
MARKKINAOIKEUS  
 
I YRITYSTOIMINNAN OIKEUDELLINEN YMPÄRISTÖ 

 
- markkinatalous: lähtökohtana jokaisen oikeus harjoittaa yritystoimintaa 
- kehityksen edellytyksenä yritysten keskinäinen kilpailu 
- elinkeinovapaus kehittyi 1800-luvulla 
- laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (122/1919) 
- elinkeinovapaus turvattu peruslakiin perusoikeutena (PL 18 §) 
- ETA-sopimus 1994 laajensi oikeuden harjoittaa elinkeinoa koskemaan kaikkia Euroopan 

talousalueella asuvia henkilöitä 
- yritystoiminnan julkisuus 
- elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus tietyillä aloilla 
- 1978 säädettiin kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien suojasta vilpillistä menettelyä vastaan 
- sisämarkkina- ja kilpailuoikeudella läheinen yhteys 
- kolme asiakokonaisuutta: 

o SEUT 106 ja 107 artiklat ja julkiset hankinnat sisämarkkinoilla 
o EU:n perusvapaudet, etenkin vapaa sijoittautumisoikeus ja pääoman vapaa liikkuvuus 
o EU-oikeudelliset yritysmuodot 

- tukitoimen sallittavuutta arvioitaessa olennaista on todellinen lopputulos markkinoiden kannalta 
- jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista myönnetty tuki, joka vääristää kilpailua suosimalla 

jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (SEUT 107(1) art) 

o olennaista, että tukitoimen vastaanottaja hyötyy siitä 
- neljä kriteeriä: 

o tukitoimen lähde 
o selektiivisyys eli että tukitoimi suosii jotain tiettyä  
o vaikutus kilpailuolosuhteisiin 
o kauppakriteeri eli vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 

- markkinataloussijoittajaperiaate: jäsenvaltio voi tehdä tavanomaisia, liiketaloudellisesti 
kannattavia sijoituksia  

- SGEI-palvelut: julkisvallan määrittelemiä yksityisten yritysten toteuttamia yleisölle erityisen 
merkittäviä taloudellisia toimia, joita ei toteutettaisi ilman julkisvallan asettamia velvoitteita 

- SGEI-palveluiden varmistamiseksi on sallittua, että valtio antaa yrityksille taloudellista tukea 
julkisen palvelun velvoitteesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi (SEUT 106(2) art) 

- Almunia-paketti: SGEI-palveluita koskeva säädöskokonaisuus 
o komission päätös 2012/21/EU, de minimis-asetus (EU 360/2012) ja kaksi komission 

tiedonantoa (Altmark-kriteerit ja puitetiedonanto) 
- Altmark-kriteerit: millä edellytyksin jäsenvaltion yritykselle suorittamat korvaukset SGEI-palveluista 

eivät ole SEUT 107(1) tarkoitettua valtiontukea 
(1) tehtäväksi on tosiasiassa annettava julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen ja nämä 

velvoitteet on määritettävä selvästi 
(2) korvauksen laskemisen parametrit on etukäteen vahvistettava objektiivisesti ja 

läpinäkyvästi 
(3) korvaus ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen, ottaen huomioon kyseisestä toiminnasta 

saadut tulot ja kohtuullinen voitto 
(4) korvauksen tason on vastattava keskivertoyritykselle aiheutuvia kustannuksia kyseisten 

velvoitteiden täyttämisestä, ottaen huomioon kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja 
kohtuullinen voitto 



- julkinen yritys: yhtiöt, joissa julkisyhteisö omistaa kontrolloivan enemmistön/liikejohdollisen 
kontrollin, julkiset laitokset, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, sekä yksityiset yritykset, joille 
julkinen valta on antanut monopolin tai taloudellisia erityisoikeuksia 

- funktionaalinen testi: pystyykö julkinen valta suoraan tai välillisesti käyttämään ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa kyseisessä yrityksessä ja sen liiketaloudellisessa käyttäytymisessä 

- julkisissa hankinnoissa edullisimman tarjouksen tulee voittaa avoimessa tarjouskilpailussa, ilman 
syrjintää tai lainsäädännöllisiä rajoituksia 

o edullisin tarjous: alhaisin hinta tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
- hankintadirektiivi 2014/24/EU ja ns. erityisalojen hankintadirektiivi 2014/25/EU 

o erityisalat: vesi- ja energiahuolto sekä liikenne ja postipalvelut 
- laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista (1397/2016) 
- laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 
- vapaa sijoittautumisoikeus: vastaanottavassa jäsenvaltiossa pysyvästi harjoitettava itsenäinen 

taloudellinen toiminta 
- yrityksen kotipaikan määrittäminen 

o perustamisteoria: yrityksen rekisteröity sääntömääräinen kotipaikka 
o hallintopaikkateoria: kotipaikka tosiasiallisen hallintopaikan mukaan 

- yrityksen kotipaikan siirto 
o harmonisoinnissa epäonnistuttu 
o Cartesio-tapaus: SEUT 49 ja 54 art. ei ole esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa 

estetään perustamisvaltion lainsäädännön soveltuvuuden säilyminen, jos yhtiö siirtää 
kotipaikkansa toiseen jäsenvaltioon 

o jäsenvaltiolla mahdollisuus määritellä liityntä jäsenvaltioon 
o exit tax-kysymys: joko luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön siirrosta toiseen 

jäsenvaltioon aiheutuvat veroseuraamukset entisessä kotijäsenvaltiossa 
- EU-yhtiömuodot 

o eurooppayhtiö (SE) 
▪ rajoitetun vastuun pääomayhtiöitä, joiden yhtiöoikeudelliset erityispiirteet 

riippuvat yhtiön rekisteröintivaltion lainsäädännöstä 
▪ osakepääoma vähintään 120 000 euroa 
▪ sääntömääräisen kotipaikan ja pääkonttorin sijaittava samassa valtiossa 

o eurooppaosuuskunta (SCE) 
▪ pyrkii jäsentensä tarpeiden tyydyttämiseen tekemällä näiden kanssa sopimuksia 

tavaroiden ja palveluiden toimittamisesta tai työsuoritusten tekemisestä 
▪ vähintään viisi henkilöä vähintään kahdesta eri jäsenvaltiosta 
▪ osuuspääoma vähintään 30 000 euroa 

o eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY) 
▪ vähintään kaksi yhtiömiestä vähintään kahdesta jäsenvaltiosta 
▪ tarkoituksena hyödyttää yhtiömiesten toimintaa 
▪ harvinainen yhtiömuoto liiketoiminnallisten rajoitusten takia 

- pääoman vapaa liikkuvuus: rajoitukset, jotka koskevat pääomanliikettä ja maksuja jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden välillä, ovat kiellettyjä (SEUT 63) 

o käytäntö: rajoitukset, joiden vuoksi on vähemmän halukkuutta tehdä sijoituksia tietyssä 
jäsenvaltiossa 

- Fidium Finanz –tapaus: yhtiö, jonka kotipaikka on EU:n ulkopuolella ei voi vedota SEUT 56 artiklaan 
- selvän vaikutusvallan testi: antaako omistuksen laajuus selvän vaikutusvallan yhtiön päätöksiin ja 

samalla mahdollisuuden määrätä yhtiön toiminnasta 
- Golden Shares: julkisvallan osakeomistusta ja siihen liittyvää erityistä määräysvaltaa yksityisessä 

yrityksessä 
 



VI SOPIMATON MENETTELY (s. 975-998, 24s) 
 

- vapaan kilpailun periaate: kysyntä ja tarjonta kohtaavat markkinoilla 
- laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SML, 1061/1978) 
- hyvän liiketavan vastainen tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton menettely 

on kiellettyä elinkeinotoiminnassa (1 §) 
- rikoslain 30 luku elinkeinorikoksista 
- totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien ilmaisujen käyttö elinkeinontoiminnassa on kiellettyä, jos 

ilmaisut ovat omiaan vaikuttamaan kysyntään tai tarjontaan tai vahingoittamaan toisen 
elinkeinotoimintaa (2 §) tai mainetta (HE) 

o kaupallinen kehuminen, eli jopa liioitteleva ylistäminen, on sallittua 
o ks. soveltuvin osin KSL 2:6 
o todistustaakka väitteiden oikeellisuudesta elinkeinonharjoittalla 

- vertailevan markkinoinnin kielto 2a §:ssä 
o seitsemän sallittavuuden kriteeriä 
o sallittua vain sellaisten hyödykkeiden osalta, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai 

samoihin tarpeisiin 
o vertailun liityttävä olennaisiin ja toteen näytettävissä oleviin ominaisuuksiin 
o vertailu ei saa aiheuttaa sekaannusvaaraa 
o elinkeinonharjoittajalla oikeus omassa markkinoinnissa viitata kilpailijaan ja tämän 

suojattuihin tunnuksiin 
o asiallisuuden vaatimus 
o norkkiminen, jossa käytetään sopimattomasti hyväksi kilpailijan mainetta, on kiellettyä 

(esim. Rolls-tapaus Ruotsissa) 
- lähtökohtaisesti toisen elinkeinonharjoittajan hyödykkeen tai liiketoiminnan jäljittäminen on 

sallittua, jos tämä ei loukkaa elinkeinonharjoittajan yksinoikeutta 
o sopimatonta, jos aiheuttaa sekaannusvaaraa kaupallisen alkuperän suhteen 
o MAO: ”toisen maineen ja tunnettuuden eli goodwill-arvon oikeudeton hyväksikäyttö eli 

norkkiminen on sopimatonta ilman, että edellytetään sekaannusvaaraa” 
- yrityssalaisuus: liike- tai ammattisalaisuus tai muu vastaava elinkeinotoimintaa koskeva tieto, jonka 

elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista 
vahinkoa (RL 30:11) 

o edellyttää salassapitointressiä ja –pyrkimystä, sekä rajoitettua tiedettävyyttä 
- yrityssalaisuuden oikeudeton hankkiminen sekä oikeudettomasti hankitun tiedon käyttäminen ja 

ilmaiseminen kiellettyä (4 §) 
o myös elinkeinonharjoittajan teknisiä ohjeita ja esikuvia siltä osin kuin ne on uskottu 

jollekulle → kiellettyä sakon uhalla (10 §) 
o kielto ulottuu myös oikeudettomasti hankitun tiedon vastaanottajaan 
o yrityssalaisuuksien väärinkäyttö säädetty rangaistavaksi RL 30:4-6:ssa 

- lahjonta elinkeinotoiminnassa säädetty rangaistavaksi RL 30:7-8a 
- puuttuminen toisen elinkeinonharjoittajan sopimussuhteisiin katsotaan sopimattomaksi SML 1 §:n 

nojalla 
- pyramidihuijaukset kiellettyjä rahankeräyslain (255/2006) 9 §:ssä 
- elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ovat kiellettyjä ehdot, jotka ovat sopimuksen 

heikomman osapuolen kannalta kohtuuttomia (L elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen 
sääntelystä 1062/1993) 

- seuraamuksena kielto sakon uhalla (6 §) ja/tai sopivaan oikaisutoimeen ryhtyminen (8 §) 
 

VIII KILPAILUNRAJOITUKSET JA JULKISET HANKINNAT 
1. Kilpailuoikeuden perusteet (s. 1191-1258, 68s) 
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- hintamekanismi: välittäjä kysynnän ja tarjonnan välillä 
- kilpailumekanismi: kannustaa yrityksiä jatkuvaan toiminnan tehostamiseen sekä uusien 

hyödykkeiden ja tuotantomenetelmien etsimiseen 
- allokatiivinen tehokkuus: resurssit markkinoilla kohdentuvat mahdollisimman tehokkaasti 

o Pareto-kriteeri: yhdenkään oikeussubjektin asemaa ei voida parantaa heikentämättä toisen 
asemaa 

o Kaldor-Hicks-sääntö: toimenpide on tehokas, jos siitä aiheutuva tulonlisäys on suurempi 
kuin siitä aiheutuvat menetykset 

- dynaaminen tehokkuus: teknistaloudellinen edistys, talouden jatkuva muutos ja pyrkimys 
olemassa olevan tietotaidon lisäämiseen 

- kilpailulainsäädännön keskeinen tehtävä on suojella kilpailua 
o Chicago: päämääränä tehokkuus, markkinat itseohjautuvia 
o Harvard: lisäksi vapaan kilpailun suojelu, markkinat edellyttävät sääntelyä 

- täydellinen kilpailu: yksittäinen myyjä tai ostaja ei voi vaikuttaa markkinoilla vallitsevaan 
hintatasoon → käytännössä aina epätäydellistä 

- monopoli: markkinoilla vain yksi myyjä, jonka hyödykkeille ei ole tarjolla kelvollisia substituutteja 
o hintamekanismin väärinkäyttöä (tuotannon rajoitus → korkea hinta) 
o käytännössä harvinainen markkinarakenne 
o julkisvalta voi myöntää yksinoikeuksia: Alko ja RAY 
o luonnollinen monopoli: hyödykkeen tuotantokustannukset ovat alhaisemmat, mitä 

suuremman osan yksi yritys tuottaa koko tuotannosta 
▪ esim. sähkö, vesi, maakaasu 

- oligopoli: hyödykkeen myynti on keskittynyt harvojen yritysten käsiin 
o ”torikauppailmiö”: tuotteiden hinnoittelu yhdenmukaistuu ilman nimenomaista kartellia 

kilpailijoiden seuratessa toisiaan 
- määräävä markkina-asema: tietty yritys hallitsee yli puolta markkinoista ja sen kilpailijat ovat 

selvästi pienempiä 
- markkinavoima: yrityksen kyky vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin 
- SEUT 101 artiklassa kielletään yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset 

sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena tai seurauksena on, että kilpailu yhteismarkkinoilla 
rajoittuu, estyy tai vääristyy 

- SEUT 102 artiklassa kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 
- laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista (hankintalaki, 1397/2016)  
- kilpailuoikeuden kehitys Suomessa 

o väärinkäyttöperiaatteesta kieltoperiaatteeseen 
o merkittävät käännekohdat: 1988 hintasääntelyn purkaminen ja 1990-luvun alun 

valmistautuminen ETA-jäsenyyteen 
o EU-kilpailuoikeuden modernisointi 2000-luvun alussa 
o lähes täysin harmonisoitu EU:n kilpailuoikeuden kanssa 

- kilpailulaki (948/2011) 
o tavoitteena terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta 

kilpailunrajoituksilta (1 §) 
o soveltamisessa otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja 

elinkeinonvapauden suojelu asiakkaiden ja kuluttajien etu huomioiden 
o sovelletaan kaikilla elinkeinonaloilla työmarkkinoita lukuun ottamatta ja lisäksi 5 § ei 

sovellu maatalouden alkutuotantoon (2 §) 
o yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltaminen edellyttää, että yrityskaupan 

osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 M€, josta vähintään kahden osapuolen 
Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20M€ (22 §) 

- vaikutusperiaate: kilpailulainsäädäntöä voidaan soveltaa, jos kilpailunrajoituksella on vaikutusta 
kyseisen maan markkinoilla (Suomi ja EU) 
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- negative comity-periaate: oman maan lainsäädäntöä soveltavan valtion otettava huomioon myös 
muiden valtioiden intressit 

- alueperiaate: kilpailulainsäädäntöä sovelletaan silloin, kun kilpailunrajoitukseen osalliset yritykset 
toimivat kyseisen maan alueella 

- toimiva kilpailu: hinnanmuodostus perustuu elinkeinonharjoittajien itsenäiseen hinnoitteluun ja 
hintamekanismiin eikä keinotekoisia alallepääsyn esteitä esiinny (HE) 

- kilpailuviranomaisten ei tule pyrkiä vaikuttamaan kilpailun lopputulokseen 
- EU:n ja Suomen kilpailuoikeuden perimmäiset tavoitteet: tehokkuus, vapaus ja oikeudenmukaisuus 
- de minimis-sääntö: kilpailua rajoittavia sopimuksia koskevaa kieltoa ei sovelleta järjestelyihin, joilla 

on vain vähämerkityksellinen vaikutus kilpailuun 
o horisontaaliset sopimukset 10 %:n raja ja vertikaaliset 15 %:n raja 

- kauppavaikutuskriteeri: kun kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan EU:n jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan, sovelletaan myös SEUT 101 ja 102 säännöksiä (3 §) 

o jos riittävällä todennäköisyydellä voidaan ennakoida, että kilpailunrajoituksella voi olla 
yhteismarkkinoiden kannalta merkityksellinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 

o vaikutuksen ei tarvitse olla haitallinen tai negatiivinen 
o EU:n täytäntöönpanoasetus (EY N:o 1/2003) 3 artiklan nojalla 
o kansallinen kilpailuviranomainen menettää toimivaltansa soveltaa SEUT 101 ja 102 

säännöksiä, jos komissio aloittaa tutkinnan samassa asiassa (11(6)) 
- one stop shop-periaate: yrityskauppa kuuluu lähtökohtaisesti aina joko kansallisten 

kilpailuviranomaisten tai EU:n komission yksinomaiseen toimivaltaan 
o komissiolle, jos yrityskauppa kuuluu sulautuma-asetuksen soveltamisalaan 

- kilpailulain 4a luvussa KKV:lle on annettu toimivalta valvoa yksityisen ja julkisen taloudellisen 
toiminnan kilpailuneutraliteetin toteutumista 

o kilpailuneutraliteettia voi vaarantaa sellainen toiminta, jonka tuloksena julkinen toimija saa 
ylimääräistä kilpailuetua yksityisiin kilpailijoihin nähden 

o ei koske tilanteita, joissa valtio tai kunta toimii julkisen vallan käyttäjänä tai harjoittaa 
viranomaistoimintaa (30c §) 

o lähtökohtana tavaroiden ja palveluiden tarjoaminen yksityisen elinkeinonharjoittajan 
kanssa samoilla markkinoilla 

- toimialakohtainen erityissääntely syrjäyttää kilpailulain vain silloin, kun erityislaissa on 
nimenomainen poikkeus  

- SEUT 106 artiklassa kielletään jäsenvaltioilta erilaiset kilpailua rajoittavat toimenpiteet, jotka 
koskevat julkisia yrityksiä tai yrityksiä, joille jäsenvaltiot myöntävät erityis- tai yksinoikeuksia ja 
jotka ovat ristiriidassa SEUT:n kanssa 

- SEUT 107 artiklassa kielletään valtion varoista maksettavat tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää 
kilpailua, joka suosii tiettyä yritystä tai tuotannonalaa ja joka vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan 

o poikkeus: markkinasijoittajaperiaate 
- stand still-periaate: jäsenvaltiolla on velvollisuus olla toteuttamatta mahdollisesti kiellettyä 

tukitoimea ennen komission kannanottoa (SEUT 108) 
- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) 

o laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (616/2012) 
o vastaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamisesta, markkinoiden toimivuuden 

varmistamisesta, kilpailulain ja SEUT 101 ja 102 artiklan täytäntöönpanosta sekä kuluttajan 
taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamisesta (1 §) 

o menettelyyn sovelletaan hallintolakia (HL, 434/2003) 
o KKV:n tulee asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen (kilpailulaki 32 §) 
o laaja tutkimisvelvollisuus 

- Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto (ECN) koostuu komissiosta ja jäsenmaiden 
kilpailuviranomaisista 

Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola


Laura Jaarola




o tarkoituksena mahdollistaa komission resurssien tehokkaampikohdentaminen ja lisätä EU:n 
kilpailusääntöjen soveltamista kansallisella tasolla 

- julkisoikeudelliset seuraamukset: menettelyn kieltäminen ja seuraamusmaksun tai uhkasakon 
määrääminen 

- yksityisoikeudelliset seuraamukset: sopimusten pätemättömyys ja vahingonkorvaus 
- valtaosa kilpailuasioista ratkaistaan KKV:n tai EU:n komission päätöksellä, mutta MAO ratkaisee 

seuraamusmaksut ja yrityskaupan kieltämiset KKV:n esityksestä 
- jos kilpailunrajoitus on 5 tai 7 §:ssä tai SEUT 101 tai 102 artiklassa kielletty, KKV voi määrätä 

elinkeinonharjoittajan lopettamaan kielletyn menettelyn ja velvoittaa tämän toimittamaan 
hyödykkeen tavanomaisin ehdoin (kilpailulaki 9 §) 

o tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko (46 §) 
- elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeudet KKV:n tutkinnan yhteydessä (38 §) 

o tiedonsaantioikeus 
o käyttörajoitus: kilpailuviranomainen voi käyttää tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota 

varten tiedot on kerätty 
o ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suoja (legal privilege) 
o itsekriminointisuoja 
o väitetiedoksianto: elinkeinonharjoittajalle annettava kirjallisesti tiedoksi kaikki ne 

tosiseikat, joiden varaan KKV perustaa oikeudellisen arviointinsa 
o oikeus tulla kuulluksi 

- kilpailunrajoituksesta, jota ei voida pitää vähäisenä, määrätään seuraamusmaksu (12 §) 
- seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon rikkomuksen 

laatu ja laajuus, moitittavuuden aste sekä rikkomuksen kestoaika, kuitenkin enintään 10 % sen 
vuoden liikevaihdosta, jona rikkomus tapahtui (13 §) 

o muissa kuin kartellitapauksissa, elinkeinonharjoittajan myötävaikutus asian selvittämiseen 
voi vaikuttaa maksun suuruuteen alentavasti (18 §) 

- markkinaoikeus määrää seuraamusmaksusta KKV:n esityksestä (12 §) 
o ei kuitenkaan ole sidottu maksun suuruuden osalta 
o käytännössä KKV:n esitys maksun suuruudesta asettaa ylärajan 

- leniency-tiedonanto: komissio myöntää vapautuksen sakoista yritykselle, joka paljastaa 
osallisuutensa kartelliin ja ensimmäisenä toimittaa tietoja ja todisteita kartellitutkimuksessa 

o jos yritys ei täytä leniency-edellytyksiä, mutta tiedot ja todisteet tuovat merkittävää 
lisäarvoa komission jo hallussa oleviin todistuksiin, komissio voi antaa alennuksen 
seuraamusmaksusta 

o vastaavat kansalliset säännökset kilpailulain 14 ja 15 §:ssa 
- kilpailulain 5 tai 7 §:n, SEUT 101 tai 102 artiklan tai kilpailuviranomaisen määräyksen, kiellon tai 

velvoitteen vastainen ehto on pätemätön (8 §) 
o pätemättömyys ei ole väitteenvaraista! 

- laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista (107/2016) 
o luonnollisella henkilöllä, joka kärsii vahinkoa kilpailuoikeuden rikkomisesta, on oikeus saada 

täysi korvaus vahingosta vahingon aiheuttaneelta elinkeinonharjoittajalta 
o aikaisemmin kilpailulain 20 § perustui tahallisuusvastuuseen 

 
2. Kilpailua rajoittavat sopimukset ja hyödyllisten sopimusten salliminen (s. 1259-1274, 16s) 

 
- 5 § kieltää horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset 

o elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, 
joiden tarkoituksena tai seurauksena on, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai 
vääristyy 

o identtinen SEUT 101 artiklan kanssa lukuun ottamatta kauppavaikutusta 



o sopimuskriteeri edellyttää, että yritykset ovat tavalla tai toisella ilmaisseet toisilleen 
yhteisen tarkoituksen käyttäytyä markkinoilla tietyllä tavalla siten, että yritysten 
taloudellinen toimintavapaus rajoittuu 

o toiminnan yhdenmukaistaminen yritykset vaikuttavat toistensa kilpailukäyttäytymiseen 
ilman nimenomaista sopimusta 

- kartellikielto koskee kaikkia järjestelyitä, jodien tarkoituksena on kilpailijoiden keskinäisen 
markkinakäyttäytymisen yhdenmukaistaminen 

o ei edellytä oikeudellista sitovuutta (”sopimus, päätös tai niihin rinnastettava 
menettelytapa”) 

- vakaville kilpailunrajoituksille on tyypillistä, että ne ovat aina kiellettyjä, niille ei voida myöntää 
poikkeuslupaa eikä niitä voi pitää vähämerkityksellisinä 
(paljaat kilpailunrajoitukset) 

- hintakartelli: vahvistetaan hintoja myytäessä tuotteita kolmansille 
- tuotannonrajoituskartelli: rajoitetaan tuotantoa tai myyntiä 
- markkinoidenjakokartelli: jaetaan markkinoita, asiakkaita tai hankintalähteitä 
- elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä: markkinoilla toimiva elinkeinonharjoittajien ryhmä, jonka 

yhteistoiminta on organisoitunut tavalla, jota ei voida pitää täysin väliaikaisena (HE) → oleellista 
toiminnan suunnitelmallisuus ja vakiintuneisuus 

o vastuu kiellon rikkomisesta pääsääntöisesti yhteisvastuu 
- de minimis-sääntö: kilpailunrajoitus voidaan katsoa vain vähämerkitykselliseksi, jos  

o (a) kilpailevien yritysten yhteenlaskettu markkinaosuus on enintään 10 % millään 
kilpailunrajoituksen vaikutusalaan kuuluvilla merkityksellisillä markkinoilla 

o (b) ei-kilpailevat yritykset 15 % 
o (c) kumulatiivinen vaikutus 5 % 

- poikkeus: sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka osaltaan tehostavat 
tuotantoa tai tuotteiden jakelua tai edistää teknistä tai taloudellista kehitystä jättäen kuluttajille 
kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä (6 §, SEUT 101(3)) 

o elinkeinonharjoittajat arvioivat itse, täyttävätkö legaalipoikkeuksen edellytykset 
▪ (1) tehokkuuskriteeri 
▪ (2) hyötyjen siirtyminen 
▪ (3) suhteellisuuskriteeri 
▪ (4) kilpailun säilyminen 

- ryhmäpoikkeuskriteerit ovat suoraan velvoittavaa oikeutta 
- päätöskartta: 

o (1) varmistetaan, että sopimus kuuluu kilpailulainsäädännön alaan 
o (2) syyt yhteistyölle 
o (3) osapuolten markkinavoima ja sopimuksen todennäköinen vaikutus markkinoiden 

toimintaan 
o (4) hyöty-haitta-punnintaa 

 
3. Horisontaaliset kilpailunrajoitukset (s. 1275-1296, 22s)  
 

- horisontaalinen kilpailunrajoitus: samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien 
elinkeinonharjoittajien välisiä kilpailunrajoituksia 

➢ kilpailunrajoitus vaikuttaa kilpailevien yritysten väliseen kilpailukäyttäytymiseen 
- tärkeä erottelu horisontaalisten ja vertikaalisten kilpailunrajoitusten välillä, sillä kilpailijoiden 

horisontaalisiin sopimuksiin suhtaudutaan tiukemmin 
- HINTAKARTELLI 
- yhteistyö voi perustua sopimukseen, päätökseen tai yhdenmukaistettuun toimintaan 
- myyntikartelli: koskee tavaroista ja palveluista perittäviä hintoja 
- ostokartelli: koskee tavaroista ja palveluista maksettavia vastikkeita 
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- ehtokartelli: kaupan ehtoja; alennuksia, toimitusehtoja, laskentasääntöjä jne. 
- 5 § koskee paitsi hinnoittelusta sopimista myös luottamuksellisen hintatiedon luovuttamista 

kilpailijoiden käyttöön kilpailunrajoitustarkoituksessa 
- kartellin todentaminen ei edellytä nimenomaista näyttöä vahingollisesta vaikutuksesta 
- 5 § ei estä sitä, että yritykset seuraavat kilpailijoidensa toimintaa markkinoilla ja reagoivat 

tapahtuneisiin muutoksiin (torikauppailmiö) 
➢ jotta toiminta kuuluu kieltotunnusmerkistön piiriin, edellytetään yhteistyötä tai vähintään 

hinnoittelua koskevien päätösten signalointia kilpailijalle 
- käytännössä tuomio on edellyttänyt vähintään epäsuoraa asiakirjanäyttöä, joka osoittaa 

asianosaisten väliset kontaktit 
- tietojenvaihtokartelli: kilpailevat yritykset vaihtavat keskenään sellaista luottamuksellista tietoa, 

jota normaalisti pidettäisiin liikesalaisuutena 
o erityisesti strategisten tietojen vaihtaminen 

- TARJOUSKARTELLI: samaan tarjouskilpailuun osallistuvat elinkeinonharjoittajat yhdenmukaistavat 
tarjouksensa 

o tunnusmerkistö täyttyy vastaavin edellytyksin kuin 5 §:n osalta 
o konsortio sallittua 
o konsortio: yritykset sitoutuvat sellaiseen yhteiseen työsuoritukseen, jota yksittäinen 

konsortion jäsen ei pystyisi suorittamaan 
- tuotannonrajoitukset ja markkinoiden/hankintalähteiden jakaminen kielletty 5 §:ssä 
- asfalttikartelli (KHO 2009:83) 

o yritykset olivat sopineet etukäteen valtion, kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden alueellisesta ja määrällisestä jakamisesta vuosina 1994-2002 

o yritysten todettiin syyllistyneen vakavaan, pitkäkestoiseen ja laajaan kilpailunrajoituslain 
vastaiseen markkinoidenjakoon ja tarjousyhteistyöhön 

o toistaiseksi merkittävin kotimainen markkinoidenjakoa koskenut ratkaisu 
- hankintalähteiden jakaminen: järjestely, jolla jaetaan tavarantoimituksia ja -toimittajia  
- rationalisoimis- tai erikoistumissopimukset: yritykset luopuvat vastavuoroisesti tietystä 

toiminnasta 
- kollektiivinen boikotti: järjestely, jolla elinkeinonharjoittajat kieltäytyvät liikesuhteista kolmannen 

elinkeinonharjoittajan kanssa 
o myyntiboikotti: toimituskielto 
o ostoboikotti: ostoista pidättyminen 
o välillinen boikotti: elinkeinonharjoittajat asettavat kolmannen osapuolen kanssa 

solmittavien liikesuhteiden ehdoiksi, ettei tämä ole liikesuhteissa kartellin ulkopuolisten 
yritysten kanssa 

- kilpailunkieltolauseke yrityskaupassa sallittu vain, jos se välittömästi liittyy yrityskauppaan ja on 
välttämätön sen toteuttamiselle → liitännäisrajoitus 

o tarkoituksena suojata ostajan investointia 
o ei saa kohtuuttomasti rajoittaa kilpailun toimivuutta tai elinkeinonharjoittajan 

toimintavapautta 
o hyväksyttävä erityisesti silloin, kun kaupassa siirtyy ostajalle tietotaito ja/tai maine ja 

asiakaspiiri (ei vain aineellinen oikeus tai immateriaalioikeus) 
o komission tiedonanto: kilpailukiellon tulee olla ajallisesti, sisällöllisesti, maan tieteellisesti ja 

siihen sitoutuneiden henkilöiden kannalta kohtuullinen 
- mikäli sopimus ei sisällä haitallisia kilpailua rajoittavia ehtoja ja osapuolten markkinaosuudet eivät 

ylitä tiettyjä markkinaosuusrajoja, sopimus on automaattisesti sallittu suoraan 
ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla 

o ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan T&K-sopimuksiin edellyttäen, että yhteisen tutkimus- 
ja kehitystyön lopulliset tulokset ovat kaikkien osapuolten saatavilla ja hyödynnettävissä 

- suuntaviivoilla kuvaillaan yleistä lähentymistapaa, jota noudatetaan arvioitaessa horisontaalista 
yhteistyötä koskevia sopimuksia ja luodaan yhteiset arviointiperusteet 



o lähtökohtana osapuolten markkinavoima 
o markkina-aseman arvioimiseksi on määriteltävä relevantit markkinat ja osapuolten 

yhteenlaskettu markkinaosuus 
 

4. Vertikaaliset kilpailunrajoitukset (s. 1297-1306, 10s) 
 

- vertikaalinen kilpailunrajoitus: eri tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien 
väliset kilpailunrajoitukset 

- tunnusmerkit: 
o (1) kilpailuparametrin rajoittaminen eri tuotanto- tai jakeluportailla 
o (2) vaihdantasopimus 
o (3) sopimuksen osapuolet säilyvät juridisesti itsenäisinä 

- jako hinnoittelua koskeviin ja muihin rajoituksiin (price/non-price vertical restraints) 
- keskeisimmät kilpailuriskit: 

o esteet markkinoille pääsylle 
o tuotemerkkien välisen kilpailun väheneminen 
o tuotemerkkien sisäisen kilpailun väheneminen kilpailun estymisen johdosta 
o kuluttajien vapaata osto-oikeutta muista jäsenvaltioista rajoitetaan 

- vertikaaliset kilpailunrajoitukset vaikuttavat yleensä vain jakelukanavassa ilman että eri 
valmistajien välinen kilpailu rajoittuisi 

- vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (EY, N:o 330/2010) 
o vertikaaliset sopimukset lähtökohtaisesti sallittuja, mikäli osapuolten markkinaosuus 

relevanteilla markkinoilla ei ylitä 30 %:n rajaa (safe harbour) 
o ns. musta lista kielletyistä ehdoista → sopimus ei automaattisesti poikkeuksen alainen ja 

ehdosta tulee erikseen ilmoittaa komissiolle 
- määrähinnoittelu: ylempi myyntiporras edellyttää, että alempi myyntiporras noudattaa tiettyä 

hinnoittelua tai hinnoitteluperustetta 
o SEUT 101, 5 §, 6 § 
o alimman sallitun hinnan määrääminen kielletty 
o ylimmän hinnan määrääminen sallittua, mikäli markkinaosuus ei ylitä 30 % 

▪ jos ylittää, edellytetään, että SEUT 101(3) artiklan edellytykset täyttyvät 
o hintasuositusten antaminen sallittua (esim. ovh) 

- yksinmyyntisopimus: sopimus, jolla tuotteen valmistaja myöntää jälleenmyyjälle yksinoikeuden 
tuotteen jälleenmyyntiin tietyllä alueella ja/tai ostaja sitoutuu ostamaan tiettyä tuotetta 
ainoastaan tietyltä myyjältä 

- tiettyä tuotemerkkiä koskevan kilpailun (intra-brand) rajoittuminen ei ole välttämättä vahingollista, 
jos samanaikaisesti eri valmistajien välillä relevanteilla tuotemarkkinoilla käytävä kilpailu (inter-
brand) on riittävän voimakasta 

- selektiivinen jakelu: elinkeinonharjoittaja valitsee halukkaiden jälleenmyyjien piiristä ne, joiden 
kanssa haluaa liikesuhteisiin 

- ei voida kieltää, mikäli toimituskiellolle on tuotteen ominaisuudet huomioon ottaen 
liiketaloudelliset perusteet ja selektiivisyyttä on johdonmukaisesti noudatettu 

o mikäli rajoitusta soveltavalla yrityksellä on määräävä markkina-asema, rajoitusta 
tarkastellaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä (SEUT 102, 7 §) 

 
5. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö (s. 1307-1358, 52s) 
 

- markkinatilanne, jossa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys pystyy olennaisesti 
vaikuttamaan hyödykkeen hintatasoon tai muulla tavalla alan kilpailuolosuhteisiin  

o ks. määritelmä 4.2 § 
o suhteellinen hinnoitteluvapaus riittää 



o ”muu tapa” käytännössä kilpailijoiden poissulkeminen markkinoilta 
- haitat: allokatiivinen tehokkuustappio, hallintokustannusten paisuminen (x-tehottomuus) ja 

tuotekehityksen hiipuminen (dynaaminen tehottomuus) 
- kilpailulain 7 § perustuu SEUT 102 artiklaan ja sitä on tulkittava 102 artklan soveltamiskäytännön 

mukaisesti (HE)  
o kilpailulaki ei edellytä vaikutuskriteerin täyttymistä 
o koskee yrityksen yksipuolisia toimenpiteitä 
o soveltaminen edellyttää relevanttien hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten 

markkinoiden määrittelyä 
- määräävä asema tai sen tavoittelu ei ole kiellettyä → raja-arvon ylittymisen jälkeen yritys tulee 

erityisen väärinkäyttövalvonnan alaiseksi 
- oikeudellinen monopoli: tietty toiminta on lainsäädännössä myönnetty tietyn 

elinkeinonharjoittajan yksinoikeudeksi tai toimilupa tietyn toiminnan harjoittamiseen on 
myönnetty vain tietylle elinkeinonharjoittajalle 

- luonnollinen monopoli: hyödykkeen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset alenevat sitä mukaa, 
mitä suuremman osuuden tuotettavista hyödykkeistä yksi yritys valmistaa 

o esim. vesijohtolaitokset, kaukolämpö, sähkönsiirto tai rautatiet 
- määräävää asemaa voidaan lähestyä (a) rakenteellisen markkinatarkastelun, (b) 

markkinakäyttäytymisen tai (c) markkinatulosten perusteella 
o pääpaino rakenteellisessa tarkastelussa 

- markkinaosuus määräävän aseman määrittäjänä: 
o kotimaisessa käytännössä 50-60 % 
o EU-käytännössä yli 50 % tai yli 40 %, mikäli myös muut seikat vahvistavat yrityksen asemaa 

ja tukevat määräävän aseman määrittämistä 
o alle 25 % osuudella dominanssi lienee yleensä poissuljettua, ellei kyseessä 

elinkeinonharjoittajien yhteinen määräävä asema 
- riippuvuussuhde määräävän markkina-aseman määrittäjänä: 

o Hugin-tapaus: määräävä asema perustui riippuvuussuhteeseen, vaikka yrityksen osuus 
markkinoista oli vain 13 % 

o lukiokirjatapaus (KHO 2001 T 2540): Otavalla 30 % osuus markkinoista, kun vastaavasti 
kilpailijalla lähes 50 % 

▪ kilpailuneuvoston mukaan Otavalla ei ollut määräävää asemaa laajemmin 
määritellyillä markkinoilla 

▪ KHO:n mukaan määräävä asema perustui siihen, että opettaja oli päättänyt valita 
kyseisen kirjan eikä oppilailla näin ollut muuta mahdollisuutta kuin ostaa kirja 

▪ → kyse relevanttien markkinoiden määrittämisestä 
- päivittäistavarakauppaa koskeva erityissäännös kilpailulaki 4 a § 

o päivittäistavarakaupan toimijan katsotaan olevan määräävässä markkina-asemassa, jos sen 
valtakunnallinen markkinaosuus ylittää 30 %  

o taustalla K- ja S-ryhmän yhteinen yli 90 % markkinaosuus 
o KKV arvioi määräävän markkina-aseman väärinkäytön tapauskohtaisesti ja voi tarvittaessa 

puuttua kilpailunvastaiseen toimintaan 
- käytännössä suorat markkinavoiman mittaamistavat epäluotettavia (esim. Lernerin indeksi; 

tuotantokustannusten ja myyntihinnan vertailua keskenään) 
- relevantit tuotemarkkinat: muodostuvat sellaisista toisiaan kohtuullisesti korvaavista tuotteista, 

joita käytetään samaan tarkoitukseen 
o olennaista ensinnäkin kysynnän korvaavuus 

▪ ratkaisevia tekijöitä: ominaisuudet, hinta, käyttötarkoitus, kulutustottumukset, 
kysynnän ristijousto ja markkinoiden erityispiirteet 

▪ hinnan vaikutusta arvioidaan mm. SSNIP-testin ja hintakorrelaation avulla  
o toissijaisesti tarjonnan korvaavuus: missä määrin muut yritykset voisivat lyhyehköllä 

aikavälillä ryhtyä valmistamaan kyseistä hyödykettä  



▪ edellyttää selkeää ja riittävän voimakasta käytännön vaikutusta 
- relevantit maantieteelliset markkinat: muodostuvat sellaisesta alueesta, jolla yritykset kilpailevat 

keskenään ja jolla kilpailuolosuhteet ovat objektiivisesti samat kaikille myyjille 
o ovatko markkinat paikalliset, alueelliset vai valtakunnalliset 
o olennaista tosiasiallinen alue, jolla kilpailijoiden toimenpiteet ovat suoraan sidoksissa ja 

vaikuttavat täysimääräisesti toisiinsa 
o Suomessa määräävän markkina-aseman käsilläoloa tarkastellaan Suomen alueella 

- määräävän aseman todentamisessa kyse kokonaisarvioinnista (neljä ulottuvuutta) 
o (1) riippumattomuus kilpailun paineista 
o (2) markkinoiden rakenteellinen tarkastelu (relevanttien markkinoiden määrittely) 
o (3) strateginen tarkastelu (vaikutusvalta v. kilpailijoiden haavoittuvuus) 
o (4) kauppakumppaneiden riippuvuus 

- yhteinen määräävä asema: määräävä markkina-asema voi olla myös useammalla 
elinkeinonharjoittajalla yhdessä 

o nimenomainen ja hiljainen kolluusio 
o edellyttää, että yritysten välillä on sellaisia taloudellisia yhteyksiä, joiden johdosta ne voivat 

omaksua saman markkinakäyttäytymisen ja toimia määräävässä asemassa suhteessa 
muihin yrityksiin 

o käytäntö: riippuvuussuhde ja yhdenmukainen markkinakäyttäytyminen ilman sopimukseen 
perustuvia tai rakenteellisia siteitä ei katsottu riittäviksi taloudellisiksi siteiksi, vaikka se 
SEUT 102 artiklan sanamuodon mukaan olisi mahdollista 

- määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty kilpailulain 7 §:ssä 
o kohtuuttomien tai syrjivien ehtojen asettaminen asiakkaille 
o pyrkimys sulkea kilpailija markkinoiden ulkopuolelle tai vaikuttaa tämän toimintaa 

- suorituskilpailu on aina sallittua 
o kaikki ne kilpailukeinot, jotka perustuvat yhtiön tarjoaman hyödykkeen paremmuuteen 

verrattuna kilpaileviin vaihtoehtoihin 
o olennaista onko kyse hyödyllisestä tai haitallisesta poissulkemisesta 

- määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on rajoitettu sopimusvapaus 
o perustuu 7 § 2 kohdan tuotannon tai tarjonnan rajoituskieltoon 
o tarve suojella kilpailua ja määräävässä asemassa olevasta yrityksestä riippuvaista asiakasta 
o ei tarkoita varsinaista sopimuspakkoa vaan sitä, että liikesuhteesta kieltäytymiselle on 

osoitettava kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävät perusteet (asiallinen syy) 
- avainasema: tietty yritys hallitsee tiettyä välttämättömyyshyödykettä, jota toinen yritys 

välttämättä tarvitsisi päästäkseen markkinoilla 
o edellyttää, ettei kilpailijat kykene monistaa avainasemaa kohtuudella tai päästä 

markkinoille muulla tavoin ja että haltija kieltäytyy jakamasta hyödykettä kilpailijalleen, 
vaikka tämä olisi mahdollista ja toteutuessaan lisäisi kilpailua 

o doktriinin käyttöala näyttää rajoittuvan jatkossa välttämättömän infrastruktuurin hallintaan 
- immateriaalioikeuksilla luodaan niiden haltijoille yksinoikeuksia, joilla estetään kilpailijoita 

hyödyntämästä suojattuja oikeuksia → voi johtaa määräävään asemaan 
o ratkaisevaa on suhteellinen merkitys verrattuna muihin immateriaalioikeuksiin samoilla 

relevanteilla markkinoilla ja erityisesti oikeuden takana olevat omaisuusarvot 
o Volvo v. Veng-tapaus: immateriaalioikeuden lisensioinnista kieltäytymistä ei itsessään voida 

pitää väärinkäyttönä 
o Magill-tapaus: väärinkäyttöä on kieltäytyminen lisenssin myöntämisestä, jos tarkoituksena 

on estää uuden tuotteen valmistus ja markkinointi, jolle olisi kysyntää liitännäisillä 
markkinoilla 

▪ Microsoft-tapaus: perusteena voi myös olla parannetun tuotteen markkinoille 
pääsyn estäminen 

o kilpailuoikeus voi poikkeustapauksissa rajoittaa määräävässä asemassa olevan yrityksen 
mahdollisuuksia hyödyntää immateriaalioikeuksiaan 



- asiakkaan toimintavapautta rajoittavia, hyvän kauppatavan vastaisia ehtoja on pidettävä 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä 

- mikäli yrityksellä on määräävä asema, yksinomaisuussopimusta pidetään yleensä kiellettynä 
”kohtuuttomana sopimusehtona”, ellei sellaisen käyttämiselle voida osoittaa erityistä syytä 

- Suiker Unie-tapaus: uskollisuusalennukset, joita myönnetään vain, mikäli yritys ostaa 
kaiken/huomattavan osan tarpeestaan määräävässä asemassa olevalta yritykseltä, ovat kiellettyjä 

- Soda-ash-tapaus: määräävän aseman väärinkäyttönä pidettiin sitä, että asiakkaat sidottiin 
sopimuksilla, jotka kattoivat suurimman osan tarpeesta ja joiden voimassaoloaika jäi epämääräisen 
pitkäksi 

- Frankfurtin lentokenttä-tapaus: 3-10 vuoden sopimusaikoja pidettiin määräävän aseman 
väärinkäyttönä 

- pitkään sopimusaikaan ei kuitenkaan ole syytä suhtautua yhtä kielteisesti kuin 
yksinomaisuussopimukseen → pitkä sopimuskausi perusteltavissa osapuolten tekemillä 
investoinneilla (inter-brand v. intra-brand) 

- Gas Natural/Endesa-tapaus: komissio vaati purkamaan yksinomaisuusehdon, mutta salli 12 vuoden 
sopimusajan 

- SEUT 102 artiklalla voidaan myös puuttua hyödykkeiden käyttörajoituksiin, erityisesti, jos 
tarkoituksena on estää myytyjen hyödykkeiden vienti toiseen jäsenmaahan 

o pääsääntöisesti per se-rajoitus eli ei sidoksissa yrityksen markkinavoiman määrään 
- sidonta: määräävässä asemassa oleva yritys asettaa sopimuksen ehdoksi sen, että asiakas ostaa 

samalla jonkun toisen, eri hyödykemarkkinoille kuuluvan hyödykkeen 
o ei voida pitää itsestään selvästi vahingollisena 

- kielletyksi sidonnaksi ei katsota tilannetta, jossa hyödykkeet muodostavat luontevan 
kokonaisuuden tai jos niitä selvästi käytetään vain yhdessä 

- edellyttää, että tuotteet on myös mahdollista ostaa erikseen (esim. Hilti-tapaus) 
- integroimalla kaksi aiemmin erillistä hyödykettä yhdeksi uudeksi tuotteeksi yritys voi vahvistaa ns. 

verkostoefektiä 
- Microsoft-tapaus: väärinkäytöksi katsottiin, että mediasoitin sidottiin yhteen Microsoft-

käyttöjärjestelmän kanssa 
- hintasyrjintä: asiakkaiden asettamista erilaiseen asemaan ilman kustannusperusteista tai muuta 

kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävää syytä 
o pidettävä erillään sallitusta hintojen eriyttämisestä 

- immateriaalioikeuden haltijalle korvaus määräytyy yleensä joko oikeuden hyödyntämisen 
laajuuden (käyttöperiaate) tai siitä saatavien tulojen (rojaltiperiaate) perusteella 

o keskeistä millainen oikeuden hyödyntäminen on kyseessä 
o hintasyrjintää, jos yritys perii ilman kustannusperusteista tai muuta hyväksyttävää syytä eri 

hintaa saman immateriaalioikeuden samanlaisesta hyödyntämisestä samoilla markkinoilla 
- Irish Sugar-tapaus: yrityksen katsottiin kohdelleen omia asiakkaitaan eriarvoisesti myöntämällä 

mm. erityisiä rajaseutualennuksia tarkoituksenaan vähentää halvemman tuotteen tuontia 
- hintaruuvi: vertikaalisesti integroitunut yritys heikentää kilpailijansa asemaa lopputuotteen 

markkinoilla perimällä tältä ylihintaa väli- tai liitännäisestä hyödykkeestä 
o rinnastettavissa saalistushinnoitteluun (liian alhainen lopputuotehinnoittelu) 

- kilpailuun vastaamista koskeva puolustus (meeting competition defence) 
o Valio III-tapaus: myös määräävässä asemassa olevalla yritykseööä tulee olla oikeus suojata 

kaupallisia intressejään tapauksissa, joissa ne ovat uhattuina 
o kilpailuun vastaamisen tulee kuitenkin olla kohtuullista ja tähdätä vallitsevan 

asiakassuhteen säilyttämiseen 
o sallitun kilpailuun vastaamisen kriteerit: punktuaalisuus, defensiivisyys ja kohtuullisuus 
o United Brands-tapaus: vahvistettiin oikeus puolustaa kaupallisia intressejään kohtuullisella 

tavalla 



o Irish Sugar-tapaus: vahvistettiin oikeus puolustaa asemaansa kilpailijoitaan vastaan 
edellyttäen, että toimenpiteet perustuvat suurempaan taloudelliseen tehokkuuteen ja ovat 
kuluttajien edun mukaisia 

- valtaosa kotimaisessa kilpailulainkäytössä ratkaisuista väärinkäyttötapauksista on liittynyt 
määräävässä asemassa olevan yrityksen alennuspolitiikkaan (esim. Neste/SEO, Valio III) 

- alennuskäytännössä huomioitavaa: 
o kustannusperusteisuus 
o vaikutukset asiakkaan tosiasialliseen toimintavapauteen 
o vaikutukset kilpailijoiden markkinoille pääsyn kannalta 
o muut vaikutukset kilpailun toimivuuteen markkinoilla 

- väärinkäyttönä pidetään alennuskäytäntöjä, jotka sitovat asiakkaita määräävässä asemassa olevaan 
yritykseen, syrjivät asiakkaita keskenään tai sulkevat kilpailijoita markkinoiden ulkopuolelle 

- määräalennuksen hyväksyttävyys edellyttää, että porrastus vastaa myyjälle aiheutuvia 
kustannuksia eikä syrji asiakkaita keskenään (yleensä ongelmattomia) 

o väärinkäyttöä, jos määräalennuksen saaminen edellyttää lähes koko tarpeen ostamista 
määräävässä asemassa olevalta yritykseltä 

o Suomen käytäntöä: alennusperusteiden tulee olla todettavissa olevia, selkeitä ja 
kohtuullisia, eikä niillä saa pyrkiä keinotekoisesti vääristämään erisuuruisten asiakkaiden 
välistä kilpailua 

- funktionaaliset alennukset: määräävässä asemassa oleva yritys hyvittää asiakastaan tämän 
tekemistä palveluksista 

o sallittuja edellyttäen, että alennuksia sovelletaan syrjimättömällä tavalla 
o esim. British Plasterboard-tapaus 

- uskollisuusalennus: myönnetään asiakkaalle, joka ostaa kaikki tai suuren osan (esim. 75 %) 
tarvitsemistaan hyödykkeistä määräävässä asemassa olevalta yritykseltä 

o lähtökohtaisesti kiellettyjä 
o esim. Hoffman-La Roche (määriteltiin myös eroavaisuus määräalennuksista) 
o EU-tuomioistuin rinnastaa uskollisuusalennukset asiallisesti yksinomaisuusopimuksiin 
o Almelo-tapaus: kielletty, vaikkei asiakasta ole painostettu sellaista hyväksymään tai vaikka 

ehtoon olisi päädytty asiakkaan aloitteesta 
- tavoitealennus: alennus, jonka saaminen riippuu määräävässä asemassa olevan yrityksen 

asettaman osto- tai myyntitavoitteen saavuttamisesta 
o rinnastetaan uskollisuusalennuksiin → kiellettyjä 
o Michelin I-tapaus: tavoitealennus oli omiaan estämään jälleenmyyjiä valitsemasta 

markkinatilanteen mukaan edullisinta tarjousta ja vaihtamasta tavarantoimittajaa ilman 
huomattavia taloudellisia haittoja 

o Ajasto-tapaus: väärinkäyttöä oli alennusten sitominen edellisvuoden ostomääriin 
(uskollisuusalennus) tai niiden perusteella asetettuihin tavoitemääriin (tavoitealennus) 

- sitova alennus: myyjä sitoo eri tuotemarkkinoille kuuluvia tuotteita yhteen 
o kiellettyä määräävän aseman omaavalta yritykseltä 
o rinnastettavissa SEUT 102(d) artiklaan, jossa kielletään lisäsuorituksiin sitoutuminen 

sopimuksen syntymisen edellytyksenä 
o nimenomaista sidontaehtoa pehmeämpi tapa, sillä asiakkaalle jätetään vaihtoehto ostaa 

hyödykkeitä erikseen, mutta kalliimmalla hinnalla 
o mitä pidemmäksi ajaksi asiakas tulee sidotuksi, sitä todennäköisemmin sopimusehto on 

SEUT 102 artiklan vastainen 
▪ oikeuskäytännössä on katsottu, että yli kolmen kuukuaden sidontajakso viittaa 

väärinkäyttöön (Michelin I ja Coca Cola/San Pellegrino) 
o Valio III-tapaus: Valio myönsi alennuksia nestemaidon tukkuhinnoista kaikkien 

maitotuotteiden keskimääräisen arvon perusteella 
- kehityssuuntana alennuksia koskevan ratkaisukäytännön lieventäminen → liian joustamaton 

alennuskäytäntö johtaa hinnoittelun jäykistymiseen ja hintatason nousuun 



- saalistushinnoittelu: määräävässä asemassa oleva yritys tarjoaa (väliaikaisesti) hyödykkeitä 
kaupaksi alle tuotantokustannusten tarkoituksenaan ajaa kilpailijoita markkinoilta 

o tunnusmerkkejä: selektiivinen hinnanalennus kannattamattomalle tasolle, toimenpiteiden 
kohdistaminen ja hinnanalennuksen kompensoituminen 

o Akzo-tapauksessa EU:n tuomioistuin loi kaksiosaisen testin saalistushinnoittelun 
todentamiseksi: (1) hinnoittelu alle keskimääräisten muuttuvien kustannusten ja (2) 
tarkoituksena kilpailijan sulkeminen markkinoiden ulkopuolelle 

- ristisubventio: määräävässä asemassa oleva yritys siirtää hallitsemiltaan markkinoilta hankkimiaan 
monopolivoittoja toisella toimialalla omistamansa yrityksen käyttöön, jolloin viimeksi mainittu voi 
hinnoitella hyödykkeensä alta todellisten kustannusten 

- kolme päätilannetta, joissa kohtuuttomien hintojen tarkastelu tulee kyseeseen: (1) hintaruuvi, (2) 
yhteisökaupan estäminen ja (3) puhdas monopolihinnoittelu 

- yhteisökaupan estäminen: jos menettelyn tarkoituksena tai ilmeisenä vaikutuksena on 
yhteisökaupan rajoittuminen 

o esim. välttämättömyyshyödykkeen ylihinnoittelu (mm. General Motors) 
- puhdasta monopolihinnoittelua on yritetty osoittaa vertailemalla eri maiden hintatasoa 

o kilpailuneuvosto: kielletyn monopolihinnoittelun todentaminen edellyttää hinnoittelun 
selkeää kohtuuttomuutta (Elisa ja Helsingin Energia) 

o ratkaisu edellyttäisi kannanottoa siihen, kuinka suuri on kohtuullinen voitto 
o viimekätinen keino monopolimarkkinoilla, langettavia tuomioita vain vähän 
o annettu tietyillä aloilla erityisen sääntelyviranomaisen tehtäväksi 

 
6. Yrityskauppavalvonta (s. 1359-1394, 36s) 
 

- kilpailulaki 4 luku 
o soveltaminen edellyttää, että kyseessä on 21 §:ssä tarkoitettu yrityskauppa ja että 22§:n 

liikevaihtorajat ylittyvät 
o yrityskauppavalvonnan ulkopuolelle jää konserninsisäiset järjestelyt sekä sulautuma-

asetuksen piiriin kuuluvat yrityskaupat 
o one-stop-shopperiaate: yrityskaupat kuuluvat joko komissiolle sulautuma-asetuksen tai 

KKV:lle kilpailulain soveltamisalaan (siirrettävissä) 
o sulautuma-asetuksen liikevaihtorajat: maailmanlaajuinen liikevaihto 5 miljardia euroa ja 

EU:n alueelta tuleva liikevaihto 250 miljoonaa euroa 
- yrityskauppa: rakenteellinen järjestely, jossa pysyvällä tavalla muutetaan toimialarakennetta 

ostamalla tai myymällä yrityksiä, niiden omaisuutta tai osuuksia niissä 
o määrävalta: jos yrityskaupalla ostaja saa yli kuin puolet äänimäärästä tai pääomasta 
o tosiasiallinen määräysvalta: mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti yhtiön strategiseen 

päätöksentekoon 
- tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat ilmoitettava KKV:lle (22-23 §) 

o (a) osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 M€ ja (b) vähintään kahden 
yrityskaupan osapuolen Suomestakertynyt liikevaihto ylittää 20 M€ 

o liikevaihdon laskemisesta 24 § 
o liikevaihto on kohdennettava maahan, johon asiakas on kaupantekohetkellä sijoittautunut 

- markkinaoikeus voi KKV:n esityksestä kieltää yrityskaupan, mikäli se toteutuessaan olennaisesti 
estäisi tehokasta kilpailua (25 § → muutettu 2017) 

- horisontaaliset yrityskaupat: yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja samalla tuotantoportaalla 
ja tuotteet ovat ostajan näkökulmasta identtisiä tai ainakin toisiaan suuressa määrin korvaavia 

o suorat vaikutukset markkinarakenteeseen → hintataso nousee 
- vertikaaliset yrityskaupat: yritykset toimivat jalostusketjun eri portailla 
- monialayrityskaupat: yritykset toimivat eri markkinoilla (konglomeraatti) 



- Suomessa kieltotunnusmerkistöön yleensä kytketty kilpailun merkittävän estymiseen tai 
määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen 

- EU:n yrityskauppavalvonnassa kielletty on yrityskauppa, joka toteutuessaan johtaisi kilpailun 
olennaiseen estymiseen, esim. määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen (SIEC-testi) 

- ilmoitusvelvollisuus: yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle ennen kaupan täytäntöönpanoa (23 §) 
o ilmoitusvelvollinen on se, joka hankkii määräysvallan tai yrityksen liiketoiminnan 

- ilmoituksesta alkaa kulua kuukauden määräaika yrityskaupan (26 §) 
o KKV tutkii ilmoituksen välittömästi sen saatuaan 
o määräajan kuluessa KKV:n on päätettävä, kuuluuko kauppa lain soveltamisalaan, 

hyväksytäänkö kauppa sellaisenaan vai ehdollisena sekä aloitetaanko jatkoselvitys 
o KKV:n tutkimus ei saa viivyttää yrityskaupan toteuttamista pidempään kuin kaupan 

kilpailuvaikutusten selvittäminen välttämättä edellyttää 
o mikäli KKV ei tee päätöstä määräajan kuluessa, yrityskauppa katsotaan hyväksytyksi 
o jos jatkoselvitykseen ryhdytään, on päätös tehtävä kolmen kuukauden kuluessa 
o KKV:lla salassapitovelvollisuus 

- toimeenpanokielto: osapuolet eivät saa ennen yrityskauppaa koskevaa lopullista päätöstä ryhtyä 
toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi (27 §) 

- elinkeinonharjoittajalle, joka panee yrityskaupan täytäntöön 25 tai 27 §:n vastaisesti, määrätään 12 
§:n mukainen seuraamusmaksu, jollei vähäistä tai perusteetonta 

- 25 ja 27 §:n vastaisesti toteutettu yrityskauppa voidaan määrätä purettavaksi, jos kaupan 
myöhemmin todetaan täyttävän 25 §:n tunnusmerkistön 

- päätöksen kaupan kieltämisestä tai purkamisesta tekee markkinaoikeus KKV:n esityksestä 
o päätös annettava kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, tai yrityskauppa 

katsotaan hyväksytyksi 
- KKV voi hakemuksesta poistaa yrityskaupan toteutumiselle annetun ehdon tai lieventää sitä, mikäli 

markkinaolosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai on ilmennyt muu painava syy ehdon 
poistamiselle tai lieventämiselle (30 §) 

- markkinaoikeus voi KKV:n esityksestä aikaisemman tuomion estämättä kieltää tai purkaa 
yrityskaupan tai asettaa sen toteuttamiselle ehtoja, jos kaupan osapuolet ovat antaneet virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut olennainen merkitys asian ratkaisulle 

- 25 §: MAO voi KKV:n esityksestä kieltää tai määrätä purettavaksi yrityskaupan tai asettaa sen 
toteuttamiselle ehtoja, jos yrityskauppa olennaisesti estää tehokasta kilpailua erityisesti, jos sillä 
luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä 

o yrityskaupan kieltäminen on poikkeuksellinen ja viimesijainen toimenpide 
o edellyttää relevanttien tuotekohtaisten ja maantieteellisten markkinoiden määrittelyä 
o kiinnitetään erityisesti huomiota markkinoiden tulevaan kehitykseen → edellyttää 

kokonaisvaltaista kaupan vaikutusten arviointia 
o ehtojen oltava pääasiallisesti rakenteellisia, käyttäytymisehtojakin on käytännöllisistä syistä 

hyväksytty 
- SIEC-testi v. dominanssitesti 

o SIEC-testi mahdollistaa kieltopäätökset myös dominanssikynnyksen alapuolella silloin, kun 
yritysjärjestely ei johda määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, jos 
se olennaisesti estää tehokasta kilpailua 

o SIEC-testi laajentaa kieltotunnusmerkistöä 
o kaupan kieltäminen edellyttää aina kilpailun olennaista estymistä, koherenttia teoriaa ja 

konkreettista näyttöä haittavaikutuksista 
- tehokkuuspuolustus: kilpailua estävä yrityskauppa voidaan hyväksyä sillä perusteella, että se lisää 

tehokkuutta 
o tehokkuushyödyt > kilpailuhaitat 
o HE: yrityskaupan arvioinnissa huomioidaan myös tehokkuusperustelut 
o Digita-tapaus: kauppa mahdollisti kuluttajien hyvinvointia edistävän kehitystyön 



- failing company-puolustus: yrityskaupan toteutumatta jääminen johtaisi siihen, että kaupan 
kohteena oleva yritys joutuisi poistumaan markkinoilta 

o oltava ainoa käytettävissä oleva, liiketaloudellisesti järkevä keino välttää omaisuuden 
poistuminen markkinoilta 

o osoitettava, ettei vähemmän kilpailua rajoittava vaihtoehtoa ole käytettävissä 
o Kali & Salz-tapaus johtava prejudikaatti 

 
7. Julkiset hankinnat (s. 1395-1448, 54s) 
 

- julkinen hankinta: tavara- tai palveluhankinta tai rakennusurakka, jonka tilaajana on valtion tai 
kunnan viranomainen tai muu julkisyhteisö 

o ratkaisevaa menettelyn tarkoitus ja vaikutukset, ei juridinen muoto 
- laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
- laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 
o peruspalvelusektorin hankinnat 

- hankintadirektiivi (2004/18/EU) 
- PS: kynnysarvo ylittävissä hankinnoissa järjestettävä tarjouskilpailu 
- kaikilla edellytykset täyttävillä yrityksillä tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet osallistua 

tarjouskilpailuun 
- syrjimättömyysperiaate 
- avoimuusperiaate: edellyttää hankintamenettelyn järjestämistä siten, että hankintapäätöksen 

syrjimättömyys voidaan todentaa 
o läpinäkyvyysperiaate → menettelyn julkisuus 
o valintaperiaatteet on kerrottava tarjoajille etukäteen ja niitä on noudatettava 

- kilpailuperiaate: kilpailussa hyödynnetään olemassa olevia kilpailuolosuhteita 
- suhteellisuusperiaate: edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa 

tavoiteltavan päämäärän kanssa 
o kohtuullisuus ja tarkoitussidonnaisuus 

- taloudellisuusperiaate: tarjouksista valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin  
o edellyttää suunnitelmallisuutta 

- yleinen kilpailuttamisvelvoite: kaikissa hankinnoissa tulee käyttää hyväksi olemassa olevat 
kilpailumahdollisuudet  

- avoin menettely: kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen 
- rajoitettu menettely: tarjouksia pyydetään tietyiltä, objektiivisin ja syrjimättömin kriteerein 

valituilta elinkeinonharjoittajilta 
o kaksivaiheinen menettely: 1) ilmoitus, johon halukkaat toimittajat voivat vastata ja 2) 

hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta ne yritykset, joille 
tarjouspyyntö lähetetään 

- neuvottelumenettely: halukkaat toimittajat pyytävät saada osallistua ja hankintayksikkö 
neuvottelee ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa 

- suorahankinta: hankintayksikkö valitsee yhden tai useamman toimittajan, jonka kanssa 
hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista 

o mahdollista vain poikkeuksellisesti 
- kilpailullinen neuvottelumenettely: halukkaat toimittajat pyytävät saada osallistua ja 

hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen kanssa löytääkseen ratkaisuja, jotka 
vastaavat sen tarpeita ja joiden perusteella valitut ehdokkaat tekevät tarjouksensa 

- puitejärjestely: hankintayksikön ja toimittajien välinen sopimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa 
tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot kuten hinnat ja suunnitellut 
määrät 



o edellyttää, että alun perin on kilpailutettu avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ja että 
sopimuskausi ja muut ehdot on määritelty riittävällä täsmällisyydellä 

- suunnittelukilpailu:  
- mikäli EU-kynnysarvot ylittyvät, on myös muista EU-maista oleville tarjoajille varattava riittävä aika 

tarjouksen tekemiselle → perustuu EU-direktiiveihin 
o avoin menettely 52 pvä, rajoitettu 40 pvä 
o osallistumishakemuksen jättämiselle 37 pvä 

- hankinta voidaan poikkeuksellisesi jättää kilpailuttamatta erityisen kiireen vuoksi 
o edellyttää, että kiire aiheutuu odottamattomasta syystä eikä hankintayksikön omasta 

toimenpiteestä 
- tarjouspyyntö on laadittava niin selkeästi, että se tuottaa yhteismitallisia ja keskenään 

vertailukelpoisia tarjouksia 
o tehtävä kirjallisesti 123 § 
o tarjouspyynnön sisältövaatimukset 68 § 

- hankintamenettelyssä valintaprosessi on kaksivaiheinen 
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