilla digitaalisilla markkinoilla. Tämä punninta korostuu 

uuden tuotteen -vaatimuksen kohdalla, mutta taustalla on arvioitaessa myös muita kriteerejä. 

EFD:n soveltaminen dataan voisi tapahtua voimassa olevien kriteerien puitteissa, mikä vaa-

tisi alla esitetysti hyvin joustavaa kriteerien soveltamista. Vaihtoehtoisesti kriteerejä voitai-

siin muokata paremmin digitaalisilla markkinoilla toimiviksi. Molemmat vaihtoehdot olisi-

vat perusteltavissa kilpailupoliittisten tavoitteiden pohjalta.  

Kriteerien sisällöllisen tarkastelun lisäksi voidaan pohtia, millaisia käytännön vaikutuksia 

EFD:n soveltamisalan laajentamisella dataan olisi esimerkiksi kilpailuviranomaisille. 

Avainaseman haltijan tulee saada aseman jakamisesta kohtuullinen korvaus, joten mahdol-

lisesta datan jakamisvelvollisuudesta päättäessään kilpailuviranomainen voi joutua ottamaan 

kantaa ”oikean” hinnan suuruuteen. Hinta voi Kuoppamäen mukaan perustua joko syrjimät-

tömyyden tai kohtuullisuuden periaatteeseen. Syrjimättömyysperiaatteen mukainen korvaus 

perustuisi jakamisesta avainaseman haltijalle koituviin kuluihin, kun taas kohtuullisuusperi-

aatteen mukaisessa korvauksessa sallitaan kohtuulliseksi arvioitu liikevoitto. Korvauksen 

määrittäminen on helpompaa tilanteessa, jossa jaettua dataa hyödyntäneiltä yrityksiltä peri-

tyt vastikkeet antavat vertailukohdan. Vastaavasti hinnan määrittäminen on hankalampaa, 

mikäli datan haltija ei ole vastikkeellisesti jakanut dataansa muille yrityksille.194 Datan mo-

nipuolisuus ja eri jalostusasteet huomioiden kohtuullisen korvauksen määrittäminen voi olla 

vaikeaa. Vertailukohtana voitaisiin tällöin käyttää muiden vastaavien yritysten käytänteitä 

 
193 Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-7/97 Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:264), kohta 57. 
194 Kuoppamäki 2003, s. 794. 



 
 

38 
 

datan jakamisen yhteydessä. Esimerkiksi Twitter tarjoaa datakumppaneilleen rajoittamatto-

man pääsyn kaikkiin mikroblogialustan datatuotteisiin, joten mahdollisia vertailukohtia on 

kilpailuviranomaisilla käytettävissä. 

4.2 Essential facilities -doktriinin kriteerien soveltuminen dataan 

4.2.1 Datan korvaamattomuus 

Datan korvaamattomuus riippuu kyseisen toimialan ominaispiirteistä. Esimerkiksi mainos-

alan ominaispiirteistä johtuen on vaikea perustella, miksi data ei olisi kyseisellä alalla kor-

vattavissa vaihtoehtoisilla menetelmillä. Käyttäjille tarjottavissa palveluissa kysymyksen 

tarkempi arviointi tulee kuitenkin ajankohtaiseksi.195 Datan korvaamattomuutta voidaan tar-

kastella Qin mukaan kolmen kysymyksen avulla: 196 

1. Onko datan keräämiselle tai kahdentamiselle tekninen, lainsäädännöllinen tai talou-

dellinen este? 

EUT on arvioinut muun muassa Oscar Bronner -tapauksessa toimintaedellytyksen korvaa-

mattomuutta siitä näkökulmasta, onko toimittamista pyytävällä taholla tekninen, lainsäädän-

nöllinen tai taloudellinen este vaihtoehtoisen ratkaisun kehittämiseksi.197 Kysymykseen ei 

voida vastata datan osalta tyhjentävästi, mutta ison datamäärän toisintaminen voi olla vai-

keaa toisin kuin yksittäisen datan. Lopulliseen arvioon vaikuttaa, onko datamassan toisinta-

minen taloudellisesti mahdollista ottaen huomioon datan tuoreuden ja monipuolisuuden sekä 

sen, onko toisintamiselle teknisiä tai lainsäädännöllisiä esteitä. Dataa hyödyntävillä toi-

mialoilla juuri suuren datamassan käyttäminen on liiketoiminnan oleellinen edellytys, joten 

korvaamattomuus voi tulla hyvin kyseeseen, mikäli vaadittavan datan kerääminen ei ole käy-

tännössä mahdollista.198 Taloudellisesta näkökulmasta on huomattava, että keräämisen kus-

tannukset ja käytettävyyden kestävyys voivat vaihdella datan luonteesta riippuen.199 

Oscar Bronner -tapauksessa EUT katsoi, ettei korvaamattomuuden osoittamiseksi riitä se, 

että vaihtoehtoisen valtakunnallisen kotiinkantojärjestelmän perustaminen olisi jaettavien 

päivälehtien pienen levikin vuoksi taloudellisesti kannattamatonta. Jotta korvaamattomuus 

tulisi EUT:n mukaan kyseeseen, tulisi tällaisen vaihtoehtoisen järjestelmän perustamisen 

 
195 Qi 2019, s. 187. 
196 Ibid., s. 187. 
197 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohta 44. 
198 Qi 2019, s. 187. 
199 Jones et al. 2019, s. 15–16. 
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olla taloudellisesti kannattamatonta vastaavansuuruisen levikin omaavien päivälehtien jaka-

miseksi.200 Vaihtoehtoisen datan keräämisen taloudellinen kannattamattomuus pienen yh-

tiön näkökulmasta ei näin ollen välttämättä riitä osoitukseksi datan korvaamattomuudesta, 

vaan datan keräämisen tulisi olla taloudellisesti kannattamatonta vastaavan kokoiselle yhti-

ölle. Drexl on katsonut, että tällöin voitaisiin tehdä tulkinta, jonka mukaan teknisesti ja lain-

säädännöllisesti vapaasti saatavilla oleva data ei täyttäisi korvaamattomuusvaatimusta. Da-

tan korvaamattomuutta voitaisiin hänen mukaansa kuitenkin perustella helpommin aloilla, 

joilla verkostovaikutuksilla on merkittävä vaikutus eikä vastaavanlaatuisen ja -laajuisen da-

tan kerääminen ole mahdollista.201 Nähdäkseni Oscar Bronner -tapauksen perusteluista ei 

tulisi tässä yhteydessä tehdä dataan ulottuvia yleistyksiä, sillä datan kohdalla on huomioitava 

digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet. Keskittymisefektistä johtuen vastaavankokoisia 

yhtiöitä ei välttämättä ole markkinoilla, eikä useammalle isolle yritykselle olisi verkostovai-

kutuksista johtuen edes tilaa. Tällöin yrityksen koon huomioiminen taloudellista kannatta-

vuutta arvioitaessa johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen pienempien yritysten ja mahdol-

lisesti lopulta myös kuluttajien näkökulmasta. Qin toinen kysymys koskien datan korvaa-

mattomuutta liittyy vaihtoehtojen mahdollisuuteen: 

2. Onko olemassa olevalle datalle potentiaalista tai todellista vaihtoehtoa? 

Toiseen kysymykseen vastaaminen vaatii myös perusteellista arviota vaihtoehtoisista mene-

telmistä, eikä siihen voida vastata tyhjentävästi tietämättä tarkkoja yksityiskohtia. Vaikka 

yhtiöllä ei olisi pääsyä tiettyyn dataan, voi vastaavan datan kerääminen olla mahdollista 

omatoimisesti.202 Dataa voidaan käyttää moneen kertaan ja eri tarkoituksiin eri yritysten toi-

mesta. Näin ollen dataa ei voida korvattavuuden osalta verrata esimerkiksi rautateihin tai 

muihin fyysisiin infrastruktuureihin, joihin EFD:tä on perinteisesti sovellettu.203 Korvaavan 

rautatien rakentaminen Saint Louisiin olisi ollut maantieteellisten olosuhteiden vuoksi käy-

tännössä vaikeaa tai mahdotonta, mutta vastaavanlaisen datamassan keräämiseen on kaikilla 

mahdollisuus. Lisäksi dataa on laajasti saatavilla, mikä puoltaa sitä, ettei dataa voida lähtö-

kohtaisesti pitää korvaamattomana.204 Dataa ei tule kuitenkaan pitää julkishyödykkeenä, 

 
200 Asia C-7/97, Oscar Bronner (ECLI:EU:C:1998:569), kohdat 45–46. 
201 Drexl 2017, s. 282, kohdat 134–135. Drexl on myös tunnistanut digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet 
erityisesti verkostovaikutusten osalta. Datan korvaamattomuutta voitaisiin hänen mukaansa perustella helpom-
min aloilla, joilla verkostovaikutuksilla on vahva vaikutus, eikä vastaavan datajoukon kerääminen ole mahdol-
lista. 
202 Qi 2019, s. 187. 
203 Schepp – Wambach 2016, s. 121. 
204 Krämer et al. 2020, s. 28. 
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sillä yksittäisillä yrityksillä voi olla hallussaan huomattava määrä dataa, johon muilla ei ole 

pääsyä. Tällaisissa tilanteissa kilpailijoiden pääsy markkinoille voi estyä tai vaikeutua, mikä 

puoltaa näkemystä datan korvaamattomuudesta.205 Qin kolmas kysymys liittyy datan mer-

kittävyyteen relevanteilla markkinoilla: 

3. Onko datalla tietyllä markkinalla olennainen vaikutus kilpailuun vai onko se vain 

yksi kilpailueduista?  

Arvioitaessa kolmatta kysymystä tulee huomata, ettei ole riittävää, että data on olennainen 

toimintaedellytys vain tietylle kilpailijalle, vaan sen olennaisuuden on koskettava koko 

markkinaa.206 Tästä voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että datalla voi olla olennainen 

vaikutus kilpailuun, mikäli sen vaikutus ulottuu koko markkinalle.  

Lisäksi datan korvaamattomuutta voidaan lähestyä datan jalostusasteen näkökulmasta. Krä-

mer et al. ovat tunnistaneet datalle neljä eri jalostusastetta: 

1. raakadata, joka on itse kerätty tai hankittu datan jälkimarkkinoilta; 

2. jäsennelty data; 

3. algoritmien avulla jäsennellystä datasta saatu tieto; ja 

4. tähän tietoon perustuvat parannukset tuotteisiin ja palveluihin.207 

Korkeammilla jalostusasteilla datan omistajalta on vaadittu alempia tasoja merkittävämpiä 

investointeja, jolloin tämän omaisuuden suojelemiselle on suurempi intressi. Krämer et al. 

ovat katsoneet, että korkeammilla jalostusasteilla data voisi saada jopa immateriaalioikeu-

dellista suojaa.208 Datan asemaa suhteessa EFD:hen ei ole näin ollen mahdollista arvioida 

yleisellä tasolla, vaan arviointi tulisi tehdä erikseen jokaisen jalostusasteen kohdalla. Eri ja-

lostusasteiden ja toimittamisvelvollisuuden välillä joudutaan punnitsemaan vastakkaisten in-

tressien välillä. Esimerkiksi raakadatan kohdalla omaisuuden suojelemiselle ei ole yhtä mer-

kittävää tarvetta kuin korkeamman jalostusasteen datalle. Raakadataa ei voida kuitenkaan 

pitää samalla tavalla korvaamattomana kuin korkeamman jalostusasteen dataa. Jalostusas-

teen noustessa intressit kääntyvät kuitenkin toisinpäin, sillä datan omistajan tarve suojata 

omaisuuttaan on suurempi, mutta dataa voidaan EFD:n näkökulmasta herkemmin pitää kor-

vaamattomana. 

 
205 Schepp – Wambach 2016, s. 121. 
206 Qi 2019, s. 188 ja Colangelo – Maggiolino 2017, s. 13. 
207 Krämer et al. 2020, s. 27. 
208 Ibid., s. 27. 
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Samanlaiseen tulkintaan on nähdäkseni mahdollisuus myös big datan kohdalla. Big datalla 

tarkoitetaan suurta datamassaa, jota voidaan hyödyntää tuotteiden ja palveluiden kehittämi-

sessä.209 Kyse on näin ollen pohjimmiltaan datasta, joten selkeän erottelun tekeminen datan 

ja big datan välillä EFD:n kontekstissa olisi keinotekoista. Big datassa voidaan kuitenkin 

nähdä samanlaisia piirteitä kuin korkeamman jalostusasteen datassa, sillä sen käyttöarvo voi 

olla merkittävämpi kuin pienen datamäärän. Päätelmä ei kuitenkaan ole aivan suoraviivai-

nen, sillä datan arvoon voidaan katsoa vaikuttavan yhtäältä sen määrä ja toisaalta sen laatu, 

koska yksi big datan ominaispiirteistä on sen vaihtelevuus. Voidaan kuitenkin ajatella, että 

datan määrän kasvaessa joudutaan samanlaisen punninnan eteen kuin sen laadun kasvaessa. 

Pientä datamäärää ei voida samalla tavalla pitää korvaamattomana kuin suurta datamassaa, 

mutta suuren datamassan omistajalla on myös suurempi intressi pitää data omana kilpai-

luetunaan. Big datan kasvava merkitys digitaalisilla markkinoilla huomioiden katson, että 

korvaamattomuusarvioinnissa tulisi huomioida sekä datan jalostusaste että sen määrä, jotta 

jakamisen vaikutukset kyetään asiallisesti tunnistamaan. 

4.2.2 Uuden tuotteen -vaatimus ja toimittamisesta kieltäytymisen vaikutukset innovaatiolle 

Uuden tuotteen -vaatimus on EFD:n mukaisessa arvioinnissa käytetyistä neljästä kriteeristä 

epäselvin, mutta suhteessa dataan myös mielenkiintoisin. Kriteerille on EUT:n, EUYT:n ja 

komission toimesta hieman erilaisia määritelmiä, ja EUYT ja komissio ovat arvioineet toi-

mittamisesta kieltäytymisen vaikutuksia laajemmin suhteessa innovaation ja teknologisen 

kehityksen estymiseen. Digitaalisilla markkinoilla juuri kilpailuoikeudellisten toimenpitei-

den vaikutukset innovaatioon ovat tärkeässä roolissa. Toimintaedellytyksen tarjoamisesta 

kieltäytymisellä voi olla kielteinen vaikutus innovaatiolle. Arvioitaessa on punnittava, mitä 

taloudellisia ja innovaatioon liittyviä vaikutuksia on yhtäältä toimintaedellytyksen jakami-

sella ja toisaalta jakamisesta kieltäytymisellä. Kieltäytyminen voi vaikeuttaa uusien kilpai-

lijoiden pääsyä markkinoille ja näin ollen hidastaa uusien innovaatioiden toteutumista. Ja-

kamisella voi kuitenkin olla myös kielteisiä vaikutuksia innovaatiolle, sillä esimerkiksi 

Googlelle vahvasta markkina-asemasta kiinnipitäminen on luonut edellytykset moniin inno-

vaatioihin.210 Kokkoris on katsonut, että Google on esimerkiksi onnistunut kehittämään ha-

kukonepalveluaan kuluttajia hyödyttävästi siten, että käyttäjät pystyvät nykyisin saamaan 

suoran vastauksen kysymykseensä sen sijaan, että palvelu tarjoaisi vain linkin, jonka kautta 

vastaus olisi mahdollista saada.211 Tämän lisäksi Google on laajentanut hakukonepalvelunsa 

 
209 Moore – Tambini 2018, s. 28. 
210 Qi 2019, s. 188 ja Kokkoris 2017, s. 323. 
211 Kokkoris 2017, s. 315 ja 322. 
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kattamaan esimerkiksi karttoja (Google Maps) ja tieteellisiä artikkeleita (Google Scholar). 

Datan jakaminen kilpailijoiden kanssa voisi johtaa innovaatiokannustimen katoamiseen ja 

kilpailun heikkenemiseen. Arvioitaessa datan suhdetta EFD:hen tulisi punnita niitä vaiku-

tuksia kilpailulle, joita datan jakamisella ja jakamatta jättämisellä on. 

Vaikka isoilla teknologiayhtiöillä on vahva markkina-asema, ei toimintaedellytysten jaka-

mista kilpailijoiden kanssa voida pitää itseisarvona, vaan se vaatii tapauskohtaista punnintaa. 

Punninnassa voidaan mielestäni nähdä taustalla kilpailuoikeuden perimmäisten periaattei-

den vaikutus erityisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan. Vahva markkina-

asema ei automaattisesti merkitse kilpailun ja kuluttajien aseman heikentymistä. Kilpailija 

voi helposti innovatiivisella ja usein monimutkaisella teknologia-alalla perustella hyödyntä-

vänsä dataa uusien teknologioiden tai tuotteiden kehittämiseen. Perusteluiden arvioinnin vai-

keus voi kuitenkin johtaa vapaamatkustusefektiin, jossa kilpailijat pääsevät hyödyntämään 

vahvemmassa asemassa olevan yrityksen dataa liiketoiminnassaan, mikä ei välttämättä 

johda uuden tuotteen kehittämiseen. Tätä voidaan pitää EFD:n taustalla olevan pyrkimyksen 

vastaisena.212  

Drexl on epäileväinen uuden tuotteen -vaatimuksen relevanssista datan kohdalla, sillä EUYT 

huomautti Microsoft-tapauksessa, että vaatimusta on sovellettu ainoastaan immateriaalioi-

keuksien käyttöä koskevissa tapauksissa, eikä sitä tulisi pitää toimittamisesta kieltäytymistä 

arvioitaessa yleisenä kriteerinä. Data ei matalammilla jalostusasteilla saa immateriaalioikeu-

dellista suojaa, joten tällaisessa tapauksessa kriteeri voisi Drexlin mukaan soveltua ainoas-

taan liikesalaisuuksiin perustuvan suojan pohjalta. EU:n tuomioistuimet eivät ole kuitenkaan 

vielä arvioineet liikesalaisuuksien suhdetta uuden tuotteen -vaatimukseen, joten tähän tul-

kintaan liittyy vielä epävarmuuksia.213 Datan epäselvän oikeudellisen aseman ei tulisi kat-

soakseni estää uuden tuotteen -vaatimuksen soveltumista dataan, vaikka tähän vielä vaadi-

taan tuomioistuimen vahvistus. EUYT esitti Microsoft-tapauksessa toteamuksen, joka koh-

distui aikaisempaan oikeuskäytäntöön, mutta EUYT ei perusteluissaan kategorisesti rajannut 

vaatimuksen soveltumista muissa yhteyksissä. Myös Graef on katsonut, ettei uuden tuotteen 

-vaatimuksen sivuuttamiselle muissa kuin immateriaalioikeuksiin liittyvissä tapauksissa ole 

vakuuttavaa taloustieteellistä perustetta, sillä kuluttajille haitallisia vaikutuksia voi ilmetä 

 
212 Qi 2019, s. 188. 
213 Drexl 2017, s. 283, kohta 139. 
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myös muiden kuin immateriaalioikeuksilla suojattujen omaisuuserien kohdalla.214 Innovaa-

tiolla on keskeinen rooli datataloudessa, joten uuden tuotteen -vaatimus tai sen laajemmat 

versiot olisivat hyödyllisiä työkaluja arvioitaessa toimittamisesta kieltäytymisen vaikutuksia 

kilpailulle datan näkökulmasta. 

EUYT:n Microsoft-tapauksessa esittämä teknologisen kehityksen huomioon ottava laajempi 

uuden tuotteen -vaatimus sekä komission kuluttajille aiheutuvaa haittaa tarkasteleva kriteeri 

madaltavat kynnystä soveltaa EFD:tä dataan. Krämer et al. ovat lisäksi katsoneet, ettei sup-

pea uuden tuotteen -vaatimus edes toimisi dataa hyödyntävillä markkinoilla, vaan sen sijaan 

tilannetta tulisi arvioida yleisemmällä tasolla juuri kuluttajille aiheutuvan haitan näkökul-

masta.215 Datatalouden yhtenä piirteenä on, että yhteen tarkoitukseen kerätty data voi osoit-

tautua arvokkaaksi eri toimialalla toimivalle yritykselle toisessa tarkoituksessa.216 Näin ol-

len arvioinnin kannalta oleellinen uusi tuote ei välttämättä ole vielä tiedossa, joten uuden 

tuotteen -vaatimukseen perustuva arviointi olisi hyvin spekulatiivista.217 Näkisin, ettei datan 

kohdalla ole tarvetta tehdä eroa EUYT:n ja komission hyödyntämien määritelmien välillä, 

sillä molemmat ottavat huomioon toimittamisesta kieltäytymisen vaikutukset innovaatiolle 

riittävän yleisellä tasolla ilman vaatimusta tietyn uuden tuotteen määrittämisestä. 

4.2.3 Kilpailun poistuminen johdannaisilla markkinoilla 

Krämer et al. ovat katsoneet, että kilpailun poistumisen arvioiminen on erityisen vaikeaa 

datan kohdalla. Big dataan ja tekoälyyn liittyvälle toiminnalle on ominaista kerätä isoja mää-

riä dataa ilman, että sen sisältöä tai käyttötarkoitusta välttämättä tiedetään etukäteen, mikä 

vaikeuttaa merkityksellisten markkinoiden määrittämistä. Epävarmuus datan käyttötarkoi-

tuksesta voi johtaa tilanteisiin, joissa datan omistaja ei ole valmis jakamaan dataa, vaikka 

jakamista pyytävä yritys ei olisi datan omistajan kilpailija. Datan toimittamisesta kieltäyty-

minen voi näin ollen johtaa kilpailun poistumiseen esimerkiksi markkinalla, jota ei olla vielä 

määritetty tai jota ei ole olemassa.218 

 
214 Graef 2019, s. 68–69. 
215 Krämer et al. 2020, s. 29. 
216 Drexl 2017, s. 282, kohta 136. 
217 Krämer et al. 2020, s. 29. 
218 Ibid., s. 28. 



 
 

44 
 

EUT on oikeuskäytännössään arvioinut kilpailun poistumista johdannaisten markkinoiden 

näkökulmasta.219 Arvioinnin mukaan määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tu-

lisi olla aktiivinen samoilla markkinoilla kuin toimittamista pyytävän yrityksen. Datan mo-

nipuoliset käyttötarkoitukset huomioiden myös toimijoilla, jotka eivät ole aktiivisia samoilla 

markkinoilla kuin datan omistaja, voi olla tarve hyödyntää tätä dataa toiminnassaan. Drexlin 

mukaan vaatimus aktiivisuudesta samoilla markkinoilla rajaisi pääsääntöisesti esimerkiksi 

liiketoimintaa harjoittamattomat julkiset toimijat EFD:n soveltamisalan ulkopuolelle.220 

Oman haasteensa arviointiin tuo myös se, että datan omistaja ei välttämättä ole aktiivinen 

johdannaisilla markkinoilla pyynnön hetkellä, mutta sillä voi olla intressi laajentaa toimin-

taansa tälle markkinalle myöhemmin.221 Nähdäkseni tämä seikka on relevantti erityisesti 

isojen teknologiayhtiöiden kohdalla, jotka toimivat samanaikaisesti useilla eri markkinoilla 

ja pyrkivät jatkuvasti laajentamaan uusille markkinoille. EUT ei tosin arvioinut toimittami-

sesta kieltäytymisen vaikutuksia kilpailulle johdannaisilla markkinoilla Huawei-tapauk-

sessa, joten aktiivisuutta johdannaisilla markkinoilla ei voida pitää täysin ehdottomana vaa-

timuksena toimittamisesta kieltäytymistä koskevissa tapauksissa.222 Drexl on kuitenkin kat-

sonut, ettei essentiaalipatentteja koskevasta Huawei-tapauksesta voida sen erityispiirteet 

huomioiden tehdä varmuudella dataan ulottuvia johtopäätöksiä.223 

4.2.4 Objektiivisen perustelun puuttuminen 

Schweitzer et al. ovat katsoneet, että toimittamisesta kieltäytymistä voitaisiin pitää datan 

kohdalla määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä matalammalla kynnyksellä kuin im-

materiaalioikeuksien ja fyysisten infrastruktuurien kohdalla. Tämä koskisi erityisesti dataa, 

joka on syntynyt sivutuotteena ilman merkittäviä investointeja.224 Tämän näkemyksen voi-

daan katsoa olevan yhteydessä objektiivisen perustelun puuttumiseen. Mikäli datan kerää-

minen ei ole vaatinut merkittäviä panostuksia, on sen omistajan vaikeampi perustella kiel-

täytymistä kuin esimerkiksi investointeja vaatineen junaverkoston kohdalla. Tämä on yhtey-

dessä myös datan jalostusasteeseen ja korvaamattomuuden vaatimukseen. Yhtäältä sivutuot-

teena syntyneen matalan jalostusasteen raakadatan toimittamisesta kieltäytymistä on työlästä 

perustella objektiivisesti, mutta toisaalta toimittamista vaativan tahon on vaikeaa osoittaa, 

 
219 Ks. yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio (ECLI:EU:C:1995:98), kohta 29. 
Esimerkiksi Magill-tapauksessa EUT arvioi toimittamisesta kieltäytymisen vaikutuksia juuri televisio-ohjel-
malehtien markkinoilla, jotka olivat tapauksessa johdannaiset markkinat. 
220 Drexl 2017, s. 282 ja 284, kohdat 136 ja 140. 
221 Krämer et al. 2020, s. 28. 
222 Asia C-170/13, Huawei (ECLI:EU:C:2015:477). 
223 Drexl 2017, s. 282–283, kohdat 137–138. 
224 Schweitzer et al. 2018, s. 5–6. 
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että korvaamattomuusvaatimus tällaisen datan kohdalla täyttyisi. Vastaava punninta voi tulla 

eteen myös arvioitaessa voidaanko jakamisesta kieltäytymistä perustella yhtäältä pienen da-

tajoukon ja toisaalta big datan kohdalla. Kieltäytymisen objektiivinen perusteleminen ei 

välttämättä ole yksinkertaista myöskään korkeamman jalostusasteen datan kohdalla. Tällai-

nen data voi saada immateriaalioikeudellista suojaa, mutta EUYT on Microsoft-tapauksessa 

katsonut, ettei immateriaalioikeudellista suojaa voida pitää objektiivisena perusteluna kiel-

täytymiselle. Mikäli tällainen suoja riittäisi objektiiviseksi perusteluksi, ei oikeuskäytän-

nössä vahvistettua poikkeusta voitaisi koskaan soveltaa.225 

Datan jakaminen EFD:n perusteella tulisi lähtökohtaisesti kyseeseen tilanteessa, jossa joh-

dannaisella markkinalla toimiva yritys pyytää pääsyä määräävässä markkina-asemassa ole-

van yrityksen omistamaan dataan. Tämä yritys ei välttämättä ole kuitenkaan määräävässä 

markkina-asemassa näillä johdannaisilla markkinoilla. Tällöin objektiivisena perusteluna 

voi toimia myös se, että toiminnalla on kilpailua edistävä vaikutus markkinalla, jolla yritys 

on määräävässä markkina-asemassa, mutta mahdollisesti kilpailua rajoittava vaikutus joh-

dannaisella markkinalla, jolla yritys ei ole määräävässä markkina-asemassa. Englannin ja 

Walesin High Court of Justice päätyi vuonna 2016 tällaiseen tulkintaan Streetmap-tapauk-

sessa, jossa arvioitiin Googlen toiminnan vaikutuksia kilpailulle, kun Google oli nostanut 

oman karttapalvelunsa näkyvälle paikalle hakukonepalvelunsa hakutuloksissa. Googlen kat-

sottiin tuolloin olevan määräävässä markkina-asemassa hakukonepalveluiden markkinalla, 

muttei karttapalveluiden markkinoilla.226 Tuomioistuin on perusteluissaan viitannut myös 

Post Danmark -tapaukseen, jossa EUT katsoi, että toiminnan syrjäyttävä vaikutus ”voidaan 

tasoittaa tai jopa poistaa tehokkuuseduilla, jotka koituvat myös kuluttajan eduksi”.227 Street-

map-tapaus puoltaa myös sitä, että kilpailuvaikutusten arviointia ei tulisi rajoittaa digitaali-

silla markkinoilla ainoastaan johdannaisille markkinoille, sillä toiminnan vaikutukset voivat 

olla kokonaisuutena kilpailua edistäviä, vaikka sillä voi olla myös kilpailua rajoittavia vai-

kutuksia johdannaisilla markkinoilla. 

4.3 Essential facilities -doktriinin muokkaaminen digitaalisille markkinoille 

4.3.1 Essential facilities -doktriinin muokkaamista koskevat ehdotukset 

Arvioitaessa, voidaanko datan jakamisesta kieltäytymistä pitää määräävän markkina-aseman 

väärinkäyttönä, on oikeuskirjallisuudessa pääsääntöisesti arvioitu EFD:n suhdetta dataan. 

 
225 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio (ECLI:EU:T:2007:289), kohta 690. 
226 England and Wales High Court, Streetmap.EU Ltd v Google Inc. & Ors, [2016] EWHC 253 (Ch) (12 Feb-
ruary 2016), kohta 98. 
227 Asia C-209/10, Post Danmark I (ECLI:EU:C:2012:172), kohta 41. 
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EFD:n soveltaminen digitaalisilla markkinoilla ei ole kuitenkaan saumatonta, sillä doktriini 

on kehitetty ennen digitaalisten markkinoiden syntymistä, joten markkinoiden erityispiirteitä 

ei ole siinä kyetty ottamaan huomioon.228 Mikäli datan jakamisvelvollisuutta arvioitaisiin 

tiukasti EFD:n perusteella huomioimatta digitaalisten markkinoiden ominaisuuksia, voitai-

siin arvioinnissa päätyä lopputulokseen, joka ei olisi markkinoiden toimivuuden kannalta 

optimaalinen. EUT:n oikeuskäytäntöön perustuva kriteeristö antaa kuitenkin arvioinnille toi-

mivan perustan, jonka pohjalta voidaan pohtia, miten doktriinia voitaisiin muokata digitaa-

lisille markkinoille soveltuvammaksi. Näitä mahdollisuuksia on arvioitu kunkin neljän kri-

teerin kohdalla erikseen, mutta muun muassa Graef 229ja Crémer et al.230 ovat pohtineet ko-

konaisvaltaisemmin, miten doktriini saataisiin toimivammaksi digitaalisilla markkinoilla. 

Graef on lähestynyt asiaa kevyemmin pohtimalla EFD:n nykyisten kriteerien muokkaamista, 

kun taas Crémer et al. ovat lähteneet rakentamaan uutta kriteeristöä, jossa on kuitenkin ha-

vaittavissa vaikutteita EFD:n mukaisista kriteereistä. 

Graef 

Graefin mukaan EFD:n nykyisissä kriteereissä on erityisesti kaksi kohtaa, jotka vaatisivat 

muokkausta soveltuakseen käytettäviksi digitaalisilla markkinoilla. Ensimmäinen näistä 

koskee kilpailun poistumista johdannaisilla markkinoilla, minkä ongelmakohtia on sivuttu 

aikaisemmin käsiteltäessä kriteerin soveltumista dataan. Kriteerissä on oletuksena, että mää-

räävässä markkina-asemassa oleva yritys on aktiivinen myös johdannaisilla markkinoilla ja 

pyrkii toimittamisesta kieltäytymisellä varaamaan tämän markkinan itselleen. Kriteeri ei täl-

löin tunnista digitaalisille markkinoille tyypillistä piirrettä, jossa yritys ei ole vielä aktiivinen 

näillä markkinoilla, eikä datan jakamisvelvollisuutta voida määrätä. Määräävässä markkina-

asemassa olevalla yrityksellä voi kuitenkin olla kannustin kieltäytyä datan jakamisesta, mi-

käli sen aikomuksena on laajentaa toimintaa myös johdannaisille markkinoille. Voidaankin 

katsoa, että jakamisesta kieltäytymisellä voi olla haitallisempia vaikutuksia, mikäli se estää 

uuden markkinan kehittymisen verrattuna siihen, että kieltäytyminen vain rajoittaisi inno-

vaatiokehitystä jo olemassa olevalla markkinalla. EFD:n tulisi Garefin mukaan näin ollen 

 
228 Cremér et al. 2019, s. 98 ja 100. 
229 Graef 2019. 
230 Crémer et al. 2019. 
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soveltua myös tilanteissa, joissa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ei ole johdan-

naisilla markkinoilla aktiivinen ja kieltäytyminen voi estää uuden markkinan kehittymi-

sen.231 

Toinen muokkaamista vaativa kriteeri on Graefin mukaan uuden tuotteen -vaatimus, jota on 

EU:n oikeuskäytännössä sovellettu vain immateriaalioikeuksien yhteydessä. Kuluttajien 

edulle voi kuitenkin aiheutua haittaa, vaikka toimintaedellytys ei saisi immateriaalioikeudel-

lista suojaa. Graefin mukaan kriteerin tulisi soveltua toimittamisesta kieltäytymistä koske-

viin tapauksiin yleisesti, mikäli markkinalla on ulkoisia markkinahäiriöitä. Kilpailijoilla ei 

esimerkiksi välttämättä ole mahdollisuutta tuoda markkinoille uusia tuotteita verkostovaiku-

tusten tai vaihtokustannusten vuoksi. Näin ollen uuden tuotteen -vaatimusta tulisi arvioida 

tilanteissa, joissa markkinalla on havaittavissa ulkoisia markkinahäiriöitä sen sijaan, että 

merkityksellisenä tekijänä olisi toimintaedellytyksen saama immateriaalioikeudellinen 

suoja. Mikäli ulkoisia markkinahäiriöitä ei olisi käsillä, voitaisiin toimittamisvelvollisuutta 

arvioitaessa luopua uuden tuotteen -vaatimuksen käytöstä. Graef on katsonut kriteerin ylei-

sen soveltamisen markkinatilanteesta riippuen olevan parempi vaihtoehto oikeusvarmuuden 

kannalta kuin se, että kriteeriä sovellettaisiin eri tavalla riippuen omaisuuserän oikeudelli-

sesta asemasta. 232  

Crémer et al. 

Crémer et al. ovat katsoneet, että tilanteissa, joissa markkinoiden keskittyminen johtaa myös 

datan keskittymiseen, olisi markkinoille pääsyn takaamiseksi hyödyllistä asettaa määrää-

vässä markkina-asemassa olevalle yritykselle velvollisuus datan jakamiseen. EFD:n sovel-

tamiskriteerit ovat kuitenkin korkeat, eikä doktriinia ole suunniteltu digitaalisille markki-

noille. Fyysisille infrastruktuureille ja immateriaalioikeuksille on yleensä selkeät ennakoita-

vissa olevat käyttötarkoitukset, joten jakamiselle on helpompi määrittää kaikkiin tilanteisiin 

soveltuvat säännöt. Dataa voidaan käyttää moninaisempiin tarkoituksiin, joten samanlaisten 

standardinomaisten kriteerien hyödyntäminen ei ole tarkoituksenmukaista.233 Yhtäältä datan 

jakamisvelvollisuutta ei voida välttämättä määrätä, vaikka tälle olisi tarvetta kilpailun edis-

tämiseksi. Toisaalta doktriinin soveltamiskynnyksen madaltaminen datan kohdalla voisi joh-

taa kilpailun kannalta kokonaisuutena tarkasteltuna negatiiviseen lopputulokseen. Datan oi-

keudellinen asema on vielä kansallisissa sekä EU:n lainsäädännössä epäselvä, sillä data ei 

 
231 Graef 2019, s. 66–68. 
232 Ibid., s. 68–71. 
233 Crémer et al. 2019, s. 98–99 
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automaattisesti saa immateriaalioikeuksiin tai liikesalaisuuteen perustuvaa suojaa. Näin ol-

len SEUT 102 artiklan tulkintaa tulisi lähestyä tavalla, joka huomioi datan ominaisuudet 

paremmin. Datan omistajan tulisi olla ensinnäkin portinvartijan asemassa ja toiseksi datan 

jakamista koskevat pyynnöt tulisi pyrkiä jollain tasolla standardisoimaan.234 

Crémer et al. ovat tunnistaneet datan jakamisvelvollisuuden kannalta kaksi kriteeriä, joista 

molemmat sisältävät samoja piirteitä kuin EFD:n mukainen kriteeristö. Ensimmäisessä kri-

teerissä arvioidaan dataan pääsyn korvaamattomuutta tai datan korvattavuutta. Kriteeri on 

pitkälti yhdenmukainen EFD:n korvaamattomuusvaatimuksen kanssa, sillä datan jakamis-

velvollisuutta ei tulisi määrätä, mikäli se ei ole välttämätön kilpailuedellytys kyseisellä 

markkinalla. Datan kohdalla tämän arvioinnin tekeminen on kuitenkin hankalampaa, sillä 

datan tyypistä riippuen sen korvattavuus voi vaihdella. Esimerkiksi käyttäjän vapaaehtoiseen 

luovutukseen perustuvan datan, kuten nimien ja sähköpostiosoitteiden, kerääminen on suh-

teellisen vaivatonta myös omatoimisesti. Näin ollen data muuttuu korvaamattomaksi vasta 

korkeammilla jalostusasteilla, jolloin datan jakaminen on perustellumpaa.235   

Toisessa kriteerissä punnitaan datan jakamisvelvollisuuden vaikutuksia innovaation ja in-

vestoinnin kannustimille. Yleisesti kilpailun kannalta sekä erityisesti digitaalisilla markki-

noilla innovaation ja investointien merkitys on huomattava. Datan jakamisen vaikutusten 

innovaation ja investoinnin kannustimille tulisi näin ollen olla isommat kuin määräävässä 

markkina-asemassa olevalle yritykselle koituvat negatiiviset vaikutukset, jotta jakamiselle 

olisi perusteet.236 Toinen kriteeri muistuttaa pitkälti EFD:n mukaista uuden tuotteen -vaati-

musta, mutta sitä voidaan pitää yleispiirteisempänä ja joustavampana, mikä on oleellista da-

tan käyttötarkoitusten moninaisuuden kannalta. Crémer et al. ovat pitäneet uuden tuotteen -

vaatimusta epätarkoituksenmukaisena datan jakamisen yhteydessä, sillä kriteerin tarkoituk-

sena on suojata määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen innovaatio- ja investoin-

tikannustimia. Näiden kannustimien kokonaisvaltainen katoaminen on kuitenkin epätoden-

näköistä. Lisäksi dataan pääsyn epäämisen markkinoita sulkevat vaikutukset voivat olla kil-

pailun kannalta merkittävämpiä kuin määräävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle 

koituvat haittavaikutukset.237 

 
234 Crémer et al. 2019, s. 99–100. 
235 Ibid., s. 101. 
236 Ibid., s. 105–106. 
237 Ibid., s. 107. 
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4.3.2 Uusi digitaalisille markkinoille soveltuva essential facilities -doktriini 

Graef ja Crémer et al. ovat lähestyneet kriteerien muokkaamista eri näkökulmista. Graef on 

pyrkinyt muokkaamaan nykyisiä kriteerejä toimivammiksi digitaalisille markkinoille, kun 

taas Crémer et al. ovat enneminkin pyrkineet luomaan digitaalisille markkinoille uuden 

oman kriteeristön toimittamisesta kieltäytymistä koskeviin tilanteisiin. Vaikka oikeusvar-

muuden periaate on jäljempänä todetusti kilpailuoikeudessa häilyvämpi kuin EU:n oikeu-

dessa yleisesti, pitäisin nykyisen kriteeristön muokkaamista digitaalisille markkinoille oi-

keusvarmuuden kannalta toimivampana vaihtoehtona. Vanha kriteeristö on edelleen sovel-

lettavissa perinteisissä yhteyksissä, mutta sen rinnalle on syytä kehittää digitaalisille mark-

kinoille soveltuva uusi kriteeristö. 

Kaksi ensimmäistä kriteeriä seuraisivat pitkälti Crémerin et al. esittämää ehdotusta. Ensim-

mäisen kriteerin mukaan arviointi tapahtuisi EFD:n vanhan kriteeristön mukaisesti datan 

korvaamattomuuden näkökulmasta. Datan tulisi näin ollen olla välttämätön kilpailuedellytys 

kyseisellä markkinalla, ja korvaamattomuutta voitaisiin perustella esimerkiksi datan laadulla 

ja/tai laajuudella siten, että laajuusperustelu voisi tulla kyseeseen esimerkiksi big datan koh-

dalla. Välttämättömyys tulee ajankohtaiseksi erityisesti markkinoilla, joilla verkostovaiku-

tukset voivat johtaa yksittäisen yrityksen nousemiseen portinvartijan asemaan.238 Toisena 

kriteerinä arvioitaisiin jakamisvelvollisuuden vaikutuksia innovaation ja investointien kan-

nustimille. Näin ollen uuden tuotteen -vaatimuksesta luovuttaisiin digitaalisilla markki-

noilla. Uuden tuotteen -vaatimusta on oikeuskäytännössä sovellettu immateriaalioikeudel-

lista suojaa saavien omaisuuserien yhteydessä.239 Datan oikeudelliseen asemaan liittyy kui-

tenkin vielä epäselvyyksiä, mikä puoltaa oman irrallisen kriteerin kehittämistä. Lisäksi digi-

taalisten markkinoiden ominaispiirteisiin kuuluu, että datan tulevaisuuden käyttötarkoituk-

set eivät ole välttämättä selvillä, eikä konkreettista uutta tuotetta ole vielä tiedossa.240 Dy-

naamisilla digitaalisilla markkinoilla innovaatio- ja investointivaikutukset tulisi kuitenkin 

kyetä ottamaan huomioon.   

Kolmatta kriteeriä, eli kilpailun poistumista johdannaisilla markkinoilla, muokattaisiin 

Graefin ehdotuksen mukaisesti siten, että kriteeriä sovellettaisiin yleisesti ja edellyttämättä, 

että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys on aktiivinen johdannaisilla markkinoilla. 

Datan moninaiset käyttötarkoitukset asettavat haasteita myös EFD:n kolmannen kriteerin 

 
238 Drexl 2017, s. 282, kohdat 134–135. 
239 Ibid., s. 283, kohta 139. 
240 Krämer et al. 2020, s. 29. 
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yhteydessä, sillä samalla datalla voi olla arvoa yrityksille, jotka toimivat eri markkinoilla.241 

Datan jakamisesta kieltäytymisen vaikutukset voivat kohdistua myös markkinaan, jota ei ole 

vielä edes syntynyt.242 Lisäksi on mahdollista, että jakamisesta kieltäytyminen on objektii-

visesti perusteltavissa, mikäli siitä koituu hyötyjä markkinalla, jolla jakamisesta kieltäytynyt 

yritys on määräävässä markkina-asemassa. Näin ollen kilpailuvaikutusten arvioinnin rajaa-

minen johdannaisiin markkinoihin ei ole perusteltua. Neljäntenä kriteerinä arvioitaisiin 

EFD:n mukaisesti, onko toimittamisesta kieltäytymiselle objektiivista perustetta. Objektii-

visen perustelun yhteydessä on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi datan jalostusasteeseen 

ja määrään. Punnintaa käydään tällöin korvaamattomuuden kriteerin ja objektiivisen perus-

telun välillä. Tämä punninta voi osoittautua haastavaksi, mutta perusteita kriteeristä luopu-

miselle ei nähdäkseni ole. Kriteerien avulla pyritään käytännössä simuloimaan kaksi vaihto-

ehtoista tilannetta, eli tilanne, jossa velvollisuus datan jakamiseen määrätään, sekä tilanne, 

jossa velvollisuutta ei määrätä. Näistä vaihtoehdoista pyritään löytämään se, joka vastaa pa-

remmin kilpailuoikeuden tavoitteisiin. 

Graefin näkemys, jonka mukaan voidaan pitää ongelmallisena kriteerien soveltamista eri 

tavoin riippuen omaisuuserästä, on perusteltu. Yhteisen kriteeristön rakentaminen niin digi-

taalisille markkinoille kuin esimerkiksi fyysisille infrastruktuureille olisi käytännössä kui-

tenkin digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet huomioon ottaen hankalaa. Oikeuskäytän-

nössä kehitettyä doktriinin kriteeristöä ei olisi perusteltua muokata niiden omaisuuserien 

kohdalla, joihin doktriinia on jo sovellettu. Koska nykyisen kriteeristön soveltaminen digi-

taalisilla markkinoilla ei edellä esitetysti olisi myöskään toimiva ratkaisu, pidän muokatun 

kriteeristön soveltamista perusteltuna digitaalisilla markkinoilla. Kriteeristön muokkaamista 

ja siitä seuraavia velvollisuuksia voidaan pitää teknologiayhtiöiden näkökulmasta ennakoi-

mattomana, joten doktriinin muokkaamiselle olisi voitava esittää perusteltu oikeutus. Seu-

raavassa alaluvussa käsitellään, miten tämä muokkaaminen voisi olla oikeutettavissa oikeus-

politiikasta ja taloustieteestä johdetuin perustein. 

4.4 Kilpailupolitiikan suhde datan jakamiseen 

4.4.1 Politiikan ja periaatteiden suhde kilpailuoikeudessa 

Kilpailuoikeuden säännöt ja työkalut on kehitetty ennen digitaalisten markkinoiden synty-

mistä. Vanhojen sekä uusien kilpailuoikeudellisten menetelmien soveltaminen teknologia-

 
241 Drexl 2017, s. 282 ja 284, kohdat 136 ja 140. 
242 Krämer et al. 2020, s. 28. 
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yhtiöihin voi vaatia päätöksentekijöiltä oikeudellista akrobatiaa. Komission kilpailuoikeu-

delliset ratkaisut ovat ajoittain olleet yllättäviä, mistä muun muassa Google Shopping -tapaus 

toimii hyvänä ja tuoreena esimerkkinä. Yllättävyyden taustalla ovat osaltaan kilpailuoikeu-

den joustavat säännöt, jotka antavat päätöksentekijälle huomattavasti harkintavaltaa ja mah-

dollistavat kilpailupoliittisten tavoitteiden ottamisen huomioon päätöksenteossa toisinaan 

oikeusvarmuuden kustannuksella.243 

Kilpailuoikeutta lähestytään usein taloustieteellisin menetelmin ja tehokkuusperiaatetta nou-

dattaen. Oikeusjärjestelmän stabiliteetilla ja ennustettavuudella on kuitenkin tärkeä rooli 

EU-oikeudessa. Tehokkuuden ja oikeusvarmuuden periaatteet ovat kilpailuoikeudessa usein 

jännitteisessä tilassa, sillä tehokkuusperiaatteen yhteydessä korostetaan kilpailupoliittisia ta-

voitteita, kun taas oikeusvarmuuden periaate linkittyy oikeuden syvempiin tasoihin. Muilla 

oikeudenaloilla EUT on huomioinut periaatteita monipuolisemmin ja tasapainoisemmin 

kiinnittäen enemmän huomiota esimerkiksi oikeusvarmuuteen.244  

Periaatteiden ja politiikan merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa on käyty oikeus-

kirjallisuudessa laajasti keskustelua. Esimerkiksi Dworkin on katsonut, että oikeudellisen 

päätöksenteon tulisi pohjautua periaatteisiin eikä politiikkaan, vaikka politiikalla on voinut 

olla vaikutusta sovellettavaan tekstiin.245 Dworkinin näkemystä on Ukkolan mukaan kuiten-

kin laajasti kritisoitu oikeuskirjallisuudessa.246 Esimerkiksi Hartin mukaan poliittisten näkö-

kantojen ja päätöksen yhteiskunnallisten vaikutusten huomioiminen on asianmukaista ja 

ajoittain välttämätöntä.247 EU:n oikeusjärjestelmässä periaatteet ja politiikka ovat usein si-

doksissa toisiinsa siten, että poliittiset argumentit ilmaistaan usein periaatteiden kautta ja 

päinvastoin.248 

Raitio on käyttänyt kilpailuoikeudellisia sanktioita esimerkkinä oikeusvarmuuden ja suh-

teellisuusperiaatteen kannalta ongelmallisesta menettelystä, jossa on annettu liian paljon pai-

noarvoa taloudelliselle ja ennaltaehkäisevälle näkökannalle. Tämän vuosituhannen alussa 

sakkojen määrä vakavissa rikkomuksissa saattoi komission ohjeistuksen mukaan olla 1–20 

miljoonaa euroa249, mikä antoi Raition mukaan päätöksentekijälle liian paljon harkintaval-

taa. Samoja ongelmia on yhä havaittavissa kilpailuoikeudellisten sanktioiden yhteydessä, 

 
243 Raitio 2018, s. 481 ja 490–491. 
244 Ibid., s. 488–489. 
245 Dworkin 1986, s. 244. 
246 Ukkola 2018, s. 39. 
247 Hart 1994, s. 141. 
248 Paunio 2013, s. 61–62 ja Moral Soriano 2003, s. 309 ja 322. 
249 Ks. komission suuntaviivat kilpailurikkomuksesta määrättävien sakkojen laskennassa 1998, kohta 1.A. 
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mutta EUYT on lähiaikoina kohtuullistanut komission määräämiä sakkoja, mikä on Raition 

mukaan positiivinen merkki punninnasta periaatteiden välillä.250  

Tutkielmassani tiedostan, että kilpailupolitiikan huomioiminen päätöksenteossa sisältää on-

gelmia erityisesti oikeusvarmuuden periaatteen kannalta. Oikeuspoliittisia argumentteja voi-

daan kuitenkin hyödyntää päätöksenteossa, mikäli päätös ei ole oikeutettavissa vahvempien 

oikeuslähteiden tasolla.251 Päätösten yhteiskunnallisten vaikutusten huomioiminen ei näin 

ollen ole itsessään ongelmallista, mutta kilpailuoikeudessa kilpailupolitiikan tavoitteiden ja 

periaatteiden punninta on usein jäänyt vajavaiseksi. Kilpailupoliittisten tavoitteiden huomi-

oon ottaminen voi mahdollistaa digitaalisten markkinoiden erityispiirteiden huomioimisen 

myös tilanteessa, jossa esimerkiksi oikeusvarmuuden periaatteelle annetaan painoarvoa. 

Näin ollen kilpailupoliittisten tavoitteiden läpikäymistä voidaan pitää tarpeellisena, sillä ta-

voitteilla voidaan olettaa olevan vaikutusta tulevassa digitaalisia markkinoita koskevassa 

ratkaisukäytännössä päättävien elimien lähestymistavasta riippumatta. 

4.4.2 Digitaaliset markkinat ja kilpailupolitiikka 

Komissio on vuonna 2019 julkaistussa Euroopan datastrategiassa katsonut datan olevan ta-

louskehityksen elinehto sekä tärkeä tekijä erityisesti startup- ja pk-yrityksille tuotteiden ja 

palveluiden kehittämisessä. Datan arvo on komission mukaan erityisesti sen käytössä ja uu-

delleenkäytössä, mutta tällä hetkellä dataa ei ole tarjolla sellaista määrää, joka mahdollistaisi 

innovatiivisen uudelleenkäytön. Komissio tunnistaa markkinavoiman epätasapainon datan 

saatavuuden lisäksi myös pilvipalvelujen ja datainfrastruktuurien tarjonnan merkittävässä 

keskittymisessä. Tarjolla olevan datan määrää arvioitaessa tulee huomioida, että teknologia-

jäteillä on tällä hetkellä hallussaan iso osa maailman datasta, mikä voi myös osaltaan hei-

kentää datavetoisten yritysten intoa innovoida ja kehittää liiketoimintaansa. Suurien tekno-

logiayhtiöiden niin kutsuttu dataetu mahdollistaa esimerkiksi yksipuolisten ehtojen asetta-

misen datan saatavuudelle ja käytölle. Voimaedusta on hyötyä myös uusia palveluita kehi-

tettäessä sekä laajennettaessa toimintaa uusille markkinoille.252 

Komissio kuitenkin toteaa, että ”tämän päivän voittajat eivät välttämättä ole huomispäivän 

voittajia”, ja EU:n tulisi toimia nyt, mikäli se haluaa olla huomisen datatalouden voittajien 

joukossa. Datastrategian mukaan unionin sisäisiin yhteisiin toimiin tulisi ryhtyä juuri datan 

 
250 Raitio 2018, s. 490–491. Raitio on viitannut muun muassa tuomioon asiassa T-418/10, Voestalpine v. ko-
missio, (ECLI:EU:T:2015:516), jossa EUYT ei pitänyt komission määräämää sakkoa oikeasuhteisena ja päätyi 
alentamaan sitä 22 miljoonasta eurosta 7,5 miljoonaan euroon. 
251 Raitio 2003, s. 302. 
252 Euroopan datastrategia 2020, s. 2–8. 
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saatavuuteen ja markkinavoiman epätasapainoon liittyvissä kysymyksissä. Yhtenä keinona 

komissio esittää lainsäädäntötoimia, joilla pyrittäisiin vaikuttamaan datataloudessa toimi-

vien osapuolien suhteisiin esimerkiksi tukemalla yritysten välistä datan yhteiskäyttöä.253 

Datastrategiasta välittyy komission tarve luoda datan sisämarkkinat ja näin edistää datan 

saatavuutta. Komissio myös tunnistaa, että datan keskittyminen harvalle toimijalle on hi-

daste tälle kehitykselle. Datan keskittymisen aiheuttamia haittavaikutuksia voidaan ehkäistä 

esimerkiksi jakamalla julkisen sektorin tuottamaa dataa yhteiskunnan eri toimijoille.254 Kil-

pailuoikeus tarjoaa nähdäkseni osaltaan työkaluja tavoitteen saavuttamiseksi. Myös Mäihä-

niemi on tunnistanut kilpailuoikeuden olevan tietosuojalainsäädännön ja corporate gover-

nancen ohella yksi harvoista välineistä, joilla voidaan vaikuttaa tiedon tasapuoliseen jakau-

tumiseen yhteiskunnassa.255  On huomioitava, että kilpailuoikeuden keinot perustuvat usein 

pakkoon, joten niiden hyödyntäminen on mahdollista vain rajatuissa tilanteissa, esimerkiksi 

määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kohdalla. Kilpailuoikeus kuitenkin tarjo-

aisi muun muassa EFD:n muodossa valmiin valikoiman keinoja, joita voitaisiin soveltaa jo 

nykyisen lainsäädännön puitteissa. Datastrategian tavoitteet huomioiden voitaisiin EFD:n 

soveltuminen ulottaa dataan laintulkinnan keinoin unohtamatta kuitenkaan oikeuskäytän-

nössä määriteltyjä soveltamiskriteerejä. 

EU:n kilpailuoikeus on historiansa aikana sisältänyt Yhdysvalloista poiketen myös laajem-

pia tavoitteita kuin hintakeskeisen taloudellisen tehokkuuden. EU:n kilpailuoikeudessa on 

muun muassa unionin alkuaikoina kiinnitetty huomiota sisämarkkinoiden luomiseen. 

Vaikka Euroopassa on myöhemmin liikuttu tavoitteissa Yhdysvaltojen suuntaan, on EU:ssa 

avoimempi suhtautuminen hintatasoon liittymättömiin tavoitteisiin, kuten tietosuojaan.256 

EUT on muun muassa katsonut, että kilpailusääntöjen tarkoituksena on estää kilpailun vää-

ristyminen yleisen edun, yksittäisten yritysten ja kuluttajien kustannuksella sekä edistää hy-

vinvointia EU:ssa.257 Näitä tavoitteita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös laintulkin-

nassa perusteltaessa, miten datan saatavuutta voitaisiin edistää nykyisillä EU:n kilpailuoi-

keudellisilla keinoilla, joita ei ole suunniteltu sovellettavaksi 2000-luvun datataloudessa. On 

 
253 Euroopan datastrategia 2020, s. 3, 6–8 ja 13. 
254 Ibid., s. 6. 
255 Mäihäniemi 2020, s. 2. 
256 Wasastjerna 2020, s. 182. Vrt. Lucchini et al. 2018, jotka pitävät tietosuojaan liittyviä näkökantoja vähä-
merkityksisempinä kuin tietojen siirrettävyyttä koskevien kysymysten ratkaisemista. 
257 Asia C-52/09, TeliaSonera, kohta 22 (ECLI:EU:C:2011:83) ja asia C-94/00, Roquette Frères v. komissio, 
kohta 42 (ECLI:EU:C:2002:603). 
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kuitenkin huomattava, että tavoitteista ei ole oikeuskirjallisuudessa yksimielisyyttä ja esi-

merkiksi tietosuojan asemaa kilpailuoikeuden hintatasoon liittymättömänä ulottuvuutena on 

kyseenalaistettu. Lucchini et al. ovat hieman provokatiivisesti esittäneet, ettei tietosuojan 

tasolla ole merkitystä käyttäjille, mikäli palvelu on tarjottu ilmaiseksi, eikä sen huomioimi-

nen kilpailuoikeudellisessa harkinnassa siten ole tarpeellista.258 Bundeskartellamtin Face-

book-tapaus on kuitenkin osoitus siitä, ettei digitaalisten markkinoiden kilpailuoikeudessa 

voida välttyä tietosuojaan liittyviltä kysymyksiltä. 

EU:n kilpailupolitiikassa on pyritty yhä enemmän huomioimaan kilpailulle aiheutuvia vai-

kutuksia sen sijaan, että tapauksiin pyrittäisiin puuttumaan kaavamaisesti hyödyntämällä esi-

merkiksi ennalta määritettyä testiä. Mäihäniemen mukaan tällaista lähestymistä kaivattaisiin 

erityisesti teknologiamarkkinoilla, vaikka joustavuuden vaikutukset oikeusvarmuudelle oli-

sivat negatiiviset. Soveltuvan testin valitseminen olisi toissijaista, kunhan voidaan osoittaa 

määräävässä markkina-asemassa olevan yhtiön väärinkäytös.259 

4.4.3 Kilpailupolitiikan suhde datan jakamiseen 

Oikeusvarmuuden periaate on kehittynyt EUT:n oikeuskäytännössä260 ja on yksi eurooppa-

oikeuden yleisistä oikeusperiaatteista. 261 Oikeusvarmuuden periaatteen voidaan katsoa ole-

van yhteydessä erityisesti ennustettavuuden ja hyväksyttävyyden tavoitteisiin.262 EFD:tä 

koskeva oikeuskäytäntö EU:ssa ei ole ollut aina johdonmukaista ja doktriinin soveltamiselle 

tarvittaisiin selkeämpää ohjeistusta, jotta sitä voitaisiin soveltaa tulevaisuudessa johdonmu-

kaisesti ja ennustettavasti.263 EFD:n soveltaminen dataan sellaisenaan olisi ongelmallista 

edellä esitetyin perustein, joten toimivampana vaihtoehtona voidaan pitää EFD:n muokkaa-

mista digitaalisille markkinoille soveltuvammaksi, kuten Graef ja Crémer et al. ovat ehdot-

taneet. Tätäkin vaihtoehtoa voidaan kuitenkin pitää erityisesti ennustettavuuden näkökul-

masta ongelmallisena. Voidaan joka tapauksessa pohtia, kuinka paljon painoarvoa oikeus-

varmuuden periaatteelle tulee kilpailuoikeudessa antaa. Tuori on katsonut, ettei nykyisin ole 

enää tavoitteena koko oikeusjärjestyksen kattava koherenssi, vaan ennemmin oikeudenaloit-

taisten yleisten oppien avulla luotava lokaalinen koherenssi. Muun muassa soft law -tyyppi-

sellä aineistolla on tärkeä asema erityisesti uusien oikeudenalojen itseymmärryksessä.264 

 
258 Lucchini et al. 2018, s. 563–564. 
259 Mäihäniemi 2020, 22–23. 
260 Ks. esim. asia C-300/07, Hans & Christophorus Oymanns, kohta 45 (ECLI:EU:C:2009:358) 
261 Raitio – Tuominen 2020, s. 293–294. 
262 Raitio 2003, s. 387. 
263 Graef 2016, s. 184. 
264 Tuori 2007, s. 6–7 ja 121. 
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Tätä tulkintaa puoltaa esimerkiksi suomalaista asfalttikartellia koskenut EUT:n Skanska-tuo-

mio, jossa tuomioistuin painotti kilpailuoikeuden tehokkuusperiaatetta oikeusvarmuuden si-

jasta arvioidessaan taloudellisen jatkuvuuden kriteeriä. 265 Mikäli päädytään tulkintaan, että 

kilpailuoikeudessa vallitsee lokaalinen koherenssi, voitaisiin kilpailuoikeudelle tyypillisiä 

taloustieteellisiä ja kilpailupoliittisia argumentteja hyödyntää arvioinnissa osittain oikeus-

varmuuden kustannuksella. Kuoppamäki on pitänyt taloustieteellisen analyysin huomioon 

ottamista luontevana, sillä taloustieteellisestä tarkastelusta on ollut kiistatonta hyötyä erityi-

sesti kilpailuoikeudessa. Kilpailupolitiikan huomioiminen on taas perusteltua, sillä se yhdis-

tää oikeus- ja taloustieteelliset tutkimustulokset laajempaan yhteiskuntapoliittiseen näke-

mykseen.266 

Kuoppamäki on katsonut, että avainasemaan päästämisen tulisi hyödyttää kuluttajaa ja että 

markkinoille pyrkivä yritys olisi vain välikappale tämän saavuttamisessa.267 Edellä on pu-

huttu datan jakamisvelvollisuuden vaikutuksista esimerkiksi innovaatiolle ja kuluttajille. 

Käsitellyissä kilpailupoliittisissa kannanotoissa on tunnistettu datan saatavuuteen liittyvät 

hyödyt kilpailun ja kuluttajien kannalta. Kun velvollisuuden taustalla nähdään laajempia ta-

voitteita, voidaan datan jakamisvelvollisuuden määräämisen katsoa sisältävän niin kilpailu-

poliittisia kuin siihen sisältyviä taloustieteellisiä argumentteja. Graef onkin katsonut, että 

markkinoihin kohdistuva interventio on kilpailupoliittinen valinta, vaikka markkinoiden 

ominaispiirteet ja kehittyneisyys voivat auttaa sopivan toimenpiteen valinnassa.268 

Näin ollen voidaan ajatella, että EFD:n muokkaaminen digitaalisille markkinoille on perus-

teltua, vaikka se voisi sisältää ongelmallisia piirteitä oikeusvarmuuden näkökulmasta. 

EFD:n perusteella määrättävän datan jakamisvelvollisuuden tulisi kuitenkin perustua tapaus-

kohtaiseen taloustieteelliseen analyysiin sekä jakamisen vaikutusten tunnistamiseen. Jaetun 

datan käyttötarkoitukset voivat ulottua laajemmalle kuin jakamisen hetkellä voidaan odottaa. 

Tästä johtuen datan jakaminen tulisi rajoittaa tiettyyn käyttötarkoitukseen, jotta jakamisella 

ei olisi tavoiteltua huomattavampia vaikutuksia muilla kuin relevanteilla markkinoilla.269 

Tämän lisäksi datan jakamisen tulisi perustua aina punnintaan, jossa selvitetään datan jaka-

misen vaikutukset suhteessa tilanteeseen, jossa datan jakamisvelvollisuutta ei määrättäisi. 

 
265 Asia C-724/17, Skanska Industrial Solutions, ECLI:EU:C:2019:204, kohdat 53–59. 
266 Kuoppamäki 2003, s. 98–100. 
267 Ibid., s. 799. 
268 Graef 2019, s. 55. 
269 Graef 2016, s. 280. 



 
 

56 
 

Lopullisen päätöksen tulisi perustua siihen, minkä vaihtoehdon hyödyt esimerkiksi innovaa-

tiolle ja markkinoiden toimivuudelle ovat merkittävämmät.  
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5 TEKNOLOGIAYHTIÖT YHDYSVALTOJEN 
KILPAILUOIKEUDESSA  

5.1 Isojen teknologiayhtiöiden asema Yhdysvalloissa 

Yhdysvaltain hallinto on suhtautunut EU:ta sallivammin isoihin teknologiayhtiöihin hyväk-

syen esimerkiksi Facebookin WhatsApp- ja Instagram-yritysostot. Tosin vielä Trumpin vir-

kakauden lopulla Yhdysvaltain kauppakomissio nosti kaksi syytettä, joiden tavoitteena oli 

pilkkoa Facebook useaan pienempään osaan. Lisäksi yhtenä useista vaatimuksista oli, että 

Facebook ei saisi asettaa ohjelmistokäyttäjille datan ja ohjelmointirajapinnan (engl. appli-

cation programming interface, API) hyödyntämistä koskevia kilpailunvastaisia ehtoja. 

Kauppakomissio katsoi Facebookin ostaneen nousevat uhkaajansa kilpailemisen sijasta, 

millä Facebook sai sekä karsittua mahdollisia kilpailijoitaan että vaikeutettua uusien kilpai-

lijoiden markkinoille pääsyä. Facebookin toimitusjohtaja totesi muun muassa sisäisessä säh-

köpostissaan, että ”on parempi ostaa kuin kilpailla”. Lisäksi Facebook on kauppakomission 

mukaan asettanut kilpailun kannalta kohtuuttomia ehtoja esimerkiksi ohjelmistokehittäjien 

pääsylle ohjelmointirajapintaan.270 Oikeus kuitenkin hylkäsi syytteet riittämättöminä, sillä 

kauppakomissio ei pystynyt osoittamaan Facebookin olevan monopoliasemassa.271  

Suhtautumisessa on ollut havaittavissa muutosta Joe Bidenin astuttua presidentin virkaan. 

Biden on nimittänyt oikeusministeriön virkoihin isojen teknologiayhtiöiden valta-aseman 

kriitikkoina tunnettuja henkilöitä, mikä viestii hallinnon tiukentuneesta suhtautumisesta. 

Esimerkiksi teknologiayhtiöiden valta-asemasta kriittisiä kannanottoja esittänyt Lina Khan 

nimitettiin Yhdysvaltain kauppakomission johtoon. Mahdollisina työkaluina digitaalisilla 

markkinoilla on esitetty muun muassa yrityskauppojen estämistä ja monopolien purka-

mista.272 Yhdysvaltain kauppakomissio onkin valittanut elokuussa 2021 oikeuden Faceboo-

kia koskevasta tuomiosta ja toistanut vaatimuksensa muun muassa yhtiön pilkkomisesta sekä 

kiellosta asettaa kilpailunvastaisia ehtoja datan ja ohjelmistorajapinnan hyödyntämiselle.273 

Facebookia koskevan tapauksen lisäksi peliyhtiö Epic Games on nostanut kanteen Applea 

vastaan katsoessaan yhtiön väärinkäyttäneen monopoliasemaansa sovelluskaupassaan. Tuo-

 
270 Federal Trade Commission v. Facebook Inc., Complaint for Injunctive and Other Equitable Relief, Case 
No.: 1:20-cv-03590-JEB (13.1.2021), kohdat I.13–14, I.20, I.22, VI.72 ja X.E. 
271 Federal Trade Commission v. Facebook Inc., Memorandum Opinion, Civil Action No. 20-3590-JEB 
(28.6.2021). 
272 The New York Times: Biden’s Antitrust Team Signals a Big Swing at Corporate Titans, 24.7.2021. 
273 Federal Trade Commission v. Facebook Inc., First Amended Complaint for Injunctive and Other Equitable 
Relief, Civil Action No. 20-3590-JEB (19.8.2021), kohdat XI.B ja XI.E. 
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mioistuin ei katsonut Applen olevan monopoliasemassa mobiilipelimarkkinoilla, mutta vel-

voitti Applen mahdollistamaan transaktioiden tekemisen ulkopuolisilla verkkosivuilla, jol-

loin Apple ei saisi maksusuorituksesta komissiota.274 Riippumaton Stiglerin komitea (Stigler 

Committee on Digital Platforms) on katsonut Yhdysvaltojen kilpailuoikeuden olevan digi-

taalisilla markkinoilla jäljessä kehityksestä ja esittänyt useita suosituksia kilpailun edistä-

miseksi digitaalisilla markkinoilla. Komitea on tunnistanut muun muassa tietosuojaan liitty-

vät haasteet digitaalisilla alustoilla sekä alustojen ”ilmaisuuteen” liittyvät haasteet. 275 Seu-

raavassa alaluvussa käsitellään tarkemmin, miksi tällaisten laajempien tavoitteiden huomi-

oimiseen on suhtauduttu Yhdysvaltojen kilpailupolitiikassa varauksella. Viimeaikainen ke-

hitys kuitenkin osoittaa muutosta yhdysvaltalaisessa suhtautumisessa isoihin teknologiayh-

tiöihin sekä mahdollista kilpailuoikeuden tavoitteisiin liittyvää lähentymistä EU:n kanssa. 

Erot Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailupolitiikassa johtavat kuitenkin siihen, että arviointiin 

vaikuttavat ainakin osittain erilaiset perusteet. 

5.2 Erot Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailupolitiikassa 

Vaikka EFD on alun perin kehittynyt Yhdysvalloissa, se on muovautunut oikeuskäytännössä 

oman näköisekseen niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissa. Oikeuskäytännöstä välittyvät kulloin-

kin esillä olleet kilpailupolitiikan tavoitteet. Kilpailupolitiikka on Wikbergin mukaan poli-

tiikanlohko, joka koostuu politiikan tavoitteiden asettamisesta, kilpailun toimivuuteen liitty-

vien ongelmien havaitsemisesta ja kartoittamisesta sekä keinojen valinnasta havaittujen on-

gelmien poistamiseksi.276 Näin ollen arvioitaessa kilpailuoikeuden suhdetta alustayhtiöihin 

on syytä kiinnittää huomiota molempien järjestelmien kilpailupolitiikan tämänhetkisiin prio-

riteetteihin. Yhdysvaltojen kilpailuoikeudessa on ollut merkittävä vaikutus Chicagon koulu-

kunnalla, joka on korostanut tehokkuutta ja hintatasoa kilpailupolitiikan prioriteetteina po-

liittisten ja sosiaalisten tavoitteiden sijasta. Tehokkuuden saavuttamisessa on Chicagon kou-

lukunnan mukaan vain sivuseikka, ketkä ovat kilpailussa voittajia ja häviäjiä.277 Digitalisaa-

tion ja teknologiamarkkinoiden keskittymisen myötä Yhdysvalloissa on nostettu Chicagon 

koulukunnan painottaman EU:ta suppeamman kuluttajien edun lisäksi myös muita laajempia 

tavoitteita esille. Esimerkiksi New Brandeis -liike, jonka juuret ovat Yhdysvaltain korkeim-

 
274 Epic Games, Inc. v. Apple Inc., Rule 52 Order after Trial on the Merits, Case No. 4:20-CV-05640-YGR 
(10.9.2021). Ks. tapauksen taustoihin liittyen myös The New York Times: Judge Orders Apple to Ease Re-
strictions on App Developers, 10.9.2021. 
275 Stigler Committee on Digital Platforms – Final Report 2019, s. 7–13 ja 119–121. 
276 Wikberg 2011, s. 24–25. 
277 Wasastjerna 2020, s. 114–115 ja Jones et al. 2019, s. 15–16. 
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man oikeuden tuomarina toimineen Louis Brandeisin ajatuksissa, on esittänyt fokuksen siir-

tämistä kuluttajien hyvinvoinnista laajemmin sosiaalisiin ja poliittisiin tavoitteisiin. Tähän 

mennessä New Brandeis -liikkeen esittämät tavoitteet ovat kuitenkin jääneet akateemisen 

keskustelun tasolle.278 

EU:n kilpailuoikeudessa on otettu huomioon erilaisia tavoitteita Yhdysvaltoja laajemmin, ja 

kuluttajien etu on tunnistettu merkitykselliseksi seikaksi myös EUT:n oikeuskäytännössä.279 

Tällaisia laajempia tavoitteita ovat Wasastjernan mukaan muun muassa valinnanvapaus ja 

oikeudenmukaisuus sekä nykyisin myös tietosuojaan liittyvät intressit.280 Crémer et al. ovat 

pitäneet kuluttajien hyvinvoinnin tavoitetta vähemmän merkityksellisenä digitaalisilla mark-

kinoilla. Kuluttajille koituvaa haittaa on heidän mukaansa arvioitu pääsääntöisesti hintata-

soon kohdistuvien vaikutusten avulla, kun taas digitaalisilla markkinoilla tarkastelun tulisi 

kohdistua ennemmin laatuun ja innovaatioon kohdistuviin vaikutuksiin.281 Tosin tämänkin 

voidaan nähdä olevan yhteydessä kuluttajien hyvinvointiin, joten voidaan myös ajatella, että 

hyvinvointia tulisi vain mitata digitaalisilla markkinoilla laajemmin. Eurooppalaisessa kil-

pailupolitiikassa on ollut merkittävä vaikutus erityisesti toisen maailmansodan jälkeisestä 

Saksan liittotasavallasta peräisin olevalla ordoliberalistisella suuntauksella. Ordoliberalis-

missa markkinat nähdään työkaluna merkittävämpien yhteiskunnallisten tavoitteiden edistä-

miseksi. Markkinataloutta ei tällöin tarkastella omana eristettynä alueenaan vain taloudellis-

teknisin tehokkuusmittarein, vaan tarkasteluun sisällytetään laajemmin vapauteen, tehok-

kuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä tavoitteita. Kuoppamäki on tiivistäen todennut, 

että ”[t]alouden tehtävänä on palvella ihmisiä, ei päinvastoin.”282 

Eroavaisuudet EU:n ja Yhdysvaltojen suhtautumisessa isoihin teknologiayhtiöihin ovat he-

rättäneet keskustelua oikeasta lähestymistavasta. Werden ja Froeb ovat suhtautuneet kriitti-

sesti EU:n tapaan ratkaista teknologiyhtiöihin liittyviä ongelmia kilpailuoikeuden keinoin. 

He ovat tunnistaneet teknologiayhtiöihin liittyvän useita oikeudellisia kysymyksiä, mutta 

katsoneet, että kilpailuoikeuden avulla voidaan vastata vain kilpailua koskeviin kysymyk-

siin.283 Coppola ja Nazzini eivät ole pitäneet kritiikkiä aiheellisena ja ovat katsoneet kulut-

 
278 Wasastjerna 2020, s. 112–115. 
279 Asia C-209/10, Post Danmark I (ECLI:EU:C:2012:172), kohta 44 ja asia C-23/14, Post Danmark II 
(ECLI:EU:C:2015:651), kohta 69. 
280 Wasastjerna 2020, s. 112–115. 
281 Crémer et al. 2019, s. 40–42. 
282 Kuoppamäki 2003, s. 189 ja 201–202. 
283 Werden – Froeb 2019, s. 3–5. 
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tajien hyvinvoinnin ja markkinoiden integraation olleen komission ainoat tavoitteet kilpai-

luvalvonnassa. Heidän mukaansa esimerkiksi ympäristöllisiä ja tietosuojaan liittyviä näkö-

kantoja ei olla huomioitu muualla kuin kansallisissa tuomioistuimissa.284 Coppola ja Nazzini 

lähestyvät kilpailuoikeuden tavoitteita näin ollen konservatiivisemmin kuin Wasastjerna, 

joka on esittänyt kilpailuoikeuden sisältävän moninaisempia tavoitteita. Jones et al. ovat kat-

soneet kuluttajien hyvinvoinnin käsitteen olevan laajempi EU:ssa kuin Yhdysvalloissa, mikä 

voisi selittää kilpailuviranomaisten aktiivisempaa suhtautumista teknologiayhtiöihin.285 

Digitaalisten markkinoiden kannalta kilpailupolitiikan eroavaisuudet ovat oleellisia, koska 

isoimpien teknologiayhtiöiden palvelut ovat kuluttajien näkökulmasta usein ilmaisia, ja yh-

tiöt ovat tuoneet markkinoille uusia innovatiivisia palveluita ja tuotteita. Yhdysvalloissa näi-

den yhtiöiden toimintaan puuttumiseen EFD:n avulla tai muilla keinoin on näin ollen kilpai-

lupolitiikan näkökulmasta korkeampi kynnys kuin EU:ssa. Wasastjerna on katsonut, että kil-

pailussa on pohjimmiltaan kysymys kuluttajan valinnanvapaudesta, ja hintataso on vain yksi 

osa tätä vapautta. Muita ulottuvuuksia valinnanvapaudessa ovat muun muassa tuotteiden ja 

palveluiden laatu sekä valikoiman laajuus.286 Digitaalisilla markkinoilla voidaan nähdäkseni 

kyseenalaistaa, miten hintakeskeinen ajattelutapa on kestänyt aikaa. Voidaanko tehokkuus-

ajattelun varjolla olla huomioimatta isoihin teknologiayhtiöihin liittyviä ongelmakohtia? Ai-

nakin voidaan argumentoida Chicagon koulukunnan näkemyksen puolesta sillä, että näihin 

ongelmakohtiin tulisi puuttua muutoin kuin kilpailuoikeuden keinoin, vaikka Kuoppamäen 

mukaan kilpailuoikeus tarjoaa usein joustavia keinoja uusien ongelmien ratkaisuun.287 

Digitaaliset markkinat ovat herättäneet paljon keskustelua kilpailupolitiikan tavoitteiden laa-

juudesta sekä EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailupolitiikan tavoitteiden eroista. Edellä mainitun 

Stiglerin komitean raportin lisäksi myös Yhdysvaltain senaatin oikeusvaliokunnan kilpailu-

oikeudellinen alakomitea on pitänyt raportissaan tärkeänä laajempien kilpailupoliittisten ta-

voitteiden tunnistamista digitaalisilla markkinoilla.288 Huomionarvoisena voidaan pitää sitä, 

että Yhdysvaltain kauppakomission nykyinen johtaja Lina Khan on ollut yksi raportin laati-

miseen osallistuneista alakomitean asiantuntijoista. Raportissa katsotaan, että Yhdysvaltain 

korkein oikeus on tulkinnut kuluttajien hyvinvointia suppeasti ja keskittynyt pääasiallisesti 

 
284 Coppola – Nazzini 2020, s. 12. 
285 Jones et al. 2019, s. 39.  
286 Wasastjerna 2020, s. 203. 
287 Kuoppamäki 2020, s. 618–619. 
288 Ks. Investigation of Competition in Digital Markets – Majority Staff Report and Recommendations 2020. 
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hintoihin laajemman kilpailullisen näkökulman sijasta, minkä lisäksi viranomaiset ovat suh-

tautuneet sallivasti markkinavoimaan ja sen väärinkäyttöön. Raportissa ei niinkään esitetä 

uusien tavoitteiden asettamista, vaan paluuta kilpailulakien alkuperäisiin tavoitteisiin, jotka 

tunnistavat markkinavoiman mahdolliset vaarat taloudelle ja demokratialle.289 Olisi liioitel-

tua katsoa, että kilpailupoliittisia tavoitteita koskeva keskustelu olisi kääntynyt EU:n voi-

toksi. Digitaalisten markkinoiden haasteet ovat kuitenkin pakottaneet Yhdysvallat arvioi-

maan kilpailupoliittisia tavoitteitaan uudelleen ja ainakin osittain seuraamaan EU:n esimerk-

kiä. 

5.3 Essential facilities -doktriini Yhdysvaltojen kilpailuoikeudessa 

EFD on peräisin vuoden 1912 Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden Terminal Railroad -

tapauksesta, joka on lyhyesti esitetty johdannossa. Tapauksessa korkein oikeus ei kuitenkaan 

käyttänyt essential facilities -termiä, eikä tiennyt olevansa kehittämässä yleistä periaatetta, 

jota tultaisiin soveltamaan myös muissa oikeusjärjestelmissä.290 Tapauksen merkittävyyttä 

ei voida vähätellä ottaen huomioon oikeuskäytännön kehitys EU:ssa sekä Yhdysvalloissa, 

mutta tapaus myös havainnollistaa doktriinin hieman epäselvää ja vakiintumatonta asemaa 

Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa EFD:n soveltamisessa on käytetty pitkälti eri kriteereitä 

kuin EU:n oikeuskäytännössä, mutta myös yhteneviä piirteitä on havaittavissa. Sekä EU:ssa 

että Yhdysvalloissa on arvioitu toimintaedellytyksen korvaamattomuutta ja toimittamisesta 

kieltäytymisen vaikutuksia kilpailulle.291   

Doktriini mainittiin nimenomaisesti Yhdysvaltain korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä 

vasta vuoden 1985 Aspen-tapauksessa.292 Korkein oikeus käytti perusteluissaan essential fa-

cility -doktriinin käsitettä, vaikkakin päätyi toteamaan, ettei se sovellu tapaukseen.293 

Vuonna 2004 korkein oikeus katsoi Trinko-tapauksen perusteluissaan, ettei se ole tunnusta-

nut EFD:n olemassaoloa oikeuskäytännössään, vaan doktriini on kehittynyt alemmissa oi-

keusasteissa. Korkein oikeus suhtautui EFD:hen epäilevästi myös Trinko-tapauksessa, eikä 

katsonut sen soveltuvan tapaukseen.294 Aspen- ja Trinko-tapaukset osoittavat korkeimman 

oikeuden olevan tietoinen EFD:stä, mutta myös doktriinin olevan hataralla pohjalla verrat-

 
289 Investigation of Competition in Digital Markets – Majority Staff Report and Recommendations 2020, s. 
391. 
290 Muller – Rodenhausen 2008, s. 311–312. 
291 Qi 2019, s. 189. 
292 Muller – Rodenhausen 2008, s. 313 
293 Aspen Skiing Co v. Aspen Skiing Corp (Aspen) (1985) 472 U.S., kohdat 585 ja 611. 
294 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. (2004), kohta 3. 
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tuna esimerkiksi EU:n kilpailuoikeuteen, jossa sitä on nimenomaisesti sovellettu useassa ta-

pauksessa. Lisäksi doktriinia on Yhdysvaltain alemmissa oikeusasteissa sovellettu pääasi-

assa fyysisiä infrastruktuureja koskevissa tapauksissa, joten sen laajentaminen teknologia-

yhtiöihin ja dataan vaikuttaa ongelmallisemmalta kuin EU:n kilpailuoikeudessa.295  

Alemmissa oikeusasteissa EFD:n soveltamiskriteerejä on arvioitu muun muassa vuonna 

1983 MCI-tapauksessa, joka koski sopimuksesta kieltäytymistä paikallispuhelinmarkki-

noilla. Tuomioistuin tunnisti aikaisempaan oikeuskäytäntöön perustuen neljä kriteeriä 

EFD:n soveltumiselle:296 

1. monopolistin tulee hallita olennaista toimintaedellytystä; 

2. kilpailijan tulee olla kykenemätön toisintamaan toimintaedellytystä käytännössä ja 

kohtuudella arvioituna; 

3. olennaisen toimintaedellytyksen haltija kieltäytyy jakamasta toimintaedellytyksen 

kilpailijan kanssa; ja  

4. olennaisen toimintaedellytyksen jakaminen on mahdollista. 

Edellä listatuissa kriteereissä ei lainkaan arvioida toimintaedellytyksen jakamisen vaikutuk-

sia kilpailulle ja kuluttajille. Areeda on pitänyt yhdysvaltalaisten tuomioistuinten perusteluja 

EFD:n yhteydessä epäjohdonmukaisina ja katsonut, ettei toimintaedellytyksen jakamisvel-

vollisuutta tulisi määrätä, ellei jakamisesta ole merkittävää hyötyä kilpailulle.297 Yhdysval-

loissa ei voida havaita yhtä selkeää kriteeristöä EFD:n soveltamiselle kuin EU:n oikeuskäy-

tännössä. Qi on kuitenkin tunnistanut yhdysvaltalaisessa oikeuskäytännössä samansuuntai-

sia soveltamiskriteerejä kuin EU:ssa.298 

Oikeuskäytännön perusteella EFD:n soveltamista dataan Yhdysvalloissa voidaan pitää tällä 

hetkellä epätodennäköisenä. Tätä puoltavat muun muassa doktriinin yleisesti epäselvä asema 

oikeuskäytännössä ja erityisesti korkeimmassa oikeudessa sekä doktriinin soveltuminen oi-

keuskäytännössä toistaiseksi pääsääntöisesti vain fyysisiin infrastruktuureihin. Qi on kuiten-

kin katsonut, että doktriinin soveltaminen big dataan voisi tulla kyseeseen myös Yhdysval-

loissa, vaikkakin soveltamiskynnys on korkeampi kuin EU:ssa.299 Soveltamiskriteerien ol-

lessa osittain samansuuntaiset voisi EU:n esimerkillä olla vaikutusta Yhdysvalloissa, mikäli 

 
295 Frenz 2016, s. 726. 
296 MCI Communications Corp. and MCI Telecommunications Corp. v. American Telephone and Telegraph 
Co., 708 F.2d 1081 (1983), kohta 192. Ks. myös Kuoppamäki 2003, s. 797–799. 
297 Areeda 1990, s. 841 ja 852–853. 
298 Qi 2019, s. 189. 
299 Ibid., s. 189. 
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EU:ssa kyetään onnistuneesti soveltamaan EFD:tä datan jakamiseen. Doktriinin päivittä-

mistä digitaalisille markkinoille on esitetty EU:ssa, ja doktriinia voitaisiin lähteä rakenta-

maan uudestaan myös Yhdysvalloissa.  Tämä kuitenkin vaatisi Yhdysvaltain korkeimmalta 

oikeudelta merkittävää muutosta suhtautumisessa doktriiniin. Isojen teknologiayhtiöiden 

valta-asemaan liittyvät haasteet eivät ole vähäpätöisempiä Yhdysvalloissa kuin EU:ssa, 

mutta näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että Yhdysvalloissa juuri EFD nähtäisiin ratkai-

suna näihin haasteisiin.  

Yhdysvalloissa on ollut datan jakamista käsitteleviä tapauksia, mutta niissä ei olla päädytty 

hyödyntämään EFD:tä. Esimerkiksi vuoden 2013 PeopleBrowsr-tapauksessa arvioitiin, 

voiko Twitterin aikomusta estää kolmansien osapuolten pääsy Twitter-mikroblogialustalla 

julkaistujen lyhyiden päivitysten eli twiittien sisältöön Twitterin tarjoaman järjestelmän 

kautta pitää kilpailunvastaisena toimintana. PeopleBrwsr oli hyödyntänyt twiittien sisältöä 

liiketoiminnassaan tarjotessaan asiakkailleen niihin perustuvia analyyseja esimerkiksi kulut-

tajien tuotteita ja palveluita koskevista reaktioista ja alustan käyttäjien vaikutusvaltaisuu-

desta. Tuomioistuin määräsi Twitterin väliaikaisesti jatkamaan järjestelmään pääsyn tarjoa-

mista.300 Osapuolet päätyivät lopulta sovintoon, jonka perusteella Twitter päätyi jatkamaan 

tietojen jakamista kyseisen vuoden loppuun saakka, minkä jälkeen PeopleBrowsr sai pääsyn 

tietoihin Twitterin virallisen datajälleenmyyjän kautta.301 

Oikeuskirjallisuudessa esitettyjen kannanottojen perusteella EFD:n asemaa Yhdysvalloissa 

on pidetty hyvin epäselvänä ja sen soveltamista digitaalisilla markkinoilla epätodennäköi-

senä. Yhdysvaltojen kilpailupolitiikan tavoitteista on kuitenkin käyty viime aikoina aktii-

vista keskustelua, ja digitaalisille markkinoille sovellettavien menetelmien sisältöä on uu-

delleenarvioitu. Senaatin oikeusvaliokunnan kilpailuoikeudellisen alakomitean raportissa on 

esitetty EFD:n elvyttämistä digitaalisilla markkinoilla, sillä toimittamisesta kieltäytymisen 

johdosta yritykset eivät voi kilpailla omilla ansioillaan. Alakomitea on katsonut, että kong-

ressin tulisi harkita EFD:n asemaa Yhdysvalloissa heikentäneiden tuomioiden kumoa-

mista.302 Ottaen huomioon, että Yhdysvaltain kauppakomission nykyinen johtaja on osallis-

tunut raportin valmisteluun, kannanottoa voidaan pitää merkittävänä suunnanmuutoksena 

 
300 PeopleBrowsr, Inc., et al. v. Twitter, Inc., Order Granting Plaintiffs’ Motion to Remand, Case No. C-12-
6120 EMC (6.3.2013), kohta II. 
301 PeopleBrwsr Blog: PeopleBrowsr and Twitter settle Firehose dispute 2013/4. 
302 Investigation of Competition in Digital Markets – Majority Staff Report and Recommendations 2020, s. 
397–398. 
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suhteessa korkeimman oikeuden kielteiseen suhtautumiseen ja useisiin oikeuskirjallisuu-

dessa esitettyihin näkemyksiin. Nähtäväksi jää, miten kongressi suhtautuu ehdotukseen ja 

pyrkiikö kauppakomissio omalla toiminnallaan elvyttämään doktriinia. Jo kertaalleen kuo-

patun doktriinin voidaan joka tapauksessa odottaa nousevan uudelleen keskustelun koh-

teeksi arvioitaessa, miten teknologiayhtiöiden kilpailua rajoittavaan toimintaan voitaisiin tu-

levaisuudessa puuttua. 

5.4 Rakenteelliset korjaustoimenpiteet ratkaisuna Yhdysvalloissa ja datan jakaminen 
Euroopassa? 

5.4.1 Rakenteellisten korjaustoimenpiteiden sekä datan jakamisen hyödyt ja haitat  

John D. Rockefellerin vuonna 1870 perustama Standard Oil oli 1900-luvun alkuun mennessä 

kasvanut yhdeksi maailman suurimmista monikansallisista yhtiöistä ja hallitsi Yhdysvalto-

jen öljymarkkinoita. Vuonna 1911 Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi pilkkomaan Standard 

Oilin kilpailulainsäädännön vastaisena 34 yhtiöksi. Saman kohtalon koki vuosikymmeniä 

myöhemmin myös yhdysvaltalainen teleoperaattori AT&T vuonna 1984.303 Luonnolliset 

monopolit voivat olla joillain aloilla talouden ja kuluttajan kannalta järkeviä, mutta yleensä 

monopoliaseman seurauksena alaa on päädytty sääntelemään tiukemmin.  

Isot teknologiayhtiöt ovat toistaiseksi päässeet säilyttämään merkittävän markkina-ase-

mansa ilman yhtiöihin kohdistuvaa huomattavaa sääntelyä. Dataopolien on kuitenkin kat-

sottu kasvaneen niin isoiksi, että yhtiöiden pilkkominen voisi tulla kyseeseen. Esimerkiksi 

Facebookin omistamat palvelut eli Facebook, Instagram ja WhatsApp voitaisiin pilkkoa kol-

meksi erilliseksi yhtiöksi.304 Yhtiöiden pilkkomista ei voida kuitenkaan perustella sillä, että 

aikaisemminkin on toimittu samalla tavalla, koska ennakkotapauksia ei niiden toimialalta 

ole osoitettavissa. Crandallin mukaan esimerkiksi Standard Oilin ja AT&T:n pilkkomiset 

eivät myöskään johtaneet ainakaan suoraan kilpailun lisääntymiseen. Kilpailua edistivät 

enemmän ulkoiset tekijät, kuten öljyn löytyminen uusilta alueilta Standard Oilin tapauksessa 

ja teknologian kehitys internetin muodossa AT&T:n tapauksessa.305 

Kilpailuoikeus on aikaisemmin todetusti keskittynyt liiketoimintamalliltaan perinteisempien 

yhtiöiden toiminnan sääntelemiseen, joten teknologiayhtiöiden toimintaan on ollut sikälikin 

 
303 Wasastjerna 2020, 213–214. Ks. Standard Oil v. United States, 221 US 1 (1911), 214 ja United States v. 
American Tel. and Tel. Co., 552 F. Supp. 131 (D.D.C. 1983). 
304 Esquire: Silicon Valley’s Tax-Avoiding, Job-Killing, Soul-Sucking Machine, 8.2.2018. 
305 Crandall 2019, s. 629–630, 632–634. 
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haastavaa puuttua. Mäihäniemen mukaan sakkojen antaminen kilpailurikkomuksesta sovel-

tuu huonosti toimintaan, jolla on vaikutusta markkinoiden tulevaan kehittymiseen, ja toimin-

taan kohdistuvien korjaustoimenpiteiden määrittäminen on digitaalisilla markkinoilla hänen 

mukaansa hankalaa. Lisäksi Mäihäniemi on laajemmin argumentoimatta katsonut, että ra-

kenteellisten korjaustoimenpiteiden määrääminen ei ole suositeltavaa.306  Wasastjerna ky-

seenalaistaa myös vanhojen keinojen toimivuuden uudenlaisten ongelmien ratkaisuna. Tek-

nologiayhtiöiden pilkkominen olisi ongelmallista dataan pääsyn ja verkostovaikutusten kan-

nalta sekä voisi johtaa tuottavuuden ja innovaation osalta haitallisiin vaikutuksiin. Ratkai-

suna Wasastjerna näkee sen, että uusille ja disruptiivisille toimijoille luotaisiin oikeudellisin 

keinoin edellytykset kilpailla teknologiajättien kanssa. Yhtenä vaihtoehtona teknologiayh-

tiöt voitaisiin velvoittaa jakamaan kilpailijoilleen anonymisoituja osia hallitsemastaan da-

tasta.307 Myös väliaikaisia toimenpiteitä voitaisiin hyödyntää tilanteen tilapäiseksi korjaa-

miseksi.308 

Uusille alustayhtiöille se, että dataa ei ole saatavana, voi olla markkinoille pääsyn este. Por-

tinvartijoina toimivilla isommilla yhtiöillä on näin ollen mahdollisuus rajoittaa kilpailijoiden 

pääsyä markkinoille rajoittamalla pääsyä omistamaansa dataan. Tämä voi tapahtua esimer-

kiksi asettamalla kohtuuttomia ehtoja ekosysteeminsä hyödyntämiseksi.309 Data on alusto-

jen kannalta elinehto sille, että ne pystyvät tarjoamaan kuluttajille riittävän laadukkaita pal-

veluita. Tästä syystä alustat eivät ole halukkaita jakamaan dataansa kilpailijoidensa kanssa, 

mikä luo jännitteisen tilan isojen ja pienien alustayritysten välille.310 Datan jakamista on 

lähestytty lähtökohtaisesti kilpailua edistävänä toimenpiteenä, ja dataopolien hajottamista 

kevyempänä interventiona. Tästä huolimatta datan jakamisella voi olla myös negatiivisia 

vaikutuksia kilpailulle – esimerkiksi määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen in-

novaatiokannustimille, mitä tarkastelen laajemmin uuden tuotteen -vaatimuksen yhteydessä. 

Negatiivisten innovaatiovaikutusten lisäksi Crémer et al. ovat katsoneet, että datan jakami-

sella voi olla kilpailulle haitallisia vaikutuksia muun muassa kolmessa seuraavassa tilan-

teessa, sillä datan jakaminen voi:  

1. sulkea pois markkinoilta sellaiset kilpailijat, jotka eivät saa oikeutta hyödyntää jaet-

tua dataa tai saavat hyödyntää sitä heikommilla ehdoilla; 

 
306 Mäihäniemi 2020, s.116. 
307 Wasastjerna 2020, s. 215–216 
308 Mäihäniemi 2020, s. 116. 
309 Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteisraportti 2020, s. 12–13 ja 17. 
310 Graef 2016, s. 154. 
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2. johtaa kilpailunvastaiseen tietojenvaihtoon, mikäli data sisältää kilpailullisesti sensi-

tiivisiä tietoja; ja 

3. vähentää kilpailijoiden kannustimia kehittää datankeräykseen ja analysointiin tarkoi-

tettuja omia työkaluja.311 

Kilpailijoille koituvien negatiivisten vaikutusten kohdalla tulisi kuitenkin huomioida, että 

kilpailuoikeuden tarkoituksena on suojella kilpailua ja kuluttajia eikä kilpailijoita.312 Kilpai-

lun hävinnyt osapuoli voi hyvin kadota markkinoilta, kunhan voittaja haetaan suorituskil-

pailun avulla.313 On esitetty, että puuttuminen toimintaan, joka ei koidu kuluttajien vahin-

goksi, suojelee kilpailijoita.314 Näin ollen datan jakamisen negatiivisena vaikutuksena ei 

voida automaattisesti pitää sitä, että jakamisesta koituu joillekin kilpailijoille haittaa. Samaa 

argumenttia voidaan hyödyntää myös toiseen suuntaan tilanteessa, jossa datan jakamisesta 

kieltäytymisestä aiheutuu kilpailijalle haittaa. Vaikutuksia tulisi tarkastella laajemmin kil-

pailun ja kuluttajien näkökulmasta huomioiden kuitenkin, että kilpailijoille koituva haitta 

voi välillisesti kohdistua myös kilpailuun ja kuluttajiin. Vaikka datan jakamista on useissa 

yhteyksissä ehdotettu keinoksi parantaa kilpailuolosuhteita, ei mahdollisuutta teknologiajät-

tien pilkkomiseen tule rajata kokonaan keskustelun ulkopuolelle. Yhdysvaltain kauppako-

missio on syytteessään vaatinut Facebookin pilkkomista315, ja teknologiayhtiöiden mahdol-

lista pilkkomista on pohdittu yhdysvaltalaisessa mediassa vuoden 2021 presidentinvaihdok-

sen jälkeen316. 

5.4.2 Datan jakaminen tietosuojan näkökulmasta Yhdysvalloissa 

Tutkielmassa on lyhyesti sivuttu GDPR:n asettamia rajoitteita datan jakamiselle. Muun mu-

assa käyttäjältä vaadittava suostumus datan käsittelyyn on yksi oleellinen kysymys, jota on 

arvioitu esimerkiksi Bundeskartellamtin Facebook-tapauksessa. Oikeuskirjallisuudessa tie-

tosuojalainsäädännön on katsottu asettavan haasteita datan jakamiselle, sillä jaettavan datan 

tulisi olla lähtökohtaisesti anonymisoitua. Isot datamassat pitävät kuitenkin usein sisällään 

myös henkilötietoja.317 Yhdysvalloissa tietosuojalainsäädäntö on Eurooppaa huomattavasti 

hajanaisempaa, sillä Yhdysvalloissa on sektorikohtaisia liittovaltion laajuisia, osavaltiokoh-

taisia sekä yritysten itsesääntelyyn perustuvia tietosuojasääntöjä. Tietosuojan epäselvä 

 
311 Crémer et al. 2019, s. 9. 
312 Fox 2003, s. 149. 
313 Kuoppamäki 2018a, s. 36. 
314 Fox 2003, s. 149 
315 Yhydysvaltain kauppakomission lehdistötiedote 19.8.2021. 
316 The New York Times: Biden’s Antitrust Team Signals a Big Swing at Corporate Titans, 24.7.2021. 
317 Ks. esim. Warma – Nieminen 2016. 
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asema Yhdysvalloissa on johtanut eroihin osavaltioiden välillä ja jättänyt osan väestöstä tie-

tosuojan osalta katveeseen.318 Lisäksi EU:ssa tietosuoja on yksi perusoikeuksista, kun taas 

Yhdysvalloissa vastaavaa perusoikeutta ei ainakaan yhtä selvästi ole, minkä lisäksi perusoi-

keudet soveltuvat Yhdysvalloissa pääsääntöisesti vain yksityisten toimijoiden ja valtion vä-

lisessä suhteessa.319 Yrityksillä on Yhdysvalloissa muun muassa mahdollisuus säilyttää da-

taa ilman aikarajaa ja käydä sillä kauppaa kolmansien osapuolien kanssa ilman rekisteröidyn 

suostumusta.320 Näin ollen datan jakamisvelvollisuus kilpailuoikeudellisena korjaustoimen-

piteenä voitaisiin toteuttaa Yhdysvalloissa huomattavasti vapaammin kuin EU:ssa. Datan 

sisällön määrittämisellä ei olisi tällöin samanlaista merkitystä, eikä datan anonymisointi tai 

rekisteröidyn suostumus olisi välttämättä jakamisen edellytyksenä. Tosin tietosuojalainsää-

dännön harmonisoinnin puute Yhdysvalloissa voi johtaa epäselvyyksiin osavaltiorajat ylit-

tävässä datan jakamisessa. 

Eurooppalaisella tietosuojan merkitystä korostavalla kehityksellä on kuitenkin ollut vaiku-

tusta myös Yhdysvalloissa, mistä esimerkkinä on muun muassa Kalifornian osavaltion tie-

tosuojalaki321, jonka on katsottu saaneen vaikutteita GDPR:stä.322 Vaikka löyhä tietosuoja-

lainsäädäntö antaa kilpailuviranomaiselle Yhdysvalloissa vapauksia suhteessa datan jaka-

mista koskeviin korjaustoimenpiteisiin, ei datan jakamista tietosuojan kustannuksella voida 

pitää toivottavana. EU:n kilpailuoikeudessa on huomioitu laajemmin tietosuojaan liittyviä 

intressejä323, minkä taustalla voidaan nähdä ainakin osittain GDPR:n voimaantulo. Olisikin 

toivottavaa, että GDPR:n vaikutus ulottuisi vähintään yhdysvaltalaisen tietosuojalainsäädän-

nön kautta myös kilpailuoikeuteen, sillä kilpailuoikeudellisen arvioinnin rajoittuessa aino-

astaan taloustieteellisiin tavoitteisiin voi korjaustoimenpide kuitenkin koitua lopulta kulut-

tajien haitaksi. 

5.4.3 Rakenteellisia korjaustoimenpiteitä koskeva oikeuskäytäntö EU:ssa 

Euroopassa keskustelu dataopolien ympärillä on keskittynyt pääsääntöisesti muihin mahdol-

lisiin korjaustoimenpiteisiin kuin yhtiöiden pilkkomiseen, vaikka rakenteelliset korjaustoi-

menpiteet ovat myös EU:n kilpailuoikeudessa mahdollisia. Vaihtoehtojen perusteelliseksi 

selvittämiseksi on kuitenkin tarpeellista tarkastella, miten pilkkomiseen ja datan jakamiseen 

 
318 Williams 2020, s. 221–224.  
319 Hartzog – Richards 2020, s. 1727. 
320 Tsesis 2019, s. 629. 
321 California Consumer Privacy Act § 1798.100. 
322 Williams 2020, s. 229.  
323 Ks. esim. Wasastjerna 2020, s. 182. 
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on suhtauduttu EU:n oikeuskäytännössä. Neuvoston täytäntöönpanoasetuksen324 7 artiklan 

mukaan komissio voi SEUT 101 tai 102 artiklan rikkomisen lopettamiseksi määrätä yrityk-

sen ”toteuttamaan kaikki toimintaa koskevat tai rakenteelliset korjaustoimenpiteet, jotka 

ovat oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden ja välttämättömiä sen tosiasialliselle lopet-

tamiselle”. Rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voidaan määrätä kuitenkin vain poikkeuksel-

lisessa tilanteessa, ”kun ei ole olemassa yhtä tehokasta keinoa menettelyn korjaamiseksi, tai 

kun mikä tahansa yhtä tehokas toimenpide menettelyn korjaamiseksi olisi asianomaiselle 

yritykselle raskaampi kuin kyseessä oleva rakenteellinen toimenpide”.325 Lisäksi ECN+-

direktiivi326 on antanut myös kansallisille kilpailuviranomaisille mahdollisuuden määrätä 

rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, jotka ovat oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden ja 

välttämättömiä sen tosiasialliselle lopettamiselle. Määräaika direktiivin kansalliselle täytän-

töönpanolle oli 4.2.2021. 

Komissio on hyödyntänyt rakenteellisia korjaustoimenpiteitä ARA Foreclosure -tapauk-

sessa, jossa komissio katsoi itävaltalaisyritys ARA:n väärinkäyttäneen määräävää markkina-

asemaa evätessään mahdollisten kilpailijoiden pääsyn kotitalouksien jätteenkeräysinfra-

struktuuriin, jota voitiin pitää olennaisena toimintaedellytyksenä. Komission mukaan 

ARA:n omistaman jätteenkeräysinfrastruktuurin irrottaminen oli tarpeellista, jotta yritys ei 

pysty suoraan kieltämään käyttöoikeutta tai uudelleenaloittamaan väärinkäyttöä. Korjaustoi-

menpiteen katsottiin olevan oikeasuhteinen, sillä yhtä tehokasta mutta vähemmän rajoittavaa 

toimenpidettä ei ollut olemassa.327 Rakenteelliset korjaustoimenpiteet voivat perustua myös 

täytäntöönpanoasetuksen 9 artiklan mukaisiin asianomaisen yrityksen sitoumuksiin, joiden 

noudattamisen komissio voi määrätä velvoittavaksi. ENI-tapauksessa italialaisyritys ENI oli 

kieltäytynyt myöntämästä siirtokapasiteettia Italiaan suuntautuviin kansainvälisiin kaasun-

siirtoputkiinsa. Komissio katsoi välitiedonannossaan ENI:n näin ollen väärinkäyttäneen 

määräävää markkina-asemaansa. ENI sitoutui kuitenkin myymään osakkuutensa kansainvä-

lisiä kaasunsiirtoputkistoja hallinnoivissa yrityksissä, ja komissio katsoi sitoumusten olevan 

riittäviä sekä myös välttämättömiä ja oikeasuhteisia.328 

 
324 Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 
artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, OJ L 1, 4.1.2003, s. 1–25. 
325 Ks. täytäntöönpanoasetuksen soveltamiskäytäntöön liittyen Whish – Bailey 2021, s. 264–272. 
326 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, jäsenval-
tioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi, OJ L 11, 14.1.2019, s. 3–33. 
327 Komission päätös 20.9.2016, AT.39759 – ARA Foreclosure, kohdat 132–148. 
328 Komission päätös 29.9.2010, COMP/39.315 – ENI, kohdat 87–95. 
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Voidaan pohtia, voisivatko täytäntöönpanoasetuksen 7 tai 9 artiklojen mukaiset rakenteelli-

set korjaustoimenpiteet tulla kyseeseen myös tilanteessa, jossa määräävässä markkina-ase-

massa oleva yritys ei anna kilpailijalleen pääsyä omistamaansa dataan. Edellä tarkasteltujen 

oikeustapauksien perusteella rakenteellisen korjaustoimenpiteen tulisi olla oikeasuhteinen ja 

välttämätön sekä vailla tehokkaampaa tai vähemmän raskasta vaihtoehtoa. 7 artiklasta ilme-

nee, että rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voidaan pitää lähtökohtaisesti toissijaisena vaih-

toehtona toimintaa koskevien korjaustoimenpiteiden ollessa ensisijaisia. Näin ollen esimer-

kiksi datan jakamisvelvollisuuden tulisi olla vähemmän tehokas tai yrityksen kannalta ras-

kaampi, jotta rakenteellinen korjaustoimenpide voisi tulla kyseeseen. ARA Foreclosure -ta-

pauksessa komissio perusteli rakenteellisen toimenpiteen tarpeellisuutta muun muassa sillä, 

ettei yritys pysty aloittamaan uudelleen väärinkäyttöä. Rakenteellista korjaustoimenpidettä 

voisi näin ollen puoltaa esimerkiksi uhka siitä, että yritys alkaa väärinkäyttää määräävää 

markkina-asemaansa uudelleen.   

Rakenteellisen korjaustoimenpiteen oikeasuhteisuutta arvioitaessa on huomioitava, että 

kaikki tutkielmassa tarkastellut isot teknologiayhtiöt ovat yhdysvaltalaisia, joten yhtiöiden 

pilkkominen Euroopasta käsin olisi todennäköisesti datan jakamista rankempi toimenpide. 

Kaikilla GAFA-yhtiöillä on EU:ssa tytäryhtiöitä, joihin tämä rakenteellinen korjaustoimen-

pide voisi kohdistua, mutta toimenpidettä voitaisiin pitää kuitenkin erittäin ankarana ja yh-

tiöitä kuormittavana Yhdysvalloissa toimivien emoyhtiöiden kannalta. Rakenteelliset muu-

tokset Euroopassa voisivat mahdollisesti pakottaa yhtiöt rakenteellisiin muutoksiin myös 

Yhdysvalloissa. Lisäksi on huomioitava, että komissio on hyödyntänyt 7 artiklan mukaista 

rakenteellista korjaustoimenpidettä harvoin, kun taas 9 mukaisia rakenteellisia muutoksia 

koskevia sitoumuksia on hyödynnetty useaan otteeseen.329 Näin ollen rakenteellisia muu-

toksia voidaan pitää todennäköisempänä korjaustoimenpiteenä tilanteessa, jossa teknologia-

yhtiö on halukas antamaan tällaisen sitoumuksen. 

Tutkielmaa varten ei löytynyt eurooppalaista oikeuskäytäntöä, jossa datan jakamista olisi 

käsitelty toimittamisesta kieltäytymisen näkökulmasta. Esimerkiksi Ranskan kilpailuviran-

omainen on energiamarkkinoita koskevassa tapauksessa määrännyt GDF Suezin antamaan 

 
329 Whish – Bailey 2021, s. 271. 
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pääsyn osaan kuluttajadatastaan, mutta tässäkään tapauksessa ei varsinaisesti ollut kyse toi-

mittamisesta kieltäytymisestä.330 Datan jakamista on kuitenkin EU:n oikeuskäytännössä kä-

sitelty muissa tapauksissa, kuten yrityskauppojen yhteydessä. Nämä tapaukset ovat soveltu-

vamman oikeuskäytännön puuttuessa relevantteja myös EFD:n kannalta, sillä tapauksista 

ilmenee esimerkiksi, millä perustein datan jakamisvelvollisuuksia on määrätty ja miten ja-

kaminen on käytännössä toteutettu. Näitä seuraavassa pääluvussa käsiteltäviä havaintoja 

voidaan hyödyntää myös arvioitaessa, miten ja missä tilanteessa datan jakamisvelvollisuus 

voitaisiin EFD:n yhteydessä määrätä.  

 
330 Autorité de la concurrence, décision n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Direct Energie dans les secteurs du gaz et de l’électricité. 
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6 VAIHTOEHTOISET MENETELMÄT ESSENTIAL FACILITIES -
DOKTRIININ NÄKÖKULMASTA 

6.1 Yleistä 

Digitaalisilla markkinoilla voidaan edistää kilpailua myös muilla keinoin kuin datan jakami-

sella. Tutkielmassa on edellä pohdittu muun muassa, voisivatko määräävässä markkina-ase-

massa oleviin teknologiayhtiöihin kohdistuvat rakenteelliset korjaustoimenpiteet olla yksi 

vaihtoehtoinen keino, jolla kilpailu digitaalisilla markkinoilla saataisiin toimivammaksi.  Li-

säksi datan jakaminen voi perustua myös esimerkiksi lainsäädäntöön tai sopimukseen kil-

pailuoikeudellisen korjaustoimenpiteen sijasta. Velvoitteet voisivat pohjautua joko primaa-

rilainsäädäntöön, eli tässä tapauksessa SEUT 101 ja 102 artikloihin, taikka voimassa olevaan 

sekä tulevaan sekundaarilainsäädäntöön. SEUT 102 artiklan yhteydessä voidaan tunnistaa 

toimittamisesta kieltäytymisen lisäksi myös muita väärinkäytön muotoja, jotka voivat johtaa 

datan jakamiseen liittyviin velvoitteisiin. Kolmannessa pääluvussa on käsitelty komission 

haasteita tunnistaa soveltuva väärinkäytön muoto Googlea koskevissa tapauksissa. Yhden 

selkeän vastauksen puuttuessa on väärinkäytön muotojen monipuolinen tarkastelu perustel-

tua digitaalisilla markkinoilla.   

Alla esitettyjä keinoja voidaan pitää vaihtoehtoisina ja/tai täydentävinä dataliitännäisinä me-

netelminä, joita voitaisiin hyödyntää kilpailun edistämiseksi digitaalisilla markkinoilla. 

Vaihtoehtoisuus liittyy siihen, että menetelmien avulla esimerkiksi EFD:n mukainen har-

kinta ei tule missään vaiheessa ajankohtaiseksi. Täydentävyys taas liittyy siihen, että vaih-

toehtoisista menetelmistä huolimatta on mahdollista, että on turvauduttava toimittamisesta 

kieltäytymisen yhteydessä hyödynnettävään harkintaan. Voidaan myös ajatella, että esimer-

kiksi lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuva datan jakaminen on yritysten arkipäiväisen 

liiketoiminnan kannalta olennaisempaa, kun taas EFD:hen turvaudutaan poikkeuksellisem-

missa tilanteissa. 

6.2 Primaarilainsäädäntöön perustuvat menetelmät 

6.2.1 Konstruktiivinen toimituskielto SEUT 102 artiklan näkökulmasta 

Toimittamisesta kieltäytyminen voi ilmetä joko suorana kieltäytymisenä tai epäsuorasti aset-

tamalla toimittamiselle vaatimuksia, joihin vastapuoli ei voi käytännössä suostua.331 Edellä 

on käsitelty suoraa toimittamisesta kieltäytymistä EFD:n yhteydessä sekä epäsuoraa toimit-

tamisesta kieltäytymistä koskevaa TeliaSonera-tapausta, joka tarkemmin koski kilpailijoihin 

 
331 Kuoppamäki 2018a, s, 295–296. 



 
 

72 
 

kohdistuvaa marginaalien puristamista (engl. margin squeeze). 332 Lisäksi Google Shopping 

ja Google Android -tapauksissa sekä Amazonia koskevassa tutkinnassa on voitu havaita kon-

struktiivisen toimituskiellon piirteitä. Tapauksessa EUT katsoi, että marginaalien puristami-

nen voi merkitä itsessään väärinkäytön muotoa, eikä tällöin ole tarpeellista arvioida Oscar 

Bronner -tapauksessa tuomioistuimen hyödyntämiä kriteerejä.333 Graef on katsonut EUYT:n 

tulkinneen EUT:n sanamuotoa siten, että se ulottuu myös muihin vastaavan kaltaisiin me-

nettelyihin.334 EUYT katsoi Slovak Telekom -tapauksessa, EUT:n TeliaSonera-tapauksessa 

käyttämän sanamuodon perusteella voitavan päätellä, että samanlaiseen tulkintaan voidaan 

päätyä myös muiden menettelyjen yhteydessä, ”joilla on nykyisiin ja potentiaalisiin kilpai-

lijoihin lainvastainen markkinoilta syrjäyttävä vaikutus” ja jotka ovat samantyyppisiä kuin 

TeliaSonera-tapauksessa tunnistetut väärinkäytön muodot.335 Näin ollen voidaan tarkastella 

suorasta datan jakamisesta kieltäytymisestä erillisenä menettelynä tilannetta, jossa määrää-

vässä markkina-asemassa oleva yritys asettaa datan jakamiselle vaatimuksia, joihin vasta-

puoli ei voi käytännössä suostua. 

TeliaSonera-tapauksen perustelujen pohjalta kilpailunvastaisena menettelynä voidaan pitää 

vertikaalisesti integroituneen ja määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen datan ja-

kamiselle asettamia epäedullisia ehtoja, joilla on kilpailua rajoittava vaikutus, eikä menettely 

ole taloudellisesti perusteltavissa.336 Tällöin ei kuitenkaan ole tarpeellista ottaa huomioon 

Oscar Bronner -tapauksessa esitettyjen kriteerien soveltumista menettelyyn, joten arviointi 

on huomattavasti suoraviivaisempaa. Huomioiden edellä esitetyt haasteet EFD:n ja datan 

välisessä suhteessa, voidaan konstruktiiviseen toimituskieltoon liittyvää arviointia pitää pa-

remmin soveltuvana digitaalisille markkinoille, sillä arviointi on suoraviivaisempaa ja jous-

tavampaa. Suoran ja epäsuoran kieltäytymisen vaikutukset esimerkiksi innovaatiolle ovat 

käytännössä samat, mikäli molempien menettelyjen lopputuloksena on tosiasiallisesti se, 

että dataan pääsy evätään. Voidaankin pohtia, tulisiko TeliaSoneran esittämän mukaisesti 

toimittamisesta kieltäytymiseen ja epäedullisiin sopimusehtoihin soveltaa samanlaista arvi-

ointia.337 Tämä arviointi voisi perustua esimerkiksi digitaalisille markkinoille soveltuvam-

maksi muokattuun EFD:stä johdettuun kriteeristöön, jonka mahdollista sisältöä on käsitelty 

neljännessä pääluvussa.  

 
332 Asia C-52/09, TeliaSonera, ECLI:EU:C:2011:83. 
333 Ibid., kohdat 54–55. 
334 Graef 2019, s. 60. 
335 Asia T-851/14, Slovak Telekom, ECLI:EU:T:2018:929, kohta 126. 
336 Asia C-52/09, TeliaSonera, ECLI:EU:C:2011:83, kohdat 112–113. 
337 Ibid., kohta 54. 
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6.2.2 Datan jakaminen sopimuksella tai yhteisyrityksen kautta SEUT 101 artiklan näkö-

kulmasta 

Datan jakaminen voi tapahtua lainsäädäntöön tai tuomioon perustuvan velvollisuuden lisäksi 

myös sopimusoikeudellisesti tai yhteisyrityksen avulla. Drexl on käyttänyt esimerkkinä täl-

laisesta järjestelystä Nokian alun perin kehittämää HERE-karttapalvelua, jonka omistajiin 

kuuluvat yrityskaupan jälkeen useat autonvalmistajat, kuten BMW ja Mitsubishi. Yhteisyri-

tys mahdollistaa reaaliaikaisen datan keräämisen ja jakamisen isommasta joukosta autoja, 

mikä taas parantaa karttapalvelun laatua ja datan luotettavuutta esimerkiksi säätietojen ja 

ruuhkatilanteiden osalta. 338 Yhteisyritykseen tai sopimukseen perustuva datan jakaminen 

voi myös pitää sisällään haasteita kilpailulle. Yhteisyrityksen kohdalla tulee arvioida järjes-

telyn vaikutuksia kilpailulle erityisesti niiden yhtiöiden näkökulmasta, jotka eivät ole yhteis-

yrityksessä mukana. Bundeskartellamt tutkikin HERE-karttapalvelua koskevan yrityskau-

pan yhteydessä, voiko yhteisyritys johtaa siihen, ettei muille autonvalmistajille olisi tarjon-

taa digitaalisista kartoista.339 Mikäli tällaiseen tilanteeseen päädyttäisiin tulevaisuudessa, 

voisi myös EFD tulla tarpeelliseksi työkaluksi edellyttäen, että yhteisyritys kieltäytyisi jaka-

masta digitaalisia karttoja kilpailijoidensa kanssa. 

Datan jakaminen voi tapahtua myös vapaaehtoisesti yritysten välisellä sopimuksella. Esi-

merkiksi Suomessa Teknologiateollisuus on julkaissut datan jakamiselle malliehdot, joiden 

avulla on pyritty edistämään datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.340 Datan jakamiseen so-

pimusten avulla voi liittyä kilpailuoikeudellisia ongelmia erityisesti SEUT 101 artiklan nä-

kökulmasta, joten pohjoismaiset kilpailuviranomaiset ovat suositelleet laajempaa ohjeistusta 

datan jakamiseksi sopimuksilla ja kilpailuoikeudellisten prosessien, kuten yrityskauppojen, 

yhteydessä.341 EUT on tutkinut rahoitusyhtiöiden välistä tietojenvaihtoa Asnef-Equifax-ta-

pauksessa SEUT 101 artiklan näkökulmasta. Tuomion perustelujen mukaan asiakkaiden 

maksukykyä koskevien tietojen vaihtaminen ei rajoita kilpailua SEUT 101 artiklassa tarkoi-

tetulla tavalla, mikäli kyseessä olevat markkinat eivät ole kovin keskittyneet eivätkä järjes-

telmään pääsy ja sen käytön edellytykset ole tosiasiallisesti syrjiviä rahoitusyhtiöiden kan-

nalta.342  

 
338 Drexl 2017, s. 281, kohta 130. 
339 Bundeskartellamtin lehdistötiedote 6.10.2015. 
340 Datan jakamisen malliehdot, Teknologiateollisuus ry, 2019. 
341 Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteisraportti 2020, s. 12–13 ja 17. 
342 Asia C-238/05, Asnef-Equifax (ECLI:EU:C:2006:734), kohdat 61 ja 72. 
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Asnef-Equifax-tapausta tuoreempana esimerkkinä komissio on tutkinut Insurance Irelandin 

datanjakamisalustalle pääsyn rajoituksia Irlannin moottoriajoneuvojen vakuutusten markki-

noilla. Insurance Ireland on Irlannin vakuutussektorilla toimivien yritysten yhteenliittymä, 

joka hallinnoi vakuutusilmoituksista koostuvaa tietokantaa ja määrittää ehdot sen käytölle. 

Tietokantaan pääsyn vaatimukset ovat estäneet tiettyjä toimijoita saamasta käyttöoikeutta tai 

viivyttäneet sen myöntämisprosessia. Komissio on katsonut, että vaatimukset ovat asettaneet 

nämä yritykset epäedulliseen kilpailuasemaan suhteessa yrityksiin, joilla on pääsy tietokan-

taan. Insurance Irelandin toiminnalla on ollut negatiivinen vaikutus muun muassa hinta- ja 

laatutasoon, ja se on ollut myös esteenä markkinoille pääsylle. Komissio on tunnistanut da-

tan jakamista koskevien järjestelyjen hyödyllisyyden markkinoiden tehokkuuden näkökul-

masta, mutta katsonut Insurance Irelandin toiminnan olleen SEUT 101 artiklan vastaista.343 

Mikäli komissio päätyy lopullisessa päätöksessään pysymään alustavassa arviossaan, voi-

daan Insurance Irelandin odottaa joutuvan muuttamaan tietokantaan pääsyn vaatimuksia. Ta-

paus muistuttaa huomattavasti SEUT 102 artiklan vastaista toimittamisesta kieltäytymistä 

tai kohtuuttomien sopimusehtojen asettamista tietokantaan pääsylle. Insurance Irelandin toi-

mintaa olisi voitu mahdollisesti lähestyä myös SEUT 102 artiklan kautta, sillä yhteenliittymä 

kattaa yli 90 prosenttia Irlannin moottoriajoneuvojen vakuutusten markkinasta.344 Komissio 

on ainakin tällä hetkellä päätynyt arvioimaan toimintaa SEUT 101 artiklan kautta. Tapaus 

kuitenkin osoittaa, että SEUT 101 ja 102 artiklojen mukaiset tapaukset voivat sisältää hy-

vinkin samanlaisia piirteitä.   

Datan jakaminen voi näin ollen johtaa EU:n kilpailulainsäädännön vastaiseen kartelliin, mi-

käli markkinat ovat keskittyneet ja järjestelyllä on tosiasiallisesti syrjivä vaikutus. Yritysten 

tulisi datan jakamisesta sopiessaan kiinnittää huomiota markkinarakenteeseen sekä järjeste-

lyn tosiasiallisiin vaikutuksiin muiden yritysten kannalta. Vapaaehtoisen jakamisen voidaan 

katsoa vähentävän kilpailuviranomaisten työtaakkaa ja kilpailuoikeudellisten interventioi-

den määrää. Vapaaehtoisuuteen perustuva jakaminen tuskin itsessään ratkaisee kilpailuun 

liittyviä ongelmia digitaalisilla markkinoilla, joten sopimusoikeudellista jakamista voidaan 

pitää vain täydentävänä keinona, kun taas toimivan lainsäädännön ja kilpailuviranomaisten 

aktiivisuuden merkitys on edelleen korostumassa. Datan jakamista koskevat yritysten väliset 

järjestelyt voivat olla relevantteja myös SEUT 102 artiklan näkökulmasta.  

 
343 Komission lehdistötiedote, Bryssel 18.6.2021. 
344 Ibid. 
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6.3 Sekundaarilainsäädäntöön perustuvat menetelmät 

Sekundaarilainsäädäntöön perustuva datan jakaminen 

Digitaalisten markkinoiden kehitys on huomioitu EU:n lainsäädännössä, johon on tullut esi-

merkiksi GDPR:n myötä dataliitännäisiä velvoitteita. Muun muassa GDPR:n mukaista tie-

tojen siirrettävyyttä käsitellään laajemmin jäljempänä. GDPR:n jälkeen yhtenä merkittävim-

mistä dataliitännäisistä lainsäädäntöhankkeista voidaan pitää niin kutsuttua digimarkki-

nasäädöstä, jota koskeva ehdotus julkaistiin vuoden 2020 joulukuussa.345 Ehdotuksessa on 

esitetty portinvartija-asemassa oleville yrityksille datan jakamiseen liittyviä velvoitteita 6 

artiklan 1 kohdan a, h ja i alakohdissa. A alakohta kieltäisi portinvartija-asemassa olevaa 

yhtiötä käyttämästä alustan ”yrityskäyttäjien kanssa kilpaillen mitään dataa, joka ei ole jul-

kisesti saatavilla ja joka on” kyseisten yrityskäyttäjien antamaa tai perustuu näiden toimin-

toihin alustalla. Mikäli portinvartija rikkoo järjestelmällisesti 6 artiklassa säädettyjä velvoit-

teita, voi komissio määrätä käyttäytymistä koskevia tai viimesijaisesti rakenteellisia korjaus-

toimenpiteitä. Rakenteelliset korjaustoimenpiteet tulevat täytäntöönpanoasetuksen tavoin 

kyseeseen vain, mikäli yhtä tehokasta keinoa ei ole käytettävissä tai tämä keino olisi portin-

vartijalle raskaampi. Velvoitteessa voidaan havaita samoja piirteitä, kuin komission parhail-

laan käynnissä olevassa Amazonia koskevassa tutkinnassa, jossa Amazonin epäillään hyö-

dyntäneen kilpailijoista alustalla kerättyä ei-julkista dataa kilpailevassa toiminnassaan.346 H 

ja i alakohdissa portinvartijayritys velvoitetaan tarjoamaan jatkuva ja reaaliaikainen pääsy 

yrityskäyttäjän tai loppukäyttäjän toiminnan kautta tuotettuun tietoon. Tämä pääsy tulee tar-

jota maksutta myös yrityskäyttäjän valtuuttamille kolmansille osapuolille. 

Lundqvist on katsonut, että edellä mainituilla velvoitteilla voi olla datan saatavuuden ja uu-

delleenkäytön sekä tietojen siirrettävyyden kannalta huomattava vaikutus. Hän kuitenkin 

epäilee, että portinvartijayritykset pyrkivät estämään nämä vaikutukset vetoamalla immate-

riaalioikeuksien, liikesalaisuuksien ja GDPR:n tarjoamaan suojaan.347 Muita EU:n lainsää-

däntöhankkeita, joilla pyritään parantamaan datan saatavuutta, ovat muun muassa datahal-

lintosäädös, jonka tarkoituksena on poistaa esteitä rajat ja sektorit ylittävältä datanjakami-

selta, sekä jo voimaan tullut avoimen datan direktiivi, jonka on toivottu helpottavan yritysten 

mahdollisuutta uudelleen käyttää arvokasta julkisen sektorin dataa.348 Datahallintosäädöstä 

 
345 Digimarkkinasäädöstä koskeva ehdotus 2020. 
346 Komission lehdistötiedote, Bryssel 10.11.2020. 
347 Lundqvist 2021, s. 239–240. 
348 Vestagerin puhe ”Building the infrastructure for success in a digital age”, Three Seas Summit, Sofia, Bul-
garia, 9.7.2021. 
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koskevassa ehdotuksessa on arvioitu muun muassa datan saatavuuteen liittyviä hyötyjä sekä 

käytännön toteutusta tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.349 Nähtäväksi jää, millainen 

vaikutus digimarkkinasäädöksen dataliitännäisillä velvoitteilla lopulta on. Voidaan kuiten-

kin ajatella, että datan jakamisvelvollisuus voitaisiin toteuttaa EFD:n puitteissa tilanteessa, 

jossa portinvartijayritys kieltäytyy jakamisesta edellä mainituin perustein, mutta jakamisesta 

kieltäytymisellä olisi kilpailunvastainen vaikutus.  

Datan jakaminen yritysjärjestelyjen yhteydessä 

Kuten toisessa pääluvussa todetaan, isot teknologiayhtiöt pyrkivät usein parantamaan kilpai-

luasemaansa digitaalisilla markkinoilla ostamalla pienempiä kilpailijoitaan. Kilpailijoiden 

ostaminen voi olla yrityksille houkuttelevampi vaihtoehto kuin lähteä kilpailemaan uuden 

innovatiivisen markkinoille tulleen yrityksen kanssa. Alustayhtiöiden välisissä yrityskau-

poissa on usein tärkeä rooli myös datalla, joka siirtyy ostajayrityksen käyttöön. Tämä voi 

herättää kilpailuviranomaisten kiinnostuksen, sillä datan keskittyminen voi johtaa myös 

markkinoiden keskittymiseen. Komissio kiinnitti tähän huomiota esimerkiksi Googlen 

DoubleClick-yrityskaupassa, johon liittyen se katsoi, että yritysten käyttäjädatan yhdistämi-

nen johtaisi asemaan, jota kilpailijat eivät voisi toisintaa. Tämä voisi johtaa kilpailijoiden 

syrjäyttämiseen ja antaisi Googlelle mahdollisuuden nostaa hintojaan. Komissio piti kuiten-

kin kilpailulle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia epätodennäköisinä eikä asettanut dataliitän-

näisiä ehtoja yrityskaupan hyväksymiselle.350 Samanlaiseen tulkintaan komissio päätyi 

myös Applen ja Shazamin välisessä yrityskaupassa.351 Tuoreimpana tapauksena komissio 

on avannut tutkinnan liittyen Facebookin suunnitelmiin ostaa asiakashallintaohjelmistoa tar-

joava yhdysvaltalaisyritys Kustomer. Komissio on katsonut muun muassa, että Facebook 

saisi dataa Kustomerin palvelua käyttäviltä yrityksiltä, mikä antaisi Facebookille huomatta-

van edun mahdollistaessaan verkkomainonnan personoinnin ja tarkentamisen. Tämä voisi 

mahdollisesti lisätä markkinoille pääsyn esteitä sekä nostaa mainostajien näkökulmasta hin-

tatasoa ja vähentää valinnanvaraa.352 Digitaalisilla markkinoilla tapahtuvien yrityskauppo-

jen yhteydessä on pohdittu mahdollisuutta hyväksyä yrityskauppa ehdollisena datan jakami-

seen liittyville velvoitteille.353 

 
349 Ks. datahallintosäädöstä koskeva ehdotus 2020. 
350 Komission päätös 11.3.2008, COMP/M.4731 – Google/ DoubleClick, kohta 359 ja 366. 
351 Komission päätös 6.9.2018, M.8788 – Apple/Shazam, kohta 259. 
352 Komission lehdistötiedote, Bryssel 2.8.2021. 
353 Wasastjerna 2020, s. 247–248. 
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Datan jakamisen kannalta yhtenä relevanttina tapauksena voidaan pitää Microsoftin yritys-

kauppaa, jonka kohteena oli ammatillista verkkoyhteisöpalvelua tarjoava LinkedIn. Kilpai-

levat palvelut katsoivat, että yrityskaupan seurauksena LinkedIn saisi hyödyllistä tietoa Mic-

rosoftin palveluilla tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä, mikä mahdollistaisi uusien 

kontaktien tarkemman ehdottamisen kasvattaen näin verkkoyhteisöpalvelun kokoa ja käytön 

aktiivisuutta. Tämä voisi yhtenä tekijänä johtaa kilpailijoiden sulkemiseen markkinoilta. 

Yrityskauppa hyväksyttiin ehdollisena sille, että Microsoft antaa kolmansille osapuolille 

pääsyn muun muassa Microsoft Graph -palveluun. Palvelu mahdollistaa pääsyn Microsoftin 

pilvipalveluissa olevaan dataan koskien esimerkiksi yhteystietoja, kalenterimerkintöjä, säh-

köposteja ja tiedostoja.354 Datan jakamisen näkökulmasta relevanttina voidaan pitää myös 

Googlen Fitbit-yrityskauppaa, joka hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että Google ei käytä 

terveystietoja mainontatarkoituksiin sekä antaa kolmansille osapuolille pääsyn osaan ter-

veystiedoista ilmaiseksi edellyttäen kuitenkin käyttäjän suostumusta. Komissio katsoi vas-

taavasti kuin edellä esitetyissä tapauksissa, että datan keskittyminen voi mahdollisesti johtaa 

markkinoiden keskittymiseen. Mielenkiintoisin seikka tapauksessa oli kuitenkin se, että su-

lautunut yritys velvoitettiin antamaan pääsy lähtökohtaisesti arkaluontoiseen käyttäjien ter-

veysdataan. Google ja Fitbit velvoitettiin implementoimaan tarvittavat tekniset ja organisa-

toriset toimenpiteet GDPR:n ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin355 vaatimusten 

täyttämiseksi.356 Tapaus toi näin ollen selvyyttä datan jakamiseen liittyviin tietosuojakysy-

myksiin, jotka ovat relevantteja myös EFD:n näkökulmasta. Tätä käsitellään myöhemmin 

arvioitaessa menetelmien suhdetta doktriiniin. 

Hoffmann ja Johannsen ovat arvioineet, millä edellytyksillä kilpailijoille pitäisi antaa pääsy 

dataan yrityskauppojen yhteydessä. Rajoittamattoman pääsyn antaminen dataan voisi ai-

heuttaa uusia ongelmia kilpailun näkökulmasta, mikäli datan jakaminen johtaisi taloudelli-

sen ja dataan liittyvän vallan siirtymiseen kilpailijoille. Hoffmann ja Johannsen ovat pohti-

neet EFD:n mukaisen kriteeristön analogista soveltamista, mutta todenneet sen soveltumat-

tomaksi yrityskauppojen yhteydessä. EFD:n mukaisen kriteeristön sijasta käyttöoikeus tulisi 

heidän mukaansa myöntää, mikäli sulautuneen yrityksen ja kilpailijan välillä on data-asym-

metria sekä kilpailijalla on suhteellinen markkinoille pääsyn este, joka estää tätä keräämästä 

 
354 Komission päätös 6.12.2016, M.8124 – Microsoft/LinkedIn, kohdat 324 ja 437. 
355 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilö-
tietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadi-
rektiivi), OJ L 201, 31.7.2002, s. 37–47. 
356 Komission päätös 17.12.2020, M.9660 – Google/Fitbit, kohdat 399, 410 ja 896. 
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riittävää määrää dataa ollakseen markkinalla kilpailukykyinen.357 Toinen vaatimus muistut-

taa EFD:n korvaamattomuuden vaatimusta, mutta data-asymmetriaa koskeva vaatimus on 

uusi ja katsoakseni relevantti myös EFD:n kehittämistä arvioitaessa. 

Ennakollinen puuttuminen 

Komissio selvittää tällä hetkellä mahdollisuutta uuden kilpailusäännöstön hyödyntämiseen 

digitaalisilla markkinoilla erityisesti suhteessa portinvartijayhtiöihin. Säännöstö antaisi ko-

missiolle mahdollisuuden asettaa lisävaatimuksia ilman, että sen täytyisi todistaa, että kil-

pailusääntöjä on rikottu (engl. ex ante intervention). Säännöstön avulla voitaisiin korjata kil-

pailuun digitaalisilla markkinoilla kohdistuvia rakenteellisia riskejä.358 Lisäksi on esitetty, 

että tulevaisuudessa voitaisiin puuttua sellaisten yritysten toimintaan, jotka eivät vielä ole 

määräävässä markkina-asemassa, mutta joiden toiminta voisi johtaa markkinoiden keskitty-

miseen ja sitä kautta määräävän markkina-aseman syntymiseen.359 Komission yritykselle 

asettamat lisävaatimukset voisivat nähdäkseni sisältää datan jakamiseen liittyviä ehtoja. En-

nakollisen puuttumisen ei tarvitsisi välttämättä olla vaihtoehtoinen työkalu EFD:hen poh-

jautuvalle jälkikäteiselle datan jakamisen velvollisuudelle, vaan EFD:tä voitaisiin hyödyn-

tää, kun yhtiön on todistettu toimivan kilpailusääntöjen vastaisesti tai keskittymisefektin ole-

van lähellä. Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset ovat huomioineet uuteen kilpailusäännös-

töön liittyvät haasteet, joita liittyy oikeusvarmuuteen, innovaatioon ja komission interven-

tiomahdollisuuksien lisääntymiseen. Säännöstön toimivuudessa olisi näin ollen otettava 

huomioon sääntöjen selkeys sekä prosessin läpinäkyvyys. Kannustavina esimerkkeinä vas-

taavien työkalujen on katsottu edistäneen kuluttajien asemaa ja kilpailua markkinoilla Islan-

nissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joissa vastaavanlainen työkalu on jo käytössä.360 

Datan standardointi, tietojen siirrettävyys ja yhteentoimivuus 

Datan jakamisesta puhuttaessa on kiinnitettävä huomiota myös datan standardointiin, joka 

voidaan nähdä omana aihepiirinään, mutta myös edellytyksenä datan jakamiselle. Datan 

standardoinnilla tarkoitetaan datan arvoketjuun liittyvien käytäntöjen määrittämistä, mikä 

voi liittyä esimerkiksi datajoukon terminologiaan, rakenteeseen ja järjestämiseen taikka da-

 
357 Hoffmann – Johannsen 2019, 59–60 ja 64. 
358 Komission lehdistötiedote, Bryssel 2.6.2021. 
359 Schweitzer et al. 2018, s. 2. 
360 Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteisraportti 2020, s. 12–13 ja 17. 
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tan säilyttämiseen. Nämä käytännöt voivat pitää sisällään muun muassa tietojen siirrettävyy-

teen (engl. data portability) tai datan yhteentoimivuuteen liittyviä vaatimuksia.361 Tietojen 

siirrettävyydellä tarkoitetaan kykyä siirtää dataa muuttamatta sen sisältöä362 ja yhteentoimi-

vuudella kykyä ”vaihtaa tietoa sekä molemminpuolisesti käyttää näin vaihdettua tietoa”.363 

Yhteentoimivuutta koskevien tietojen suhdetta EFD:hen on arvioitu EUYT:n Microsoft-tuo-

miossa.364 Standardoinnilla voi olla datamarkkinoilla kilpailua edistävä vaikutus, sillä se voi 

kannustaa yrityksiä keräämään ja jakamaan dataa sekä käyttämään erilaisia datajoukkoja 

monipuolisemmin. Datasta johtuvaa epätasa-arvoa voitaisiin tasoittaa, mikäli pienemmät 

toimijat pystyisivät keräämään dataa useammista lähteistä esimerkiksi yritysten datan jaka-

miseen pohjautuvan yhteistyön avulla.365 

Tietojen siirrettävyydestä voidaan puhua edellä mainitussa laajassa merkityksessä, jolloin ei 

ole huomionarvoista, sisältääkö data esimerkiksi henkilötietoja. Muun muassa Lucchini et 

al. ovat nostaneet datan siirrettävyyden laajassa merkityksessä kilpailuviranomaisten näkö-

kulmasta merkityksellisemmäksi kuin paljon esillä olleet tietosuojaan liittyvät kysymykset. 

He ovat katsoneet, että datan siirrettävyyden rajoittamista voitaisiin pitää kilpailuoikeudel-

lisena rikkomuksena myös tilanteessa, jossa yhtiö ei olisi määräävässä markkina-asemassa 

pääasiallisella markkinallaan. Tällöin määräävän markkina-aseman katsottaisiin olevan suh-

teessa käyttäjien dataan.366 Komissio katsoi tosin Facebookin WhatsApp-yrityskauppaa kos-

kevassa tapauksessa, ettei tietojen siirrettävyyteen liittyviä rajoitteita voida pitää esteenä 

viestipalveluiden vaihtamiselle. Komission mukaan pääsääntöisesti lyhyitä ja spontaaneja 

viestejä koskevalla keskusteluhistorialla ei ole kuluttajille merkittävää arvoa.367 Se että ko-

missio tutki kysymystä, on osoitus siitä, että tietojen siirrettävyys on relevantti kysymys kil-

pailuoikeuden kannalta. Kyseisessä tapauksessa komissio ei kuitenkaan pitänyt tietojen siir-

rettävyyttä koskevia rajoituksia ongelmallisina.368 

 
361 Gal – Rubinfeld 2019, s. 738–742 ja 749–750. 
362 Ibid., s. 739. 
363 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tietoko-
neohjelmien oikeudellisesta suojasta, OJ L 111, 5.5.2009, s. 16–22, johdanto, kohta 10. 
364 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio (ECLI:EU:T:2007:289), kohdat 36 ja 332–333. 
365 Gal – Rubinfeld 2019, s. 757–759. 
366 Lucchini et al. 2018, s. 566–567. Kirjottajat ovat käyttäneet esimerkkinä Applea, joka ei heidän mukaansa 
ole määräävässä markkina-asemassa älypuhelinmarkkinoilla, mutta voisi olla määräävässä markkina asemassa 
suhteessa käyttäjien dataan. Datan siirrettävyyteen liittyvät kilpailuoikeudelliset ongelmat ovat todennäköi-
sempiä Applen kaltaisille yhtiöille, joilla on lojaali asiakaskunta. 
367 Komission päätös 3.10.2014, COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, kohta 113. 
368 Graef et al. 2018, s. 1390. 
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Tietojen siirrettävyyttä voidaan lähestyä myös sen kautta, koostuuko data henkilötiedoista 

vai henkilöön liittymättömistä tiedoista. EU:ssa henkilötietoja sisältävien tietojen siirrettä-

vyydestä on säädetty GDPR:ssä. GDPR:n 20 artiklassa tietojen siirrettävyydellä tarkoitetaan 

rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. GDPR:n jälkeen tietojen siirrettä-

vyydestä on säädetty esimerkiksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyk-

sestä Euroopan unionissa annetussa asetuksessa.369 Nimensä mukaisesti asetus koskee tieto-

jen siirrettävyyttä muiden kuin henkilötietojen osalta, ja toisin kuin GDPR, asetuksen 6 ar-

tiklan mukainen tietojen siirtäminen perustuu vapaaehtoiseen itsesääntelyyn. Kehitystä voi-

daan pitää tietojen siirrettävyyden kannalta positiivisena, mutta vapaaehtoiseen itsesäänte-

lyyn voidaan katsoa liittyvän epävarmuuksia. Ei ole selvää, että tietyn toimialan toimijat 

löytävät konsensuksen sääntelyn sisällöstä tai että syntyisi sellaisia koko toimialan kattavia 

organisaatioita, jotka ottavat itsesääntelyn valmistelun vastuulleen.370 

GDPR:n mukaista tietojen siirrettävyyttä on tietyin varauksin esitetty yleisemmälläkin ta-

solla keinoksi avata digitaalisia markkinoita ja tehostaa kilpailua esimerkiksi vähentämällä 

markkinoillepääsyn esteitä ja madaltamalla palvelunvaihtokustannuksia.371 Tietojen siirret-

tävyyttä koskevassa EU:n WP29-työryhmän ohjeistuksessa on tunnistettu, että GDPR:n mu-

kainen tietojen siirrettävyys voi myös vahvistaa kilpailua palveluiden välillä helpottaen pal-

veluntarjoajan vaihtamista. Samassa virkkeessä on kuitenkin todettu, että GDPR:n tarkoi-

tuksena on säännellä henkilötietoja eikä kilpailua.372 WP29-työryhmän varauksellisesta suh-

tautumisesta huolimatta oikeuskirjallisuudessa on keskusteltu GDPR:n mukaisen tietojen 

siirrettävyyden mahdollisuuksista kilpailuoikeuden työkaluna. Lynskey on tunnistanut 

useita ristiriitaisuuksia kilpailuoikeuden ja GDPR:n 20 artiklaan perustuvan datan jakamisen 

välillä. Kilpailuoikeudellinen velvollisuus on yhtäältä suppeampi, sillä se kohdistuisi vain 

yrityksiin sekä vaatisi määräävän markkina-aseman ja sen väärinkäytön tunnistamista. Toi-

saalta kilpailuoikeudellinen velvollisuus olisi siinä suhteessa laajempi, että se voisi koskea 

kaikkea dataa, kun taas GDPR:n 20 artiklaan perustuva velvollisuus koskisi vain rekiste-

röidyn toimittamia henkilötietoja. GDPR:n velvollisuuden ulottuminen rekisteröidyn toimit-

 
369 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, muiden 
kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa, OJ L 303, 28.11.2018, s. 59–68. 
370 Vezzoso 2021, s. 360 ja Lundqvist 2018 s. 16. 
371 Warma – Nieminen 2016, s. 558 ja Lynskey 2017, s. 814. 
372 Guidelines on the right to data portability 2017, s. 4. WP29-työryhmä käsitteli henkilötietojen käsittelyä 
koskevia kysymyksiä GDPR:n soveltamisajan alkamiseen asti. 
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tamiin henkilötietoihin rajaisi esimerkiksi kolmansien osapuolien antamia arvosteluita kos-

kevat tiedot velvollisuuden ulkopuolelle.373 Käyttäjän vaihtaessa palvelua voi käyttäjäarvos-

teluiden siirtäminen olla käytännössä edellytyksenä vaihtamiselle.374 Esimerkiksi Airbnb-

alustalla käyttäjät antavat vuokranantajista arvosteluita, jotka voivat vaikuttaa vuokrattavien 

asuntojen suosioon. Vuokranantajan ei näin ollen ole kannattavaa vaihtaa palveluntarjoajaa, 

mikäli hän ei kykene siirtämään arviointeihin perustuvaa ”mainedataansa” uudelle alustalle. 

Lisäksi kilpailuoikeuteen perustuva datan jakaminen tai tietojen siirrettävyys perustuu ta-

pauskohtaiseen kilpailuvaikutusten arviointiin, kun taas GDPR:n 20 artiklaan perustuva vel-

vollisuus säätelee dataan pääsyä ja sen uudelleenkäyttämistä yleisemmällä tasolla. Graefin, 

Husovecin ja Purtovan mukaan 20 artiklan kaltaisella yleisen tason sääntelyllä voi olla kil-

pailulle merkittävämpi vaikutus kuin kilpailuoikeuden tapauskohtaiseen arviointiin perustu-

valla lähestymistavalla.375 

Merkittävänä puutteena GDPR:n mukaisessa tietojen siirrettävyydessä kilpailuoikeuden nä-

kökulmasta on siirtämisen käytännön toteutus, sillä siirtämisvelvollisuus on yhteydessä re-

kisteröidyn tekemään pyyntöön. Kuten Warma ja Nieminen ovat todenneet, ei tietojen siir-

täminen jokaisen yksittäisen rekisteröidyn kohdalla erikseen ole kilpailun tehostamisen kan-

nalta yhtä järkevää kuin isojen tietomassojen siirtäminen kerralla.376 GDPR:n 20 artiklan 

hyödyntäminen kilpailuoikeudellisena työkaluna olisi katsoakseni keinotekoista, vaikka da-

tan siirrettävyydellä voi itsessään olla kilpailua edistäviä vaikutuksia. Datan siirrettävyys on 

kuitenkin konkreettinen esimerkki datan jakamista koskevasta lainsäädännöstä, joten siihen 

liittyvästä keskustelusta on hyötyä pohdittaessa datan jakamista kilpailuoikeuden yhtey-

dessä. Tietojen siirrettävyys ja siihen läheisesti liittyvä datan yhteentoimivuus ovat olennai-

nen edellytys datan jakamiselle. Datan jakamisessa tulisi huomioida datan yhteentoimivuus 

eri palveluiden välillä, jotta jakamisella olisi kilpailulle toivottu vaikutus. Mikäli jaettua da-

taa ei voida käytännössä siirtää palvelusta toiseen tai sen siirtäminen olisi hankalaa, toimen-

piteen merkitys jäisi vähäpätöiseksi.377 

 
373 Lynskey 2017, s. 799–802. Ks. myös Crémer et al. 2019, s. 8–9. Muun muassa multihomingin ja täydentä-
vien palveluiden tarjoamisen näkökulmasta tulisi jaettavaan dataan olla jatkuva pääsy ja datan tulisi olla yh-
teentoimivaa muiden palvelujen kanssa, mikä ei ole mahdollista GDPR:n 20 artiklan perusteella. 
374 Diker Vanberg – Ünver 2017, s. 3. 
375 Graef et al. 2018, s. 1392. 
376 Warma – Nieminen 2016, s. 558. 
377 Ks. Wahyuningtyas 2015. Wahyuningtyas on korostanut yhteentoimivuuden merkitystä erityisesti verkko-
yhteisöpalveluiden, kuten Facebookin, kohdalla. Yhteentoimivuus voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi takai-
sinmallinnuksella (engl. reverse engineering) tai antamalla pääsy palvelun ohjelmointirajapintaan. 
Wahyuningtyas on katsonut, että näihin menetelmät pitävät sisällään myös oikeudellisia kysymyksiä esimer-
kiksi ohjelmointirajapinnan tekijäinoikeussuojaan liittyen. 
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Tietosuojalainsäädäntöön perustuvat dataliitännäiset velvoitteet 

Datan jakaminen on ollut kilpailuoikeuden dataliitännäisistä korjaustoimenpiteistä tämän 

tutkielman sekä myös oikeuskirjallisuudessa käydyn keskustelun keskiössä. Kilpailuoikeu-

den keinoin määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voidaan velvoittaa myös vaihto-

ehtoisiin korjaustoimenpiteisiin, joilla voidaan saavuttaa sama vaikutus kuin datan jakami-

sella. Datan jakamisen vaihtoehtoja on myös tarpeen arvioida, sillä tietyissä tapauksissa ke-

vyempää interventiota voidaan pitää riittävänä. Vezzoson mukaan tällaisia vaihtoehtoisia 

keinoja voivat olla esimerkiksi datan yhdistämiseen tai käyttöön liittyvät rajoitukset, velvol-

lisuus datan poistamiseen taikka edellä käsitellyt tietojen siirrettävyyttä koskevat velvolli-

suudet.378 Datan yhdistämiseen liittyviä rajoituksia on käsitelty Saksan kilpailuviranomai-

sen, Bundeskartellamtin, Facebook-tapauksessa, joka osoittaa myös muutosta eurooppalai-

sessa kilpailuoikeudessa, sillä siinä on otettu huomioon myös tietosuojaan liittyviä tavoit-

teita.  

Facebook-tapauksessa Bundeskartellamt kielsi Facebookia yhdistelemästä Facebookin 

omistamilta alustoilta (Facebook, WhatsApp, Instagram ja Oculus) tai kolmansilta verkko-

sivuilta kerättyä dataa ilman käyttäjältä saatua lupaa. Palvelun käyttäjät olivat suostuneet 

datan yhdistämiseen sopimusehdoissa, jotka olivat edellytyksenä palvelun käyttämiselle. Fa-

cebookin ollessa määräävässä markkina-asemassa ei käyttäjän suostumista Facebookin so-

pimusehtoihin voida pitää GDPR:n 6(1) artiklan a alakohdan mukaisena vapaaehtoisena 

suostumuksena, eikä henkilötietojen sopimusehtojen mukaiselle käsittelylle ollut muutakaan 

perustetta. Facebookin toimintaa ei voitu pitää vahingollisena vain kuluttajille, sillä se on 

myös saanut tietosuojalainsäädännön vastaisilla sopimusehdoillaan edun suhteessa kilpaili-

joihinsa pystyessään keräämään dataa useammasta lähteestä ja yhdistelemään tätä dataa.379 

Bundeskartellamt arvioi yhteistyössä tietosuojaviranomaisten kanssa, että Facebookin sopi-

musehdot sekä keinot kerätä ja hyödyntää dataa olivat näin ollen eurooppalaisen tietosuoja-

lainsäädännön vastaisia. 380 Tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että Saksan kilpailuviran-

omainen piti Facebookin tietosuojalainsäädännön vastaisia sopimusehtoja määräävän mark-

 
378 Vezzoso 2021, s. 364. Vezzoso on kuitenkin suhtautunut varauksella datan poistamiseen kilpailuoikeudel-
lisena toimenpiteenä pitäen tätä huomattavasti muita vaihtoehtoja voimakkaampana toimenpiteenä. 
379 Bundeskartellamt, Case Summary (Facebook), 15.2.2019, B6-22/16, s. 10–11. 
380 Bundeskartellamtin lehdistötiedote 7.2.2019. 
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kina-aseman väärinkäyttönä, vaikka tietosuojaan liittyvää punnintaa voitaisiin pitää erityi-

sesti kilpailuoikeuden hintakeskeisyyttä korostavien koulukuntien näkökulmasta ongelmal-

lisena.381 

Facebook valitti ratkaisusta Düsseldorfin ylempään alueelliseen tuomioistuimeen, joka suh-

tautui varauksella Bundeskartellamtin johtopäätöksiin ja päätyi esittämään EUT:lle ennak-

koratkaisupyynnön.382 Datan ja kilpailuoikeuden välisen suhteen kannalta näkisin merkittä-

vimpänä tuomioistuimen esittämistä kysymyksistä sen, voiko kansallinen kilpailuviran-

omainen arvioidessaan mahdollista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ottaa kantaa 

siihen, vastaavatko yrityksen henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimusehdot ja niiden so-

veltaminen GDPR:ssä säädettyä.383 Komissio ei Facebookin WhatsApp-yrityskauppaa kos-

kevassa päätöksessään pitänyt ongelmallisena sitä, että Facebook hyödyntäisi viestipalve-

lusta kerättyä käyttäjädataa kohdennetussa markkinoinnissaan, sillä markkinointitarkoituk-

siin hyödynnettävää käyttäjädataa olisi tästä huolimatta merkittävästi saatavilla.384 Facebook 

on kuitenkin Bundeskartellamtin mukaan yhdistänyt käyttäjädataa useammasta omistamas-

taan palvelusta GDPR:n vastaisesti, joten EUT voisi perustellusti päätyä myös toisenlaiseen 

tulkintaan. Düsseldorfin ylemmän alueelliseen tuomioistuimen varautuneempaa kantaa voi-

daan pitää yhtäältä pienenä takaiskuna näkemykselle, jonka mukaan tietosuojaan liittyvät 

kysymykset tulisi tarvittaessa huomioida kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa. Toisaalta 

EUT:n ennakkoratkaisu tuo selvyyttä siihen, miten datataloudessa toimivien isojen teknolo-

giayhtiöiden kilpailuoikeudellisiin väärinkäytöksiin voidaan reagoida sekä siihen, millaista 

toimintaa voidaan pitää tällaisena väärinkäytöksenä. 

6.4 Menetelmien suhde essential facilities -doktriiniin 

Vaikka tutkielman keskiössä on datan jakaminen EFD:n näkökulmasta, voidaan muiden me-

netelmien arvioimista pitää merkityksellisenä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Erityisesi 

sekundaarilainsäädännön menetelmiä voidaan pitää EFD:n mukaista datan jakamisvelvolli-

suutta täydentävinä, sillä esimerkiksi tietojen siirrettävyyttä koskevat vaatimukset osaltaan 

mahdollistavat datan jakamisen käytännössä. Lisäksi esimerkiksi ennakollinen puuttuminen, 

 
381 Bundeskartellamt, Case Summary (Facebook), 15.2.2019, B6-22/16, s. 7–9. 
382 Düsseldorfin ylemmän alueellisen tuomioistuimen lehdistötiedote 24.3.2021. 
383 Asia C-252/21, Düsseldorfin ylemmän alueellisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö, kohta 7(a). Ks. 
myös Düsseldorfin ylempi alueellinen tuomioistuin, Facebook, Kart 2/19 (V), 24.3.2021 
(ECLI:DE:OLGD:2021:0324.KART2.19V.00). 
384 Komission päätös, 3.10.2014, COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, kohta 184–189. 
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datan yhdistämistä koskevat kiellot sekä datan jakamisvelvollisuus yrityskauppojen yhtey-

dessä tai sekundaarilainsäädännön perusteella voivat ennaltaehkäistä toimittamisesta kiel-

täytymisen tilanteita. Datan yhdistämistä koskevaa kieltoa lukuun ottamatta mainitut työka-

lut ovat EFD:hen perustuvaa datan jakamisvelvollisuutta kevyempiä, eikä niiden yhteydessä 

olla vielä havaittu kilpailunvastaista toimintaa. Täydentävänä menetelmänä voidaan myös 

pitää datan vapaaehtoista jakamista yhteisyrityksen kautta tai sopimuksen perusteella. Täl-

lainen järjestely voi kuitenkin olla ongelmallinen SEUT 101 artiklan sekä mahdollisesti 

myös SEUT 102 artiklan näkökulmasta, mikäli yhteisyritys on määräävässä markkina-ase-

massa. Nämä keinot rakentavat digitaalisille markkinoille erilaisten menetelmien verkoston, 

jonka avulla digitaaliset markkinat saadaan toimivammaksi niiden ominaispiirteet tunnis-

taen. 

Täydentävän vaikutuksen lisäksi menetelmissä on havaittavissa piirteitä, joita voidaan hyö-

dyntää myös toimittamisesta kieltäytymisen yhteydessä. Voidaan pohtia, pitäisikö datan ja-

kamisvelvollisuutta määrättäessä asettaa myös tietojen siirrettävyyttä koskevia vaatimuksia, 

jotta jakaminen olisi mahdollista toteuttaa riittävän tehokkaasti. Mikäli jakaminen on käy-

tännössä vaikeaa, jäävät toivotut vaikutukset lopulta toteutumatta. Epäedullisten datan jaka-

mista koskevien sopimusehtojen kohdalla on sovellettu erilaista kriteeristöä kuin toimitta-

misesta kieltäytymisen yhteydessä, vaikka kilpailulle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset 

ovat käytännössä samat. Voidaankin pohtia, pitäisikö näihin väärinkäytöksiin sovellettava 

kriteeristö datan osalta yhtenäistää. Tosin tällöin on huomioitava, että eri kriteeristön sovel-

taminen eri omaisuuserien kohdalla olisi oikeusvarmuuden näkökulmasta ongelmallista.385 

Ero suoran ja epäsuoran toimittamisesta kieltäytymisen välillä voi olla häilyvä, kuten Google 

Shopping -tapauksen yhteydessä on havaittavissa. Tapauksessa Google oli näyttänyt kilpai-

lijoiden palvelut yleisissä hakutuloksissa, mutta vain oman palvelunsa rikastetussa formaa-

tissa. Googlen voidaan ajatella asettaneen hakutuloksiin pääsylle kilpailijoiden näkökul-

masta epäedulliset ehdot taikka kieltäneen kilpailijoilta pääsyn hakutuloksiin rikastetussa 

formaatissa. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa päätöksenteon voidaan katsoa sisältävän kilpai-

lupoliittista harkintaa, sillä toiminnan toteaminen konstruktiiviseksi toimituskielloksi mah-

dollistaa kilpailuviranomaisen joustavamman puuttumisen ilman, että EFD:n mukaisten kri-

teerien soveltumista tarvitsee arvioida. 

 
385 Graef 2019, s. 71. 
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Yrityskauppojen kohdalla yhdeksi datan jakamisen edellytykseksi on esitetty data-asymmet-

riaa sulautuvan yrityksen ja kilpailijan välillä. Tämän seikan huomioiminen voisi tulla ky-

seeseen myös EFD:n kohdalla, sillä datan jakamisen vaikutukset eivät olisi toivotut, mikäli 

jakaminen johtaisi markkinoiden keskittymiseen dataan käyttöoikeuden saavan yrityksen 

eduksi. Tämä arviointi voitaisiin liittää osaksi intressipunnintaa, jossa arvioidaan datan ja-

kamisen vaikutuksia esimerkiksi innovaatiolle ja kuluttajille.  

Toinen EFD:n kannalta relevantti seikka ovat datan jakamiseen liittyvät tietosuojakysymyk-

set. Oikeuskirjallisuudessa datan jakamisen on katsottu sisältävän haasteita erityisesti silloin, 

kun data sisältää henkilötietoja.386 Googlen Fitbit-yrityskauppa hyväksyttiin ehdollisena 

sille, että sulautunut yritys jakaa osan terveysdatasta kolmansille osapuolille edellyttäen 

käyttäjien suostumusta. Google ja Fitbit velvoitettiin toteuttamaan vaadittavat tekniset ja or-

ganisatoriset toimenpiteet tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi. Terveystietojen käsitte-

lyyn liittyy GDPR:n 9 artiklan perusteella erityisiä rajoitteita, joten jakamisvelvollisuutta 

voidaan pitää mielenkiintoisena ennakkotapauksena. EFD:n mukaisen datan jakamisen yh-

teydessä voitaisiin määräävässä markkina-asemassa olevalta yritykseltä vaatia vastaavanlai-

sia toimenpiteitä, jotta jakaminen voi tapahtua tietosuojalainsäädännön puitteissa. Toimen-

piteiden, kuten käyttäjien suostumuksen, pyytäminen datan jakamisvelvollisuuden määrää-

misen jälkeen voi kuitenkin osoittautua käytännössä haastavaksi. Mikäli käyttäjät eivät anna 

suostumustaan datan jakamiselle kilpailijoille, voi datan jakaminen osoittautua vaikutuksil-

taan vajavaiseksi. Tällöin vaatimus jaettavan datan anonymisoinnista voisi osoittautua te-

hokkaammaksi vaihtoehdoksi, sillä tällöin GDPR:n vaatimukset eivät soveltuisi.387 Fitbit-

yrityskauppa on joka tapauksessa osoitus siitä, että datanjakamisvelvollisuus voidaan toteut-

taa tietosuojalainsäädännön rajoitteista huolimatta. 

Vaihtoehtoisten menetelmien tarkastelu on perusteltua myös siksi, että EFD:n yleinen asema 

EU:n kilpailuoikeudessa ja erityisesti sen suhde dataan sisältää epäselvyyksiä relevanttia oi-

keuskäytäntöä odotettaessa. Esimerkiksi Whish ja Bailey ovat katsoneet EUT:n rajoittaneen 

EFD:n soveltumisalaa ja pitäneet sitä huonosti soveltuvana muihin kuin fyysisiin infrastruk-

tuureihin. Whish ja Bailey ovat pitäneet ennakollista ex ante -lainsäädäntöä toimivampana 

ratkaisuna olennaisten toimintaedellytysten kohdalla, sillä käyttöoikeuteen ja sen hintaan 

 
386 Ks. esim. Warma – Nieminen 2016 ja Lehtioksa 2018. 
387 Ks. Kathuria – Globocnik 2020, s. 530–532. 
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liittyvät kysymykset voivat osoittautua kilpailuviranomaisille haastaviksi.388 Varaukselli-

sesta suhtautumisesta huolimatta katsoisin, että EFD:n soveltamiselle on tilaa muiden työ-

kalujen ohessa. Datan jakamisvelvollisuus voitaisiin toki määrätä myös sekundaarilainsää-

dännön pohjalta, mutta EFD:n avulla voitaisiin paikata lainsäädäntöön jääviä aukkoja. Digi-

taaliset markkinat ovat synnyttäneet useita kilpailuoikeudellisia haasteita isojen teknologia-

yhtiöiden noustessa portinvartijan asemaan. Optimaalisessa tilanteessa aukot digitaalisten 

markkinoiden kilpailussa voitaisiin korjata lainsäädäntöön perustuvilla velvoitteilla. Lain-

säädännön sisältö ja laajuus ovat kuitenkin vielä osittain epäselviä, joten ennakolliseen lain-

säädäntöön turvautuminen EFD:n kustannuksella näyttää tässä vaiheessa ennenaikaiselta. 

 

 

 

  

 
388 Whish – Bailey 2021, s. 735 ja 742. 
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7 YHTEENVETO 

Reilussa sadassa vuodessa on fyysisten infrastruktuurien rinnalle tullut data ja infrastruktuu-

reja hallitsevien yritysten joukkoon valtavia datamääriä hallitsevat teknologiajätit. Markki-

navoiman keskittyminen yrityksille, jotka hallitsevat markkinoiden toiminnan kannalta ar-

vokasta omaisuuserää, on kuitenkin vähintään yhtä relevantti kysymys nyt kuin 1900-luvun 

alussa. Datan määrän ja merkityksen kasvaminen on hyödyttänyt kuluttajia uusien teknolo-

gisten innovaatioiden muodossa. Digitaalisten markkinoiden ominaispiirteiden, kuten ver-

kostovaikutusten ja keskittymisefektin, johdosta muun muassa Google, Amazon, Facebook 

ja Apple ovat päässeet portinvartijan asemaan. Vuoden 2021 lokakuussa Facebookin omis-

tamissa sosiaalisen median palveluissa, kuten Facebookissa, WhatsAppissa ja Instagramissa, 

ilmeni useita tunteja kestänyt käyttökatkos. Näitä palveluita käytetään muun muassa viestien 

lähettämiseen käyttäjien välillä, mutta hetkellisesti kymmenet miljoonat käyttäjät eivät pys-

tyneet hyödyntämään palveluita katkoksen aikana. Käyttökatkos on konkreettinen esimerkki 

ongelmista, joita voi liittyä viestipalveluiden keskittymiseen yhdelle toimijalle. Facebookin 

teknologiajohtaja tiedotti käyttökatkoksesta kilpailevalla Twitter-alustalla, mikä ei olisi ollut 

välttämättä mahdollista, jos Twitter olisi ollut Facebookin omistuksessa.389  

Keräämällä suuria määriä dataa suuret teknologiayritykset ovat pystyneet kehittämään pal-

veluitaan esimerkiksi koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen, mutta myös rajoittamaan digi-

taalisilla markkinoilla käytävää kilpailua. Datan keskittyminen pienelle osalle yrityksiä on 

vaikeuttanut pienempien kilpailijoiden mahdollisuuksia kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja 

palveluita sekä voinut tosiasiallisesti estää markkinoille pääsyn. Epätasapainon korjaa-

miseksi on ehdotettu muun muassa datan jakamiseen liittyviä velvoitteita portinvartijan ase-

massa oleville yrityksille. Datan jakamisvelvollisuus voitaisiin määrätä esimerkiksi niin kut-

sutun essential facilities -doktriinin puitteissa tilanteessa, jossa määräävässä markkina-ase-

massa oleva yritys kieltäytyy toimittamasta dataa alamarkkinalla toimivalle kilpailijalle. 

Toimittamisvelvollisuutta arvioidaan tällöin oikeuskäytännössä kehittyneiden neljän kritee-

rin perusteella. Näiden kriteerien avulla arvioidaan toimittamisesta kieltäytymisen vaikutuk-

sia kilpailulle alamarkkinalla, kieltäytymisen objektiivista perusteltavuutta, toimittamisen 

kohteena olevan toimintaedellytyksen korvaamattomuutta sekä kieltäytymisen vaikutuksia 

teknologiselle kehitykselle. Kriteerien soveltaminen digitaalisilla markkinoilla on kuitenkin 

 
389 Helsingin Sanomat: Facebookin palvelut ovat alkaneet palautua – yhtiö selittää tuntien käyttökatkoa reitit-
timiin liittyneillä ongelmilla, 4.10.2021 ja Helsingin sanomat: Oikeus voisi pilkkoa Facebookin kaltaiset yhtiöt, 
mutta olisiko siinä lopulta mitään järkeä?, 6.10.2021. 
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todettu haastavaksi, minkä johdosta on esitetty yhtäältä EFD:n käytöstä luopumista ja toi-

saalta uuden, digitaalisille markkinoille paremmin soveltuvan kriteeristön kehittämistä.  

Yhdysvalloissa, jossa EFD alun perin on muotoutunut, on sen asemaan suhtauduttu kriitti-

semmin kuin EU:ssa. Yhdysvaltain korkein oikeus ei myöskään ole hyväksynyt doktriinia 

arvioinnin välineeksi. Yhdysvalloissa onkin lähestytty teknologiayhtiöiden valta-asemaa 

muiden menetelmien kautta. Yhdysvalloissa on pitkään suhtauduttu isoihin teknologiayhti-

öihin sallivasti, mutta erityisesti viimeisimmän presidentinvaihdoksen jälkeen asennoitumi-

sessa on ollut havaittavissa lähentymistä EU:n kanssa. Tätä ilmentää muun muassa se, että 

presidentti Biden on nimittänyt korkeisiin virkoihin tunnettuja teknologiayhtiöiden kriitik-

koja. Lisäksi esimerkiksi Yhdysvaltain kauppakomissio on vaatinut Facebookin pilkko-

mista. Rakenteellisten toimenpiteiden määräämistä voidaan kuitenkin pitää kohtuuttomana 

vaatimuksena niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissa erityisesti, kun huomioidaan, että vastaavat 

vaikutukset voidaan mahdollisesti saavuttaa myös datan jakamista koskevalla velvoitteella. 

Muun muassa Yhdysvaltain senaatin oikeusvaliokunnan kilpailuoikeudellisen alakomitean 

raportissa on katsottu, että digitaalisilla markkinoilla tulisi tunnistaa laajempia tavoitteita 

perinteisen hintakeskeisyyden sijasta. Raportissa on myös tunnistettu EFD:n mahdollisuudet 

toimivana työkaluna datan jakamisvelvollisuuden määräämiseksi digitaalisilla markkinoilla 

sekä ehdotettu doktriinin aseman vahvistamista kongressin toimesta.  

Tutkielmassa on käyty läpi erilaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, joita voitaisiin soveltaa 

EFD:n ohella tai sijasta. Esimerkiksi Whish ja Bailey ovat kyseenalaistaneet kilpailuviran-

omaisen kyvyn puuttua portinvartija-asemassa olevien tai siihen pyrkivien yhtiöiden toimin-

taan ja pitäneet lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita toimivampana ratkaisuna. EU:ssa on 

käynnissä useita datan jakamista edesauttavia lainsäädäntöhankkeita, kuten ennakollisen 

puuttumisen mahdollistava ex ante -työkalu, jolla voitaisiin estää markkinoiden keskittymi-

nen yhdelle toimijalle. Näiden hankkeiden vaikutuksia digitaalisille markkinoille on kuiten-

kin vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida. Voidaan odottaa, että isot teknologiayritykset pyr-

kivät välttymään jakamisvelvollisuudelta esimerkiksi vetoamalla tietosuojalainsäädäntöön 

tai liikesalaisuuksiin. 

Datan jakamisvelvollisuuden määräämiseen onkin katsottu liittyvän käytännön ongelmia 

esimerkiksi tietosuojan ja tietojen siirrettävyyden kannalta. Erityisesti tietosuojaan liittyviä 

näkökantoja on enenevissä määrin huomioitu eurooppalaisessa kilpailuoikeudessa, mistä 

esimerkiksi Bundeskartellamtin Facebook-tapaus on esimerkki. Näin ollen datan jakaminen 
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tulisi pystyä mahdollistamaan siten, että alustojen käyttäjien tietosuoja ei vaarannu. Komis-

sio on hyväksynyt esimerkiksi Googlen Fitbit-yrityskaupan edellyttäen, että sulautuva yritys 

jakaa osan datastaan kolmansien osapuolien kanssa sekä ottaa myös toteuttaakseen tarvitta-

vat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi. Näin 

ollen myös EFD:hen perustuvaa datan jakamisvelvollisuutta määrättäessä voitaisiin edellyt-

tää, että dataa jakava yritys esimerkiksi pyytää jakamiselle käyttäjien suostumuksen sekä 

mahdollistaa tietojen siirrettävyyden. 

Tutkielmassani analysoidut oikeustapaukset ja oikeuskirjallisuus osoittavat, että kilpailuvi-

ranomaisten rooli erityisesti tämänhetkisessä siirtymävaiheessa on keskeinen. Aineisto 

osoittaa lisäksi, että datan jakaminen on käytännössä mahdollista, kunhan datan jakamisvel-

vollisuutta määrättäessä yritykseltä vaaditaan tietosuojalainsäädännön noudattamista ja tie-

tojen siirrettävyyden mahdollistamista. Yksi kilpailuviranomaisten työkaluista on EFD, jota 

ehdotan muokattavaksi digitaalisille markkinoille pohjautuen kriteereihin, joita Graef ja 

Crémer et al. ovat esittäneet:  

Taulukko 1. Essential facilities -doktriinin muokkaaminen digitaalisille markkinoille. 

Essential facilities -doktriini Digitaalisten markkinoiden essential fa-
cilities -doktriini 

Toimintaedellytys on siinä määrin välttä-
mätön, että sen korvaaminen muulla vaih-
toehdolla ei ole mahdollista 

Datan asema välttämättömänä kilpailuedel-
lytyksenä 

Uuden tuotteen tai palvelun pääsy markki-
noille estyy 

Kieltäytymisen vaikutukset innovaatiolle 
ja investoinneille 

Toimittamisesta kieltäytyminen saattaisi 
poistaa kilpailun johdannaisilla markki-
noilla 

Kilpailun poistumisen arvioiminen ylei-
sesti ilman, että määräävässä markkina-
asemassa olevan yrityksen edellytetään 
olevan aktiivinen johdannaisella markki-
nalla 

Kieltäytyminen ei ole objektiivisesti perus-
teltavissa 

Kieltäytyminen ei ole objektiivisesti perus-
teltavissa 

Datalla ei ole samalla tavalla ennakoitavissa olevaa käyttötarkoitusta kuin fyysisillä infra-

struktuureilla ja immateriaalioikeuksilla. Näin ollen digitaalisilla markkinoilla sovellettava 

EFD vaatisi enemmän joustoa kuin mitä oikeuskäytännössä kehittynyt kriteeristö kykenee 

tarjoamaan. Korvaamattomuutta ja objektiivisen perustelun puuttumista sovellettaisiin pit-

kälti samoin periaattein kuin perinteisen EFD:n kriteeristön yhteydessä ottaen kuitenkin huo-

mioon digitaalisten markkinoiden ominaispiirteet. Datan korvaamattomuus tulee digitaali-

silla markkinoilla ajankohtaiseksi erityisesti markkinoilla, joilla verkostovaikutukset voivat 
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johtaa yksittäisen yrityksen nousemiseen portinvartijan asemaan. Objektiivisen perustelun 

yhteydessä on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi datan jalostusasteeseen ja määrään. Sen 

sijaan, että doktriinin soveltumisen edellytyksenä olisi uuden tuotteen tai palvelun pääsy 

markkinoille, arvioitaisiin kieltäytymisen vaikutuksia laajemmin innovaation ja investoin-

tien näkökulmasta. Datan tulevaisuuden käyttötarkoitukset eivät ole välttämättä selvillä, eikä 

konkreettista uutta tuotetta tai palvelua ole vielä tiedossa. Kieltäytymisellä voi uuden tuot-

teen tai palvelun puutteesta huolimatta olla kuitenkin kielteisiä vaikutuksia innovaatiolle ja 

investoinneille. Lisäksi kilpailun poistumista arvioitaisiin yleisemmällä tasolla, eikä edelly-

tyksenä olisi määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen aktiivisuus johdannaisella 

markkinalla. Datan monipuolisuudesta johtuen jakamisesta voi olla hyötyä myös markki-

noilla, joilla määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ei ole ainakaan vielä aktiivinen. 

EFD voi uuden datan jakamista koskevan lainsäädännön myötä muuttua tulevaisuudessa tar-

peettomaksi. Tätä ennen doktriinin joustava ja digitaalisten markkinoiden erityispiirteet huo-

mioon ottava soveltaminen mahdollistaisi osaltaan kilpailun toimivuuden digitaalisilla 

markkinoilla koituen lopulta eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien eduksi.  
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