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1. Johdanto 

1.1 Tutkielman tausta ja tiedonintressi 

Kilpailulainsäädännön tarkoitus on kilpailun toimivuuden ja tehokkuuden turvaaminen, ja sillä 

säännellään elinkeinonharjoittajien toimintaa markkinoilla puuttumalla joko sovittuihin tai 

yksipuolisiin menettelyihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai perusteettomasti estävät 

taikka haittaavat muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa markkinoilla.1 Kilpailun 

toimivuudella tarkoitetaan sitä, että tarkastelun kohteena olevilla markkinoilla kilpailu on 

kokonaisuudessaan toimivaa ja täyttää sille asetetut taloudelliset ohjaustehtävät. Kilpailun 

tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että kilpailu lisää ja ylläpitää talouden tehokkuutta sekä 

käytettävissä olevat resurssit allokoituvat parhaalla mahdollisella taholla.2 

Vapaa kilpailu turvaa, että markkinoilla olevan hyödykkeen hinta on kohtuullinen, sen laatu on 

korkea ja oikeassa suhteessa tuotantokustannuksiin. Hinnan kohtuullisuudesta ja korkeasta 

laadusta hyötyvät kuluttajat, ja kuluttaminen taas on suoraan yhteydessä yritysten 

toimintakykyyn ja siten koko yhteiskunnan talouden kasvuun. Kysynnän seurauksena yritykset 

tuottavat kyseistä haluttua hyödykettä, mikä johtaa sen hinnan laskuun. Tämä johtaa siihen, että 

tuottajat kehittävät toimintatapansa mahdollisimman tehokkaiksi, jotta hyödykkeiden 

tarjoaminen onnistuu kilpailijoita halvemmalla. Seurauksena on resurssien tehokas 

allokoituminen, jolloin parhaimmat hyödykkeet, tuotantomenetelmät ja innovaatiot jäävät 

markkinoille.3  

Kilpailun suojeleminen ja kilpailunrikkomusten estäminen on siis perusteltua, minkä johdosta 

rikkomuksiin on kohdistettu seurauksia. Kilpailuoikeuden rikkomisen seuraukset jaetaan 

kilpailuoikeuden julkis- ja yksityisoikeudelliseen täytäntöönpanoon.4 Julkisoikeudelliset 

seuraamukset ovat kilpailulainsäädännön vastaisen menettelyn kieltäminen ja 

seuraamusmaksun määrääminen. Yksityisoikeudelliset seuraamukset ovat sopimusten 

siviilioikeudellinen pätemättömyys ja vahingonkorvaus kilpailunrajoituksesta vahinkoa 

kärsineelle elinkeinonharjoittajalle. Ensiksi mainitussa on kyse hallinnollisesta prosessista, kun 

taas jälkimmäisessä on kyse siviilioikeudellisesta prosessista. 

 
1 Kuoppamäki 2018, s. 1. 
2 Ibid, s. 5. 
3 Kuoppamäki 2003, s. 30-31. Kuoppamäki 2018, s. 3-5. 
4 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 15. Kuoppamäki 2018, s. 117.  
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Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus on eriytetty omaksi vahingonkorvauksen osa-

alueekseen, johon sovelletaan erityislakia.5 Kilpailunrajoitusvahingot eroavat perinteisestä 

vahingonkorvausoikeudellisesta keskustelusta, sillä niillä on tiivis yhteys markkinoiden 

toimintaan. Kilpailunrajoitusvahingoissa on kyse sekä yksittäisten yritysten välisistä 

vahingoista että markkinoille kokonaisuudessa aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista. 

Kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen tarkoituksena onkin sekä yksilön oikeusaseman 

suojaaminen että markkinoiden yleisten toimintaedellytysten turvaaminen. Kyse on yksilön 

oikeuden turvaamisen lisäksi siis yhteiskunnallisen intressin ja yleisen edun toteuttamisesta.6 

Kilpailuoikeuden julkis- ja yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa vastuu 

kilpailunrikkomuksesta jakautuu eri tavalla. Julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa 

kilpailunrikkomuksesta langetettava seuraamusmaksu voidaan määrätä joko rikkomukseen 

tosiallisesti syyllistyneelle tai taloudellisena seuraajana olevalle elinkeinonharjoittajalle. 

Taloudellisesta seuraannosta huolimatta pääsääntö on oikeudellinen seuraanto, jolloin 

seuraamusmaksusta vastaa rikkomukseen tosiasiallisesti syyllistynyt elinkeinonharjoittaja.7 

Kilpailunrajoitusten ajallinen ulottuvuus on pitkä, jonka aikana yhtiöiden rakenteissa voi 

tapahtua erilaisia muutoksia.8 Kilpailulain säätämisvaiheessa on huomioitu, että 

yritysjärjestelyihin voi liittyä riski myöhemmin paljastuvasta myyjäyhtiön toiminnassa 

tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta tilanteessa, jossa kaupan kohteena ollut liiketoiminta on 

osallistunut kilpailuoikeuden vastaiseen menettelyyn ennen kauppaa. Ostajalla on riski joutua 

vastuuseen ennen yrityskauppaa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta, mikäli myyjä on 

lakannut olemasta oikeudellisesti tai taloudellisesti. Ostajan joutuminen mahdollisesti vuosia 

kestäviin ja mittaviin oikeudenkäynteihin on merkittävä taloudellinen ja liiketoiminnallinen 

rasite. Kilpailulain seuraantosäännös johtaa siihen, että ostajan tulee tiedostaa kyseinen 

vastuuriski ja perehtyä kaupan kohteeseen yhä perusteellisemmin kilpailuriskien osalta.9 

Kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvauksessa on esitetty kaksi tulkintalinjaa 

kilpailuoikeudellisesta vastuusta yritysjärjestelytilanteissa. Pääsääntönä on oikeudellinen 

seuraanto, jonka mukaan yrityksen omistuksessa, hallintorakenteessa ja muussa vastaavassa 

tapahtuneet muutokset eivät vaikuta kilpailuoikeudelliseen vastuuseen, jolloin vastuussa on se 

 
5 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 38. 
6 Aine 2016, s. 144. 
7 KilpL 12 § 1 ja 2 momentti. 
8 Aine 2016, s. 258. 
9 Lindberg 2011, s. 255 ja Lindberg 2020, s. 648-649. 
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liiketoimintayksikkö, joka on tosiasiallisesti syyllistynyt kilpailurikkomukseen. Toisen 

tulkintalinjan, eli taloudellisen seuraannon  mukaan, kilpailuoikeudellinen vastuu kohdistetaan 

rikkomukseen syyllistyneen oikeushenkilön sijasta siihen taloudelliseen toimintaan, jonka 

puitteissa kilpailurikkomukseen on syyllistytty.10 

Yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa ei säädetä taloudellisesta seuraannosta 

laintasoisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [2014/104/EU (jatkossa 

kilpailuvahinkodirektiivi)] implementointivaiheessa taloudellista seuraantoa ehdotettiin 

säädettäväksi kilpailuvahinkolakiin, mutta sitä koskevien epäselvyyksien vuoksi ehdotuksesta 

luovuttiin ja periaatteen soveltaminen jätettiin oikeuskäytännön varaan. Korkein oikeus 

antoikin vuoden 2019 lopussa asfalttikartellia koskevan ennakkoratkaisun11, jossa sovellettiin 

taloudellisen seuraannon periaatetta. Ennen ratkaisun antamista korkein oikeus pyysi 

ennakkoratkaisun Euroopan unionilta, jossa vahvistettiin taloudellisen seuraannon soveltuvuus 

myös kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen.12 

Taloudellinen seuraanto on herättänyt keskustelua siitä, minkälaista ja -tasoista riskitietoisuutta 

sekä selonottovelvollisuutta liiketoiminnan luovutuksensaajalta edellytetään yrityskaupassa, 

jotta se ei joudu kilpailuoikeudelliseen vastuuseen liiketoiminnan luovuttajan toiminnassa 

tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta johon se ei tosiasiassa ole syyllistynyt.13 Voidaan lisäksi 

kysyä, minkälaisia myyjän ja ostajan välisiä sopimusoikeudellisia keinoja luovutuksensaajalla 

tällaisessa tilanteessa on käytettävissään. Ennakkoratkaisu herättänee uudestaan kysymyksen 

myös siitä, tuleeko taloudellisesta seuraannosta säätää lain tasolla myös kilpailuoikeuden 

yksityisoikeudellisella puolella, vai riittääkö korkeimman oikeuden antama ennakkoratkaisu 

selventämään oikeustilaa. 

1.2 Tutkielman tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tarkoitus on käsitellä liiketoiminnan luovutuksensaajan kilpailuoikeudellista 

vastuuta liiketoiminnan luovuttajan toiminnassa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta 

erityisesti yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon osalta huomioiden korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisu 2019:90. Tarkastelun kohteena on luovutuksensaajan suorittaman kaupan 

kohteen ennakkotarkastuksen, riskitietoisuuden ja tyypillisten sopimuslausekkeiden vaikutus 

 
10 Havu ym. 2010, s. 178-179. 
11 KKO 2019:90. 
12 C-724/17. 
13 Rasinkangas 2016, s. 38. 
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kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun jakautumiseen liiketoimintakaupan osapuolten 

välillä ja toisaalta taas suhteessa vahingonkärsijään. Tutkielmani näkökulma on 

velvoiteoikeudellinen vastuutahojen kohdentamisessa, mutta keskiössä esiintyy unionin 

kilpailuoikeus ja siihen pohjautuva kansallinen kilpailuoikeus14. Vastuukysymyksissä sivuan 

myös yhtiöoikeudellisia sääntöjä. Kiteytetysti kyse on velvoiteoikeudellisten näkökohtien ja 

kilpailuoikeudellisten vastuukysymysten yhteen sovittamisesta.  

Tutkielmassani kilpailuoikeudella tarkoitetaan oikeudellisia sääntöjä, joilla pyritään estämään 

yritysten toimenpiteet kilpailun rajoittamiseksi.15 Kilpailunrikkomuksilla tarkoitan kilpailulain 

5 ja 7 §:n ja SEUT 101 ja 102 artikloissa tarkoitettuja kilpailusääntöjen rikkomisia. Painotan 

tutkielmassani kartelleja, sillä niitä pidetään kaikkein vahingollisimpina 

kilpailunrikkomuksina16. Lisäksi korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu 2019:90 koskee 

nimenomaisesti kartellia. Jätän yrityskauppavalvontaa koskevan sääntelyn tutkielmani 

ulkopuolelle, samoin kuin julkiset hankinnat ja niitä koskevat sopimukset. 

Tutkielman painotus on kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, sillä 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun kohdalla ei ole juurikaan pohdittu vastuun 

jakautumista myyjän ja ostajan välillä yrityskaupoissa17. Ja toisaalta julkisoikeudellisessa 

täytäntöönpanossa taloudellisesta seuraannosta on säädetty laintasoisesti vuodesta 2011 

lähtien18, toisin kuin yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. Lisäksi kilpailuoikeudellisesta 

vahingonkorvauksesta on annettu korkeimman oikeuden tuore ennakkoratkaisu 2019:90, joka 

on vaikuttanut oikeustilan arviointiin. Vaikka keskityn yksityisoikeudelliseen 

täytäntöönpanoon, käsittelen suhteellisen laajasti myös julkisoikeudellista täytäntöönpanoa. 

Täytäntöönpanot muodostavat kilpailuoikeuden järjestelmän kokonaisuuden, joten ainoastaan 

yksityisoikeudellisen prosessin käsittely yksinään ei ole tarkoituksenmukaista eikä 

kilpailuoikeuden seuraamusjärjestelmän systematiikka kävisi tällöin täysin ymmärrettäväksi. 

Lisäksi julkisoikeudellista täytäntöönpanoa koskevasta oikeuskäytännöstä saadaan johtoa 

yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon käytännön soveltamiselle ja oikean vastuutahon 

määrittämiselle.19 

 
14 Ks. enemmän unionin oikeuden vaikutuksesta kilpailuoikeuteen Kuoppamäki 2018, s. 23-30. 
15 Ks. tarkemmin kilpailuoikeuden määritelmästä Kuoppamäki 2003, s. 21-22. 
16 Alkio ja Wik 2009, s. 176 
17 Havu ym. 2010, s. 177. 
18 Ks. kilpailulaki (12.8.2011/948) 12 § 2 momentti. 
19 Unionin tuomioistuimen mukaan kilpailunrikkomuksen yhteydessä seuraamusmaksun ja 
vahingonkorvausvastuun tulee kohdistua samoin perustein. Kärki 2020, s. 115-116. 
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Tarkastelen tutkimuskysymyksiäni lähtökohtaisesti liiketoimintakaupan näkökulmasta, sillä 

seuraantovastuu aktualisoituu kilpailuoikeudessa lähinnä liiketoimintakaupassa. 

Osakekaupassa kilpailunrikkomukseen syyllistynyt oikeushenkilö pysyy samana, joten 

taloudellista seuraantoa ei tapahdu.20 Rajauksesta huolimatta sivuan aihetta myös osakekaupan 

näkökulmasta, jotta kilpailuoikeudellisen vastuun kohdentaminen käy kokonaisuudessaan 

ymmärrettäväksi. Kun käsittelen liiketoimintakaupan osapuolia, käytän sekä ostajan ja myyjän 

että liiketoiminnan luovutuksensaajan ja luovuttajan käsitteitä. 

Vaikka kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus on eriytynyt omaksi vahingonkorvauksen osa-

alueekseen, kilpailunrajoituksesta aiheutuvia vahinkoja voidaan sinänsä arvioida useamman 

vahingonkorvausjärjestelmän puitteissa. Vahingonkorvausvelvollisuus voi perustua myös 

vahingonkorvauslakiin. Tällöin vastuuperusteena on tuottamus, jota ei edellytetä 

kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvauksessa. Mikäli kilpailunrajoitukseen syyllistyneen ja 

vahingonkärsijän välillä on sopimussuhde, kilpailulainsäädännön rikkominen voidaan katsoa 

sopimusrikkomukseksi. Tällöin vahingonkorvausvastuu voidaan perustaa myös yleisiin 

sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Myös perusteettoman edun palautus voidaan katsoa 

kilpailunrikkomuksesta aiheutuvien haittojen mahdolliseksi hyvitysmuodoksi.21 Lisäksi 

erityislainsäädännössä on omia vahingonkorvaussäännöksiään.22 Jätän muut 

vahingonkorvausjärjestelmät pääosin tutkielmani ulkopuolelle keskittyäkseni 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen erityisjärjestelmään. Erityisjärjestelmän johdosta 

muiden vahingonkorvausjärjestelmien merkitys kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvauksessa 

on vähäinen.23 

Tutkielmassa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten liiketoiminnan luovutuksensaajan vastuu määräytyy liiketoiminnan luovuttajan 

toiminnassa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta ja siitä aiheutuneesta vahingosta erityisesti 

korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu 2019:90 huomioiden? 

 
20 Alkio ja Wik 2009, s. 769. Dyekjaer-Hansen ja Hoegh 2003, s. 204. 
21 Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus voi olla ongelmallinen kilpailuoikeudellisessa kontekstissa. 
Perusteettoman edun palautus ei myöskään sovellu kilpailunrikkomuksista aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin 
kovin hyvin, ja sitä voidaan pitää viimesijaisena vahingonkärsijän oikeuskeinona. Havu 2013, s. 72-83. 
22 Esimerkkinä tällaisesta erityislainsäädännöstä on tietoyhteiskuntakaari ja sen 81 §:n nojalla asetettava 
vahingonkorvausvelvollisuus. Aine 2016, s. 565-575. 
23 Lex specialis derogate legi generali periaatteen mukaan erityinen normi voittaa yleisen normin. Lindroos-
Hovinheimo 2014, s. 27. Kyseisen periaatteen johdosta lakia kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 
pidettäneen tällaisen erityislakina, joka syrjäyttää yleisemmän lain, esimerkiksi vahingonkorvauslain.  
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2. Minkälaista riskitietoisuutta liiketoiminnan luovutuksensaajalta edellytetään mahdollisesta 

seuraantovastuusta liiketoiminnan luovuttajaan ja vahingonkärsijään nähden, sekä mikä 

vaikutus kaupan kohteen ennakkotarkastuksella ja erilaisilla sopimusmekanismeilla on 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun kohdentamiseen? 

1.3 Tutkimusmetodi ja lähdeaineisto 

Tutkielmassa käytettävä tutkimusmenetelmä on lähtökohtaisesti oikeusdogmaattinen, eli 

lainopillinen menetelmä. Lainopin tehtävänä on selvittää, mikä on voimassa olevan oikeuden 

sisältö kulloinkin käsiteltävässä oikeusongelmassa, ja tähän tavoitteeseen pyritään 

oikeudellisen aineiston tulkinnalla ja systematisoinnilla.24 Lainoppi rakentuu voimassa olevien 

oikeuslähteiden varaan, joita käytetään etusijasääntöjen mukaan ja jotka on jaettu kolmeen eri 

kategoriaan niiden velvoittavuuden mukaisesti.25 

Tutkielmani kohde on, mikä on voimassaolevaa oikeutta ja mikä merkitys laista ja muista 

oikeuslähteistä löytyvällä materiaalilla on tutkimuskysymysteni näkökulmasta. 

Voimassaolevan oikeuden lisäksi tutkimuskysymysteni kannalta on aiheellista tutkia, mikä on 

vakiintunut tapa yrityskaupoissa. Tällöin tutkielmani kohteena on myös 

yrityskauppasopimuksissa käytettävät sopimusehdot. Yrityskauppoja koskeva 

sopimusoikeudellinen lainsäädäntö on lähtökohtaisesti tahdonvaltaista, joten tarkastelun 

ulottaminen lainsäädännön ulkopuolelle on perusteltua. 

Lähdeaineistona on käytetty tutkielmani kannalta merkityksellistä lainopillista lähdeaineistoa, 

eli lainsäädäntöä, lainvalmistelu- ja eduskunta-asiakirjoja, oikeuskäytäntöä, oikeuskirjallisuutta 

sekä oikeusperiaatteita. Kotimaisen lainopillisen lähdeaineiston lisäksi käytän EU-oikeudellista 

lainopillista lähdeaineistoa ja unionin oikeuskäytäntöä. Sekä kansallisella että unionin 

oikeuskäytännöllä on keskeinen merkitys tutkimuskysymysteni tarkastelussa. Hyödynnän 

myös jonkin verran verkkoaineistoa, josta käy ilmi yrityskauppasopimuksissa tyypillisesti 

käytettävät sopimuslausekkeet ja sopimusoikeudelliset oikeussuojakeinot. 

 
24 Hirvonen 2011, s. 23. 
25 Vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat kirjoitettu lainsäädäntö ja maan tapa, joita tuomareiden on 
sovellettava, sillä niiden soveltamatta jättämäinen johtaa virkavirhesanktioon. Heikosti velvoittavia lähteitä ovat 
lain esityöt ja tuomioistuinratkaisut, jotka tuomari saa sivuuttaa, mutta hänen on perusteltava niiden 
sivuuttaminen. Sallittuja lähteitä ovat oikeustiede, arvot ja arvostelmat, reaaliset argumentit, yleiset 
oikeusperiaatteet ja oikeusvertailu, joiden käyttö on sallittu, eikä niiden sivuuttamiselle ole määritetty 
seurauksia. Lindroos-Hovinheimo 2014, s. 13-14. 
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1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielmani jakautuu seitsemään päälukuun. Johdannon jälkeen käsittelen 2 luvussa 

voimassaolevan oikeuden mukaiset kilpailunrikkomukset ja niiden seuraukset ensinnäkin 

hallinnollisessa prosessissa. Tarkastelen myös elinkeinonharjoittajan ja yrityksen käsitteitä, 

joilla on merkitystä seuraantosäännöstä sovellettaessa. Toiseksi käsittelen myös 

kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta ja sen perusteita. Jätän tarkastelun ulkopuolelle 

todistelua, vanhentumista ja sovintoa koskevat säännökset, sillä ne muodostavat omat 

kokonaisuutensa, joihin tutkielmani puitteissa ja tutkimuskysymysteni näkökulmasta ei ole 

aiheellista paneutua. Lisäksi käsittelen kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon 

suhdetta julkisoikeudelliseen täytäntöönpanoon. Jaottelu on tarkoituksenmukainen, sillä 

kilpailuoikeudellisen vastuun kohdentaminen yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa määräytyy 

niissä osittain eri tavoin. 

Luvussa 3 siirryn tarkastelemaan seuraantovastuuta. Ensiksi käsittelen seuraantovastuuta 

kilpailuoikeuden julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, huomioiden erityisesti tutkielman 

kannalta merkityksellisen unionin oikeuskäytännön ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 

2009:83. Toiseksi käsittelen seuraantovastuuta kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa 

täytäntöönpanossa, huomioiden erityisesti korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2019:90. 

Esitän ratkaisun nojalla arviointikriteerit, joiden nojalla kilpailuoikeudellinen 

vahingonkorvausvastuu voidaan vyöryttää liiketoiminnan luovutuksensaajalle. 

Luvussa 4 käsittelen myyjän virhevastuuta yrityskaupassa suhteessa ostajaan. Käyn läpi 

kauppalain asettamat lähtökohdat myyjän tiedonantovelvollisuudelle ja ostajan 

selonottovelvollisuudelle sekä miten kilpailunrikkomus näyttäytyy kaupan kohteen virheenä tai 

toisaalta, milloin myyjä ei välttämättä ole vastuussa kilpailunrikkomuksesta. Lisäksi käsittelen 

kauppalain asettamia ostajan oikeussuojakeinoja kaupan virhetilanteessa ja niiden 

soveltuvuutta kilpailunrikkomuksen aiheuttaessa sopimuksen suoritushäiriön. Käyn läpi myös 

sopimusoikeudellisia keinoja, joilla myyjä ja ostaja voivat vaikuttaa vastuun jakautumiseen 

heidän välisessä suhteessaan. Luvussa perehdytään tarkemmin ostajan vastuuriskiin ja erilaisiin 

sopimusehtoihin sekä muihin sopimusoikeudellisiin mekanismeihin, joilla ostaja voi suojautua 

mahdolliselta kilpailuoikeudelliselta vastuulta. 

Luvussa 5 käsittelen ostajan vastuuta suhteessa kolmanteen tahoon, eli vahingonkärsijään, joka 

vaatii kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta. Ensimmäiseksi arvioin tilannetta, jossa ostaja 

on vilpittömässä mielessä suhteessa myyjään. Tarkastelen ostajan selonottovelvollisuuteen 
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vaikuttavia seikkoja ja etenkin ostajan suorittamaa kaupan kohteen ennakkotarkastusta. 

Toiseksi käyn läpi tilannetta, jossa ostaja ja myyjä ovat yksissä tuumin pyrkineet 

yritysjärjestelyllä häivyttämään kilpailuoikeudellisen vastuun. 

Luvussa 6 arvioin vaikutuksia, joita taloudellisella seuraannolla on ostajan vastuuseen, 

riskitietoisuuteen, selonottovelvollisuuteen ja tietoisuuden arviointiin. Lisäksi huomioin 

yleisesti, mikä vaikutus taloudellisella seuraannolla voi olla yrityskauppoihin ja 

yrityskauppakäytäntöihin. Lopuksi luvussa 7 yhteenvetomaisesti vastaan tutkielmassani 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja esitän mahdollisen jatkotutkimuksen tarpeen. 

2. Kilpailuoikeuden seuraamusjärjestelmä 

2.1 Kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen täytäntöönpano 

2.1.1 EU-oikeudelliset periaatteet 

Ennen kun siirryn käsittelemään kansallista kilpailuoikeutta, on syytä tarkastella tiettyjä 

unionin oikeusperiaatteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailuoikeudessa. Euroopan unionista 

annetun sopimuksen (jatkossa SEU) 19 artiklan 1 kohdassa todetaan, että jäsenvaltiot säätävät 

tarvittavista muutoksenhakukeinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen 

kuuluvilla aloilla. Kyseessä on kansallinen prosessiautonomia, joka pätee siinä määrin, kun 

asiasta ei ole säännelty unionin oikeudessa tai kansallista prosessia ei ole yhdenmukaistettu.26 

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus kuuluu kansallisen prosessiautonomian piiriin, jonka 

sisältö määräytyy tarkemmin kansallisen lainsäädännön nojalla.27  

Unioni kuitenkin takaa jokaisen oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, joihin sisältyy 

myös kilpailunrikkomuksesta vahinkoa kärsineen korvausoikeus. EU:n perusoikeuskirjan 47 

artiklan 2 kohdan mukaan jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia 

on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa.28 

Huolimatta kansallisesta prosessiautonomiasta, jäsenmaiden tulee taata tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen toteutuminen myös kilpailun rajoittamisesta aiheutuneista vahingoista. 

Kansallista prosessiautonomiaa rajaavat tehokkuus- ja vastaavuusperiaate.29 

Tehokkuusperiaatteen nojalla kansalliset menettelysäännöt eivät saa olla sellaisia, että ne 

tekisivät EU-oikeuden toteuttamisesta kansallisella tasolla käytännössä mahdotonta tai 

 
26 Sevón 2003, s. 5. 
27 Havu 2013, s. 37. Kalliokoski 2020, s. 623. 
28 Euroopan unionin perusoikeuskirja 47(2). 
29 Kalliokoski 2020, s. 623. 
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kohtuuttoman vaikeaa.30 Soveltamistilanteissa kansallisten tuomioistuinten tulee ottaa 

huomioon tehokkuusperiaate, jottei käytännössä muodostu EU-oikeuden vastaisia ratkaisuja.31 

Vastaavuusperiaatteen mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus käyttää EU:n asettamien 

velvoitteiden täytäntöönpanossa yhtä tehokkaita keinoja kuin kansallisten säädösten 

täytäntöönpanossa käytetään.32 Tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet ilmenevät seuraavassa 

kappaleessa esiteltävän unionin oikeuskäytännön lisäksi kilpailuvahinkodirektiivin 4 artiklasta. 

Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanon edellyttävän 

tehokkuusperiaatteen nojalla, että vahingonkärsijällä on oikeus korvaukseen 

kilpailurikkomuksella aiheutetusta vahingosta. Tapauksessa Courage tehokkuusperiaatteen 

katsottiin vaarantuvan, mikäli kaikki vahinkoa kärsineet eivät voisi vaatia kilpailua rajoittavasta 

tai vääristävästä sopimuksesta tai menettelytavasta aiheutuneen vahingon korvaamista.33 

Tapauksessa Manfredi tehokkuusperiaatteen katsottiin edellyttävän, että jokainen 

kilpailunrikkomuksesta vahinkoa kärsinyt voi vaatia korvausta sellaisen vahingon 

korvaamisesta, joka on aiheutunut kilpailunrikkomuksesta.34 Sittemmin annetun 

kilpailuvahinkodirektiivin 4 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot varmistavat 

tehokkuusperiaatteen mukaisesti direktiivin mukaisen vahingonkorvausvastuun toteutumisen. 

Tehokkuusperiaatteen on esitetty muodostavan kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvauksessa 

eräänlaisen kehyksen, joka asettaa kriteerit vahingonkorvauksen vähimmäistasolle.35 

Tehokkuusperiaatetta täydentää riittävän oikeussuojan vaatimus. Riittävällä oikeussuojalla 

tarkoitetaan sellaista oikeussuojan tasoa, joka on oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon 

oikeuksien käyttämisen esteen luonne ja aste. Vaatimus voi tarkoittaa esimerkiksi sellaisen 

täyden korvauksen tason edellyttämistä, joka ei sisälly tehokkuusperiaatteeseen.36 Riittävän 

oikeussuojan vaatimus ei ilmene usein oikeuskäytännössä, joten sen soveltamistilanteiden 

määrittely saattaa olla haastavaa, ja vaatimuksen sisältö on vasta kehittymässä.37 

Myös laillisuus- ja oikeusvarmuusperiaate on syytä esitellä, sillä niiden toteutuminen on 

kyseenalaistettu taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamistilanteissa 

 
30 Raitio 2013, s. 240. 
31 Kuoppamäki 2018, s. 56. 
32 Raitio 2013, s. 240. 
33 C-453/99, tehokkuusperiaatteesta erityisesti kohdat 26 ja 29. 
34 C-295/04–C-298/04, kohta 60. 
35 Aine 2016, s. 34-35. 
36 Ibid, s. 222. Ks. myös Havu 2013, s. 253-254. 
37 Ks. enemmän Havu 2013, s. 390-391. 



10 
 

asfalttikartellitapauksessa.38 Laillisuusperiaate on yleinen oikeusvaltioon liittyvä periaate, joka 

tarkoittaa unionin oikeudessa sitä, että EU:n toimielinten tulee kunnioittaa 

perustamissopimuksia ja toimia niille annettujen toimivaltuuksien rajoissa. Laillisuusperiaate 

sisältää lainalaisuuden vaatimuksen, jonka mukaan EU:n toimivallan on perustuttava 

säädännäiseen oikeuteen luodessa yksityisille oikeussubjekteille velvollisuuksia ja oikeuksia. 

Oikeusvarmuusperiaatteen ydinsisältönä on, että oikeussääntöjen tulee olla riittävän selviä ja 

täsmällisiä, jotta yksityiset oikeussubjektit voivat niiden nojalla mieltää kyllin selvästi 

oikeutensa ja velvollisuutensa, ja että tuomioistuimet pystyvät ne tarvittaessa turvaamaan.39 

Periaatekatsauksen jälkeen siirryn seuraavassa kappaleessa kilpailulain käsittelyyn. 

2.1.2 Kielletyt kilpailunrajoitukset 

Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (jatkossa SEUT) 101 artiklan 1 kohdassa 

kielletään horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset ja SEUT 102 artiklassa määräävän 

markkina-aseman väärinkäyttö. Kilpailulain [(948/2011) jatkossa myös KilpL] 3 §:n mukaan 

kilpailunrajoituksen ollessaan omiaan vaikuttamaan EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, 

sovelletaan myös SEUT 101 ja 102 artiklan säännöksiä. Mikäli kilpailunrajoitus ei ole omiaan 

vaikuttamaan jäsenvaltioiden kauppaan eikä kauppavaikutuksen kriteeri täyty, ainoastaan 

kansallinen normisto voi tulla sovellettavaksi kyseiseen kilpailunrajoitukseen.40 

KilpL 2 luvun 5 §:ssä säädetään elinkeinonharjoittajien välisistä kielletyistä 

kilpailunrajoituksista, jotka ovat horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset.  

Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla 

toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä kilpailunrajoituksia. Vertikaalisilla 

kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan eri tuotantoportailla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä 

kilpailunrajoituksia. Horisontaalisiin kilpailunrajoituksiin suhtaudutaan tiukemmin kuin 

vertikaalisiin.41  

Esimerkkinä horisontaalisesta kilpailunrajoituksesta on kartelli, joka on kilpailevien yritysten 

välinen sopimus siitä, etteivät ne kilpaile keskenään. Tällöin samoilla markkinoilla toimivat 

yritykset sopivat esimerkiksi tarjoamiensa tuotteiden hinnoista, hinnankorotuksista tai 

 
38 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 nro 1449, s. 15. 
39 Ojanen 2016, s. 96-97. 
40 Ks. enemmän kauppakriteeristä Kuoppamäki 2018, s. 52-53.  
41 Ibid, s. 161. 
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markkinoiden taikka asiakkaidensa jakamisesta. Kartelleja pidetään kaikkein vakavimpina ja 

haitallisimpina kilpailunrajoituksina, joten niihin suhtaudutaan käytännössä ankarimmin.42  

KilpL 7 §:ssä kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Yritys on määräävässä 

markkina-asemassa, mikäli se pystyy olennaisesti vaikuttamaan tuotteistaan perimiin hintoihin 

tai toimitusehtoihin. Lähtökohtaisesti määräävä markkina-asema ei ole kielletty 

markkinatilanne, mutta sen väärinkäyttö on. Väärinkäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

taloudellista markkinavoimaa hyödynnetään kilpailun toimivuutta vaarantavalla tavalla.43 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ilmenee yleensä joko kohtuuttomien tai syrjivien 

ehtojen asettamisena asiakkaille tai pyrkimyksenä sulkea kilpailija markkinoiden ulkopuolelle 

tai vaikuttaa tämän toimintaan.44 

2.1.3 Elinkeinonharjoittajan ja yrityksen käsite 

KilpL 12 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien 

yhteenliittymälle voidaan määrätä seuraamusmaksu kilpailuoikeuden rikkomisesta. Unionin 

kilpailuoikeudessa kilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetuksen 23 (2) artiklan mukaan komissio 

voi määrätä sakon SEUT 101 ja 102 artiklojen mukaisista kilpailunrikkomuksista yrityksille ja 

yritysten yhteenliittymille. Myös kilpailuvahinkodirektiivin 2 artiklan 2 kohdassa viitataan 

kilpailunrikkomukseen syyllistyneellä yrityksiin ja yritysten yhteenliittymiin. 

Yrityksen käsite on saanut sisältönsä unionin oikeuskäytännöstä. Yrityksellä tarkoitetaan 

yksikköä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta yksikön oikeudellisesta muodosta 

tai rahoitustavasta.45 Yritys voi muodostua myös useasta erillisestä oikeudellisesta henkilöstä, 

jotka toimivat taloudellisena kokonaisuutena. Kyseessä on kilpailuoikeudessa single economic 

unit -nimellä kulkeva yrityksen käsite. Taloudellisen seuraannon soveltamisen perusteena on 

kilpailuoikeudellinen yrityksen laaja käsite46, jonka mukaan kilpailuoikeudellista vastuuta ei 

rajata siihen oikeudelliseen yksikköön, joka on osallistunut kilpailunrikkomukseen. 

Yhtiörakenteessa tehtyjen muutosten osalta kilpailunrikkomuksesta määrättävä seuraamus 

voidaan määrätä jokaiselle yksikölle, joka on taloudelliselta kannalta sama kuin kilpailuoikeutta 

 
42 Alkio ja Wik 2009, s. 176 
43 Kuoppamäki 2018, s. 247-248. 
44 Ibid, s. 292. 
45 C-41/90, kohta 21. 
46 Alkio ja Wik 2009, s. 771. Havu ym. 2010, s. 180. 
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rikkonut yksikkö.47 Käsittelen taloudellista samuutta ja yrityksen käsitteen laajaa tulkintaa 

tarkemmin seuraantovastuuta käsittelevässä luvussa 3. 

Kansallisessa oikeudessa elinkeinonharjoittajan käsite määritellään KilpL 4 §:ssä, jonka 

mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä sekä yhtä tai useampaa 

yksityistä ja julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa. 

Elinkeinonharjoittajan määritelmä vastaa EU:n kilpailuoikeudessa määritettyä yrityksen 

käsitettä.48 KilpL 12 § 2 momentissa säädetään, että seuraamusmaksu voidaan määrätä myös 

sellaiselle elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jolle 

rikkomukseen osallistunut elinkeinotoiminta on siirtynyt yrityskaupan tai muun 

yritysjärjestelyn seurauksena. Elinkeinonharjoittajan käsite on merkityksellinen taloudelliseen 

seuraantovastuuseen liittyvissä kysymyksissä, sillä sen perusteella määritetään oikea 

vastuutaho jolle seuraamusmaksu määrätään. 

2.1.4 Viranomaistoimenpiteet 

Kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevat viranomaistoimenpiteet ovat julkisoikeudellisessa 

täytäntöönpanossa kielto panna kilpailunrajoitus täytäntöön (KilpL 8 §), kielto lopettaa 

kilpailua rajoittava toiminta (KilpL 9 §) ja seuraamusmaksun määrääminen (KilpL 12 §). 

Hallintoprosessin osalta keskityn lähtökohtaisesti seuraamusmaksun määräämiseen, enkä 

käsittele muita kilpailuviranomaisen toimenpiteitä sen tarkemmin. 

KilpL 12 § 3 momentin mukaan seuraamusmaksun määrää markkinaoikeus Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston esityksestä. Seuraamusmaksu voidaan määrätä ensinnäkin KilpL 5 §:n 

perusteella, jolla kielletään kartellit ja muut kilpailua rajoittavat sopimukset. Toiseksi 

seuraamusmaksu voidaan langettaa KilpL 7 §:n nojalla, jossa kielletään määräävän markkina-

aseman väärinkäyttö. Kansallisten sääntöjen lisäksi seuraamusmaksu voidaan määrätä 

kauppakriteerin täyttyessä myös kansallisen kilpailulain kieltojen vastaavien SEUT 101 ja 102 

artiklojen perusteella. 

Seuraamusmaksun suuruuden määrittämisessä lähtökohtana on kokonaisarviointi, jolloin tulee 

ottaa huomioon muun muassa rikkomuksen laatu ja laajuus, rikkomuksen moitittavuuden aste 

 
47 C-29/83 ja C-30/83, kohta 9. C-434/13 P kohta 40. C-280/06 kohta 42. 
48 HE 88/2010 vp, s. 56. 
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sekä kestoaika.49 KilpL 13 §:ssä on säännös seuraamusmaksun suuruuden ylärajasta. 

Seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan 

elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän liikevaihdosta.50 Suomessa suurimpia 

seuraamusmaksuja horisontaalisesta kilpailunrajoituksesta on määrätty 

asfalttikartellitapauksessa. Korkein hallinto-oikeus määräsi Lemminkäinen Oyj:lle 68 

miljoonan euron seuraamusmaksun, VLT Trading Oy:lle 4,8 miljoonaa euroa, NCC Roads 

Oy:lle 4,6 miljoonaa euroa, Skanska Asfaltti Oy:lle 4,5 miljoonaa euroa, SA-Capital Oy:lle 

500.000 euroa, Rudus Asfaltti Oy:lle 100.000 euroa ja Super Asfaltti Oy:lle 50.000 euroa. 

Suuria seuraamusmaksuja on määrätty myös raakapuun hankintaa koskevassa kartelliasiassa.51 

Tapauksessa markkinaoikeus määräsi Stora-Enso Oyj:lle 30 miljoonan euron ja Metsäliitto 

Osuuskunnalle 21 miljoonan euron seuraamusmaksut.52 

KilpL 20 §:ssä on lakiviittaus kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvelvollisuuden osalta. 

Vahingonkorvausvelvollisuudesta, joka aiheutuu KilpL 5 §:n, 7 §:n, SEUT 101 tai 102 

artikloissa tarkoitetuissa kilpailurikkomuksista, säädetään laissa kilpailuoikeudellisista 

vahingonkorvauksista. Seuraavassa kappaleessa siirryn käsittelemään kilpailuoikeudellista 

vahingonkorvausta, eli kilpailuoikeuden yksityisoikeudellista täytäntöönpanoa. 

2.2 Kilpailuoikeuden yksityisoikeudellinen täytäntöönpano 

2.2.1 Kilpailuvahinkolain mukainen kanneoikeus 

Hallituksen esityksessä laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain 

muuttamisesta53 ehdotettiin säädettäväksi uusi laki kilpailuoikeudellisista 

vahingonkorvauksista [(1077/2016) jatkossa myös kilpailuvahinkolaki ja KilpVahL]. 

Kilpailuvahinkolaki tuli voimaan 26.12.2016, ja sitä sovelletaan kansallisen ja EU:n 

kilpailuoikeuden nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin kilpailuoikeuden 

rikkomisesta. 

 
49 Rikkomuksen moitittavuuden astetta voivat kuvastaa esimerkiksi rikkomuksen vahingollisuus yhteiskunnalle ja 
rikkomuksella saavutettu hyöty. Seuraamusmaksun määrä tulee arvioida sellaiseksi, ettei kilpailusääntöjen 
rikkominen muodostu kannattavaksi rikkomukseen osallistuneelle elinkeinonharjoittajalle. HE 88/2010 vp, s. 58. 
50 Seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan 
elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän liikevaihdosta. Seuraamusmaksu määrätään sen vuoden 
liikevaihdon perusteella, jona elinkeinonharjoittaja tai niiden yhteenliittymä viimeksi osallistui 
kilpailunrikkomukseen. KilpL 13 §. 
51 MAO 2009:614. 
52 Kuoppamäki 2018, s. 98. 
53 HE 83/2016 vp. 
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Kilpailuvahinkolailla implementoitiin kilpailuvahinkodirektiivi. Kilpailuvahinkodirektiivin 

kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi asetettiin työryhmä, jonka antaman mietinnön perusteella 

laadittiin hallituksen esitys. Mietinnön lähtökohta on, että direktiivin nojalla on perusteltua 

säätää erillinen laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Ajatuksen taustalla oli 

tarkoitus eriyttää kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus omaksi vahingonkorvauksen osa-

alueekseen.54 

Kilpailuvahinkodirektiivillä pyritään edistämään kilpailuoikeudellisen 

vahingonkorvausvastuun toteutumista. Lähtökohta on täyden korvauksen periaate, jonka 

mukaan vahingonkärsijä tulee saattaa asemaan, jossa tämä olisi ilman kilpailunrikkomusta. 

Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksityisille tahoille kanneoikeus kärsimistään vahingoista 

kielletyistä kilpailunrajoituksista.55 Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvauskanteet voidaan 

jakaa seurannaiskanteisiin ja itsenäisiin korvauskanteisiin, joista ensimmäiseksi mainitut ovat 

huomattavasti yleisempiä. Seurannaiskanteen taustalla on kilpailuviranomaisen tai 

tuomioistuimen rikkomuksen toteava päätös, toisin kuin itsenäisten kanteiden ollessa 

kyseessä.56 

2.2.2 Suhde julkisoikeudelliseen täytäntöönpanoon 

Kilpailuvahinkodirektiivillä tavoitellaan kilpailuoikeuden yhdenmukaista soveltamista EU:ssa, 

jota edistetään muun muassa direktiivin 9 artiklan mukaisella kilpailuoikeuden 

julkisoikeudellisen soveltamispäätöksen sitovalla vaikutuksella. Sen mukaan 

julkisoikeudellisella soveltamispäätöksellä kilpailulainsäädännön vastainen menettely on tullut 

sitovasti näytetyksi. Kilpailuvahinkodirektiivissä on säädetty muistakin merkityksellisistä 

seikoista kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden 

kannalta.57 

KilpVahL 3 §:ssä määritellään direktiivin mukaisesti julkis- ja yksityisoikeudellisen 

täytäntöönpanon suhde. Tuomioistuimelle asetetaan velvollisuus ottaa 

vahingonkorvaustuomion perustaksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston, markkinaoikeuden tai 

korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös, jolla on todettu kilpailuoikeuden 

 
54 Aine 2016, s. 120-122. 
55 Ibid, s. 37-38. 
56 HE 83/2016 vp, s. 62. 
57 Esimerkkinä tällaisesta merkityksellisestä seikasta on olettama kartellien vahingollisista vaikutuksista. Tällöin 
lähtökohtana on, että kun kartelli on todettu, sen oletetaan aiheuttaneen vahinkoa vahingonkärsijälle. Ks. 
enemmän Aine 2016, s. 123-124. 



15 
 

rikkominen. Sama velvollisuus koskee myös muussa EU:n jäsenvaltiossa annettua 

lainvoimaista kilpailuoikeuden rikkomispäätöstä. Hallintoprosessissa annettu lainvoimainen 

ratkaisu siis sitoo vahingonkorvauskannetta käsittelevää yleistä tuomioistuinta. 

Vaikka kilpailuoikeuden hallinnollisen prosessin ja siviiliprosessin välillä on lainsäädännön 

tasolla säädetty sidos, eli hallinnollisen ratkaisun oikeusvoimavaikutus myöhemmässä 

siviiliprosessissa, prosessien välillä on jo tutkielmassani aikaisemmin esitetty merkittävä 

eroavaisuus. Kuten todettu, kilpailuoikeuden julkisessa täytäntöönpanossa voidaan soveltaa 

taloudellisen seuraannon periaatetta, jolloin vastuuseen voi joutua myyjäyhtiön liiketoiminnan 

luovutuksensaaja huolimatta siitä, ettei tämä ole osallistunut kilpailunrikkomukseen. 

Yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa taloudellisesta seuraannosta ei ole säädetty 

laintasoisesti ja periaatetta on sovellettu ensimmäisen kerran Suomessa yksityisoikeudellisessa 

täytäntöönpanossa korkeimman oikeuden asfalttikartelleja koskevassa ennakkoratkaisussa 

2019:90. 

2.2.3 Vastuuperuste ja korvattavat vahingot 

Kilpailuvahinkolakia sovelletaan sen 1 §:n 1 momentin mukaan kilpailuoikeuden rikkomisesta 

aiheutuneen vahingon korvaamiseen, ja kilpailuoikeuden rikkomisella tarkoitetaan SEUT 101 

ja 102 artikloissa ja KilpL 5 ja 7 §:ssä säädettyjen kieltojen rikkomista. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on ensinnäkin siis se, että 

kilpailulain kilpailukieltoja on rikottu.58 

KilpL 20 §:ssä vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä oli aikaisemmin 

kilpailunrikkomukseen syyllistyneen tahallisuus tai tuottamus. Kilpailuvahinkolakia koskevan 

lakivaliokunnan mietinnön mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseksi ei enää 

edellytetä tuottamusta. Voimassaolevan oikeuden mukaan riittää, että kilpailuoikeutta on 

rikottu ja siitä on aiheutunut vahinkoa.59 

KilpVahL 2 §:n 1 momentin mukaan vahingonaiheuttaja on elinkeinonharjoittaja tai 

elinkeinonharjoittajan yhteenliittymä. KilpL 4 §:n 1) -kohdassa määritellään 

elinkeinonharjoittajan käsite, jonka mukaan elinkeinonkeinonharjoittajalla tarkoitetaan 

luonnollista henkilöä sekä yhtä tai useampaa julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa 

 
58 Kilpailuvahinkolaissa päädyttiin lopulta ratkaisuun, että direktiivi implementoidaan koskemaan sekä SEUT 
101/102 artikloiden rikkomisesta että vastaavien kansallisten säännösten rikkomisesta aiheutuneiden 
vahinkojen korvaamista. Kauppavaikutuskriteerin täyttymistä ei siis edellytetä. Lindberg 2017, s. 294. 
59 LaVL 13/2016 vp. 
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taloudellista toimintaa. Kuten edellä on esitetty, kilpailuvahinkolaissa ei kuitenkaan ole 

vastaavaa pykälää seuraantovastuusta, kuten kilpailulaissa. Kyseessä on lakiteknisesti 

merkittävä ero vastuun kohdentumisessa kilpailuoikeuden rikkomistilanteissa. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden toisena edellytyksenä on se, että vahingonkärsijälle on 

aiheutunut vahinkoa kilpailukieltojen rikkomisesta. KilpVahL 2 §:n 1 momentissa säädetään 

täyden korvauksen periaatteesta. Vahinkoa kärsinyt on saatettava siihen asemaan, jossa se olisi 

ollut, jos kilpailuoikeuden rikkomista ei olisi tapahtunut. Täyden korvauksen periaatteen 

omaksumisen ohella mitoitettaessa vahingonkärsijälle suoritettavaa korvausta on huomioitava 

rikastumiskielto.60  

Kolmas edellytys on syy-yhteys kilpailunrajoituksen ja vahingonkärsijälle aiheutuneen 

vahingon välillä. 61 Neljänneksi edellytetään, ettei ole perustetta, jonka nojalla vahingonkorvaus 

voitaisiin jättää joko kokonaan tuomitsematta tai sitä voitaisiin alentaa. Tällainen peruste voi 

olla esimerkiksi vahingonkärsijän oma myötävaikutus vahingon syntymiseen tai ettei se ole 

pyrkinyt minimoimaan vahinkoa. Lisäksi vahingonkorvausta voidaan sovitella tietyin 

edellytyksin yleisen kohtuullistamissäännön nojalla.62 

KilpVahL 2 §:n 2 momentissa säädetään kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, jossa on 

kyse käännetystä todistustaakasta. Kartellin oletetaan aiheuttavan vahinkoa, jollei 

kilpailurikkomukseen syyllistynyt muuta näytä. Vaikka vahinko-olettamalla on rajoitettu 

soveltamisala, se on omiaan parantamaan vahingonkärsijän asemaa tilanteessa, jossa on kyse 

kartellin aiheuttamasta vahingosta.63 

Kilpailuoikeudellisissa asioissa taloudelliset intressit voivat olla huomattavat, minkä johdosta 

tuomittavien vahingonkorvauksien määrät saattavat olla hyvin suuria. Suurin Suomessa 

tuomittu kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus on määrätty asfalttikartelleja koskevassa 

asiassa, jossa kantajina olivat 39 kuntaa ja Suomen valtio. Helsingin hovioikeuden 

ratkaisussaan 20.10.2016 nro 1449 tuomitsema korvaussumma korkoineen oli yhteensä 40 

 
60 Rikastumiskiellon myötä vahingonkorvaus ei saa olla suurempi kuin aiheutunut vahinko. Kuoppamäki 2018, s. 
118. 
61 Vahingonaiheuttajan on tullut mieltää vahingon aiheutuminen mahdolliseksi kilpailunrikkomuksen 
seuraukseksi vahingon aiheuttamishetkellä. Arvioitaessa sitä, kuinka etäinen vahinko voi tulla korvattavaksi, 
huomioon tulee ottaa yleiset kausaliteettia ja näyttötaakkaa koskevat periaatteet. Kuoppamäki 2018, s. 118. 
62 Ibid, s. 119. 
63 Tosin on huomioitava, että vahingonkärsijän tulee oikeudenkäynnissä näyttää toteen kartellista aiheutuneen 
vahingon määrä sekä syy-yhteys kartellin ja vahingon välillä, minkä johdosta vahinko-olettama ei välttämättä 
merkittävästi paranna vahingonkärsijän korvausoikeutta. Castrén ja Puskala 2015, s. 395. 
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miljoonaa euroa.64 Korkein oikeus on sittemmin palauttanut asian hovioikeuden käsiteltäväksi 

ratkaisulla KKO 2019:90. Myös raakapuukartelleja koskevassa tapauksessa 

vahingonkorvausvaatimukset olivat suuret. Tapauksessa käräjäoikeudessa oli vireillä yli tuhat 

seurannaiskannetta, ja vaatimusten kokonaismäärä oli useita satoja miljoonia euroja. Asiassa 

kannevaatimukset on kuitenkin hylätty, sillä kartellivahinkoa koskevan näyttökynnyksen ei ole 

katsottu ylittyvän.65 

Seuraavassa luvussa tarkastelen kilpailuoikeudellista vastuuta ja sen kohdentamista 

yritysjärjestelytilanteissa. Erityisesti huomioin seuraantovastuun nojalla toteutuvat tilanteet, 

jolloin liiketoiminnan luovutuksensaaja voi joutua kilpailuoikeudelliseen vastuuseen 

luovuttajan kilpailunrikkomuksesta. Ensiksi käsittelen seuraantovastuuta julkisoikeudellisessa 

täytäntöönpanossa huomioiden erityisesti asiaa koskevan unionin oikeuskäytännön ja 

korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2009:83. Sen jälkeen siirryn yksityisoikeudelliseen 

täytäntöönpanoon keskittyen korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun 2019:90.  

3. Seuraantovastuu 

3.1 Julkisoikeudellinen täytäntöönpano 

3.1.1 Lähtökohdat EU:n oikeudessa 

Pääsääntönä unionin oikeudessa on henkilökohtainen vastuu kilpailuoikeuden rikkomisesta. 

Tällöin vastuussa on se oikeudellinen taho, joka on syyllistynyt kilpailuoikeuden rikkomiseen 

erilaisista hallinnossa tapahtuneista muutoksista ja omistuksenvaihto- tai muista vastaavista 

tilanteista huolimatta.66 Yritysjärjestelyiden seurauksena on kuitenkin syntynyt tarve kehittää 

toisenlainen vastuuoppi, eli kilpailuoikeudellinen seuraantovastuu poikkeuksena 

henkilökohtaisen vastuun periaatteesta. Seuraantovastuu jaetaan oikeudelliseen ja 

taloudelliseen seuraantoon.67 

Ennen seuraanto-opin käsittelyä on syytä erottaa tilanteita, joissa ei lähtökohtaisesti ole kyse 

seuraantovastuusta. Ensinnäkin kyse voi olla tosiasialliseen määräysvaltaan perustuvasta 

vastuusta, jossa yritys vastaa sen konserniin kuulumattoman yhtiön kilpailunrikkomuksista 

näiden toiminnan ollessa samaa taloudellista kokonaisuutta. Tällöin yhtiöiden keskinäinen 

 
64 Kuoppamäki 2018, s. 127-128. Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 nro 1499. 
65 Raakapuukartellin vahingonkorvausoikeudenkäynneissä puun myyjät ovat vaatineet vahingonkorvauksia 
kartellista aiheutuneista vahingoista. Prosessit ovat päättyneet, sillä korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen 
valituslupahakemuksen. Siten Helsingin hovioikeuden tuomio, jolla 125 miljoonan euron korvausvaatimus 
hylättiin, jäi voimaan. Tulokas 2019, s. 221. 
66 C-280/06, kohta 39. Alkio ja Wik 2009, s. 108-109. Havu ym. 2010, s. 178. 
67 Alkio ja Wik 2009, s. 769. 
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määräysvaltasuhde tukahduttaa kilpailun yritysten välillä.68 Toinen tilanne liittyy 

määräysvallan hankintaan osakekaupalla, jolloin uusi yhtiö ei ole vastuussa kilpailuoikeuden 

rikkomisista, jotka ajoittuvat aikaan ennen omistusoikeutta. Toisaalta mikäli uusi yhtiö sallii 

kilpailunrikkomusten jatkuvan tai laiminlyö niihin puuttumisen, myös uusi yhtiö voi joutua 

vastuuseen.69 Lisäksi on erotettava tilanne, jossa liiketoiminnan luovutuksensaaja on 

kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvausvastuussa, mikäli tämä on aiheuttanut toiminnallaan 

kolmannelle vahinkoa korvausvastuun perustavalla tavalla. Tällöin on kyse ulkopuolisen tahon 

omasta osallisuudesta vahingon aiheuttamiseen.70 

Oikeudellisen seuraannon mukaan vastuun kantaa yksin se taho, joka on tosiasiallisesti 

syyllistynyt rikkomukseen, mikä sinänsä vastaa henkilökohtaisen vastuun lähtökohtaa. 

Oikeudellisen seuraannon nojalla kilpailuoikeudellinen vastuu ei siirry toiselle yhtiölle 

omistuksessa tapahtuneen muutoksen perusteella, oli kyse sitten osake- tai 

liiketoimintakaupasta. Kummassakin yrityskaupan muodossa oikeudellinen seuraanto johtaa 

pääsääntöisesti siihen, että ostaja on vastuussa hankkimansa yhtiön kilpailurikkomuksista 

ainoastaan ostohetkestä lukien. Myyjä vastaa siis kilpailuoikeuden rikkomisesta ennen 

liiketoiminnan tai osakkeiden luovutusta tapahtuneista kilpailuoikeuden rikkomisista.71 

Oikeudellisen seuraannon nojalla vastuu voi siirtyä ainoastaan kilpailunrikkomukseen 

syyllistyneen yhtiön legaaliselle seuraajalle. Tämä koskee lähinnä tilanteita, jossa yrityskaupan 

jälkeen yksikkö sulautuu ostajan organisaatioon.72 

Kilpailuoikeudellisen vastuun siirtymisessä on otettava huomioon oikeusvarmuus ja oikeuden 

ennakoitavuus kilpailuoikeudellisten riskien vuoksi. Oikeudellisen seuraannon periaatteen 

etuna onkin teorian ennustettavuus ja yhdenmukaisuus yhtiöoikeudellisten sääntöjen kanssa. 

Teorian nojalla kilpailuoikeudellisen vastuun siirtyminen on rajattu vain harvoihin ja ennalta 

arvioitaviin tilanteisiin, jotka noudattavat yleisesti omaksuttuja velvoite- ja yhtiöoikeudellisia 

periaatteita.73 Tarkoituksena on, että luovutuksensaaja voi ennakoida yhtiöoikeuteen peilaten, 

milloin tällä on mahdollisuus joutua vastuuseen myyjän toiminnassa tapahtuneesta 

kilpailuoikeuden rikkomisesta. 

 
68 Alkio ja Wik 2009, s. 768. 
69 Ibid, s. 769. 
70 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 nro 1449, s. 91. 
71 Havu ym. 2010, s. 178. 
72 Ibid, s. 178-179. 
73 Alkio ja Wik 2009, s. 770. 
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Kilpailuoikeudellinen vastuu voidaan kohdistaa myös taloudellisen seuraannon nojalla, jossa 

taloudellinen toiminta muodostaa merkityksellisen käsitteen. Taloudellisen seuraannon 

periaatteen mukaan vastuu kohdistetaan siihen taloudelliseen toimintaan, jonka puitteissa 

kilpailunrikkomukseen on syyllistytty, riippumatta yhtiömuodosta, sen muuttumisesta tai 

kyseisen liiketoiminnan siirtymisestä.74 Teoriaa sovelletaan lähtökohtaisesti tilanteissa, joissa 

ei ole löydettävissä muuta tahoa, jolle kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu voitaisiin 

määrätä.75 

Taloudellista seuraantoa pidetään ennakoimattomana ja epävarmana, etenkin verrattuna 

oikeudelliseen seuraantoon. Teoria voidaan katsoa epäoikeudenmukaiseksi tapauksissa, joissa 

syyttömät luovutuksensaajat kantavat vastuun rikkomuksista joihin ne eivät ole osallistuneet 

eivätkä syyllistyneet. Lisäksi liiketoiminnan taloudellisen jatkajan osoittaminen voi olla 

hankalaa nykyaikaisessa yritysmaailmassa, sillä kaupan kohteena on usein 

immateriaalioikeuksia, teknologiaa ja taitotietoa, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa tai 

merkittäviä henkilöresursseja. Kilpailuoikeudellista vastuuta vastaan pystytään tosin 

suojautumaan due diligence -tarkastuksella ja sopimuksiin otettavilla takuu- ja 

vakuutuslausekkeilla76, jota käsittelen kohdassa 4.4.1. 

3.1.2 EY:n ja EU:n oikeuskäytäntö 

Yhteisöjen ja unionin oikeuskäytännössä lähtökohdaksi on asetettu oikeudellinen 

seuraantovastuu, jolloin ostaja on vastuussa hankkimansa yhtiön kilpailunrikkomuksista 

ainoastaan ostohetkestä lukien.77 Vaihtoehtoista vastuumuotoa, eli taloudellisen seuraannon 

periaatetta sovellettiin ensimmäistä kertaa EY:n oikeuskäytännössä tapauksessa Suiker Unie. 

Tapauksessa neljän toimintansa lopettaneen yhtiön ja yhteistyöelimen vastuiden ja 

velvoitteiden, mukaan lukien vastuu kilpailunrikkomuksista, katsottiin siirtyneen Suiker Unie -

nimiselle yhtiölle siten, että uuden yhtiön oli tarkoitus jatkaa lopettaneiden yhtiöiden 

taloudellista toimintaa. Taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamista kyseiseen 

tapaukseen perusteltiin myös sillä, että uuden yhtiön toimintaa jatkettiin samojen henkilöiden 

toimesta ja samoissa toimitiloissa, kuin lakkautetuissa yhtiöissä. Lisäksi uusi yhtiö käyttäytyi 

 
74 Alkio ja Wik 2009, s. 771. 
75 Havu 2010, s. 179. 
76 Ibid, s. 179. Havu, Kalliokoski ja Wikberg 2010 s. 181. 
77 C-49/92 P, kohta 145. C-286-98 P, kohdat 37-39. 
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markkinoilla samalla tavalla kuin sen edeltäjänsä. Edellytyksenä vastuun siirtymisessä 

seuraajalle oli, että rikkomukseen syyllistyneet yhtiöt olivat lakanneet olemasta.78 

Tapauksessa PVC komissio otti oikeudellisen seuraannon periaatteen lähtökohdaksi, eikä 

taloudellisen seuraannon katsottu soveltuvan kyseiseen tapaukseen. Ratkaisua perusteltiin 

etenkin sillä, että kilpailuoikeuden rikkomiseen syyllistynyt liiketoiminnan aikaisempi omistaja 

oli vielä olemassa.79 Tapauksessa All Weather Benelux komissio katsoi, että 

liiketoimintakaupan seurauksena ostaja oli saatettavissa vastuuseen liiketoiminnan 

aikaisempien omistajien rikkomuksista. EY:n tuomioistuin päätyi muuttamaan komission 

päätöstä perusteluinaan muun muassa se, että aikaisempi omistaja oli vielä olemassa.80 

Ratkaisusta on kuitenkin tulkittavissa, että vastuun siirto olisi mahdollinen vaikka aikaisempi 

omistajayhtiö olisi vielä olemassa.81 Tapauksissa Anic, SCA Holding ja Cascades EY:n 

tuomioistuin kuitenkin katsoi taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamisen edellyttävän, 

että kilpailuoikeuden rikkomuksesta vastaava liiketoiminnan aikaisempi omistaja on lakannut 

olemasta.82  

Tapauksessa Steel Beams kilpailuoikeudellisen vastuun katsottiin kuitenkin siirtyneen 

liiketoimintakaupan myötä ostajalle, vaikka rikkomukseen syyllistynyt liiketoiminnan 

aikaisempi omistaja oli vielä olemassa. Tässä yksittäistapauksessa edellytyksenä oli, että 

myyjätaho ei olisi ollut kykenevä suorituksiin maksukyvyttömyyden vuoksi.83 Vastuun 

siirtymisessä seuraajalle oli tosin merkityksellistä, että kilpailuoikeuden rikkominen oli 

jatkunut liiketoimintakaupan jälkeen.84 Tapauksessa HFB tuomioistuin taas katsoi taloudellisen 

seuraannon soveltamisen olevan perusteltua erityisesti silloin, kun liiketoiminnan siirron 

tarkoituksena on ollut kiertää tai paeta kilpailuoikeudellista vastuuta tai tehdä kilpailuoikeuden 

rikkomukseen syyllistynyt taho kyvyttömäksi suorittamaan langetettavia sakkoja.85  

Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer esitti ratkaisuehdotuksensa tapauksessa Aalborg Portland 

A/S, jossa oli kyse yritysryhmän sisäisestä liiketoimintasiirrosta. Ratkaisuehdotuksessa 

esitettiin kaksi edellytystä, joiden tulee täyttyä taloudellisen seuraannon soveltamiseksi. 

 
78 C-40/73, kohdat 79-87. Alkio ja Wik 2009, s. 772. 
79 Komission ratkaisu PVC-tapauksessa, kohdat 41-42 ja 44. 
80 T-38/92. 
81 Alkio ja Wik 2009, s. 773. 
82 C-49/92, kohta 145. C-297/98P, kohta 11. C-279/98P, kohdat 77-80. 
83 T-134/94, kohdat 43-48. 
84 T-134/94, kohta 34. 
85 T-9/99. Alkio ja Wik 2009, s. 774-775. 
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Ensinnäkin ostajana olevan uuden yhtiön tulee jatkaa sääntöjä rikkoneen myyjäyhtiön toimintaa 

siten, että näiden kahden välillä vallitsee taloudellinen jatkuvuus. Toiseksi myyjäyhtiön 

edellytetään lakanneen olemasta oikeudellisesti.86 Jälkimmäisestä edellytyksestä huolimatta 

EY:n tuomioistuin kuitenkin katsoi, että vaikka rikkomukseen osallistunut yritys oli yhä 

olemassa ja maksukykyinen, taloudellinen seuraaja voitiin asettaa kilpailuoikeudelliseen 

vastuuseen kyseisessä tapauksessa.87  

Myös tapauksessa Jungbunzlauer kilpailuoikeudellinen vastuu asetettiin yritysjärjestelyn 

siirronsaajalle siitä huolimatta, että kilpailunrikkomukseen syyllistynyt yritys oli edelleen 

olemassa ja maksukykyinen. Lopputulosta perusteltiin sillä, että Jungbunzlauer johti 

kilpailunrikkomukseen syyllistynyttä liiketoimintaa siten, ettei kilpailunrikkomukseen 

tosiasiallisesti syyllistynyt taho päättänyt itsenäisesti omasta markkinakäyttäytymisestään, vaan 

noudatti olennaisilta osin Jungbunzlauerin ohjeita.88 

Tapauksessa ETI EY:n tuomioistuin otti lähtökohdaksi, että kilpailunrikkomukseen 

syyllistyneen yksikön oikeudellisesta tai organisatorisesta muutoksesta ei välttämättä seuraa 

että syntyisi uusi yritys, joka vapautuisi edeltäjän kilpailuoikeudellisesta vastuusta, mikäli nämä 

kaksi yksikköä ovat taloudelliselta kannalta samat.89 Tuomioistuin arvioi tapauksessa 

rakenteellisen yhteyden olemassaoloa ja katsoi, että seuraamusmaksu voidaan asettaa 

seuraajalle myyjän ollessa edelleen olemassa, mikäli nämä tahot ovat olleet saman 

oikeushenkilön määräysvallassa. Tapauksessa katsottiin merkitykselliseksi myös se, että 

kyseiset yhtiöt olivat tällöin niitä yhdistävien läheisten taloudellisten ja organisatoristen 

siteiden vuoksi noudattaneet osin samoja liiketoiminnallisia ohjeita.90 Samalla todettiin, että 

seuraamusmaksun määräämistä seuraajalle ei voida sulkea pois yksinomaan sen nojalla, että 

seuraajalla on muu oikeudellinen asema kuin sillä yksiköllä, jonka tilalle se on tullut, ja että 

näiden toimintatavoissa on eroja.91 

Rakenteellisen yhteyden olemassaolon arvioinnista on esitettävissä vielä joitain linjauksia 

unionin oikeuskäytännöstä. Tapauksen Akzo Nobel NV:n perusteella emoyhtiön ja tytäryhtiön 

on katsottu olevan samaa taloudellista kokonaisuutta ja emoyhtiön vastuussa 

 
86 Havu ym. 2010, s. 179. 
87 C-204/00P, kohdat 354-361. 
88 T-43/02, kohta 132. 
89 C-280/06, kohta 40. Ks. myös asia C-434/13 P, kohta 40. 
90 C-280/06, kohdat 49-52. 
91 C-280/06, kohta 43. 
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seuraamusmaksusta, mikäli tytäryhtiö ei ole päättänyt itsenäisesti markkinakäyttäytymisestään, 

vaan se on noudattanut olennaisilta osin emoyhtiön antamia ohjeita.92 Komission Benelux flat 

glass -päätöksessä taas arvioitiin kilpailuoikeudellisen vastuun ajallisia rajoja päätyen siihen, 

että seuraamusmaksua ei voitu määrätä taloudelliselle seuraajalle, koska sillä oli ollut ennen 

yrityskauppaa kilpailunrikkomukseen syyllistynyt tytäryhtiö hallussaan vain viiden kuukauden 

ajan.93 

Unionin tuomioistuimen ratkaisussa Total SA rakenteelliselta yhteydeltä edellytettiin, että 

emoyhtiö on käyttänyt tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä käyttäytymiseen. 

Samalla esitettiin olettama, että emoyhtiön omistaessa kokonaan tytäryhtiön, emoyhtiö 

tosiasiallisesti käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä käyttäytymiseen.94 Vastaavasti 

tapauksessa Versalis emoyhtiöllä katsottiin olleen ratkaiseva vaikutus tytäryhtiöihinsä, koska 

tytäryhtiöt olivat koko rikkomisen ajan suoraan tai välillisesti kokonaan tai lähes kokonaan 

olleet emoyhtiönsä omistuksessa.95  

Tapauksen Elf Aquitaine mukaan olettama ratkaisevan vaikutusvallan tosiasiallisesta 

käyttämisestä on kuitenkin kumottavissa, mikäli on esitettävissä riittävää näyttöä siitä, että 

tytäryhtiö toimii itsenäisesti markkinoilla. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon kaikki emo- 

ja tytäryhtiön yhdistävät taloudellisia, organisatorisia ja oikeudellisia yhteyksiä koskevat 

merkitykselliset seikat. Nämä seikat voivat vaihdella tapauskohtaisesti eikä niitä voida luetella 

tyhjentävästi.96 

Edellä selostetun unionin oikeuskäytännön perusteella on esitettävissä tiettyjä linjauksia 

taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamisesta. Pääsääntönä on oikeudellinen seuraanto, 

jolloin rikkomukseen syyllistynyt yhtiö ei voi vapautua kilpailuoikeudellisesta vastuusta nimen, 

muodon tai toimialan muutoksella taikka liiketoimintaansa myymällä. Mikäli omistajayhtiötä 

ei ole enää olemassa tai se on maksukyvytön, vastuu voi siirtyä liiketoiminnan mukana uudelle 

omistajalle, jos kilpailunrikkomukseen osallistunutta liiketoimintaa jatketaan uudessa yhtiössä. 

Toisaalta yritysryhmän sisäisen liiketoimintasiirron yhteydessä uusi liiketoiminnan omistaja 

voi joutua vastuuseen, vaikka myyjänä ollut yhtiö olisi edelleen olemassa ja maksukykyinen.  

 
92 C-516/15 P, kohdat 52 ja 53. 
93 Komission päätös IV/30.988, Benelux Flat Glass. 
94 C-597/13 P, kohdat 35 ja 36. 
95 C-511/11 P, kohdat 53 ja 54. 
96 C-521/09 P, kohdat 57 ja 58. 
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Lisäksi tilanteissa, joissa kilpailuoikeudellista vastuuta on kierretty tai paettu, voidaan soveltaa 

taloudellisen seuraannon periaatetta.97 Tällöin lähtökohtana on nähdäkseni luovutuksensaajan 

tietoisuus siitä, että luovuttajayhtiössä on toteutettu kilpailuoikeuden vastaista toimintaa. 

Kilpailuoikeudellista vastuuta ei voine kiertää tai paeta ilman tietoisuutta myyjän toiminnassa 

tapahtuneesta kilpailuoikeuden rikkomisesta. 

Lisäksi taloudellisen kokonaisuuden arvioinnista ja yhtiöiden välillä vallitsevasta 

rakenteellisesta yhteydestä esitettävissä joitain linjauksia. Lähtökohtana on tietyin perustein 

kumottavissa oleva olettama, jonka mukaan emoyhtiön omistaessa sataprosenttisesti 

tytäryhtiönsä, sen katsotaan käyttävän tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa 

tytäryhtiössään, jolloin vastuu seuraamusmaksusta voidaan kohdentaa emoyhtiöön. Emo- ja 

tytäryhtiö muodostavat taloudellisen kokonaisuuden myös tilanteessa, jossa tytäryhtiö ei päätä 

itsenäisesti markkinakäyttäytymisestään, vaan noudattaa emoyhtiön ohjeita olennaisilta osin. 

Seuraamusmaksun määräämistä seuraajalle ei voida kuitenkaan yksinomaan sulkea pois 

perusteena erot toimintatavoissa tai oikeudellisessa asemassa.  

Lähtökohtana taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamisessa on siis se, että 

liiketoiminnan myyjää ei ole enää olemassa tai se on tosiasiallisesti kyvytön suoriutumaan 

seuraamusmaksusta. Oikeuskäytännön perusteella voidaan kuitenkin esittää, että edellytykset 

taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamiselle ovat ajan myötä laajentuneet myös 

tilanteisiin, joissa liiketoiminnan myyjä on edelleen olemassa. Tämä koskee etenkin tilannetta, 

jossa kyse on konsernin sisäisestä liiketoimintasiirrosta tai jos kilpailuoikeudellista vastuuta on 

kierretty tai paettu taikka ostajan toiminta on muutoin ollut vilpillistä kilpailunrikkomuksen 

suhteen. 

3.1.3 Kansallinen oikeus, erityisesti KHO 2009:83 

Kuten on todettu, kilpailulakia rikkoneelle elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien 

yhteenliittymälle voidaan määrätä seuraamusmaksu. Ensisijaisesti vastuu 

kilpailunrikkomuksesta kohdennetaan henkilökohtaisen vastuun nojalla sen tahon 

vastattavaksi, joka rikkomukseen tosiasiallisesti syyllistyi.  

Oikeushenkilön vastuu toisen oikeushenkilön menettelystä ei ole vakiintunut periaate 

kansallisessa oikeudessa eikä sitä koskevassa oikeuskäytännössä. Vahingonkorvausoikeudessa 

 
97 Alkio ja Wik 2009, s. 775-776. 
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pääsääntö on, että korvausvastuu kohdistuu vahingonaiheuttajaan vahingonkorvauslain 

(412/1974) 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Vahingonkorvauslaki ei sisällä säännöstä, 

jonka nojalla vahingonkorvausvastuu voisi siirtyä liiketoiminnan ostajan vastattavaksi 

vastaavalla tavalla kuin kilpailuoikeuden julkisessa täytäntöönpanossa sovellettavan 

taloudellisen seuraannon nojalla. Poikkeuksena yleisestä vahingonkorvausoikeudellisesta 

lähtökohdasta on vahingonkorvauslain 3 luvun mukainen työnantajan ja julkisyhteisön 

korvausvastuu. Poikkeuksen muodostaa myös ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 

[(1994/737), jatkossa ympäristövahinkolaki ja YVL] seuraantosäännös.98 

Osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään vastuun siirtymisestä ja kohdentumisesta 

yritysjärjestelyiden yhteydessä. Yhtiön vastuut siirtyvät toiselle yhtiölle ainoastaan 

sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä osakeyhtiölain 16 luvun 1 §:n ja 17 luvun 1 §:n 

mukaisesti, mikä vastaa oikeudellista seuraantoa. Tällöin ostaja on kilpailurikkomukseen 

syyllistyneen yhtiön oikeudellinen seuraaja ja vastaa siten rikkomuksesta. Osakeyhtiölaissa ei 

ole säännöstä, jonka perusteella liiketoimintakaupassa ennen kauppaa syntynyt vastuu siirtyisi 

luovutuksensaajalle. Osakeyhtiölain nojalla yhtiön vastuu ei siis voi siirtyä toisen yhtiön 

vastattavaksi vastaavasti kuten kilpailuoikeuden julkisessa täytäntöönpanossa sovelletun 

taloudellisen seuraannon nojalla. 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella pelkästään kansallisten vahingonkorvaus- ja 

yhtiöoikeudellisten säädösten perusteella kilpailuoikeudellinen vastuu ei siirry 

liiketoimintakaupan yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle. Ennen kauppaa toteutunut 

kilpailuoikeudellinen vastuu säilyy lähtökohtaisesti liiketoiminnan myyjällä, ja ostaja vastaa 

kilpailuoikeuden rikkomisista ainoastaan liiketoiminnan luovutuksen jälkeen. 

Kuten on esitetty, kilpailulaissa on säännös mahdollisia seuraantotilanteita varten. KilpL 12 §:n 

2 momentin mukaan seuraamusmaksu voidaan määrätä myös sellaiselle elinkeinonharjoittajalle 

tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jolle rikkomukseen osallistunut elinkeinotoiminta 

on siirtynyt yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn seurauksena. Kyseessä on siis taloudellinen 

seuraanto, jonka tarkoituksena on varmistaa selkeät vastuusäännöt yritysjärjestelytilanteissa ja 

että seuraamuksesta ei voi vapautua yhtiöoikeudellisin järjestelyin. Rikkomukseen syyllistynyt 

ei voi vapautua kilpailuoikeudellisesta vastuusta esimerkiksi muuttamalla nimeään tai 

yhtiömuotoaan. Säännös säädettiin silmällä pitäen erityisesti sellaisia tilanteita, jossa myyjänä 

 
98 YVL 7 § 1 momentin 3) -kohta. 
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toiminut elinkeinonharjoittaja ei ole enää olemassa. Säännöksestä huolimatta pääsääntönä 

säilyy oikeudellinen seuraanto.99 

Määritettäessä vastuussa olevaa tahoa, arviointi tulee suorittaa tapauskohtaisesti. Esimerkiksi 

liiketoimintakaupassa kilpailuoikeudellinen vastuu jää pääsääntöisesti myyjän kannettavaksi 

ennen kauppaa tapahtuneesta rikkomuksesta. Mikäli rikkomusta jatketaan, ostaja kantaa 

vastuun kaupan jälkeiseltä ajalta. Ostaja saattaa kuitenkin joutua vastuuseen koko rikkomuksen 

ajalta poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi jos myyjä on lakannut olemasta. 

Kokonaisarvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota taloudellisiin tosiseikkoihin 

oikeudellisten muotoseikkojen sijaan.100 

Asfalttikartellitapauksessa korkein hallinto-oikeus ratkaisussaan KHO 2009:83 sovelsi 

taloudellista seuraantoa kohdentaessaan kilpailuoikeudellista vastuuta ilman, että asiasta oli 

vielä säädetty kansallisessa lainsäädännössä. Tuomiossa on todettu, että taloudellisen 

seuraannon periaate on olennainen ja yleisesti tunnustettu osa eurooppalaista 

kilpailuoikeutta.101  

Tuomiossa korkein hallinto-oikeus siis pysytti markkinaoikeuden ratkaisun, jonka mukaan 

tapauksessa vastuu voitiin kohdistaa taloudellisen seuraannon nojalla liiketoiminnan 

luovutuksensaajalle. Markkinaoikeus huomioi arvioinnissaan taloudellisen toiminnan 

siirtämisen ja sen jatkamisen yhtiöoikeudellisista järjestelyistä huolimatta sekä lisäksi 

järjestelyihin osallistuneiden yhtiöiden rakenteellisen yhteyden ja erityisesti sen, että 

kilpailunrikkomukseen osallistunut oikeudellinen henkilö on lakannut olemasta toisen 

konserniyhtiön yksinomaisessa päätösvallassa olleella yhtiöjärjestelyjä koskevalla valinnalla. 

Markkinaoikeus otti arvioinnissaan huomioon myös yhden yhtiön osalta, että 

luovutuksensaajana oleva yhtiö on ollut tietoinen luovuttajan osallisuudesta kyseiseen 

kilpailunrajoitukseen.102  

Lisäksi Kilpailuvirasto (nykyään Kilpailu- ja kuluttajavirasto) on vastaselityksessään 

markkinaoikeudelle todennut, että konsernin sisäisissä liiketoimintasiirroissa vastuun 

siirtymistä luovutuksensaajalle tulee tulkita vähintään yhtä ankarasti ellei jopa ankarammin 

 
99 HE 88/2010 vp, s. 58. 
100 HE 88/2010 vp, s. 58. 
101 KHO 2009:83, kohta 1195. 
102 Markkinaoikeus toteaa ratkaisussaan Skanska Asfaltin osalta, että huomioon on otettava vielä Skanska 
Asfaltin tietoisuus Sata-Asfaltin osallisuudesta kyseiseen kilpailunrajoitukseen. MAO 2007:441, kohta 
”Markkinaoikeuden ratkaisun perustelut”, ”Seuraantokysymykset”.  
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verrattuna tilanteeseen, jossa liiketoiminnan luovuttajaan nähden ulkopuolinen taho joutuu 

vastuuseen luovutettuun liiketoimintaan liittyvästä kilpailunrikkomuksesta.103 Myös 

oikeuskirjallisuudessa on tulkittu konsernin sisäisiä liiketoimintasiirtoja ankarammin nojaten 

unionin oikeuskäytäntöön. Tällaisessa tilanteessa taloudellista seuraantoa on voitu soveltaa, 

vaikka rikkomukseen syyllistynyt yritys olisi yhä olemassa.104 

Korkein hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan vastaavalla tavalla kuin markkinaoikeus. Korkein 

hallinto-oikeus huomioi, että tapauksessa se taloudellinen toiminta, jossa kilpailunrikkomus oli 

tapahtunut, oli siirretty ja sitä oli jatkettu katkeamatta yhtiöoikeudellisista järjestelyistä 

huolimatta. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon järjestelyihin osallistuneiden yhtiöiden 

rakenteellinen yhteys. Erityisesti huomioitiin myös se, että väitettyyn kilpailunrajoitukseen 

osallistunut oikeushenkilö oli lakannut olemasta toisen konserniyhtiön yksinomaisessa 

päätösvallassa olleella valinnalla.105 

Kyseisen korkeimman hallinto-oikeuden tuomion perusteella on siis esitettävissä neljä 

huomioon otettavaa arviointikriteeriä, joiden nojalla vastuu voi siirtyä taloudellisen seuraannon 

nojalla liiketoiminnan luovuttajalta luovutuksensaajalle. Ensinnäkin tulee arvioida, onko 

kysymyksessä oleva kilpailunrikkomukseen osallistunut taloudellinen toiminta siirretty 

luovuttajalta luovutuksensaajalle. Toisena arvioitavana seikkana on tämän toiminnan 

katkeamaton jatkaminen yhtiöoikeudellisesta järjestelystä huolimatta. Kolmanneksi tulee 

huomioida järjestelyyn osallistuneiden yhtiöiden eli liiketoiminnan luovuttajan ja 

luovutuksensaajan rakenteellinen yhteys. Neljänneksi arviointiin vaikuttaa se, onko 

kilpailunrikkomukseen osallistunut liiketoiminnan luovuttajana oleva oikeushenkilö lakannut 

olemasta. Tällöin huomioidaan erityisesti, onko lakkaaminen perustunut vastaanottavan yhtiön 

yksinomaiseen päätösvaltaan. 

Esitetyt taloudellisen seuraannon periaatteen arviointikriteerit voidaan ottaa huomioon 

arvioitaessa periaatteen sovellettavuutta. Korkeimman hallinto-oikeuden tuomion perusteella 

ei kuitenkaan ole täysin selvää, mikä on kyseisten arviointikriteerien suhde toisiinsa. Voidaan 

kysyä, edellytetäänkö näiden kaikkien kriteerien toteutumista, vai voiko niistä yhden tai osan 

toteutuminen riittää taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamiseen. 

 
103 MAO 2007:441, kohta ”Kilpailuviraston vastaselitykset”, ”Seuraantokysymykset”. 
104 Alkio ja Wik 2009, s. 775-776. 
105 KHO 2009:83, kohdat 1223, 1245 ja 1284. 
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Asfalttikartelliasiaa käsiteltiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhden seuraamusmaksuun 

tuomitun yhtiön purkuhakemuksen johdosta ratkaisussa KHO 2018:78.106 Ratkaisussa korkein 

hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön purkuhakemuksen. Tapauksessa on samalla vahvistettu vastaavat 

edellytykset taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamiselle kuin asian aikaisemmassa 

käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Tuomion perusteella ensimmäisen ja toisen arviointikriteerin on lähtökohtaisesti toteuduttava. 

Ensinnäkin on siis oltava kilpailunrikkomukseen osallistunut taloudellinen toiminta, joka on 

siirretty luovutuksensaajalle. Muutoin ei olisi mitään perustetta, jonka nojalla taloudellista 

seuraantoa voitaisiin soveltaa. Tätä kilpailunrikkomukseen osallistunutta liiketoimintaa on 

jatkettava luovutuksensaajan toimesta, jotta luovutuksensaajan voidaan katsoa olevan 

vastuussa.107 Ilman tällaisen toiminnan jatkamista, taloudellista jatkuvuutta ei olisi sääntöjä 

rikkoneen luovuttajan ja luovutuksensaajana olevan yhtiön välillä.108 

Kun tarkastellaan asian käsittelyä tapauksessa KHO 2018:78, voidaan päätellä, että kaikkien 

edellä mainittujen kriteerien samanaikaista toteutumista ei välttämättä edellytetä. Tapauksessa 

käsitellään tilannetta, jossa kilpailunrikkomukseen syyllistynyt elinkeinonharjoittaja on myynyt 

kilpailusääntöjen rikkomiseen liittyvän liiketoiminnan kolmannelle myyjän ollessa edelleen 

olemassa, jolloin seuraamusmaksu voidaan määrätä liiketoiminnan vastaanottajalle, mikäli 

näiden välillä on rakenteellinen yhteys. Rakenteellisen yhteyden luovuttajan ja 

luovutuksensaajan välillä ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa koko jäljellä olevan 

rikkomisajanjakson tai siihen saakka, kunnes seuraamusmaksu määrätään.109 Tukeutuen 

unionin oikeuskäytäntöön korkein hallinto-oikeus toteaa, että rakenteellista yhteyttä ei 

 
106 KHO 2018:78. 
107 KHO 2018:78, kohta 1.4.2: ”Korkein hallinto-oikeus toteaa unionin tuomioistuinten oikeuskäytännössä 
katsotun, että kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano voi edellyttää, että kartellia ei poikkeuksellisesti lueta 
kartelliin osallistuneen yrityksen alkuperäisen vaan uuden toiminnanharjoittajan syyksi tilanteessa, jossa viimeksi 
mainittua voidaan tosiasiallisesti pitää alkuperäisen toiminnanharjoittajan seuraajana eli kun hän siis jatkaa 
kartelliin osallistuneen yrityksen toiminnan harjoittamista (T-161/05, Hoechst v. komissio, 51 kohta).” 
Liiketoiminnan jatkamista edellytetään myös ympäristövahinkolain 7.1 §:n 3 kohdan mukaisessa 
seuraantosäännöksessä, jonka nojalla ympäristöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu voi siirtyä liiketoiminnan 
luovutuksensaajalle. Ks. Kuusiniemi yms. 2013, s. 1734-1735. 
108 Lisäksi julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on esittänyt tapauksen Aalborg Portland A/S 
ratkaisuehdotuksessaan, että taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamiseksi uuden yhtiön tulee jatkaa 
sääntöjä rikkoneen toimintaa siten, että näiden välillä vallitsee taloudellinen jatkuvuus. Havu 2010, s. 179. 
109 KHO 2018:78, kohta 51. 
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edellytetä enää tilanteessa, jossa kilpailunrikkomukseen alun perin syyllistynyt 

elinkeinonharjoittaja ei ole enää taloudellisesti tai oikeudellisesti olemassa.110 

Tuomion KHO 2018:78 perusteella voidaan todeta, että seuraamusmaksu voidaan määrätä 

liiketoiminnan luovutuksensaajalle, vaikka kilpailunrikkomukseen syyllistynyt liiketoiminnan 

luovuttaja on yhä olemassa. Tällöin edellytetään rakenteellisen yhteyden olemassaoloa myyjän 

ja ostajan välillä. Mikäli liiketoiminnan myyjää ei enää ole olemassa taloudellisesti tai 

oikeudellisesti, rakenteellisen yhteyden olemassaoloa ei luonnollisesti enää edellytetä 

luovuttajan ja luovutuksensaajan välillä. 

Tuomiossa todetaan, että taloudellisen seuraannon periaatetta sovelletaan pääsääntöisesti 

ainoastaan silloin, kun yrityskohtaisesti kilpailuoikeudellisessa vastuussa oleva oikeushenkilö 

on lakannut oikeudellisesti olemasta kilpailuoikeuden rikkomisen jälkeen.111 Korkein hallinto-

oikeus kuitenkin huomauttaa, että unionin oikeuskäytännöstä johtuu, että mahdollisuutta katsoa 

taloudellisen seuraajan olevan vastuussa kilpailunrikkomuksesta ei rajoita se, että aikaisemman 

yhtiön voidaan katsoa olevan vastuussa.112 Lisäksi tulee huomioida tässä kappaleessa 

aikaisemmin esitetyn tavoin, että konsernin sisäisissä liiketoimintasiirroissa 

kilpailuoikeudellinen vastuu voi siirtyä liiketoiminnan luovutuksensaajalle, vaikka 

liiketoiminnan luovuttaja olisi yhä olemassa ja maksukykyinen. Liiketoiminnan luovuttajan 

toiminnan lakkauttamista ei siten välttämättä edellytetä kaikissa tilanteissa. 

Lähtökohtaisesti tuomion KHO 2009:83 perusteella esitetyistä taloudellisen seuraannon 

periaatteen arviointikriteereistä ensimmäisen ja toisen on toteuduttava. Eli on oltava 

liiketoiminta, jonka puitteissa kilpailunrikkomus on tapahtunut, joka on sittemmin siirretty 

kolmannelle. Tätä kilpailunrikkomukseen osallistunutta liiketoimintaa on jatkettava 

luovutuksensaajan toimesta. Kolmannen kriteerin osalta on huomioitava, että rakenteellisen 

yhteyden luovuttajan ja luovutuksensaajan tarvitsee vallita vain jonkin aikaa 

rikkomusajanjakson aikana. Neljännen kriteerin osalta voidaan todeta, että lähtökohtana on 

luovuttajana olevan oikeushenkilön lakkaaminen, josta tosin voidaan poiketa etenkin konsernin 

sisäisissä liiketoimintasiirroissa. 

 
110 Unionin tuomioistuimen ratkaisussa C-204/00 kohdissa 357-360 on vahvistettu kyseinen näkökanta. KHO 
2018:78, kohta 1.4.2.  
111 KHO 2018:78, kohta 1.4.2. 
112 KHO 2018:78, kohta 1.4.2. 
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Taloudellisen seuraannon periaatetta on sovellettu kansallisessa oikeudessa toisen kerran 

markkinaoikeuden ratkaisussa 58/2010 29.1.2010. Tapauksessa kilpailunrikkomukseen 

syyllistyneen yhtiön liiketoiminta oli siirtynyt viidelle eri yhtiölle jakautumisen seurauksena. 

Seuraamus kilpailunrikkomuksesta määrättiin kuitenkin ainoastaan yhdelle vastaanottavalle 

yhtiölle. Tätä perusteltiin sillä, että se merkityksellinen taloudellinen toiminta, johon 

kilpailunrikkomus liittyi, oli siirtynyt kyseiselle yhtiölle ja kyseinen yhtiö myös jatkoi kiellettyä 

menettelyä. Järjestelyyn osallistuneiden yhtiöiden välillä katsottiin myös olevan rakenteellinen 

yhteys ja kilpailunrikkomukseen osallistunut oikeushenkilö oli lisäksi lakannut olemasta 

olemassa omassa päätösvallassaan olevalla yhtiöjärjestelyä koskevalla valinnalla.113 Perusteet 

taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamiselle olivat tapauksessa vastaavat kuin 

asfalttikartellitapauksessa. 

3.2 Yksityisoikeudellinen täytäntöönpano 

3.2.1 Kansallinen lainsäädäntö 

Myös kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa pääsääntönä on 

oikeudellinen seuraanto. Rikkomukseen syyllistynyt kantaa vastuun kilpailuoikeudellisesta 

vahingonkorvauksesta, eikä vastuu siirry taloudellisen seuraannon nojalla seuraajalle.  

Kilpailuvahinkolaissa ei ole säännöksiä seuraantovastuusta. Myöskään kilpailuoikeudellisia 

vahingonkorvauksia koskevassa direktiivissä ei ole säännöstä taloudellisesta seuraannosta.114 

Tiettävästi myöskään missään EU:n jäsenvaltiossa ei ole sellaista sääntelyä eikä myöskään 

sellaista sääntelyä ole oltu luomassa direktiiviä implementoitaessa.115 Kuitenkin 

kilpailuvahinkolain säätämisvaiheessa kysymys taloudellisen seuraantovastuun säätämisestä 

lakiin nousi esille. Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia käsitellyt työryhmä ehdotti uutta 

säännöstä, jossa säädettiin taloudellisesta seuraannosta kilpailuvahinkojen yhteydessä: ”Jos 

liiketoiminta, jossa kilpailuoikeutta on rikottu, on luovutettu, vahingosta vastaa myös 

luovutuksensaaja, jos se liiketoiminnan saadessaan tiesi tai sen olisi pitänyt tietää 

kilpailuoikeuden rikkomisesta”.116 

Työryhmä perusteli seuraantosäännöstä vastuutahojen yhtenevällä määrittämisellä sekä julkis- 

että yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. Tavoite oli välttää tilanteet, joissa 

 
113 MAO 2010:58, kohta ”Oikeudellinen arviointi”. 
114 HE 83/2016 vp, s. 30. 
115 LaVL 13/2016 vp, s. 4. 
116 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 49-50. 
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vahingonkärsijä jäisi ilman korvauksia sen johdosta, että kilpailunrikkomukseen syyllistynyt 

oikeushenkilö on lakannut ja liiketoimintaa on jatkanut kilpailunrikkomuksesta tietoinen muu 

oikeushenkilö.117 Lisäksi esitettiin, että taloudellisen seuraannon soveltamiselle ei olisi 

välttämätöntä, että liiketoiminnan luovuttaja olisi lakannut olemasta.118 Esitys olisi merkinnyt 

vastuun huomattavaa laajentumista siitä unionin ja kansallisen oikeuskäytännön mukaisesta 

lähtökohdasta, että taloudellisen seuraannon soveltaminen edellyttää luovuttajan lakanneen 

olemasta. 

Seuraantosäännöstä ei kuitenkaan otettu lakiin.119 Lausuntopalautteen johdosta katsottiin, että 

etenkin tietoisuusvaatimus aiheuttaisi tulkintaongelmia yrityksille ja tuomioistuimille, minkä 

johdosta säännös ei olisi välttämättä selventänyt oikeustilaa.120 Palautteessa todettiin lisäksi, 

ettei nykyinen oikeustila estä tuomioistuinta soveltamasta taloudellisen seuraannon 

periaatetta.121 Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin pykäläehdotuksesta annettuja lausuntoja ja 

niissä esitettyjä kannanottoja. 

Kaikissa hallituksen esityksestä annetuissa lausunnoissa ei ole otettu kantaa taloudellisen 

seuraannon periaatteeseen. Mikäli kanta esitettiin, pääsääntöisesti lausunnoissa pidettiin 

hyvänä ratkaisua, että taloudellisesta seuraannosta ei säädettäisi kilpailuvahinkolaissa. Työ- ja 

elinkeinoministeriö on esittänyt kokoavasti lausunnoissa annetut näkökannat, joiden mukaan 

seuraantosäännöstä ei tule ottaa kilpailuvahinkolakiin, etenkin kun otetaan huomioon ettei 

direktiivi sitä edellytä eikä muissa EU:n jäsenvaltioissa tiettävästi säädetä kyseisestä 

periaatteesta.122 Vastaavalla tavalla Suomen Asianajajaliitto on todennut, että direktiivissä 

seuraantosäännöstä ei edellytetä ja sen tulkinnanvaraisten kysymysten johdosta sitä ei tule 

kilpailuvahinkolakiin sisällyttää.123 Myös Suomen Yrittäjät ry piti ratkaisua hyvänä, koska 

oikeudenmukainen vastuun kohdentaminen olisi vaatinut laajemman vaikutusarvioinnin.124 

Elinkeinoelämän keskusliitto lausui palautteessaan, että yrityskaupat vaarantuisivat, mikäli 

ostaja voisi joutua vastaamaan laajemmin myyjän kenties kaukaisistakin 

kilpailunrikkomuksista.125 

 
117 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 43. 
118 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 49. 
119 Ks. HE 83/2016 vp. 
120 LaVL 13/2016, s. 4. 
121 TaVM 20/2016, s. 4. 
122 TEM:n vastine 31.8.2016, s. 3-4. 
123 Suomen Asianajajaliiton lausunto 21.9.2016, s. 1. 
124 Suomen Yrittäjät ry:n asiantuntijalausunto 8.6.2016, s. 2. 
125 Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalausunto 20.9.2016, s. 2. 
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Helsingin käräjäoikeus on todennut lausumassaan, että taloudellisesta seuraannosta ei ole 

juurikaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä (lukuun ottamatta asfalttikartellitapausta), joten 

oikeustila pysyy tältä osin täsmentymättömänä.126 Aine on arvioinut lausumassaan, että 

uudistus olisi periaatteessa tärkeä vastaamaan soveltamiskäytännöissä havaittuihin ongelmiin 

ja parantaisi vahingonkärsijöiden asemaa.127 Suomen kuntaliitto muodosti lausuntopalautteen 

toisen ääripään kannattaen taloudellisen seuraannon säätämistä kilpailuvahinkolakiin. Periaate 

olisi lausuman mukaan selventänyt oikeustilaa, parantanut vahingonkärsijöiden oikeutta 

korvaukseen, estänyt vastuun kiertämisen yritysjärjestelyillä ja yhdenmukaistanut 

kilpailuoikeuden julkis- ja yksityisoikeudellista täytäntöönpanoa. Kuntaliitto olisi kuitenkin 

lisännyt pykäläehdotukseen toisen momentin, jonka perusteella taloudellisen seuraannon 

periaatetta voitaisiin soveltaa, mikäli vahingonkärsijä ei ole saanut täyttä korvausta 

kilpailunrikkomukseen syyllistyneeltä elinkeinonharjoittajalta.128 

3.2.2 Kansallinen oikeuskäytäntö, erityisesti KKO 2019:90 

Kuten todettu, kansallisessa oikeuskäytännössä taloudellista seuraantoa on sovellettu 

kilpailuoikeuden julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa asfalttikartellitapauksessa. Kysymys, 

onko taloudellisen seuraannon soveltaminen mahdollista ja millä ehdoilla myös 

kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, on ollut epäselvä ennen 

tapausta.129 Kysymykseen ei ole saatu vastausta myöskään unionin oikeuskäytännöstä, sillä 

kansallisen prosessiautonomian vuoksi komission toimivalta ulottuu ainoastaan 

kilpailuoikeuden julkisoikeudelliseen täytäntöönpanoon. EU ei ole ottanut 

oikeuskäytännössään taloudellisen seuraannon periaatteen soveltuvuuteen myönteistä eikä 

kielteistä kantaa yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. On esitetty näkökanta, että 

ainakaan sitä ei ole suljettu pois.130 Toisaalta on korostettu sitä, ettei unionin tuomioistuin ole 

antanut ratkaisua, jossa olisi otettu kantaa taloudelliseen seuraantoon kilpailuoikeudellisen 

vahingonkorvauksen yhteydessä.131 

 
126 Helsingin käräjäoikeuden lausunto 6.6.2016, s. 1-2. 
127 Aineen lausunto 9.6.2016, s. 3. 
128 Suomen kuntaliiton lausunto 13.9.2016, s. 3-4. 
129 Ennen asfalttikartelleja koskevaa ennakkoratkaisua taloudellisen seuraannon periaatetta on sovellettu 
suomalaisessa oikeuskäytännössä tapauksessa KKO 1996:2. Tapauksessa ei tosin ollut kyse kilpailuoikeudellisesta 
vahingonkorvausvastuusta, vaan liiketoiminnan seuraajan vastuusta valtion palkkaturvasaatavista. Arvioinnissa 
oli kuitenkin merkityksellistä, että muodollisesta erillisyydestään huolimatta liiketoiminnan jatkaja oli samojen 
henkilöiden määräysvallassa kuin myyjäyhtiö. Lisäksi järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena oli ollut 
palkkaturvajärjestelmän hyväksikäyttö työntekijöiden kustannuksella. 
130 Helsingin käräjäoikeuden tuomio 28.11.2013 nro 13/64929, kohta 5.4.5.1. 
131 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 nro 1449, s. 90. 



32 
 

Taloudellisen seuraannon periaatteen soveltaminen kansallisessa oikeudessa oli pitkään 

epäselvä asia, kunnes kysymykseen saatiin vastaus asfalttikartelleja koskevan korkeimman 

oikeuden ennakkoratkaisun 2019:90 johdosta. Tapauksessa korkein oikeus sovelsi unionin 

ennakkoratkaisun myötä ensimmäistä kertaa taloudellisen seuraannon periaatetta myös 

kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. Seuraavaksi esittelen tapausta. 

Tapauksessa yhtiöt A Oy, B Oy ja C Oy olivat olleet mukana asfalttimarkkinoiden 

valtakunnallisessa kartellissa. Sittemmin V Oy, X Oy ja Y Oy olivat hankkineet kartelliin 

osallistuneiden yhtiöiden koko osakekannat. Sittemmin yhtiöt on purettu vapaaehtoisessa 

selvitysmenettelyssä, jonka johdosta niiden liikeomaisuus on siirtynyt yhtiöiden ainoille 

osakkeenomistajille V Oy:lle, X Oy:lle ja Y Oy:lle. Liiketoiminnan siirron jälkeen V Oy, X Oy 

ja Y Oy ovat jatkaneet purettujen yhtiöiden siirrettyä liiketoimintaa.  

Helsingin käräjäoikeus katsoi tuomiossaan 28.11.2013 nro 13/64929, että taloudellinen 

seuraanto oli sovellettavissa tapaukseen, joten V Oy oli vastuussa A Oy:n, X Oy B Oy:n ja Y 

Oy C Oy:n kaupungille aiheuttamasta vahingosta. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan muun 

muassa sillä, että vahingonkärsijän olisi mahdotonta saada vahingonkorvausta tilanteessa, jossa 

kilpailurikkomukseen syyllistyneen yhtiön toiminta on päättynyt ja yhtiö on purkautunut. 

Käräjäoikeus katsoi, että unionin tehokkuusperiaatteen johdosta taloudellista seuraantoa on 

sovellettava samalla tavalla kilpailuoikeudellisen seuraamusmaksun ja 

vahingonkorvausvastuun kohdentumisen yhteydessä.132 

Vastaajat valittivat käräjäoikeuden ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus katsoi 

tuomiossaan 20.10.2016 nro 1449, ettei tapaukseen tule soveltaa taloudellista seuraantoa ja 

hylkäsi kanteen edellä mainittujen yhtiöiden osalta. Tuomioistuin perusteli ratkaisuaan 

ensisijaisesti sillä, ettei unionin oikeus, etenkään tehokkuusperiaate, luo perusteita soveltaa 

laajentavasti taloudellista seuraantoa kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen ainakaan 

ilman sitä koskevia tarkentavia määräyksiä.133 Kyseisestä hovioikeuden tuomiosta valitettiin 

korkeimpaan oikeuteen, joka otti tapauksen käsiteltäväkseen. 

Korkein oikeus pyysi ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta kysymyksenään, onko 

taloudellisen seuraannon periaatetta sovellettava myös kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisen 

täytäntöönpanon yhteydessä. EU:n tuomioistuimelta tiedusteltiin erityisesti, voidaanko yhtiön, 

 
132 Helsingin käräjäoikeuden tuomio 28.11.2013 nro 13/64929, kohta 5.4.5.2. 
133 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 nro 1449, s. 87-92. 
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joka on jatkanut kartelliin osallisen liiketoimintaa, katsoa yksityisoikeudellisen 

vahingonkorvauskanteen yhteydessä olevan korvausvastuussa SEUT 101 artiklan rikkomisesta 

aiheutuneesta vahingosta. Korkein oikeus tiedusteli myös sitä, estääkö tehokkuusvaatimus sen, 

että liiketoiminnan luovutuksensaajaa suojataan jollakin lievemmällä korvausvastuun 

edellytyksellä, esimerkiksi että luovutuksensaaja olisi korvausvastuussa vain, jos se 

luovutushetkellä on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää liiketoiminnan luovuttajan 

kilpailunrikkomuksesta.134 

Unionin julkisasiamies antoi asiassa ratkaisuehdotuksen. Julkisasiamiehen mukaan 

taloudellisen seuraannon periaatetta on sovellettava siten, että varmistetaan yksityisen 

mahdollisuus hakea korvausta yhtiöltä, joka on jatkanut kartelliin osallisen liiketoimintaa. 

Ratkaisuehdotuksessa korostui EU:n oikeuden tehokas toteutuminen ja vahingonkärsijän 

oikeuden suojaaminen, joiden nojalla puollettiin yrityksen käsitteen laajaa tulkintaa ja 

taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamista kyseiseen tapaukseen.135  

Unionin tuomioistuin vahvisti taloudellisen seuraannon soveltumisen kyseiseen tapaukseen 

todeten seuraavaa: ”SEUT 101 artiklaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan 

kaltaisessa tilanteessa, jossa kyseisessä artiklassa kiellettyyn kartelliin osallistuneiden 

yhtiöiden koko osakekanta on myyty toisille yhtiöille, jotka ovat sitten purkaneet nämä 

ensimmäiseksi mainitut yhtiöt ja jatkaneet niiden liiketoimintaa, mainittujen ostajayhtiöiden 

voidaan katsoa olevan vastuussa kyseisestä kartellista aiheutuneesta vahingosta.”136 

Ratkaisussaan unionin tuomioistuin katsoi, että vastuu tulee kohdentaa unionin oikeuden 

perusteella, eikä kansallisen oikeuden nojalla.137 

Vastauksessaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön unionin tuomioistuin teki 

ratkaisussaan kannanoton, jonka mukaan taloudellisen jatkuvuuden ja samuuden arviointi tulee 

suorittaa yhtenevästi sekä julkis- että yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa.138 Siten 

kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta tuomittaessa taloudellisen seuraannon nojalla 

liiketoiminnan luovutuksensaajalle, arvioinnin perustaksi on otettava taloudellisen seuraannon 

arvioinnissa vaikuttaneet seikat seuraamusmaksua määrättäessä kilpailulain nojalla. Tässä 

 
134 Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö 19.12.2017 nro 2527.  
135 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 6.2.2019 asiassa C-724/17, erityisesti kohdat 73-78. 
136 C-724/17, kohta 51. 
137 Ratkaisun on katsottu olevan poikkeuksellinen, koska unionin tuomioistuimen lähtökohtana on ollut, että 
jäsenvaltion tulee antaa vahingonkorvausta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, huomioiden kuitenkin 
tehokkuus- ja vastaavuusperiaate. Kalliokoski 2020, s. 624. 
138 C-724/17, kohta 47. 
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arvioinnissa on merkityksellistä myös unionin oikeuskäytännöstä johdetut arviointikriteerit, 

joiden nojalla taloudellisen seuraannon periaate on tullut sovellettavaksi. 

EU:n tuomioistuin selvensi yrityksen käsitettä liiketoimintakauppojen yhteydessä käyttäen 

taloudellisen jatkuvuuden ja samuuden kriteerejä. Ensinnäkin tuomioistuin totesi, että 

yrityksellä tarkoitetaan taloudellista kokonaisuutta, vaikka oikeudellisesti taloudellisen 

kokonaisuuden muodostaisi useampi kuin yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.139 

Ratkaisun mukaan muutokset yrityksen organisatorisessa tai juridisessa muodossa eivät 

vapauta kilpailuoikeudellisesta vastuusta liiketoimintaa siirtäessä, jos kilpailunrikkomuksen 

tehnyt yksikkö ja uusi yksikkö ovat taloudelliselta kannalta samoja.140  

Yrityksen käsitteen yhteydessä unionin tuomioistuin totesi, että rikkomukseen syyllistyneen 

oikeushenkilön tulee olla lakannut oikeudellisesti olemasta, mikäli vastuu langetetaan 

taloudelliselle seuraajalle.141 Lopuksi EU:n tuomioistuin totesi, että liiketoiminnan 

vastaanottaneet yhtiöt ovat ottaneet kantaakseen kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun 

sen johdosta, että ne ovat oikeushenkilöinä varmistaneet luovuttajina olevien yhtiöiden 

taloudellisen jatkuvuuden.142  

Korkein oikeus otti lähtökohdakseen unionin ennakkoratkaisupyynnön mukaisen kannan, jonka 

mukaan taloudellista kokonaisuutta ja siihen perustuvaa vastuuta arvioidaan 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun osalta noudattaen samoja perusteita, joilla 

vastuu seuraamusmaksusta määräytyy unionin oikeuden vakiintuneen tulkintakäytännön 

mukaan.143 

Seuraavaksi korkein oikeus arvioi taloudellista jatkuvuutta liiketoiminnan luovuttajan ja 

luovutuksensaajan välillä. Kukin emoyhtiö ja sen tytäryhtiö ovat olleet saman taloudellisen 

kokonaisuuden muodostavan yrityksen osia silloin, kun kartelliin osallistuneen yhtiön 

liiketoiminta on siirretty uudelle yhtiölle. Sittemmin emoyhtiöiden toimesta kukin tytäryhtiö on 

oikeudellisesti lakannut.144 

 
139 C-724/17, kohta 37. 
140 C-724/17, kohdat 36-38. Kärki 2020, s. 116.  
141 C-724/17, kohdat 39 ja 40. 
142 C-724/17, kohta 50. 
143 KKO 2019:90, kohta 26. 
144 KKO 2019:90, kohdat 25 ja 26. 
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Tapauksessa KKO 2019:90 taloudellinen jatkuvuus liiketoiminnan luovuttajan ja 

luovutuksensaajan välillä on katsottu olevan selkeästi todettavissa. Luovutuksensaaja oli 

omistanut luovuttajan koko osakekannan ennen luovuttajayhtiön selvitystilaan siirtymistä, 

joten rakenteellinen yhteys oli olemassa kilpailunrikkomuksen ajankohtana. Oikeuskäytännön 

perusteella ei ole edellytetty, että rakenteellinen yhteys jatkuu koko jäljellä olevan 

rikkomusajan. Rikkomuksen yhä jatkuessa, myyjäyhtiön koko liiketoiminta siirrettiin 

ostajayhtiölle, joka jatkoi kyseistä liiketoimintaa. Tapauksessa ei edellytetty, että myyjä- ja 

ostajayhtiön liiketoiminnat olisivat olleet täysin yhtenevät.145  

Asfalttikartellitapauksen perusteella voidaan todeta tietyt edellytykset taloudellisen seuraannon 

soveltamiselle myös yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. Lähtökohtana on, että 

taloudellista kokonaisuutta ja siihen perustuvaa vahingonkorvausvastuuta arvioidaan samoilla 

perusteilla, joilla vastuu seuraamusmaksusta määräytyy unionin oikeuden vakiintuneen 

tulkintakäytännön mukaan. Tällöin yhtiön organisatorisilla muutoksilla ei voida häivyttää 

kilpailuoikeudellista vastuuta ja arvioinnissa operoidaan yrityksen laajalla käsitteellä. 

Ensinnäkin yritysjärjestelyihin osallistuneiden yhtiöiden tulee olla taloudelliselta kannalta 

samoja, ja niiden välillä tulee olla rakenteellinen yhteys. Rakenteellisen yhteyden ei kuitenkaan 

ole välttämätöntä säilyä koko jäljellä olevan rikkomusajan. Toiseksi kilpailunrikkomukseen 

osallistuneen taloudellisen toiminnan tulee olla siirretty uudelle yhtiölle, joka on jatkanut 

kyseistä toimintaa varmistaen edeltäjänsä taloudellisen jatkuvuuden. Toiminnalta ei edellytetä, 

että sen tulisi olla täysin yhtenevä myyjän toteuttamaan toimintaan. Kolmanneksi edellytetään, 

että kilpailunrajoitukseen osallistunut oikeushenkilö on lakannut olemasta. Kriteerit vastaavat 

kilpailuoikeuden julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa esitettyjä taloudellisen seuraannon 

edellytyksiä.  

Seuraavaksi vertailen asfalttikartellissa annettua ennakkoratkaisua samastustilanteita koskeviin 

korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuihin. Tarkastelun kohteena on erityisesti samastuksen 

soveltamiskriteerit verrattuna taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamisen 

arviointikriteereihin. Samastusta koskevan vertailun jälkeen tarkastelen korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisupyynnössä esitettyä tietoisuusvaatimusta. 

 
145 Kärki 2020, s. 117. 
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3.2.3 KKO 2019:90 ja samastus 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnössä unionin tuomioistuimelle tiedusteltiin 

mahdollisuutta asettaa kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus taloudelliselle seuraajalle 

vastuun samastamisen perusteella. Esitetty kysymys kuului seuraavasti: ”Muodostaako 

tehokkuusvaatimus esteen jäsenvaltion sisäisen oikeuden sellaiselle tulkinnalle, joka asettaa 

korvausvastuun edellytykseksi sen, että kuvatun kaltainen yritysjärjestely on toteutettu 

lainvastaisesti tai keinotekoisesti kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun välttämiseksi 

taikka muutoin vilpillisesti, tai ainakin sen, että yhtiö on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää 

kilpailunrikkomuksesta toteuttaessaan yritysjärjestelyn?”146 Ennen asian lähempää tarkastelua 

on syytä käydä läpi vastuun samastuksen lähtökohdat ja sitä koskeva kansallinen 

oikeuskäytäntö. 

Yhtiöoikeudessa lähtökohtana on osakeyhtiön erillinen oikeushenkilöllisyys ja 

osakkeenomistajan rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista. Pääsääntönä on, että korvausvastuussa 

on vain se oikeussubjekti, joka on aiheuttanut vahingon. Oikeuskäytännössä pääsäännöstä on 

poikettu vastuun samastamisen perusteella, jossa yhtiön osakkeenomistaja katsotaan 

vastuulliseksi yhtiön velvoitteista huolimatta osakkeenomistajan rajoitettua vastuuta 

koskevasta säännöksestä.147 Yleistä vahingonkorvausoikeudellista tai yhtiöoikeudellista 

vastuun samastamista koskevaa sääntelyä ei Suomen oikeudessa ole, vaan samastusta koskevat 

periaatteet ovat kehittyneet oikeuskäytännössä.148 Seuraavaksi esittelen korkeimman oikeuden 

tuoreimpia ennakkoratkaisuja vastuun samastuksesta, koska kyse on jokseenkin 

samankaltaisesta ilmiöstä verrattuna seuraantovastuuseen, jossa vastuuseen asetetaan 

pääsäännöstä poikkeava taho. 

Tapauksessa KKO 2008:20 oli kysymys vuokranantajan ja kunnan korvausvastuusta. Korkein 

oikeus totesi, että perustamalla erillisiä yhtiöitä kyseisten yhtiöiden omistaja ei ollut pyrkinyt 

siirtämään omia tehtäviään niille vapautuakseen omista velvoitteistaan ja velvoitteiden 

mahdollisesta laiminlyönnistä aiheutuvasta vastuusta.149 Ratkaisun perusteluista on johdettu, 

 
146 Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö 19.12.2017, nro 2527, kohta 43. 
147 Mähönen ja Villa 2006, s. 138. 
148 Kärki 2016, s. 741. 
149 KKO 2008:20, kohta 79.  
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että yhtiöoikeudellinen samastaminen on kuitenkin mahdollista tai sitä ei ainakaan ole 

kokonaan suljettu pois, vaikka sen ei tässä tapauksessa katsottu aktualisoituvan.150 

Tapauksessa KKO 2015:17 korkein oikeus linjasi samastamisen edellytyksistä 

tekijänoikeudellisissa hyvitysmaksuissa. Samastus on mahdollista, kun konsernirakennetta, 

yhtiöiden välisiä suhteita tai osakkeenomistajan määräysvaltaa on käytetty moitittavasti tai 

keinotekoisella tavalla siten, että siitä on seurannut yhtiön velkojien vahingoittaminen tai 

lakisääteisen vastuun kiertäminen.151 Vaikka samastus hyväksyttiin, sen katsottiin tapahtuvan 

poikkeuksellisesti tapauskohtaisen arvioinnin nojalla.152 

Tapauksessa KKO 2017:94 oli kysymys siitä, onko yhtiö vastuun samastamisen perusteella 

vastuussa konkurssiin asetetun toisen yhtiön työntekijöille palkkaturvana maksetuista 

määristä.153 Korkein oikeus totesi, että huomioon on otettava muun muassa se, että kysymys on 

lakisääteisestä, sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen perustuvasta saatavasta, jossa velkoja ei 

voi estää velan syntymistä eikä suojautua velallisyrityksen maksukyvyttömyyttä vastaan.154 

Korkein oikeus katsoi, että asiassa tarkasteltavana ollutta järjestelyä voitiin lähtökohtaisesti 

pitää keinotekoisena järjestelynä, jolle ei ollut osoitettavissa liiketaloudellisia perusteita. 

Samastus hyväksyttiin keskeisiltä osin samoin arviointikriteerein kuin ratkaisussa KKO 

2015:17.155 

Tapauksessa KKO 2018:20 arvioitavaksi tuli samastaminen rikosasiassa. Korkeimman 

oikeuden mukaan samastus voidaan tehdä, kun yhtiörakennetta on selvästi käytetty 

keinotekoisella ja moitittavalla tavalla siten, että siitä on seurannut esimerkiksi yhtiön velkojien 

vahingoittaminen tai lakisääteisen vastuun kiertäminen eikä yhtiörakenteelle ole osoitettavissa 

liiketoiminnallisia perusteita.156 Tapauksessa ei kuitenkaan katsottu olevan kyse 

samastamisesta, mutta siinä vahvistettiin aikaisemmassa oikeuskäytännössä esitetyt kriteerit, 

jolloin samastamisen katsottiin soveltuvan. 

Asfalttikartellitapauksessa KKO 2019:90 olisi voinut olla kysymys vastuun samastamisesta, ja 

muun muassa tästä seikasta korkein oikeus olikin tehnyt ennakkoratkaisupyynnön Euroopan 

 
150 Lindholm 2018, s. 41-42. 
151 KKO 2015:17, kohta 29. 
152 Kärki 2016, s. 755. 
153 KKO 2017:94, kohta 8. 
154 KKO 2017:94, kohta 18. 
155 Vahtera 2018, s. 270. 
156 KKO 2018:20, kohdat 13-18. 
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unionin tuomioistuimelle.157 Unionin tuomioistuin kuitenkin perusti ratkaisunsa EU:n 

oikeuteen ja tehokkuusperiaatteeseen. Korvausvastuussa olevat tahot määritettiin SEUT 101 

artiklan perusteella, eikä vastuun samastuksen perusteella, joten unionin tuomioistuin ei 

katsonut tarpeelliseksi vastata samastusta koskevaan korkeimman oikeuden esittämään 

ennakkoratkaisukysymykseen. Korkein oikeus ei siis ratkaisussaan arvioinut sitä, olisiko 

vastuun samastus ollut kyseisessä tapauksessa mahdollista ilman asiassa keskeisenä 

ratkaisuperusteena ollutta SEUT 101 artiklaa. 

Esitettyjen ennakkoratkaisujen perusteella voidaan yhteenvetomaisesti todeta, että samastus 

tulee kyseeseen lähtökohtaisesti sopimuksen ulkopuolisten tai lakisääteisten velvoitteiden 

osalta. Samastuksen edellytyksenä on selvästi keinotekoinen ja moitittava menettely sekä 

järjestely, jolle ei ole osoitettavissa liiketoiminnallisia perusteita. Vastuun samastuksen kynnys 

on ilmeisen korkealla ja samastaminen on poikkeuksellista, ja perustuu tapauskohtaiseen 

arviointiin. 

Kärki on todennut, että katsottaessa taloudellisen jatkuvuuden kriteeristöä, niiden yhtenevyys 

samastamisharkinnassa merkittävien seikkojen kanssa on huomattava. Ensinnäkin myös 

samastamisyhteydessä vastuuseen voidaan vaatia taloudellista yksikköä. Toiseksi 

liiketoiminnan luovuttamista yhtiöltä toiselle on pidetty yhtenä samastamisen keskeisenä 

kohdejärjestelynä. Kolmanneksi myös samastamisharkintaan on perinteisesti liitetty vaatimus 

määräysvallasta, kuten myös taloudellisen seuraannon soveltamisen arvioinnissa.158 

Taloudellisen seuraannon soveltamiskynnyksellä ja samastusharkinnalla on siis 

yhtymäkohtansa, ja niitä arvioidaan osittain samoin kriteerein. Kummankin perusteella 

vahingonkorvausvelvollisuus voidaan kohdentaa pääsääntöisestä vastuutahosta poiketen 

toiseen vastuutahoon tilanteessa, jossa kyse on lainvastaisesta, vilpillisestä, keinotekoisesta tai 

muusta vastaavasta toiminnasta. Asfalttikartellitapauksessa korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisupyynnössä esitetty kriteeristö vastaa ratkaisussa KKO 2015:17 esitettyjä 

samastamisen kriteerejä lainvastaisuuden, vilpillisyyden, järjestelyn tarkoituksen ja 

keinotekoisuuden mainintojen kautta.159 Samastamiskriteerien on kuitenkin katsottava olevan 

selvästi tiukemmat kuin taloudellisen seuraannon kriteerien, ja vastuun langettaminen 

 
157 Kärki 2020, s. 118. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö 19.12.2017 nro 2527, kohta 43. 
158 Kärki 2020, s. 119. 
159 Ibid, s. 118. 
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samastamisen perusteella edellyttää vilpillisempää menettelyä kuin taloudellisessa 

seuraannossa. 

3.2.4 KKO 2019:90 ja tietoisuus 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnössä tiedusteltiin samastamiskysymyksen ohella 

myös sitä, mikä merkitys liiketoiminnan luovutuksensaajan tietoisuudella 

kilpailunrikkomuksesta vahingonkärsijään nähden on arvioitaessa taloudellisen seuraannon 

soveltamisen mahdollisuutta. Korkein oikeus tiedusteli ennakkoratkaisupyynnössään, estääkö 

tehokkuusvaatimus sen, että liiketoiminnan luovutuksensaajaa suojataan jollakin lievemmällä 

korvausvastuun edellytyksellä, esimerkiksi luovutuksensaajan tietoisuudella luovuttajan 

osallisuudesta kilpailunrikkomukseen. Tällöin luovutuksensaaja olisi 

vahingonkorvausvastuussa ainoastaan silloin, kun se on luovutushetkellä tiennyt tai sen olisi 

pitänyt tietää liiketoiminnan luovuttajan osallisuudesta kilpailunrikkomukseen.160 

Vastaavalla tavalla kuin samastamisessa, tähän kysymykseen ei saatu unionin tuomioistuimelta 

vastausta. Voidaan kysyä, tuliko unionin tuomioistuin tätä kautta poissulkeneeksi kokonaan 

edellytyksen luovutuksensaajan ”tiesi tai olisi pitänyt tietää” -vaatimuksesta vastaamalla 

ainoastaan korkeimman oikeuden ensimmäiseen kysymykseen, jonka mukaan 

korvausvastuuseen asetettavat tahot määritetään suoraan SEUT 101 artiklan perusteella.  

Lisäksi on esitetty, että vilpitön mieli ei ole ollut kovin relevantti tekijä unionin taloudellista 

seuraantoa koskevassa oikeuskäytännössä.161 Tästä herää kysymys, edellytetäänkö tietoisuuden 

arviointia edes siinä tilanteessa, jossa ostaja hankkii liiketoiminnan tosiasiallisesti vilpittömässä 

mielessä. Tapaus KKO 2019:90 ei anna tähän suoranaista vastausta, koska siinä käsitellään 

yksissä tuumin toteutettua yritysjärjestelyä. Toisaalta taas unionin tuomioistuin ei 

lähtökohtaisesti anna kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausoikeuden käyttämistä koskevia 

yksityiskohtaisia säännöksiä162, minkä perusteella unionin tuomioistuimen voidaan katsoa 

jättäneen tietoisuutta koskevan kysymyksen kansallisen oikeuden päätettäväksi. 

Kilpailuoikeuden julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa esitetty edellytys 

kilpailunrikkomukseen osallistuneen taloudellisen toiminnan siirtämisestä ja sen 

katkeamattomasta jatkamisesta yhtiöoikeudellisista järjestelyistä huolimatta puhuu sen 

 
160 Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö 19.12.2017, nro 2527, kohdat 42 ja 43. 
161 Rasinkangas 2014, s. 37. 
162 Kalliokoski 2020, s. 623. 
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puolesta, että liiketoiminnan luovutuksensaajan tietoisuudella on jonkinasteinen merkitys 

taloudellisen seuraannon soveltamisessa. Kilpailunrikkomukseen osallistunutta taloudellista 

toimintaa sinänsä lienee mahdollista jatkaa tietämättömänä kilpailuoikeuden vastaisesta 

toiminnasta, mutta tällainen toiminta tulisi pääsääntöisesti olla havaittu kaupan kohteen 

ennakkotarkastuksessa. Ainakin tällaisesta toiminnasta liiketoiminnan luovutuksensaajan olisi 

pitänyt saada selko. Toisaalta käsillä voi olla tilanne, ettei hankittavasta liiketoiminnasta käy 

millään tavalla ilmi sen toiminnassa toteutettu kilpailunrikkomus. Käsittelen tätä aspektia 

tarkemmin tutkielmani myöhemmissä luvuissa. 

Lisäksi unionin tuomioistuimen taloudellista seuraantoa koskevassa oikeuskäytännössä on 

todettu, että kilpailuoikeudellinen vastuu voidaan asettaa seuraajalle, mikäli yritysjärjestelyn 

tarkoituksena on ollut kilpailuoikeudellisen vastuun kiertäminen tai pakoilu. Tällainen 

tarkoituksella toteutettu vilpillinen toiminta ei voi tapahtua ilman, että liiketoiminnan jatkaja 

on siitä tietoinen. Mikäli näytetään, että yritysjärjestely on toteutettu nimenomaan 

tarkoituksessa häivyttää kilpailuoikeudellinen vastuu, liiketoiminnan luovutuksensaajan on 

katsottava olevan siitä tietoinen. 

Tietoisuusvaatimus näyttäytyykin erilaisena tilanteessa, jossa liiketoiminnan myyjän 

pyrkimyksenä on ollut häivyttää kilpailuoikeudellinen vastuu yritysjärjestelyllä verrattuna 

tilanteeseen, jossa myyjä ja ostaja yksissä tuumin pyrkivät pakoilemaan tai kiertämään 

kilpailuoikeudellista vastuuta yritysjärjestelyllä. Mikäli myyjä on toiminut ainoana pakoilevana 

tahona, tarkastelun keskiössä ja arvioinnin kohteena on ostajan tietoisuus myyjän toiminnassa 

tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta. Mikäli taas kumpikin taho on pyrkinyt häivyttämään 

kilpailuoikeudellisen vastuun, kummankin osapuolen on katsottava olleen tietoinen 

kilpailunrikkomuksesta. 

Tulkintani mukaan tietoisuutta koskevaan jännitteeseen ei ole selvää vastausta. Kysymykseen 

saataisiin vastaus säätämällä kilpailuvahinkolakiin pykälä taloudellisesta seuraannosta 

tietoisuusvaatimuksella, jolloin luovutuksensaaja voi joutua vastuuseen, mikäli se tiesi tai sen 

olisi pitänyt tietää kilpailunrikkomuksesta. Mikäli tällaista tietoisuusvaatimusta ei pykälään 

sisällytettäisi, tietoisuutta ei luovutuksensaajalta välttämättä edellytettäisi kilpailuoikeudellisen 

vahingonkorvausvastuun kohdentamiseksi. 
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On huomioitu, että tietoisuuden edellyttäminen voi johtaa siihen, ettei vahingonkärsijä voi 

kohdistaa vaadettaan mihinkään tahoon.163 Toisaalta jo ylipäätään mahdollisuus soveltaa 

taloudellisen seuraannon periaatetta myös yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa parantaa 

vahingonkärsijän asemaa tilanteessa, jossa liiketoiminnan luovuttajaa ei ole enää olemassa. 

Tästä voi seurata epäsuhta vilpittömässä mielessä olevan ostajan ja vahingonkärsijän 

oikeuksien välillä, mikäli tilannetta ei tasoiteta tietoisuuden edellyttämisellä. 

Vilpittömän mielen suojaaminen on oikeutemme kantava periaate164, ja olisi vastoin tätä 

lähtökohtaa, mikäli tietoisuus ei olisi merkityksellinen seikka liiketoiminnan luovutuksensaajan 

vastuun arvioinnissa.165 Lisäksi luovutuksensaajan voi olla vaikea puolustautua 

vahingonkärsijää vastaan, jos liiketoiminnan jatkajalla ei ole tietoa kilpailunrikkomukseen 

johtaneista tapahtumista.166 Näin ollen olisi perusteltua, että ostaja olisi vastuussa ainoastaan 

silloin, kun se on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää myyjän toiminnassa tapahtuneesta 

kilpailunrikkomuksesta. Tulkintaani puoltaa unionin tuomioistuimen vakiofraasi 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yksityiskohtaisen sääntelyn jättämisestä kansallisen 

oikeuden varaan, kunhan tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteita ei rikota.167  

Ratkaisu KKO 2019:90 herättää lisäksi tutkielmani kannalta merkityksellisen kysymyksen, 

minkälaista riskitietoisuutta ostajalta edellytetään ja minkä laajuinen ostajan 

selonottovelvollisuus mahdollisesta kilpailuoikeudellisesta vastuusta yrityskauppaan 

ryhdyttäessä on. Ostajan on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, minkälaisin sopimusehdoin 

tämän on syytä suojautua mahdolliselta kilpailuoikeudelliselta vastuulta. Seuraantokysymykset 

aktualisoituvat sekä kilpailuoikeuden julkis- että yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa 

yritysjärjestelyissä, joten seuraavaksi siirryn käsittelemään yrityskauppatilannetta ja edellä 

esitettyjä kysymyksiä liiketoiminnan luovuttajan ja luovutuksensaajan välisessä suhteessa. 

 
163 Rasinkangas 2014, s. 37.  
164 Ks. tarkemmin vilpittömän mielen suojasta Ämmälä 1993, s.102-104. Annola ym. 2014, päivittyvä 
verkkojulkaisu, luvun III.1 jakso Vilpittömän mielen merkityksestä, kohta Vilpittömän mielen suoja. Annola ja 
Saarnilehto 2018, s. 19-20. Ks. lisää vilpittömän mielen periaatteesta sopimusoikeudellisessa kontekstissa 
Kurkela 2003, s. 91-113. 
165 ”Taloudellisen seuraannon soveltamisalan rajoittaminen tietoisuusvaatimuksen avulla sopii paremmin yhteen 
edellä kuvatun kotimaisen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan korvausvastuun siirtyminen toiselle 
oikeushenkilölle voisi olla mahdollista vain hyvin rajallisissa väärinkäyttötapauksissa.” Rasinkangas 2014, s. 37. 
166 Suomen Yrittäjät ry:n lausunto 10.9.2015, s. 2 
167 Kalliokoski 2020, s. 623. 
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4. Myyjän virhevastuu suhteessa ostajaan 

4.1 Yleistä yrityskaupasta 

Yrityskaupat on jaetaan toteuttamistavaltaan kahteen pääryhmään, jotka ovat liiketoiminta- ja 

osakekauppa.168 Yrityskaupan ja sen lajien määritelmät ovat merkitykselliset tutkielmani 

aiheen kannalta, sillä kuten todettu, taloudellisen seuraannon periaate aktualisoituu lähinnä 

liiketoimintakaupassa.  

Liiketoimintakaupassa on kyse yrityskaupasta, jossa myyjänä toimiva yritys myy osan tai koko 

liiketoimintansa ostajalle, ja saa siitä vastineeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Ostaja saa 

yleensä itselleen myynnin kohteena olleen liiketoiminnan, sekä sen käyttö- ja vaihto-

omaisuuden. Liiketoimintakauppa vaikuttaa lähinnä ainoastaan siihen, kenellä on jatkossa 

oikeus harjoittaa myynnin kohteena ollutta liiketoimintaa. Liiketoimintakauppa ei vaikuta 

myyjäyrityksen osakeomistukseen.169 

Osakekaupassa myyjänä toimiva osakkeenomistaja myy yrityksen omistukseen oikeuttavia 

osakkeitaan ostajalle, ja saa niistä vastineeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Ostaja saa 

osakkeiden omistuksen myötä osakkeiden mukana tuomat oikeudet ja velvollisuudet. 

Osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat myynnin kohteena, ei siis myy itse mitään, vaan 

osakkeenomistaja suorittaa myynnin. Osakekauppa ei vaikuta kohdeyrityksen 

liiketoimintaan.170 

Suomen lainsäädännössä ei ole erityislakia, joka sääntelisi nimenomaan yrityskauppoja. 

Yrityskaupassa katsotaan olevan kyse irtaimen kaupasta171, johon sovelletaan kauppalakia 

[(3551987) jatkossa myös KL].172 KL 3 §:ssä säädetään, että lain säännöksiä ei sovelleta, mikäli 

sopimuksesta, sopijapuolten omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai muusta tavasta, 

jota on pidettävä sopijapuolia sitovana, johtuu muuta. Kauppalain tahdonvaltaisuudesta seuraa, 

että osapuolet voivat sopia siitä poikkeavasti tai jättää se kokonaan soveltamatta. Kauppalaki 

täydentää yrityskauppasopimusta niiltä osin, kun kaupasta ei ole sovittu myyjän ja ostajan 

välillä. 

 
168 Immonen 2018, s. 35. 
169 Ibid. 
170 Katramo ym. 2014, s. 28-29. Immonen 2018, s. 41-42.  
171 Hoppu ja Hoppu 2016, s. 130. 
172 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 76. Katramo ym. 2014, s. 420. 
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Kauppalaissa virhevastuu määräytyy muun muassa sen perusteella, miten myyjä on toteuttanut 

KL 17-19 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan ja ostaja KL 20 §:n mukaista 

selonottovelvollisuuttaan. Velkakirjalaissa vastuu myyjän ja ostajan välillä on jaettu eri tavalla 

lisäten ostajalle enemmän vastuuta. Velkakirjalain 9 §:ssä ilmaistaan caveat emptor -periaate 

(ostaja varokoon), jonka mukaan myyjä ei kanna minkäänlaista vastuuta myymänsä kohteen 

laadusta vaan vastaa ainoastaan luovuttamansa saamisen pätevyydestä. Myös velkakirjalaki on 

tahdonvaltaista oikeutta, joten sopimuksen osapuolet voivat jakaa virhevastuunsa haluamallaan 

tavalla. 

Liiketoimintakaupan virhevastuuseen sovelletaan lähtökohtaisesti kauppalakia.  Osakekaupan 

osalta oikeusoppineet ja lainkäyttäjät ovat olleet eri mieltä, voidaanko osakekaupan 

virhevastuuseen soveltaa kauppalakia vai tuleeko siihen soveltaa velkakirjalakia.173 

Oikeuskäytännössä on kuitenkin todettu, että kauppalaki soveltuu myös osakekauppoihin.174 

Kysymys valinnasta kauppalain vai velkakirjalain välillä aktualisoituu käytännössä lähinnä 

siinä melko harvinaisessa tilanteessa, jossa virhevastuusta ei ole sovittu sopimuksen osapuolten 

välillä.  

Kauppalain ja velkakirjalain suhteella merkitystä voi olla myös tilanteessa, jossa kaupan 

osapuolten välillä on laadittu kauppasopimus. Tällöin voi herätä kysymys siitä, voiko myyjällä 

olla sopimuksesta huolimatta tai sen lisäksi sopimuksen ulkopuolelta johdettavaa vastuuta. 

Tilanne on kuitenkin toinen, mikäli osapuolet ovat sopineet, että heidän oikeutensa ja 

velvollisuutensa määräytyvät yksinomaan kauppasopimuksen perusteella. En tarkastele 

enempää problematisointia näiden kahden lain valinnan välillä, sillä taloudellinen 

seuraantovastuu aktualisoituu kilpailuoikeudessa lähinnä liiketoimintakaupassa. Sivutessani 

osakekauppaa, lähtökohtanani on kauppalain soveltaminen vallitsevan näkökannan mukaisesti. 

Yrityskauppasopimus on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen ja sopimuksen osapuolet voivat 

halutessaan sivuuttaa kauppalain tahdonvaltaiset säännökset. Sopimusvapautta rajoittaa 

pakottava lainsäädäntö.175 Sopimusvapautta rajoittaa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 

annetun lain [(228/1929) myöhemmin OikTL] 30 §:n ja 33 §:n säännökset. Ensiksi mainittu 

 
173 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 76. 
174 KKO 2001:35: “Asiassa on kysymys osakkeiden kauppoihin perustuvasta maksamatonta kauppahintaa 
koskevasta riidasta, johon sovelletaan irtaimen kauppaa koskevia kauppalain säännöksiä.” 
175 Norros 2015, s. 10. 
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koskee petollista viettelyä ja toiseksi mainittu koskee kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä, 

ja kyseisillä tavoilla aikaansaadut sopimukset ovat väitteenvaraisesti pätemättömiä.  

OikTL 36 §:n yleinen sovittelusäännös saattaa tilanteesta riippuen rajoittaa osapuolten 

sopimusvapautta. Sovittelusäännöksen soveltamisala on hyvin laaja ja se voi tulla 

sovellettavaksi elinkeinonharjoittajien välisissä oikeussuhteissa. Liikesuhteissa 

sovittelukynnys on kuitenkin melko korkea. Sopimuksen sovittelu tulee kysymykseen lähinnä 

silloin, kun sopimuksen pitäminen voimassa alkuperäisesti sovitun mukaisesti johtaisi räikeään 

epätasapainoon osapuolten välillä tai selkeästi kohtuuttomaan lopputulokseen.176 

Myös siviilioikeudellisilla periaatteilla on vaikutusta osapuolten sopimusvapauteen. 

Periaatteiden vaikutusta arvioidessa on syytä kuitenkin huomioida, että velvoitteen sisältö ja 

periaatteen tarkempi määrittäminen voi olla ongelmallista.177 Lähtökohtaisesta 

tahdonvaltaisuudesta ja laajasta sopimusvapaudesta kuitenkin seuraa, että vilpittömän mielen 

vaatimuksella on korostunut merkitys sopimusosapuolten suhteessa. Vilpitön mieli (good faith) 

on keskeinen modernin siviilioikeuden periaate, joka vaikuttaa kaikkeen 

sopimusoikeudelliseen toimintaan. Yleisperiaatteena ilmenemisen lisäksi vilpittömän mielen 

vaatimus on löydettävissä useasta erityissäännöksestä.178 Periaatteen tavanomainen muoto on 

perusteltu vilpitön mieli, jolloin edellytyksenä on, ettei henkilö tiennyt eikä hänen olisi 

pitänytkään tietää kussakin tapauksessa olevasta merkityksellisestä seikasta. Ilmaisu ”olisi 

pitänyt tietää” muodostaa selonottovelvollisuuden. Selonottovelvollisuus on usein täytetty, jos 

huolellinen henkilö, joka on selvillä kyseisen tapauksen olosuhteista, olisi noudattanut 

vaadittavaa varovaisuutta asioita huolellisesti harkittuaan.179 

Lojaliteettiperiaate palvelee jokseenkin samaa tarkoitusta kuin vilpittömän mielen periaate, ja 

niiden tavoitteet ovat osittain päällekkäisiä.180 Sopimusoikeudessa lojaliteettiperiaate on 

muotoiltu velvollisuudeksi ottaa vastapuolen edut huomioon kohtuullisessa määrin ilman, että 

 
176 Norros 2015, s. 11. 
177 Kurkela 2003, s. 91. 
178 Vilpittömän mielen periaate on ilmaistu muun muassa kunnianvastaisuutta tai arvottomuutta koskevassa 
OikTL 33 §:ssä. Toinen Suomen lainsäädännöstä ilmenevä vilpittömän mielen vaatimuksen johdannainen löytyy 
OikTL 39 §:stä, josta voi seurata aktiivinen ilmoittamisvelvollisuus jostakin tietystä seikasta 
sopimusneuvotteluissa tai sopimuksenteon jälkeen. Kansainvälisessä oikeudessa vilpitön mieli ilmenee 
esimerkiksi UNIDROIT periaatteiden (The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) artiklassa 
1.7:”(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. (2) The parties 
may not exclude or limit this duty.” Kurkela 2003, s. 91-94. 
179 Ämmälä 1993, 104-106. 
180 Liikesopimuksen sopimuskumppanin tiedonantovelvollisuus voidaan perustaa lojaliteettiperiaatteeseen, joka 
on apuinstrumentti paikaten vilpittömän mielen puutteita. Lehtinen 2006, s. 121 ja 197. 
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sopimuksesta aiheutuvat omat oikeudet vaarantuvat kohtuuttomasti.181 

Lojaliteettivelvollisuudella on läheinen yhteys tiedonantovelvollisuuteen, sillä lojaliteetista 

puhuttaessa korostetaan sopimuksen yhteistoimintaluonnetta ja tiedollista tasavertaisuutta.182 

Liikesopimuksissa lojaliteetti ja sopimuksen yhteistoimintaluonne ilmenevät velvollisuutena 

edistää sopimuksen yhteisen tarkoituksen toteutumista.183 

Seuraavaksi tarkastelen kauppalain mukaista myyjän tiedonantovelvollisuutta ja ostajan 

selonottovelvollisuutta peilaten niitä tutkielmassani käsiteltävään tilanteeseen, jossa 

kilpailunrikkomuksesta realisoituva vastuu aiheuttaa virheen kaupan kohteessa. Velvoitteita 

tulkittaessa siviilioikeudellisten periaatteiden voidaan katsoa vaikuttavan niiden taustalla, 

vaikkakin kauppalain säännökset tarjoavat konkreettisemman pohjan arvioinnille, jolloin 

periaatteiden merkitys on vähäisempi. 

4.2 Myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan selonottovelvollisuus 

Kauppalain virhesäännökset on laadittu ensisijaisesti esineen fyysisiä virheitä silmälläpitäen184, 

mutta kaupan kohteen ollessa aineeton suoritus, virhe aktualisoituu tavanomaisesti tilanteessa, 

jossa ostajalle on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja. Tällöin tulee arvioida, onko myyjä 

antanut ostajalle oikeat ja riittävät tiedot ostajan kannalta merkityksellisistä seikoista.185 

Tavanomaisesti yrityskaupan riidat ja väitteet suoritushäiriöstä kytkeytyvät myyjän 

tiedonantovelvollisuuteen, myyjän antamiin takuihin ja vakuutuksiin kaupan kohteen 

ominaisuuksista tai ostajan tarkastusvelvollisuuteen. Riitatilanteissa sopimusvelkojan on 

pystyttävä osoittamaan väitteensä toteen, jolloin näyttökysymysten ja dokumentaation merkitys 

korostuu.186 

Tavanomaisesti myyjä tuntee myytävän liiketoiminnan ja yhtiön taloudellisen aseman 

paremmin kuin ostaja. Lähtökohta sopimusoikeudessa on, että sopimuksen osapuolella on 

 
181 Ämmälä 1993, s. 25. Hemmo 2003 I, s. 53. Ks. enemmän lojaliteettiperiaatteesta Karhu 2008, s. 101-116. 
182 Ämmälä 1993, s. 26-27. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun I.3 jakso Lojaliteetti ja 
tiedonantovelvollisuus. Ks. lojaliteettivelvollisuudesta myös Perätalo 2020, s. 70-73. 
183 Karhu 2008, s. 110-11.  
184 Kaupan kohteen virheistä puhuttaessa tapana on erottaa faktiset virheet, vallintavirheet ja oikeudelliset 
virheet. Faktisella virheellä  tarkoitetaan sitä, että tavara ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä mitä ostajalla on oikeus 
vaatia. Vallintavirhe liittyy tilanteeseen, jolloin tavaraa ei voi käyttää sopimuksenmukaiseen tarkoitukseen 
lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen vuoksi. Oikeudellisen virheen ollessa kyseessä, jossa tavaran 
omistusoikeus kuuluu kolmannelle henkilölle tai sitä rasittaa sivullisen pantti- tai muu vastaava oikeus. Koskelo 
ym. 2006, s. 99. 
185 Hemmo 2003 II, s. 125-140. 
186 Katramo ym. 2014, s. 420. 
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oikeus luottaa sopimuskumppaninsa antamiin tietoihin.187 Ostajan on voitava luottaa siihen, että 

hänelle annetut tiedot kaupan kohteesta ovat oikeita ja vastapuoli on vastuussa väärien tietojen 

antamisesta.188 KL 17 §:n 1 momentissa virhearvioinnissa lähdetään siitä, että kaupan kohteen 

tulee vastata sitä, mitä sopimuksen osapuolet ovat sopineet. Lähtökohtana on siis myyjän ja 

ostajan välinen kauppasopimus, ja jos kaupan kohde poikkeaa sovitusta, siinä on virhe. Mikäli 

myyjä esimerkiksi vakuuttaa sopimuksessaan, että myytävässä liiketoiminnassa on noudatettu 

kilpailuoikeutta, joka sittemmin osoittautuu virheelliseksi väittämäksi, kaupan kohteessa on 

virhe. 

Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan ole sopineet kaupan kohteen ominaisuuksista, arvioinnin 

lähtökohta on se, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muusta ei voida katsoa sovitun, kaupan 

kohteen tulee soveltua KL 17 §:n 2 momentin 1) -kohdan mukaisesti sellaiseen tarkoitukseen, 

johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja 2) -kohdan mukaisesti siihen erityiseen 

tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt 

olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän 

asiantuntemukseen ja arviointiin. KL 17 §:n 2 momentin 3) - ja 4) -kohdat eivät soveltune 

ainakaan vaikeuksitta tilanteeseen, jossa kaupan kohde on yrityksen liiketoiminta.  

Kauppalain esitöiden valossa KL 17 § on laadittu ensisijaisesti fyysisiä irtaimia esineitä silmällä 

pitäen189, joten siitä on jokseenkin vaikea hakea johtoa kaupan kohteen ollessa liiketoiminta, 

erityisesti 3) ja 4) -kohtien osalta. Toisaalta 17 §:n 2 momentin käytännön merkitys 

yrityskaupoissa jää muutoinkin vähäiseksi, sillä yrityskaupasta tuskin koskaan jätetään 

sopimatta kirjallisesti. Kauppalain esitöissä kuitenkin mainitaan, että tavaran on vastattava 

ominaisuuksiltaan laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä määrättyjä vaatimuksia 

turvallisuuden tai vastaavan tarkoituksen varmistamiseksi.190 Analogisen tulkinnan mukaan 

voidaan ajatella, että ostajan oikeutettuihin odotuksiin ja kaupan kohteen normaalistandardin 

mukaisiin ominaisuuksiin kuuluu, että myytävää liiketoimintaa on toteutettu lainmukaisesti191. 

 
187 Hemmo 2003 II, s. 160-161. 
188 Pääsääntöisesti vastuu tiedon paikkansa pitävyydestä on tiedonantovelvollisella. Ks. Kurkela 2003, s. 126. 
Wuolijoki 2009, s. 125. 
189 HE 93/1986, s. 59-62. 
190 HE 93/1986, s. 61. 
191 Lähtökohtana oikeudessamme on velvollisuus tuntea lain sisältö. Ämmälä 1993, s. 110. Tietämättömyyttä 
oikeusjärjestyksen säännöstä ei suojata. Kaisto 1997, s. 270. Yrityksen hallituksella, toimitusjohtajalla ja johdolla 
on velvollisuus huolehtia hyvän hallintotavan mukaisesti siitä, että yrityksen toiminta on asianmukaisesti 
järjestetty koskien myös yhtiön toimintaa kilpailuasioissa. Hallituksella on vahingonkorvausvastuu siitä, että se 
on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin kilpailunrajoitusten estämiseksi. Joutsimo ym. 2005, s. 1051. 
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Tulkinta muuttuu, mikäli kyseinen seikka on ollut ostajan tiedossa ja ostaja on tämän 

hyväksynyt tai myyjä on esittänyt sitä koskevan varauman, jonka ostaja on hyväksynyt. 

Myyjän tiedonantovelvollisuudesta säädetään myös KL 18 §:ssä, joka koskee tavarasta 

annettavia tietoja. KL 18 §:n 1 momentin mukaan myyjä vastaa myös antamistaan tiedoista, 

joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tällöin ei ole merkitystä, tiesikö myyjä tai pitikö 

myyjän tietää tiedon virheellisyydestä, joten myyjän puolelta ei edellytetä tuottamusta.192 

Lähtökohtaisesti tieto mahdollisesta kilpailunrikkomuksesta tai sitä koskevasta 

oikeudenkäyntiprosessista on ostajan näkökulmasta sellainen seikka, joka ilmeisesti vaikuttaa 

kauppaan ja sen ehtoihin. Tiedon ollessa epävarma myyjä voi esittää sitä koskevan varauman, 

jolloin ostajan sen hyväksyessä myyjä ei ole vastuussa.193  

KL 19 §:n tilanteessa tavara myydään ”sellaisena kuin se on” -ehtoa käyttäen, mutta ehto 

voidaan jättää huomioimatta, jos myyjä on menetellyt vilpillisesti tai törkeän 

huolimattomasti.194 Jos myyjä on käyttänyt tällaista ehtoa, vaikka sen tiedossa on ollut 

kilpailuoikeuden vastainen toiminta josta ei ole kerrottu ostajalle, myyjä on menetellyt 

vilpillisesti. Mikäli myyjä ei ole ollut tietoinen tällaisesta toiminnasta, myyjän menettelyn 

voidaan useimmiten katsoa olleen törkeän huolimatonta.195 Jos myyjän katsottaisiin toimineen 

ainoastaan huolimattomasti, ehto voitaisiin huomioida ja tilannetta arvioitaisiin toisin. 

Säännöksen käytännön merkitys on yrityskaupassa jokseenkin vähäinen, sillä liiketoimintaa 

tuskin myydään ”sellaisena kuin se on ” -ehdolla. 

KL 19 §:n 1 momentin 1) -kohdan mukaan ehdosta huolimatta kaupan kohteessa on kuitenkin 

virhe, jos tavara ei vastaa tietoja, jotka myyjä on ennen kauppaa antanut ja niiden voidaan 

olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjän antamien tietojen on siis pidettävä paikkaansa 

huolimatta ”sellaisena kuin se on” -ehdosta. Lisäksi tieto kilpailunrikkomuksesta ja sen 

seurauksista ovat todetusti sellaisia seikkoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. 

Tässäkin tilanteessa myyjä voi antaa tiedon oikeellisuutta koskevan varauman tai muutoin 

tehtävä ostajalle selväksi, että tieto on epävarma.196  

 
192 HE 93/1986 s. 62. Koskelo ym. 2006, s. 104. 
193 HE 93/1986, s. 62-63. 
194 HE 93/1986, s. 64. 
195 ”Kilpailua rajoittavien ehtojen ottaminen mukaan sopimukseen merkitsee useimmiten vähintäänkin törkeän 
huolimatonta menettelyä.” Aine 2016, s. 577. 
196 HE 93/1986, s. 64. 
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Lisäksi KL 19 §:n 1 momentin 2) -kohdan mukaan ehdosta huolimatta myyjän tulee informoida 

ostajaa tiedossaan olevista olennaisista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta 

kauppaan ja joista ostaja voi perustellusti olettaa saavansa tiedon. Siten myyjän tulee toimittaa 

sekä ostajan pyytämät tiedot että tiedot olennaisista asioista, joita ostaja ei ole pyytänyt. 

Kilpailunrikkomus tai sen uhka on selvästi sellainen kauppaan vaikuttava olennainen seikka, 

jonka voidaan useimmiten olettaa olleen myyjän tiedossa ja josta ostaja on voinut perustellusti 

olettaa saavansa tiedon. Esitöissä kuitenkin todetaan, että kyseessä täytyy olla seikka, josta 

myyjän edellytetään tosiasiassa olleen tietoinen.197 Mikäli myyjä ei ole tosiasiassa ollut 

tietoinen kilpailunrikkomisesta ja on toiminut sen suhteen vilpittömästi, myyjä on tulkintani 

mukaan säännöksen tarkoittamassa tilanteessa vastuusta vapaa. Mutta kuten todettu, 

liiketoimintaa harvoin jätetään ”sellaisena kuin se on” -ehdon varaan. 

KL 19 §:n 1 momentin 3) -kohdan nojalla kaupan kohteessa on virhe myös silloin, jos se on 

olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on muun muassa sen hinta huomioon ottaen 

ollut perusteltua aihetta edellyttää. Myyjän virhevastuu määräytyy kyseisissä säännöksissä 

pitkälti sen mukaan, mitkä ovat ostajan oikeutetut odotukset. Säännöksen mukaan ostajalla on 

oikeus odottaa, että kaupan kohteella on tietyt ”normaalistandardin” mukaiset ominaisuudet198, 

joihin kilpailuoikeuden noudattaminen kuuluu. Lisäksi tulee huomioida, ettei säännöksen 

soveltaminen välttämättä edellytä moitittavaa menettelyä myyjän puolelta199, jolloin 

kilpailurikkomus katsottaneen suhteellisen matalalla kynnyksellä kaupan kohteen virheeksi. 

Myyjän tiedonintressissä on suorittaa vendor due diligence -nimellä kulkeva prosessi, eli 

myytävän kohteen tarkastus ennen kauppaa. Prosessin tarkoituksena on saattaa myytävä 

kokonaisuus myytävään kuntoon, mutta samalla tarkastus palvelee myös ostajan 

tiedonintressiä.200 Herää kysymys, miten myyjän suorittama kaupan kohteen tarkastaminen ja 

myyntikuntoon saattaminen vaikuttavat ostajan selonottovelvollisuuteen. Viimeistään 

tarkastuksen perusteella myyjä saanee tietoonsa seikat, jotka tulee saattaa ostajan tietoon. 

Selvää kuitenkin on, ettei se poista ostajan selonottovelvollisuutta kaupan kohteesta. Ostaja 

tavanomaisesti turvautuukin omaan ennakkotarkastukseensa, jota esittelen tarkemmin kohdassa 

5.1.1. 

 
197 HE 93/1986, s. 64. 
198 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 84-85. 
199 HE 93/1986, s. 64. 
200 Katramo ym. 2014, s. 338-339. 
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Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että sopimusoikeudessa selonottovelvollisuus toimii 

peilikuvana tiedonantovelvollisuudelle. Mitä laajempi tiedonantovelvollisuus, sitä suppeampi 

selonottovelvollisuus, ja toisinpäin.201 Myyjän on annettava tietoa sellaisista seikoista, jotka 

eivät kuulu ostajan selonottovelvollisuuden piiriin. Ostajan taas on otettava selvää sellaisista 

seikoista, jotka eivät kuulu myyjän tiedonantovelvoitteisiin. Selonottovelvollisuus on 

yhteydessä vilpittömän mielen suojaan, sillä vilpittömän mielen suojan vähetessä 

selonottovelvollisuus laajenee samassa suhteessa.202 Lisäksi on katsottu, ettei ostajan 

selonottovelvollisuus lähtökohtaisesti ulotu myyjän vilpillisessä mielessä antamiin seikkoihin 

ostajan ollessa vilpittömässä mielessä näistä seikoista.203 Jos myyjä on vilpillisesti antanut 

ostajalle virheellistä tietoa myytävän liiketoiminnan kilpailuoikeudellisista seikoista ja ostaja 

on näiden seikkojen paikkansa pitämättömyydestä vilpitön, selonottovelvollisuus ei ulotu 

näihin seikkoihin. Tällaisessa tapauksessa ostajan selonottovelvollisuutta ei ole syytä laajentaa 

kyseisten seikkojen kontrollivelvollisuudeksi. 

KL 20 §:ssä säädetään ostajan selonottovelvollisuudesta ja pykälässä esitetään vaatimuksia 

sille, että ostaja saa esittää myyjää kohtaan vaatimuksia. KL 20 §:ssä ei suoraan säädetä ostajalle 

oma-aloitteista ehdotonta velvoitetta tarkastaa kaupan kohde. Kauppalain sääntelystä on 

kuitenkin katsottu seuraavan, että ostaja kantaa riskin siitä, ettei suorita riittävän huolellisesti 

kaupan kohteen tarkastamista.204 Riippuu ostajan yleisestä asemasta ja asiantuntemuksesta, 

kuinka huolellista tarkastusta ostajalta vaaditaan ja mitä hänen olisi pitänyt tarkastuksessa 

havaita.205 Käsittelen lähemmin tarkastuksen laatua ja laajuutta kohdassa 5.1.1. Tarkastelun 

kohteena on ostajan vastuu suhteessa vahingonkärsijään, mutta esitetyt seikat pätevät 

pääpiirteittäin myös myyjän ja ostajan välisessä suhteessa. 

KL 20 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen on täytynyt 

olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostajan on täytynyt olettaa tienneen asianomaisen seikan 

kauppaa tehtäessä esimerkiksi tilanteessa, jossa myyjä on antanut sitä koskevan epävarman tai 

vielä realisoitumattoman tiedon taikka jos se on käynyt ilmi kirjallisen materiaalin perusteella 

ja ostaja on sen hyväksynyt. Osapuolet pyrkivät yleensä määrittelemään kauppakirjassa 

havaitsemansa seikat ja mikä on niiden vaikutus osapuolten väliseen vastuunjakoon. 

Välttyäkseen vastuulta jonkin seikan osalta, myyjä voi pyrkiä rajaamaan vastuutaan 

 
201 Ämmälä 1993, s. 110. Wuolijoki 2009, s. 333. 
202 Ämmälä 1993, s. 24 ja 105. 
203 Ibid, s. 110-111. 
204 Wuolijoki 2009, s. 338. 
205 HE 93/1986, s. 65.  
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kiinnittämällä ostajan huomio tiettyihin riskeihin erityisellä ilmoituskirjeellä 

(englanninkielinen termi disclosure letter). Ostajan tieto kattaa siis ilmoituskirjeen tiedot, ja 

käytännössä ostajan on hyvin vaikea kyetä näyttämään ettei olisi ollut tietoinen ilmoituskirjeen 

sisältämistä seikoista. Tämä ei toisaalta päde tilanteessa, jossa myyjä on sitoutunut vastaamaan 

riskistä ostajan tietoisuudesta huolimatta erityisellä korvausvastuulausekkeella.206 

Tulee huomioida, että myyjän tiedonantovelvollisuutta koskevassa KL 18 §:n 1 momentissa 

puhutaan myyjän antamista tiedoista. Mikäli myyjä ei anna mitään tietoa liiketoiminnan 

kilpailuoikeudellisista seikoista, eikä ostaja osaa niistä kysyä eikä asianmukaisessa 

tarkastuksessa tai kirjallisen materiaalin perusteella kilpailunrikkomusta havaitse, vastaako 

tällöin myyjä vai ostaja. Tilanne voi olla se, ettei ostaja huolellisella kaupan kohteen 

tarkastuksella ja ostettavan kohteen kirjalliseen materiaaliin perehtymisellä saa selville 

kilpailuoikeuden vastaista toimintaa tai uhkaa siitä. Samaan aikaan myyjäkään ei välttämättä 

ole tietoinen, että sen liiketoiminta rikkoo kilpailuoikeutta, eikä näin ollen osaa antaa ostajalle 

tietoa kilpailuoikeudellisista seikoista. Huolellisesti toimivan myyjän lähtökohtaisesti tulee 

kuitenkin olla tietoinen tällaisesta seikasta tai sen täytyy olettaa tienneen siitä. 

KL 20 §:n 2 momentissa säädetään tilanteesta, jossa ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut 

tavaran tai on ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa 

kaupan kohde, jolloin ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, jonka hänen olisi pitänyt havaita 

tarkastuksessa. Ostettaessa liiketoimintaa, hyväksyttävän syyn tilanteet ovat suhteellisen 

harvassa, ellei myyjä ole rajoittanut ostajan tarkastusmahdollisuutta joiltain osin vedoten 

esimerkiksi salassapitoon. Poikkeuksellisesti ostaja saa vedota virheeseen tarkastuksen 

suorittamisesta tai sen laiminlyönnistä riippumatta, mikäli myyjä on menetellyt 

kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on se, että myyjä on 

jättänyt kertomatta tietämästään kaupan olennaisesta virheestä, esimerkiksi 

kilpailunrikkomuksesta, ja kehottanut ostajaa ainoastaan tarkastamaan kaupan kohteen.207 

Tarkastuksen laiminlyönnin mahdolliset seuraukset aktualisoituvat tilanteessa, jossa kaupan 

kohde myöhemmin osoittautuukin virheelliseksi esimerkiksi kilpailunrikkomuksen johdosta, 

eikä myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti. 

Tällöinkin voi syntyä tilanne, jossa ostaja ei huolellisella tarkastuksella saa selville 

kilpailunrikkomusta. Toisaalta jos myyjäkään ei tosiasiassa ole tietoinen 

 
206 Katramo ym. 2014, s. 355 ja 366. 
207 HE 93/1986, s. 65. Katramo ym. 2014, s. 424. 
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kilpailunrikkomuksesta ja esimerkiksi seuraamusmaksuesitys tulee tälle täysin yllättäen, kyse 

tuskin on myyjän kunnianvastaisesta ja arvottomasta menettelystä. Tällöin myyjä tosin 

toiminee vähintäänkin huolimattomasti, mitä ei kuitenkaan säännöksen valossa edellytetä 

myyjän vastuun toteamiseksi. Tässä jokseenkin käytännössä harvoin syntyvässä tilanteessa 

myyjä voisi olla vastuusta vapaa. Toisaalta myyjän voi olla hankala näyttää, ettei se ole 

menetellyt kunnianvastaisesti tai arvottomasti. 

Tiedonantovelvollisuus sekä informoinnin oikeellisuus ja riittävyys toimivat siis 

tavanomaisesti arviointikriteereinä yrityskaupan virhearvioinnissa. Lähtökohtana virheen 

arvioinnissa on se, mitä osapuolten välillä on sovittu, jolloin kyse on konkreettisesta 

virhearvioinnista.208 Tällöin myyjän tiedonantovelvollisuutta punnitaan vastakkain ostajalla 

kaupan kohteesta olevien tietojen ja tarkastuksen kanssa.209  

Mikäli sopimuksesta tai siihen liittyvistä olosuhteista ei saada johtoa virhearvioinnille, kyse on 

abstraktisesta virhearvioinnista. Tällöin arviointi perustetaan kaupan kohteen 

normaalistandardin määrittämiseen, eli tarkoitukseen johon kaupan kohdetta tavanomaisesti 

käytetään, tai ”sellaisena kuin se on” -varaumaan. Kilpailulain noudattaminen kuulunee kaupan 

kohteen normaalistandardin mukaisiin ominaisuuksiin. Mikäli myyjä ei ole antanut tietoa 

mahdollisesta kilpailuoikeudellisesta vastuusta, eikä ostaja tällaista seikkaa huolellisessa 

ennakkotarkastuksessa ole voinut havaita, ostaja on lähtökohtaisesti oikeutettu odottamaan 

kaupan kohteelta virheettömyyttä tältä osin. Mikäli kaupan kohde tavanomaisesta poiketen 

olisikin jätetty ”sellaisena kuin se on” -ehdon varaan, se on olennaisesti huonommassa 

kunnossa, mikäli ostettavan liiketoiminnan puitteissa on rikottu kilpailuoikeutta ja tästä 

realisoituu ostajaan kohdistettava kilpailuoikeudellinen vastuu. 

Kilpailuoikeudelliset riskit kuuluvat siis yleensä myyjän tiedon piiriin. Mikäli ostettavan 

liiketoiminnan puitteissa on syyllistytty kilpailunrikkomukseen, tällaisen tiedon voidaan olettaa 

vaikuttaneen kauppaan siitä mahdollisesti aiheutuvien raskaiden seurausten vuoksi. 

Kilpailuoikeuden rikkominen saattaa kuitenkin tietyissä tilanteissa olla sellainen tieto, joka 

myyjällä ei välttämättä tosiasiallisesti ole tiedossa. Kyse on kuitenkin sellaisesta merkittävästä 

lainvastaisesta toiminnasta, jota koskeva tieto vähintäänkin pitäisi olla myyjän tiedossa ja siten 

tiedonantovelvollisuuden piirissä. Etenkin jos myytävään yritykseen on kohdistettu 

seuraamusmaksuesitys tai kilpailuoikeudellinen vahingonkorvauskanne, myyjä on selkeästi 

 
208 Koskelo ym. 2006, s. 102. 
209 Ibid, s. 106. 
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siitä tietoinen. Toisaalta myyjän tietämättömyydellä ei edes ole merkitystä, mikäli myyjän 

katsotaan syyllistyneen tiedonantovirheeseen KL 18 §:n 1 momentin nojalla. 

Voidaan todeta, että kaupan kohteessa on useimmissa tapauksissa virhe, mikäli kaupanteon 

jälkeen käy ilmi, että liiketoiminnan luovuttaja on syyllistynyt toiminnassaan 

kilpailunrikkomukseen. Myyjä syyllistynee sopimusrikkomukseen etenkin tilanteessa, jossa se 

on perustanut tiedonantonsa ja mahdolliset sopimusehdot siihen, että kilpailuoikeutta on 

noudatettu. Tällaisen tiedon antamatta jättäminen voi olla tiedonantovirhe, vaikka myyjä ei olisi 

ollut tietoinenkaan kilpailunrikkomuksesta ja siitä mahdollisesti realisoituvista seurauksista. 

Ankarimmat seuraukset liiketoiminnan luovutuksensaajalle voivat olla määrättävä 

kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu ja vahingonkorvaus. Pelkästään 

oikeudenkäyntiprosessit ovat ostajalle raskaita sekä taloudellisesti että liiketoiminnallisesti, 

puhumattakaan haitasta yhtiön maineelle. 

4.3 Kauppalain mukaiset oikeussuojakeinot 

Sopimuksen suoritushäiriötilanteen varalle sopimusvelkojalla on käytettävissään erilaisia 

tilanteesta riippuvia oikeussuojakeinoja. Suorituksen virhetilanteissa oikeuskeinoja ovat 

lähtökohtaisesti suorituksesta pidättyminen, luontoissuoritusvelvollisuus, virheen korjaaminen 

tai uusi toimitus, hinnanalennus, sopimusperusteinen vahingonkorvaus ja sopimuksen purku. 

Oikeussuojakeinot muodostavat hierarkian, jonka nojalla ensisijaisesti tulee tähdätä 

sopimuksen voimassa pysyttämiseen tähtääviin keinoihin ja viimesijaisesti sopimuksen 

purkuun.210 

Ensisijaiset oikeussuojakeinot, eli suorituksesta pidättäytyminen ja 

luontoissuoritusvelvollisuus eivät lähtökohtaisesti tuo ostajalle oikeussuojaa kaupan kohteen 

virheen ollessa kilpailunrikkomus. Sama koskee virheen korjaamista ja uutta toimitusta. 

Kilpailuoikeiden rikkominen ei ole peruutettavissa oleva toimi, jonka voisi korjata tai kuitata 

uudella toimituksella tai vastaavalla menettelyllä, puhumattakaan siitä aiheutuvista 

seurauksista. 

4.3.1 Hinnanalennus 
 

 
210 Hemmo 2003 II, s. 176-177 ja s. 323. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen 
esineen luovutus, Irtaimen kauppa, kohta Kauppalain seuraamusjärjestelmä ja luvun IV.13 jakso Yleistä, kohta 
Suhde muihin oikeuskeinoihin. 
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Hinnanalennuksen edellytyksenä on virheen toteaminen suorituksessa ja se, että 

sopimusvelalliselle on tarjottu tilaisuus oikaista virhe tai että tilaisuutta ei ole tarpeen varata 

oikeusnormien valossa. Ostajan oikeus hinnanalennukseen on riippumaton muun muassa 

virheen merkittävyydestä, olennaisuudesta ja laajuudesta. Hinnanalennus ei edellytä myöskään 

myyjän tuottamusta, eikä myyjän menettely muutoinkaan vaikuta hinnanalennuksen 

toteamiseen.211 Kilpailunrikkomuksen aiheuttaessa kaupan kohteen virheen, ostajalla on 

lähtökohtainen oikeus hinnanalennukseen. 

Hinnanalennus määräytyy KL 38 §:n nojalla kaupan kohteen luovutusajankohdan mukaan niin, 

että virheen vaikutus otetaan huomioon. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että kauppahintaa 

alennetaan samassa suhteessa kuin mikä sopimuksen mukaisen kohteen ja virheellisen kohteen 

arvoilla on.212 Hinnanalennuksen määrän vahvistamiseen liittyy tosin erilaisia 

ongelmakohtia213, jotka voivat vaikuttaa sen käytettävyyteen. Kilpailunrikkomustilanteessa 

ostajan voi olla hankala määrittää oikea hinnanalennuksen määrä, joka kokonaisuudessaan 

kattaisi kilpailunrikkomuksesta aiheutuneet vahingot. Ostaja voi kohdata myös näyttöongelmia 

hinnanalennuksen määrittämisessä, sillä ostajan tulee osoittaa, mikä olisi ollut kaupan kohteen 

oikea hinta virheellisyys huomioiden.214 

Sopimusvelkojan on mahdollista saada yhtä aikaa hinnanalennusta sopimuskohteen 

virheellisyyden perusteella ja vahingonkorvausta virheen aiheuttamasta vahingosta.215 

Käytännön tilanteissa samoja määriä usein vaaditaan ensisijaisesti vahingonkorvauksena ja 

toissijaisesti hinnanalennuksena.216 Vahingonkorvaus lasketaan pääsääntöisesti positiivisen 

sopimusedun käsitteen avulla, jolloin sopimusvelkoja saatetaan siihen taloudelliseen asemaan, 

joka olisi seurannut sopimuksen virheettömästä täyttämisestä.217 Ostajan voi olla kuitenkin 

helpompi vedota hinnanalennukseen, joka ei virheen toteamisen jälkeen edellytä muita 

perusteita.218 Lisäksi hinnanalennuksella voidaan saavuttaa ostajan näkökulmasta etua siinä 

 
211 Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen esineen luovutus, Irtaimen kauppa, 
kohta Tavaran virheen seuraamukset, Hinnanalennus. Ks. myös Hemmo 2003 II, s. 324, jossa hinnanalennus 
rinnastetaan poikkeuksettoman vastuun käsittämiin tilanteisiin. 
212 Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen esineen luovutus, Irtaimen kauppa, 
kohta Tavaran virheen seuraamukset, Hinnanalennus. 
213 Ks. hinnanalennuksen määrän vahvistamisen ongelmista Hemmo 2003 II, s. 328-334. 
214 Katramo ym. 2014, s. 424. 
215 Hemmo 2013, s. 59. 
216 Katramo ym. 2014, s. 424. 
217 Vahingonkorvaus voidaan määrittää myös negatiivisen sopimusedun perusteella, jota käytetään lähinnä 
sopimuksen valmistelutoimiin ja sopimuksen pätemättömyyteen liittyvissä vastuutilanteissa. Annola ym. 2014, 
päivittyvä verkkojulkaisu, luvun IV.13 jakso Korvattavat vahingot, kohta Positiivinen ja negatiivinen sopimusetu, 
Positiivinen sopimusetu. 
218 Hemmo 2003 II, s. 219-220. 
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tavanomaisessa tilanteessa, jossa välilliset vahingot on suljettu kauppakirjassa myyjän 

vahingonkorvausvastuun ulkopuolelle. Tällöin ostaja voi pyrkiä vaatimaan välittömät vahingot 

ylittävää määrää hinnanalennuksena.219 Oikeutta hinnanalennukseen ei tavanomaisesti rajoiteta 

myyjän ja ostajan välillä sopimusehdoin, ja tällaiset ehdot katsottaisiinkin helposti 

kohtuuttomiksi.220 

4.3.2 Sopimusperusteinen vahingonkorvaus 
 
Sopimusperusteinen vahingonkorvaus voi kattaa hyvin erilaisia vahinkoeriä221, ja 

vahingonkorvausvastuu suojaa pääasiassa varallisuusintressejä.222 Korvattaviin vahinkoeriin 

voi lukeutua esimerkiksi kaupan kohteen sopimuksenmukaisuutta alempi arvo, 

suoritushäiriöstä aiheutuneet selvittelykustannukset ja saamatta jäänyt tulo. Vaikka 

oikeussuojakeinojen hierarkiassa hinnanalennusta pidetään primäärinä seurauksena, 

vahingonkorvaus on usein ainoa oikeuskeino, jolla voidaan korvata ostajalle aiheutuneita 

ylimääräisiä kustannuksia ja välillisiä vahinkoja, joita kilpailunrikkomus voi aiheuttaa. 

Sopimusosapuolet voivat toki sopia etukäteen mahdollisen vahingon korvaamisesta 

sopimussakolla, joka yleensä tarjoaa sopimusvelkojalle varmemman ja ennakoitavamman 

oikeussuojakeinon.223 

Kauppalain mukainen vahingonkorvausvastuu rakentuu välittömien ja välillisten vahinkojen 

erottelulle. KL 67 §:n 1 momentin mukaan sopimusrikkomuksen vuoksi suoritettava 

vahingonkorvaus käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta, saamatta jääneestä voitosta sekä 

muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut. 

Huolimatta täyden korvauksen periaatteesta, KL:n 67 §:n 2 momentin mukainen välittömien ja 

välillisen vahinkojen erottelu johtaa usein siihen224, ettei sopimusvelkoja saa täyttä korvausta 

 
219 Katramo ym. 2014, s. 423-424. 
220 Hemmo 2003 II, s. 325-326. 
221 Toisaalta on huomioitava, että korvauskelpoisen vahingon määrittämiseen vaikuttaa vastuunrajoitusehtojen 
lisäksi muun muassa korvauskelpoisille vahingoille asetettava ennakoitavuusvaatimus ja vahingonkärsijän 
vahingon rajoittamisvelvollisuus. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun IV.13 jakso Korvattavat 
vahingot, kohta Syy-yhteys ja korvausvastuuta rajoittavat periaatteet. 
222 Hemmo 2005, s. 299 ja 308. 
223 Ibid, s. 299-230. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun IV.13 jakso Yleistä, kohta Suhde muihin 
oikeuskeinoihin. Käsittelen sopimussakkoa ja sen suhdetta vahingonkorvaukseen tarkemmin kohdassa 4.4.7. 
224 KL 67.2 §:n mukaan: ”Välillisinä vahinkoina on pidettävä: 1) vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon 
vähentymisestä tai keskeytymisestä; 2) muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää 
tarkoitetulla tavalla; 3) voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut 
tai jäänyt täyttämättä oikein; 4) vahinkoa, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran 
vahingoittumisesta; sekä 5) muuta saman kaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.” Muut kuin KL 67.2 §:n ja 
67.3 §:n mukaiset välilliset vahingot ovat välittömiä vahinkoja. Esitöiden mukaan välittömiä vahinkoja ovat 
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pelkästään kauppalain sääntelyn nojalla.225 Yrityskauppojen yhteydessä välittömillä 

vahingoilla tarkoitetaan esimerkiksi korvausta hinnanerosta, sopimusrikkomuksen 

selvittelykuluja, reklamaatiokuluja ja virheen korjaamisesta aiheutuneita kuluja. Välillisiä 

vahinkoja ovat liikevaihdon tai tuotannon keskeytymisestä tai vähentymisestä aiheutuneet 

vahingot, vahingot siitä, ettei kaupan kohdetta ole pystytty käyttämään tarkoitetulla tavalla, 

saamatta jäänyt voitto tai muu ennakoimaton vahinko.226 

Toisin kuin hinnanalennuksessa, kauppalain mukainen sopimusperusteinen vahingonkorvaus 

tuntee edellytyksiltään erilaisia vastuuperusteita. Kontrollivastuun perusteella ainoastaan 

välittömät vahingot tulevat korvattaviksi välillisten vahinkojen jäädessä korvausvastuun 

ulkopuolelle.227 Kontrollivastuun nojalla sopimusvelallisen tulee näyttää, että käsillä on jokin 

vastuusta vapauttava peruste. Vastuuvapausperusteena on sopimusvelallisen vaikutuspiirin 

ulkopuolella oleva ennakoimaton ylivoimainen este. Lisäksi edellytetään, ettei 

sopimusvelallisella ole vaihtoehtoisia suoritustapoja käytettävissään. Jos 

vastuuvapausperustetta ei kyetä näyttämään, virhe johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.228 

Toinen kauppalain mukainen vastuuperuste on tuottamusvastuu, joka kattaa sekä välittömät että 

välilliset vahingot. Sopimusvelkojan tulee ensin osoittaa suoritushäiriö sopimusvelallisen 

suorituksessa. Sitten sopimusvelallisen tulee vahingonkorvausvastuusta vapautuakseen näyttää 

menetelleensä huolellisesti sopimusvelvoitetta täyttäessään tai että vahinko on aiheutunut 

hänen vastuulleen kuulumattomasta syystä. Puhutaan käännettyyn näyttötaakkaan perustuvasta 

ekskulpaatiovastuusta, jolloin näyttötaakka on vahingonaiheuttajalla, kuten myös 

kontrollivastuussa.229 Kontrollivastuu on tavanomaisesti mielletty sopimusvelallisen  

näkökulmasta tuottamusvastuuta ankarammaksi vastuuperusteeksi. Toisaalta on myös esitetty, 

että kyseiset vastuuperusteet johtavat erilaisiin lopputuloksiin ainoastaan harvoin.230 

 
sellaiset vahingot, jotka ovat sekä määrältään että laadultaan tavanomaisia asianomaisen sopimusrikkomuksen 
yhteydessä. HE 1986/93 vp, s. 41. 
225 Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen esineen luovutus, Irtaimen kauppa, 
kohta Vahingonkorvaus, Vastuuperusteet.  
226 Katramo ym. 2014, s. 423.  
227 Kontrollivastuu ilmenee sekä KL 27 §:stä, joka tosin koskee tavaran luovutuksen viivästymistilanteita, että 40 
§:stä, joka koskee tavaran virhetilanteita. 
228 Oikeuskirjallisuudessa kontrollivastuun tilanteissa vapautumisperusteet on tavattu esittää neljän kohdan 
edellytyksinä, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta sopimusvelallinen voi olla vastuusta vapaa. Ks. enemmän 
Hemmo 2003 II, s. 229, Hemmo 2005, s. 302 ja Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun IV.13 jakso 
Vastuuperusteet, kohta Kontrollivastuu, Vapautumisedellytykset. 
229 Mononen 2004, s. 1389. Hemmo 2013, s. 56. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun IV.13 jakso 
Vastuuperusteet, kohta Ekskulpaatiovastuu ja muu tuottamusvastuu, Käännetty näyttövelvollisuus. 
230 Hemmo 2003 II, s. 240-241.  
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Kauppalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että huolimattomuuden täsmällistä 

sisältöä ei voida määritellä lain tasolla, vaan sen yksityiskohtainen määrittely jää yleisten 

sopimusoikeudellisten periaatteiden ja viime kädessä oikeuskäytännön varaan. Lisäksi 

todetaan, että tuottamus voi ilmetä huolimattomuuden lisäksi myös taitamattomuutena ja 

laiminlyöntinä.231 Vakiintuneen tulkinnan mukaan sopimusoikeudellinen huolellisuusvaatimus 

on melko korkealla ja vastuusta on suhteellisen vaikea vapautua, koska sopimusvelallinen on 

lähtökohtaisesti itse velvoittautunut sopimukseen ja ottanut huolehtiakseen sopimuksen 

mukaisen suorituksen täyttämisestä.232 

Sopimusvelallinen on vastuusta vapaa, jos hänestä riippumaton ulkopuolinen syy on estänyt 

sopimuksenmukaisen suorituksen. Tulkintatilanteissa voidaan etsiä analogiatukea 

sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuulle ominaisesta harkinnasta tukeutuen 

normiperusteiseen arviointitapaan, jolloin huolellisuusvaatimukset määritetään esimerkiksi 

laista seuraavien normien perusteella.233 Voitaneen todeta tutkielmassani esitetyn perusteella, 

että myyjän liiketoiminnassa tapahtunut kilpailunrikkomus ja sen informoinnin laiminlyönti on 

kaupan kohteen virhe, josta ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen kontrollivastuun nojalla 

kilpailunrikkomuksen aiheuttamista välittömistä vahingoista. 

Tuottamusvastuu taas arvioidaan sen perusteella, onko myyjä toiminut huolimattomasti 

myytävän liiketoiminnan kilpailuoikeudellisten velvoitteiden noudattamisessa tai 

noudattamatta jättämisessä sekä antaessaan ostajalle tietoja kaupan kohteen 

kilpailuoikeudellisista seikoista. Keskeistä on, onko myyjä tiennyt tai olisiko sen pitänyt tietää 

myytävän kokonaisuuden toiminnassa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta tai sen uhasta. 

Lisäksi arvioinnissa voidaan tukeutua sopimuksenulkoisessa vahingonkorvausvastuussa 

käytettävään normiperusteiseen tuottamusarviointiin. 

Normiperusteisen arvioinnin nojalla on selvää, että myyjän tulee liiketoiminnassaan noudattaa 

kilpailuoikeutta. Jos kilpailuoikeudellisia sääntöjä rikotaan, myyjän toimintaa on vaikea väittää 

huolelliseksi tai todeta ettei laiminlyöntiä olisi tapahtunut, vaikka tämä ei 

kilpailunrikkomuksesta olisi tietoinenkaan. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus tuntea 

kilpailuoikeus ja varmistaa sen toteutuminen liiketoiminnassaan. Kilpailunrikkomuksen 

aiheuttaessa kaupan kohteen virheen, ostajalla on lähtökohtainen oikeus tuottamusvastuun 

 
231 HE 93/1986, s. 80. 
232 Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen esineen luovutus, Irtaimen kauppa, 
kohta Vahingonkorvaus, Tuottamusvastuu. 
233 Hemmo 2003 II, 243-244. 
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perusteella korvaukseen myös välillisistä vahingoista. Siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, 

jossa myyjän ei katsottaisi olevan tuottamusvastuun nojalla korvausvelvollinen, ostajalla voi 

kuitenkin olla oikeus hinnanalennukseen välillisistä vahingoista. Tällöin ostajan tulee kyetä 

osoittaa kaupan kohteen oikea hinta virheellisyys huomioon ottaen.234 

Myyjän tuottamuksen toteamisella on siis merkitystä silloin, kun ostajalle aiheutuu 

myöhemmin realisoituvasta kilpailuoikeudellisesta vastuusta välillisiä vahinkoja, esimerkiksi 

oikeudenkäynnistä tai sen negatiivisesta lopputuloksesta aiheutuva mainehaitta ja siitä seuraava 

liikevaihdon väheneminen. Tuottamuksen toteamisella on merkitystä ostajan kannalta etenkin 

siinä tilanteessa, jossa ostajan vahingonkärsijälle suorittama vahingonkorvaus katsotaan 

välilliseksi vahingoksi. Oikeuskirjallisuuden mukaan ei ole selvää, tulkitaanko kolmannelle 

suoritettava vahingonkorvaus välittömäksi vai välilliseksi vahingoksi.235 

KL:n 40 § 3 momentissa säädetään myyjän erityisestä sitoumuksesta, jonka mukaan myyjä 

vastaa virheestä ja siitä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta siitä, 

oliko hänen puolellaan huolimattomuutta.236 Tällainen myyjän antama erityinen sitoumus voi 

olla myyjän antama takuu tai vakuutus kaupan kohteesta, jota käsittelen tarkemmin kohdassa 

4.4.1. Varmistaakseen oikeutensa korvaukseen kilpailunrikkomuksen aiheuttamasta virheestä, 

ostajan on syytä pyrkiä sisällyttämään kauppasopimukseen tältä osin erityinen sitoumus. 

4.3.3 Kaupan purku 

Ostajan mahdollinen oikeussuojakeino voi olla myös sopimuksen purkaminen. Tällöin 

sopimusrikkomuksen tulee täyttää KL 39 §:n 1 momentin mukainen olennaisuuskriteeri. 

Lisäksi edellytetään, että myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt se käsittää. 

Kilpailunrikkomus on sellainen seikka, joka useimmiten täyttää sopimusrikkomuksen 

olennaisuuden kriteerin, ja jonka myyjä käsittää tai joka olisi pitänyt käsittää. Toisaalta kaupan 

purku katsotaan sopimusoikeudessa viimesijaiseksi oikeussuojakeinoksi, ja yleinen kehityslinja 

on ollut lievempiin oikeussuojakeinoihin tähtääminen.237 

 
234 Katramo ym. 2014, s. 423-424. 
235 On esitetty, että kauppalain esitöistä on johdettavissa tulkinta, jonka mukaan tällaiset vahingot katsottaisiin 
välittömiksi vahingoiksi. Toisaalta taas on esitetty, että kolmansille suoritettavia vahinkoja olisi aina pidettävä 
välillisenä vahinkona. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen esineen luovutus, 
Irtaimen kauppa, kohta Vahingonkorvaus, Kolmannelle suoritettava vahingonkorvaus. Ks. myös Hemmo 2003 II, 
s. 273. 
236 Vastuuperustetta voidaan kutsua esimerkiksi poikkeuksettomaksi vastuuksi. Hemmo 2003 II, s. 221-222. 
237 Hemmo 2003 II, a. 176-177. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, luvun VII.2 jakso Irtaimen esineen 
luovutus, Irtaimen kauppa, kohta Kauppalain seuraamusjärjestelmä. 
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Kaupan purku saattaa kuitenkin olla raskas prosessi etenkin tilanteessa, jossa kaupanteosta on 

kulunut paljon aikaa. Koska yrityskaupat tapahtuvat erittäin volatiilissa ja dynaamisessa 

toimintaympäristössä, ei kaupan purkaminen usein palvele kumpaakaan osapuolta, vaikka virhe 

olisikin erittäin olennainen ja painava. 238 Kilpailuoikeudellinen vastuu saattaa realisoitua vasta 

pitkän ajan kuluttua kaupasta, jolloin kaupan purku saattaa olla lähes mahdotonta tai ei ainakaan 

helposti toteutettavissa. 

Kaupan purkuun liittyy myös jo vastaanotettujen suoritusten palauttaminen239, mutta 

liiketoiminta ei ole palautettavissa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi irtain esine240. Tämä 

pätee etenkin tilanteessa, jossa liiketoimintakaupasta on kulunut pitkä aika sekä liiketoiminta 

ja sen arvo ovat muuttuneet luovutusajankohdasta. Vastaanotetut suoritukset saattavat olla 

sellaisia, ettei niiden palautus ole edes mahdollista. Tällainen suoritus voisi olla esimerkiksi 

liiketoiminnan mukana siirtyneiden työntekijöiden työpanoksen hyödyntäminen. 

Tilanteessa, jossa liiketoiminnan luovuttaja ei ole enää olemassa tai on tosiasiassa kykenemätön 

suoriutumaan hinnanalennuksesta tai vahingonkorvauksesta esimerkiksi maksukyvyttömyyden 

vuoksi, ostajan asema on suojaton, ellei ostajalla ole vahingon kattavaa vakuutusta. Tällöin 

ostaja voi jäädä ilman suoritusta toimintansa lopettaneen tai maksukyvyttömän myyjäyrityksen 

kilpailunrikkomisesta realisoituneesta vahingosta. 

4.4 Sopimusoikeudellisia riskinhallintakeinoja 

Seuraavaksi esittelen erilaisia ehtoja ja muita sopimusoikeudellisia keinoja241, joilla ostaja voi 

pyrkiä suojautumaan myöhemmin realisoituvalta kilpailunrikkomukselta ja siitä aiheutuvasta 

kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta sekä varmistamaan takautumisoikeutensa 

myyjää kohtaan sopimusrikkomustilanteessa242. Tarkastelen lähtökohtaisesti sellaisia 

 
238 Kurkela 2013, s. 10. 
239 Hemmo 2003 II, s. 365. 
240 Kurkela 2013, s. 10. 
241 Ostajan ja myyjän välinen sopimus ja sen ehdot eivät sido kilpailuviranomaista seuraamusmaksuharkinnassa 
eikä tuomioistuinta vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Alkio ja Wik 2009, s. 770. 
242 Takautumisoikeudella tarkoitetaan sitä, että velallisella, joka on maksanut velasta yli oman osansa tai 
sitoumuksensa perusteella toisen velan, on oikeus saada kanssavelalliselta tämän osuus. Takautumisoikeus 
koskee yhteisvelkasuhteita, mutta nähdäkseni idea on kuitenkin lähes sama verrattuna tilanteeseen, jossa 
liiketoiminnan luovutuksensaaja perii jälkikäteen luovuttajalta sopimusehtoon perustuvan saatavansa 
kilpailunrikkomuksen ja siitä aiheutuneiden seurauksen johdosta. Annola ym. 2014, päivittyvä verkkojulkaisu, 
luvun II.2 jakso Useita velallisia, kohdat Takautumisoikeus ja Takautumisvastuu. Norros on käsitellyt kysymystä 
siitä, sisältyykö oikeusjärjestykseemme yleinen takautumisoikeus. Ks. enemmän Norros 2018, s. 383-385. 
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riskinhallintamekanismeja, jotka ovat mahdollisia kilpailuoikeudelliselta vastuulta 

suojautumiseen.  

Käsittelen sekä julkis- että yksityisoikeudelliseen täytäntöönpanoon kohdistuvia keinoja, sillä 

luovutuksensaajan on syytä pyrkiä suojautumaan kokonaisuudessaan kumpaakin 

täytäntöönpanoa vastaan kilpailuoikeudellisen vastuuriskin hallitsemiseksi. Ostajan on toki 

syytä huomioida, että seuraamusmaksu on ainoastaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitettävissä 

ja markkinaoikeuden määrättävissä, kun taas kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta voi 

vaatia tuomioistuimelta usea eri taho, jolloin korvausmäärä voi nousta hyvinkin suureksi.  

4.4.1 Representations and warranties -ehto 

Representations and warranties -ehto (jatkossa R&W -ehto) on lähes poikkeuksetta käytössä 

ainakin taloudellisesti merkittävimmissä yrityskauppasopimuksissa. R&W -ehdot ovat myyjän 

antamia takuita ja vakuutuksia siitä, että kaupan kohde  on ostajan kannalta siinä kunnossa 

takuun ja vakuutuksen kattaman seikan osalta, kuin myyjä on esittänyt. R&W -ehtojen tarkoitus 

on jakaa ostajan ja myyjän riskiä kaupan kohteesta jättämättä sitä KL 19 §:n ”sellaisena kuin 

se on” -ehdon varaan. Lisäksi ostaja voi vaatia R&W -ehtoja varmistaakseen, että kaupan kohde 

sopii ostajan erityisen tarkoitukseen KL 17 §:n 2 momentin 2) -kohdan tarkoittamalla tavalla. 

R&W -ehdot pyrkivät siis tarkentamaan kaupan kohteen sisältöä ja allokoimaan vastuuta 

myyjän ja ostajan välillä ehdon suoja-alaan kuuluvan ominaisuuden osalta.243 Käsittelen 

representations ja warranties -termejä yhdessä, enkä paneudu niiden eroille. 

Tavanomaisesti eri yhtiöissä on melko vähän pysyviä elementtejä, joten ostaja voi pyrkiä R&W 

-ehdoin hankkimaan oikeussuojaa takuun tai vakuutuksen suojaaman seikan osalta 

yrityskaupan keskeisistä elementeistä.244 Myyjä voi myös antaa melko optimistisia, 

ylioptimistisia tai jopa virheellisiä visioita yrityksestä. Varmistaakseen näiden visioiden 

paikkansapitävyyden ja toteutumisen ostaja voi vaatia R&W -ehtoja.245 Lisäksi kauppalain 

säännöksistä on jokseenkin vaikeaa johtaa vaateita kaupan kohteelle käytännön tilanteissa, 

etenkin kun kohteena on liiketoiminta. 

 
243 Kurkela 2013, s. 1-2. Ks. myös Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 89: ”Yleensä lienee kuitenkin katsottava, että 
ostaja ei voi yrityskaupassa jättää erityisten edellytysten arvioimista myyjän asiantuntemuksen varaan, vaan 
joutuu itse varmistumaan näiden olemassaolosta tarkastamalla kaupan kohteen etukäteen riittävässä 
laajuudessa ja kirjaamalla erityiset edellytyksensä kauppasopimukseen takuulausekkeina tai muunlaisina 
sopimusehtoina.” 
244 Kurkela 2013, s. 7. 
245 Ibid, s. 6. 
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Lähtökohtana on, että R&W -ehto kaventaa ostajan selonottovelvollisuutta. Huolimatta siitä, 

missä laajuudessa ja miten perusteellisesti ostaja on kaupan kohteen tarkastanut, ostaja 

tavanomaisesti vaatii kauppasopimukseen varsin kattavat takuulausekkeet.246 R&W -ehdot 

käytännössä kattavatkin sellaiset ostajan kannalta olennaiset seikat, jotka tulevat ilmi due 

diligence -tarkastuksen myötä. Ehtoja käytetään myös tilanteessa, jossa myyjä kieltäytyy 

antamasta ostajalle kaupan kohteen tarkastusmahdollisuutta.247 

Esimerkkinä sopimuskäytännössä toistuvasta takuulausekkeesta on vahvistus siitä, että yhtiö 

on liiketoiminnassaan noudattanut lakeja ja viranomaisten vaatimuksia. Kyseiseen 

lausekkeeseen sisältyy usein vahvistus siitä, että yhtiöllä on kaikki sen liiketoiminnalle 

välttämättömät viranomais- ja muut luvat.248 Nähdäkseni tällainen sopimusehto takaa sen, että 

ostettavan yhtiön toiminnassa on noudatettu kilpailuoikeutta. Myyjä voi antaa myös erillisen 

vakuutuksen, että kilpailuoikeutta on noudatettu.249 Myyjä voi antaa takuun tai vakuutuksen 

myös vahingosta, joka aiheutuu siitä, että vireillä olevan oikeudenkäynnin tulos on ostajan 

kannalta negatiivinen.250 Tällainen takuu tai vakuutus voisi koskea vireillä olevaa 

hallintoprosessia kilpailuoikeuden rikkomisesta tai kilpailuoikeudellista 

vahingonkorvauskannetta. 

R&W -ehdon rikkominen lähtökohtaisesti perustaa myyjälle vahingonkorvausvelvollisuuden, 

sillä myyjä on vastuussa takuun tai vakuutuksen osalta virheen aiheuttamista vahingoista. R&W 

-ehtoon liittyy tavanomaisesti sanktiojärjestelmä, jota kutsutaan nimellä ”indemnification”, eli 

käytännössä vahingonkorvausvelvollisuus.251 Toisaalta myyjän pyrkimyksenä tavanomaisesti 

on, että se ei vastaa sellaisista kaupan kohteen ominaisuuksista, joita hän ei ole osapuolten 

välisessä sopimuksessa taannut tai vakuuttanut252, ellei kyse ole sellaisesta yllättävästä ja 

olennaisesta seikasta, joka ei ole tullut due diligence -tarkastuksessa ilmi, ja jonka on pitänyt 

olla myyjän tiedossa. 

Ostajan vedotessa R&W -ehtoon, sen ei tarvitse osoittaa myyjän tuottamusta, vaan riittää, että 

myyjä on antanut vakuutuksen jonkin seikan osalta ja kyseinen vakuutus on virheellinen.253 

 
246 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 84. 
247 Ibid, s. 82-83. 
248 Ibid, s. 89. 
249 Katramo ym. 2014, s. 372. 
250 Mäkelä 2011, s. 121. 
251 Kurkela 2013, s. 8. 
252 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 84. 
253 Katramo ym. 2014, s. 422. 
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Oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkökulma todistustaakan jakautumisesta koskien 

takuulausekkeita. Myyjän takuuta katsottaneen sopimusehtona, joka poistaa ostajan 

todistustaakan syy-yhteyden suhteen. Lisäksi takuulauseke luo automaattisesti oletuksen, että 

takuun kohteena oleva seikka on vaikuttanut kauppaan.254 

Vastuu R&W -ehdolla taatun tai vakuutetun seikan osalta on lähtökohtaisesti ehdoton. 

Vastuusta vapautumiseksi tai sen sovittelemiseksi ei voida tehokkaasti vedota siihen, että tietoa 

ei tosiasiassa ole ollut, tiedon ei ymmärretty olevan olennaista tai ettei tiedonantovelvollisuuden 

olemassaolosta taikka sen virheettömyysvaatimuksesta ole tiedetty.255 Takuu tai vakuutus 

voidaan kuitenkin antaa joko objektiivisena tai myyjän tiedon mukaan, ja jaottelulla on 

merkitystä korvauskynnyksen määrittelemisessä. Mikäli takuu tai vakuutus on annettu 

objektiivisena, korvausvastuu voi syntyä myyjälle riippumatta siitä, onko myyjä ollut 

kaupansolmimishetkellä tietoinen takuun tai vakuutuksen paikkansapitävyydestä tai olisiko 

myyjä edes voinut olla tietoinen siitä. Mikäli takuu tai vakuutus on annettu myyjän tiedon 

mukaan, ostajan tulee saadakseen korvausta osoittaa, että myyjä on ollut tietoinen takuun tai 

vakuutuksen paikkansapitämättömyydestä.256 

Ei ole aivan yksiselitteistä, miten R&W -ehdot vaikuttavat ostajan selonottovelvollisuuteen ja 

tarkastusvelvollisuuteen sekä vastuun jakautumiseen sopimuksen osapuolten välillä koskien 

ehdolla taattua tai vakuutettua elementtiä. On esitetty, ettei ostajan tarvitse tarkastaa sellaista 

seikkaa, jonka myyjä on nimenomaisesti taannut tai vakuuttanut.257 Hemmo on todennut, että 

myyjän kaupan kohteesta antamat täsmälliset tiedot tavanomaisesti kaventavat ostajan 

tarkastusvelvollisuutta, eikä tarkastusvelvollisuutta ole aihetta laajentaa velallisen antamien 

tietojen kontrollivelvollisuudeksi.258 Mikäli myyjä esimerkiksi takaa tai vakuuttaa 

sopimusehdolla, että myytävän yrityksen toiminnan puitteissa on toimittu kilpailuoikeuden 

mukaisesti eikä sitä kohtaan ole vireillä seuraamusmaksuesitystä tai kannetta 

kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta, ostajalla on oltava oikeus luottaa siihen, että 

kyseinen informaatio on paikkansa pitävä. 

 
254 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 89-90. 
255 Kurkela 2013, s. 14. 
256 Lisäksi sopimuksessa yleensä neuvotellaan se henkilöpiiri, joiden hallussa oleva tieto merkitsee myyjällä 
olevaa tietoa. Osapuolten tulisi sopia myös siitä, tuleeko kyseisten henkilöiden tosiasiassa tietää kyseinen seikka 
vai riittääkö se, että henkilöiden voidaan olettaa tienneen siitä tai heidän olisi pitänyt asemansa puolesta tietää 
se. Katramo ym. 2014, s. 365. 
257 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 90. 
258 Hemmo 2003 II, s. 160-161. 
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Ostajan suorittama kaupan kohteen ennakkotarkastus saattaa kuitenkin rajoittaa ostajan 

mahdollisuutta vedota myyjän takuihin ja vakuutuksiin. KL 20 §:n 1 momentti asettaa 

edellytyksen, että ostajan on oltava vilpittömässä mielessä sopimuksentekohetkellä. Ostaja ei 

voi kauppalain nojalla vedota sellaiseen takuuseen tai vakuutukseen, jonka ymmärsi olevan 

paikkansapitämätön kaupantekohetkellä. Mikäli ostaja tosiasiassa on ollut tietoinen 

myyjäyrityksen kilpailuoikeuden vastaisesta toiminnasta tai kilpailuoikeudellisista kanteista, 

takuu tai vakuutus ei lähtökohtaisesti sido. Myyjällä on kuitenkin todistustaakka ostajan 

vilpillisestä mielestä. Käytännössä myyjällä voi olla näyttövaikeuksia siitä, että ostaja on ollut 

vilpillisessä mielessä silloin, kun kauppa on tehty.259 Edellä esitetty koskenee myös tilannetta, 

jossa huolellisen ostajan olisi pitänyt päätellä, että taattu tai vakuutettu seikka ei pidäkään 

paikkaansa. 

Jos myyjä on erikseen kehottanut tarkastamaan takaamansa tai vakuuttamansa seikan, tilanne 

muuttuu tulkinnallisemmaksi. Nimenomainen kehotus saattaa neutralisoida myyjän antaman 

takuun tai vakuutuksen merkityksen, jolloin ostajalle aikaansaadaan tarkastusvelvollisuus 

kyseisen seikan osalta takuusta tai vakuutuksesta huolimatta.260 Mikäli ostaja on myyjän 

kehotuksesta huolimatta jättänyt tarkastamatta taatun tai vakuutetun seikan, ostaja vastannee 

seikan aiheuttamasta vahingosta. Edellytyksenä lienee, että myyjä on nimenomaisesti 

kiinnittänyt ostajan huomiota kyseiseen seikkaan. Erillinen kysymys on, tuleeko myyjän 

kiinnittää ostajan huomio nimenomaisesti myös kyseisestä seikasta mahdollisesti aiheutuviin 

seurauksiin. Nähdäkseni jo lain tuntemisen vaatimus johtaa siihen, että ostajan tulee tietää 

kilpailunrikkomisesta mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset. 

Mikäli myyjän toiminta on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta, ostajalla tulee olla oikeus 

korvaukseen taatun tai vakuutetun seikan aiheuttaman vahingon osalta, vaikka myyjä olisikin 

kehottanut tarkastamaan kyseisen seikan ennen kaupan toteutumista. Sama pätee tilanteessa, 

jossa myyjän toiminta on ollut kunnianvastaista ja arvotonta tai muutoin vilpillistä. Myyjän 

menetellessä näin, ostaja ei vastaa kaupan kohteen virheestä, vaikka olisikin laiminlyönyt 

tarkastusvelvollisuutensa tai tarkastuksesta huolimatta ei ole havainnut virhettä vaikka se olisi 

pitänyt havaita. Tällainen tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun myyjä on 

tarkoituksellisesti salannut kilpailuoikeuden rikkomisen. 

 
259 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 90-91. 
260 Ibid, s. 90-91. 
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Kokoavasti myyjä on vastuussa R&W -ehdon nojalla vain sellaisesta ostajan kannalta 

olennaisesta tiedosta, jonka ostaja haluaa takuun tai vakuutuksen suoja-alaan ja jonka myyjä on 

nimenomaisesti ehdolla taannut tai vakuuttanut. R&W -ehto ei sulje pois myyjän tai ostajan 

vastuuta siitä, että kaupan kohdetta koskevat kaikki olennaiset tiedot on annettu ja että kaikki 

annetut tiedot ovat paikkaansa pitäviä. Se ei myöskään poista vastuuta siitä, ettei mitään ole 

salattu tai kuvattu siten, että annetuista tiedoista syntyy väärä tai harhaanjohtaja kuva 

yrityksestä.261 R&W -ehto annetaankin jonkin ostajan nimenomaisesti vaatiman seikan osalta, 

eikä vastuuta voida perustaa kaikkeen myyjän antamaan tietoon ilman siitä erikseen sopimista. 

4.4.2 Erityinen korvausvastuulauseke ja indemnity -ehto 

R&W -ehtoihin liittyvän virhevastuun lisäksi osapuolet voivat ottaa yrityskauppasopimukseen 

erityisen korvausvastuulausekkeen (englanninkielinen termi specific indemnity). Erityinen 

korvausvastuulauseke on tarpeellinen, jos osapuolet haluavat sopia jostain kaupan kohteeseen 

liittyvästä seikasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista erikseen.262 Tämä 

aktualisoituu etenkin tilanteessa, jossa due diligence -prosessissa käy ilmi jokin epävarma 

seikka. Tällainen epävarma seikka voi olla esimerkiksi kilpailuoikeudellista seuraamusmaksua 

tai vahingonkorvausta koskeva oikeudenkäynti. Kyseisen seikan realisoituessa on ilmeistä, että 

ostajalle aiheutuu siitä vahinkoa. 

Ostaja halunnee varmistaa, että myyjän korvausvelvollisuus koskee tätä epävarmaa seikkaa. 

Muussa tapauksessa kyseessä olisi myyjän ja ostajan tieto, joka ei siis olisi korvausvastuun 

alaista suoraan kauppalain soveltamisen perusteella. Pääsääntöhän on, että ostaja ei voi vedota 

virheenä seikkaan, jonka on havainnut tai joka olisi pitänyt havaita kaupan kohteen 

tarkastamisessa. Korvausvastuulausekkeen tarkoitus on siis saattaa tietystä epävarmasta 

seikasta mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuva vahinko myyjän korvausvelvollisuuden piiriin. 

Indemnity -nimellä kulkeva ehto toimii jokseenkin samansisältöisesti kuten edellä käsitelty 

korvausvastuulauseke. Indemnity -ehto on melko yleisesti käytetty sopimusoikeudellinen 

instrumentti elinkeinoelämän sopimuksissa. Kyseessä on sopimusoikeudellinen väline, jolla 

yritys voi hallita esimerkiksi yrityskaupasta aiheutuvia riskejä, muun muassa 

kilpailuoikeudellisia vastuita. Ehdolla sopimuksen osapuolet varautuvat tilanteeseen, jossa 

 
261 Kurkela 2013, s. 14. 
262 Katramo ym. 2014, s. 372. 
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jokin sopimussuhteeseen nähden kolmas osapuoli esittää vaatimuksia ostajalle kaupan 

kohteesta kaupanteon jälkeen.263  

Indemnity -ehdon tarkoituksena on vahvistaa, kumpi sopimussuhteen osapuolista on vastuussa 

kolmannen tahon mahdollisesti esittämästä korvausvaateesta. Ehdon mukaan vastuun kantava 

osapuoli sitoutuu suorittamaan sopimussuhteen toiselle osapuolelle hyvityksen siitä, mitä tämä 

on joutunut suorittamaan korvausvaateen esittäneelle kolmannelle taholle. Ehtoa laadittaessa 

osapuolten on syytä sopia hyvitysvelvollisuuden mahdollisesta enimmäismäärästä tai siitä, että 

hyvitysvelvollisuus on rajaton. Samalla on hyvä sopia siitä, kattaako ehto ostajalle 

mahdollisesti syntyneen korkovastuun ja oikeudenkäynti- ynnä muut kulut.264 

Instrumentti on käyttökelpoinen tilanteessa, jossa ostaja arvioi, että myyjän suoritushäiriö voi 

aiheuttaa ostajalle vastuun sopimussuhteeseen nähden kolmatta osapuolta kohtaan.265 Edellä 

kuvattu tilanne voi syntyä, mikäli yrityskaupan jälkeen ostajaa kohtaan esitetään 

seuraamusmaksu- tai vahingonkorvausvaade kilpailuoikeuden rikkomisesta. Tällaisen tilanteen 

varalta osapuolet voivat sopia, että myyjän tulee hyvittää kilpailunrikkomuksesta ostajalle 

kolmannen vaateesta seurannut vahinko. Tällöin myyjän tulee hyvittää ostajalle sen verran, 

mitä ostaja on joutunut kolmannelle osapuolelle suorittamaan. Käytännössä siis yrityskaupassa 

myyjä voi sopia vastuun ottamisesta mahdollisesti myöhemmin realisoituvasta 

kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneista taloudellisista vaatimuksista. 

4.4.3 Vakuutus, erityisesti M&A -vakuutus 

Erilaiset vakuutukset ovat tunnettuja riskinhallintakeinoja.266 Vakuutuksella riski siirretään 

vakuutusehtojen rajoissa sopimuksella vakuutusyhtiölle. Vastuuvakuutus on yksi vakuutuksen 

lajeista, jolla annetaan suojaa vakuutuksenottajalle mahdollisen vahingonkorvausvastuun 

varalta. On kuitenkin huomioitava, että vastuuvakuutus ei kata kaikkia tilanteita. 

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata esimerkiksi yrityksen maineen tai liikesuhteiden 

menetystä, yrityksen tuloksen taikka osakkeiden arvon romahtamista.267 Lähtökohtana 

vastuuvakuutuksissa on, vakuutusehdoista riippuen, ettei niistä korvata varallisuusvahinkoja.268 

Ostettavan yhtiön liiketoiminnassa toteutettu kilpailunrikkomus ja siitä mahdollisesti seuraava 

 
263 Hemmo 2007 I, s. 4-5. 
264 Ibid, s. 5-6. 
265 Ibid, s. 11. 
266 Kurkela 2014, s. 5 ja 15. 
267 Lintumaa 2004, s. 410-411. 
268 Strömberg 2004, s. 440. 
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seuraamusmaksu ja vahingonkorvaus ovat yhtiölle aiheutuvia varallisuusvahinkoja, joten 

vastuuvakuutus lienee harvoin käyttökelpoinen ratkaisu yhtiölle riskinhallintakeinoksi 

kyseisistä vahingoista suojautumista varten. 

Vakuutusyhtiöt tarjoavat varallisuusvastuuvakuutuksia, joilla korvataan vakuutuksenottajan 

toiselle aiheuttamat puhtaat taloudelliset vahingot. Varallisuusvastuuvakuutuksiin 

tavanomaisesti liittyy rajoitusehtoja, joiden mukaan vakuutuksen ulkopuolelle suljetaan 

tahallisesti tai törkeän huolimattomasti aiheutetut teot sekä rajoitusehdot, jotka koskevat 

fuusiota, yrityskauppaa tai liiketoiminnan ostamista.269 Korvauksen edellytykseksi on voitu 

asettaa myös se, ettei vahinko ole aiheutunut lakien ja määräysten rikkomisesta sekä 

edellytyksenä voi olla vilpittömän mielen toteaminen korvauksen perusteena olevista 

seikoista.270 Varallisuusvastuuvakuutuksen tarjoama suoja on rajallinen ja yhtiöllä tuskin on 

kovin suuria mahdollisuuksia vakuuttautua kilpailuoikeudellista vastuuta vastaan. Lisäksi 

yrityskauppatilanteissa rajoitusehdon seurauksena varallisuusvastuuvakuutuksesta ei 

välttämättä korvata liiketoiminnan ostamisen seurauksena aiheutuvaa vahinkoa.  

R&W -ehtoihin liittyy läheisesti M&A -nimellä tunnettu vakuutus (Warranties & Indemnities 

Insurance, W&I Insurance). Lähtökohta on, että yrityskaupan osapuolet kantavat riskin 

yrityskaupassa kaupanteon jälkeen ilmenevistä vahingoista, usein kauppakirjassa sovitun 

enimmäisajan, mahdollisesti jo tunnistetuista tai myöhemmin ilmenevistä 

vahingonkorvauksista R&W  -ehtojen rikkomiseen liittyen. Esimerkkinä tällaisesta 

myöhemmin kaupanteon jälkeen ilmenevästä riskistä voi olla myöhemmin realisoituva 

kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu tai vahingonkorvaus. 

M&A -vakuutuksen tarjoava yrityskauppaan nähden kolmas osapuoli, eli vakuutusyhtiö, voi 

korvata ostajalle R&W -ehdon rikkomisesta aiheutuneet vahingot.271 Ostajaa suojaa 

kilpailuoikeudelliselta vastuulta vakuutusyhtiön ostajalle suorittama korvaus myyjän R&W -

ehdon rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Tällöin ostajan vaateet tulee esittää M&A -

vakuutuksen tarjoavalle vakuutusyhtiölle, jolloin myyjä ei joudu takautuvasti huolehtimaan tai 

 
269 Strömberg 2004, s. 461-462. 
270 LähiTapiolan vastuuvakuutusten yhteisissä ehdoissa on rajoitusehto 4.11, jonka mukaan 
”Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannusta, joka on aiheutunut lakien, asetusten tai 
viranomaisten määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutettu on tiennyt tai hänen olisi 
pitänyt tietää”. 
271 AIG, https://www.aig.co.uk/content/dam/aig/emea/united-kingdom/documents/mergers-and-
acquisitions/warranty-and-indemity-information-sheet.pdf. 
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kantamaan riskiä liittyen vakuutettuun yrityskauppaan. Tältä osin myyjää suojaa myös 

kilpailuoikeuden vanhentumissäännökset, jotka tosin ovat ajallisesti melko pitkiä.272  

M&A -vakuutus ei kuitenkaan korvaa kaikissa tilanteissa. Riippuen sopimusehdoista, vakuutus 

ei lähtökohtaisesti korvaa esimerkiksi petollista menettelyä tai tahallista laiminlyöntiä. Lisäksi 

ympäristöä ja veroasioita koskevat vakuutukset suljetaan usein M&A -vakuutuksen 

ulkopuolelle.273 Nähdäkseni kilpailuoikeuden rikkomiset lienevät sellaisia asioita, jotka on 

voitu sulkea M&A -vakuutuksen ulkopuolelle. Siten vakuutus tuskin ainakaan kaikissa 

tilanteissa on käytettävissä kilpailuoikeuden rikkomisiin liittyvissä vahingonkorvausvaateissa. 

Lisäksi on huomionarvoista, että vakuutus on kallis, mikä myös osaltaan rajoittaa vakuutuksen 

käytettävyyttä.274 

4.4.4 Etukäteisehto, erityisesti bring down - ja MAC 

Usein yrityskaupan täytäntöönpano siirretään tapahtuvaksi myöhempänä ajankohtana kaupan 

allekirjoitushetkestä. Täytäntöönpanon edellytyksenä saattaa olla tietyn toimen loppuun 

saattaminen, esimerkiksi kaupan kohteen tarkastuksessa esiin tulleiden puutteiden korjaaminen. 

Mahdollisten riskien varalta ostaja saattaa vaatia tietyn etukäteisehdon kirjaamista 

kauppasopimukseen, jonka toteutuminen on kaupan täytäntöönpanon edellytys.275 

Etukäteisehdolla voi olla läheinen liityntä R&W -ehtoihin. Tällainen etukäteisehto voi ilmetä 

kauppakirjassa esimerkiksi seuraavasti: ”Myyjien vakuutuksia ei ole rikottu ja ne ovat edelleen 

totuudenmukaisia ja oikeita täytäntöönpanopäivänä, minkä myyjät vakuuttavat  todeksi 

kirjallisesti täytäntöönpanon yhteydessä allekirjoitettavassa täytäntöönpanomuistiossa.”276 

Etukäteisehdolla myyjä vakuuttaa R&W -ehtojen paikkansa pitävyyden sekä kauppakirjan 

allekirjoitushetkellä että kaupan täytäntöönpanossa. Tällä ehdolla on merkitystä etenkin 

tilanteessa, jossa kauppakirjan allekirjoitushetken ja kaupan täytäntöönpanon välillä on pitkä 

aika ja kohdeyhtiön tarkoituksena on jatkaa liiketoimintaansa kyseisen ajan. 

Mikäli etukäteisehdon täyttyminen on osapuolista riippumaton, on ilmeinen riski, ettei ehto 

täyty ollenkaan tai ainakaan kohtuullisen ajan kuluessa osapuolten näkökulmasta. Tämän 

 
272 KilpL:n 19 §:ssä säädetään seuraamusmaksun vanhentumisajoista, jotka ovat viisi ja kymmenen vuotta. 
KilpVahL:n 10 §:ssä säädetään viiden, kymmenen ja yhden vuoden vanhentumisajoista.  
273 London, https://www.latham.london/2019/12/wi-insurance-exclusions-and-solutions-for-private-equity/. 
274 Michelmores, https://www.michelmores.com/news-views/news/introduction-warranty-and-indemnity-
insurance. M&A -vakuutuksen hinta esimerkiksi Isossa-Britanniassa on noin yhden prosentin kauppahinnasta. 
275 Katramo ym. 2014, s. 361. 
276 Ibid, s. 362. 
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varalle ehdon täyttymiselle voidaan sopia takaraja. Mikäli tähän määräpäivään mennessä ehto 

ei ole toteutunut, osapuolet voivat purkaa sopimuksen ja palata sopimusneuvotteluihin tai 

luopua kaupan toteuttamisesta. Etukäteisehdon toteutuminen saattaa jäädä täyttymättä myös 

sopimuksen osapuolen toimien tai toimimatta jättämisen seurauksena. Tämän varalta osapuolet 

voivat sopia sopimussakosta, mikäli ehto jää osapuolesta johtuvasta syytä toteutumatta.277 

Englanninkielinen termi edellä kuvatulle etukäteisehdolle on bring down -ehto, jolla on 

läheinen liityntä R&W -ehtoon.278 Kauppasopimukseen voidaan kirjata myös MAC (material 

adverse change) -niminen etukäteisehto.279 Kyseisellä ehdolla viitataan sellaiseen muutokseen 

tai tapahtumaan taikka todennäköisesti odotettavaan muutokseen tai tapahtumaan, joka 

olennaisesti muuttaa liiketoimintaa. Tarkoitettu muutos tai tapahtuma viittaa nimenomaisesti 

R&W -ehdoissa tapahtuvaan olennaiseen muutokseen. Ehdolla myyjä vakuuttaa, että R&W -

ehdot pitävät paikkansa myös kaupan täytäntöönpanossa tai ainakaan R&W -ehdolla taatussa 

tai vakuutetussa seikassa ei ole tapahtunut olennaista muutosta kyseiseen ajankohtaan 

mennessä.280 

Edellä kuvat ehdot vaikuttavat siis kauppakirjan allekirjoitushetken ja kaupan täytäntöönpanon 

välisenä aikana. Ehdot ovat merkityksellisiä etenkin sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kyseinen 

aikaväli on pitkä. Ehdoilla suojaudutaan sitä vastaan, että ennen yrityskauppasopimuksen 

allekirjoittamista myyjäyhtiön toiminnassa toteutettu kilpailunrikkomus käy ilmi vasta 

yrityskaupan allekirjoitushetken ja täytäntöönpanon välisenä aikana. Ostaja voi suojautua 

etukäteisehdoilla myös siltä, että myyjä toteuttaa kilpailuoikeuden rikkomisia kyseisellä 

ajanjaksolla, jotka sitten myöhemmässä vaiheessa voisivat realisoitua pitkänkin ajanjakson 

jälkeen kaupan täytäntöönpanosta seuraamusmaksun määräämisen tai kilpailuoikeudellisen 

vahingonkorvauksen muodossa. 

 
277 Katramo ym. 2014, a. 362. 
278 Lewis, https://www.morganlewis.com/-/media/files/publication/presentation/webinar/2018/ma-academy-
2018/representations-warranties-why-do-they-matter-
27nov18.ashx?la=en&hash=68A0D3CA88E0A0F34AC262025BE85BFECF2235A9, dia 6. 
279 MAC voi kuulua seuraavasti: “Any change, effect, event, occurrence, circumstance, condition, state of facts or 
development that is or [would/could] reasonably be expected to be, individually or in the aggregate, materially 
adverse to the Business or the assets, liabilities, properties or condition of the Company Entities”. Lewis, 
https://www.morganlewis.com/-/media/files/publication/presentation/webinar/2018/ma-academy-
2018/representations-warranties-why-do-they-matter-
27nov18.ashx?la=en&hash=68A0D3CA88E0A0F34AC262025BE85BFECF2235A9, dia 13. 
280 DLA Piper, https://www.theventurealley.com/2010/07/understanding-the-bring-down-condition-in-public-
company-mergers/. 
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4.4.5 Vastuunrajoitusehto 

Vastuunrajoitusehto mahdollistaa sen, että sopimusosapuolet voivat hallita sopimusvastuutaan 

tahdonvaltaisesta oikeudesta poikkeavasti etenkin tilanteessa, jossa tahdonvaltainen oikeus 

jakaa osapuolten sopimusvastuuta epätarkoituksenmukaisella tavalla. Vastuunrajoitusehdolla 

rajataan tavanomaisesti sopimusvelallisen suoritusvelvollisuutta. Tavallinen 

vastuunrajoitusehtojen käyttötilanne on se, että vastuu välillisten vahinkojen korvaamisesta 

suljetaan korvausvelvollisuuden ulkopuolelle.281 Vastuunrajoitus tässä perinteisessä 

tarkoituksessa ei suojaa ostajaa kilpailuoikeudelliselta vastuulta. 

Tietyissä tilanteissa vastuunrajoitusehdot eivät kuitenkaan sido. Mikäli suoritusvelvollisen 

korvausvelvollisuudesta on säädetty pakottavin säädöksin, vastuuta ei voi ehdoin rajoittaa. 

Vaikka pakottavia säädöksiä ei kyseisen vastuunrajoitusehdon kohteena olevassa tilanteessa 

olisikaan, vastuunrajoitusehdot voidaan katsoa sitomattomaksi OikTL 36 §:n 

kohtuullistamissäännön perusteella. Lisäksi kansainvälisesti tunnetun periaatteen ja kansallisen 

oikeuskäytännön mukaan vastuunrajoitusehto ei sido, mikäli suoritusvelvollinen on 

syyllistynyt tahalliseen tai törkeän huolimattomaan sopimusrikkomukseen.282 

Oikeuskäytännössä törkeän huolimattomuuden raja on kuitenkin asetettu melko korkealle 

etenkin elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa, eikä raja kovin helposti ole ylittynyt.283 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kilpailun rajoittaminen merkitsee lähtökohtaisesti 

vähintäänkin törkeän huolimatonta menettelyä.284 Mikäli myyjä on rajoittanut vastuutaan 

kilpailuoikeuden rikkomisesta suhteessa ostajaan, tällainen ehto voidaan katsoa kohtuuttomaksi 

tai myyjän sopimusrikkomus tahalliseksi tai törkeän huolimattomaksi, jolloin 

vastuunrajoitusehto ei sido ostajaa. Tässäkään tarkoituksessa vastuunrajoitusehto ei 

varsinaisesti toimi ostajan riskinhallintakeinona kilpailuoikeudelliselta vastuulta 

suojautumiseen, sillä kyseessä on myyjän intressissä asetettu sopimusehto. Vaikka 

tavanomaisesti suoritusvelvollinen, eli tässä tapauksessa myyjä, pyrkii rajoittamaan vastuutaan 

vastuunrajoitusehdolla, nähdäkseni myös ostaja voi käyttää ehtoa rajoittaakseen joutumistaan 

 
281 Vastuunrajoitusehtoja on monenlaisia, ja niillä voidaan muun muassa määrätä korvattavalle summalle tietty 
yläraja ja laajentaa vastuusta vapauttavien suoritusesteiden määritelmiä. Hemmo 2005, 321. Annola ym. 2014, 
päivittyvä verkkojulkaisu, luvun IV.13 jakso Korvattavat vahingot, kohta Välittömän ja välillisen vahingon erottelu, 
Vastuunrajoitusehdot. 
282 Hemmo 2004, s. 26-27. Hemmo 2005, s. 322-323. Norros 2015, s. 11. 
283 Hemmo 2005, s. 323. Ks. esim. KKO 1995:71 ja KKO 2001:17. 
284 Aine 2016, s. 577. 
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kilpailuoikeudelliseen vastuuseen suhteessa myyjään. Tosin tätä tarkoitusta palvelee paremmin 

myyjän antama takuu tai vakuutus. 

Osapuolten on otettava huomioon myös vahingonkärsijän oikeus täyteen korvaukseen 

kilpailunrajoituksen aiheuttamasta vahingosta.285 Selkeänä lähtökohtana on pidetty, että 

yksittäinen toimija ei voi rajoittaa ennalta sopimusehdoin vahingonkorvausvastuutaan 

kilpailunrajoitusten yhteydessä.286 Unionin tuomioistuimen käytännön mukaan 

vahingonkärsijällä on laaja oikeus vahingonkorvaukseen, jota kansallinen oikeus ei saa 

loukata.287 Vastuunrajoitusehdolla ei voida siis rajoittaa kilpailunrajoituksesta vahinkoa 

kärsineen oikeutta kilpailunrikkomuksesta mahdollisesti tuomittavaan vahingonkorvaukseen. 

Tällöin ehto voi sitoa vain sopijapuolten välillä muodostaen sopimusvelkojalle 

takautumisoikeuden suhteessa sopimusvelalliseen. 

4.4.6 Purkuehto 

Sopimukseen voidaan kirjata ehto, jonka mukaan tietty myöhempi seikasto oikeuttaa 

sopimuksen purkuun. Ehdossa määritellään edellytykset, jolloin purkaminen tulee 

kysymykseen. Tällöin ei edellytetä sopimusrikkomuksen olennaisuuden kriteerin täyttymistä, 

joka yleensä vaaditaan sopimuksen purkutilanteissa.288 Purkamisen johdosta sopimus päättyy 

heti.289 Ehtoon voidaan lisätä aikamääre, jonka sisällä epävarman tapahtuman pitäisi toteutua. 

Aikamääre voisi liittyä esimerkiksi tiettyyn määräaikaan, johon mennessä 

seuraamusmaksuesitys on esitettävä tai kanne kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta on 

nostettava. On huomioitava, että tällaiset toimenpiteet on tietyissä tapauksissa tehtävissä 

hyvinkin pitkän ajan kuluttua kilpailuoikeuden vanhentumissäännöksistä johtuen. 

En näe estettä sille, että sopimusosapuolilla olisi mahdollisuus ottaa 

yrityskauppasopimukseensa ehto, jonka mukaan myöhemmin realisoituva 

kilpailuoikeudellinen vastuu johtaa kaupan purkamiseen. Ennakkotarkastuksen myötä 

ostettavasta liiketoiminnasta voi paljastua riski siitä, että viranomainen katsoo luovuttajan 

toimineen kilpailulainsäädännön vastaisesti. Toinen esimerkki tilanteesta voi olla se, että 

 
285 Vastuunrajoitusehdot ovat vahingonkärsijään nähden tehottomia sekä kilpailulakia edeltävän 
kilpailunrajoituslain hallituksen esityksen että sopimus- ja velvoiteoikeuden yleisten oppien perusteella. Aine 
2016, s. 575. Ks. myös Hemmo 2006, s. 1148.  
286 Aine 2016, s. 575-576. 
287 C-435/18, kohta 30. Kalliokoski 2020, s. 625. 
288 Hemmo 2003 II, s. 370-371. 
289 Hoppu ja Hoppu 2016, s. 174. 
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ostajalle selviää tarkastuksen myötä, että myyjäyritystä vastaan on vireillä Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys tai kilpailuoikeudellinen vahingonkorvauskanne. 

Eri kysymys on, suostuuko myyjä tällaiseen ehtoon tai katsooko ostaja sen aiheelliseksi, mikäli 

minkäänlaisia viitteitä mahdollisesta kilpailunrikkomisesta ei ole. Lisäksi huomioon tulee ottaa 

kaupan purun raskaus osapuolten näkökulmasta, kuten esitetty kohdassa 4.3.3.290 Purkavan 

ehdon käyttö sopimuksessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen kaikissa tilanteissa. 

4.4.7 Sopimussakko 

Sopimussakkoa voidaan käyttää erityyppisten sopimusrikkomusten seurauksena. Se on 

sopijapuolten etukäteen vahvistama ehto, jonka mukaan tietyt sopimusrikkomukset perustavat 

velvollisuuden suorittaa sopimussakko. Velvollisuus suorittaa sopimussakko ei edellytä, että 

vahinkoa on tosiasiassa aiheutunut eikä suoritusvelvollinen voi vapautua siitä vaikka olisi 

menetellyt huolellisesti. Riittävää on, että tiettyä sopimukseen kirjattua velvoitetta on rikottu. 

Sopimussakon etuna sopimusvelkojan kannalta on se, ettei velkojan tarvitse näyttää toteen 

kärsimäänsä vahingon määrää, toisin kuin vahingonkorvauksessa. Sopimussakkoa 

käytetäänkin esimerkiksi tilanteissa, jolloin tavoitteena on painostaa sopimusvelallista 

asianmukaiseen suoritukseen tai negatiivisen velvoitteen noudattamiseen taikka tilanteessa, 

jossa sopimusvelkojan voi olla vaikea näyttää vahinko toteen.291 

Sinänsä en näkisi estettä sille, etteikö yrityskaupassa voitaisi sopia sopimussakosta, jonka 

suorittamisen edellytyksenä olisi kilpailuoikeudellisen vastuun realisoituminen joko julkis- tai 

yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon muodossa. Sopimussakkoa tavanomaisesti kuitenkin 

käytetään tilanteessa, joissa vahingon toteennäyttäminen saattaa olla vaikeaa. Vahingonkärsijän 

kohdistaessa vahingonkorvausvaatimuksen kilpailuoikeuden rikkomisesta liiketoiminnan 

luovutuksensaajaan, ostajan ei tosin liene vaikeaa näyttää sille aiheutunut vahinko toteen sen ja 

myyjän välisessä suhteessa. Mikäli ostajalle tuomitaan kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus, 

ostajalle realisoitunut vahinko myyjäyhtiön kilpailurikkomuksesta on selkeä. Sama koskee 

tilannetta, jossa liiketoiminnan ostajalle on määrätty suoritettavaksi hallinnollinen 

seuraamusmaksu kilpailuoikeuden rikkomisesta. Toisaalta sopimussakko tuo etua ostajalle siitä 

näkökulmasta, että kilpailunrajoituksesta aiheutunut mainehaitta ja mahdollinen liikevaihdon 

väheneminen voivat olla vaikeasti näytettäviä vahinkoja.  

 
290 Ks. tarkemmin purun raskaudesta Kurkela 2013, s. 10. 
291 Hemmo 2003 II, s. 336-338. Hemmo 2013, s. 60-61. 
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Sopimussakko voidaan kirjata sopimukseen kiinteämääräiseksi.292 Ostajan voi olla hankala 

määrittää, mikä olisi tarpeellinen määrä sopimussakolle, kun kyseessä on 

kilpailunrikkomuksesta aiheutuva vahinko. Ostajan onkin syytä varoa kirjaamasta 

sopimussakkoa tavalla, joka tekee sopimussakosta yksinomaisen korvauksen mahdollisesta 

kilpailuvahingosta aiheutuvasta vahingosta.293 Voi olla tarpeen, että ostaja pidättää itselleen 

oikeuden vahingonkorvaukseen sopimussakon ylittävältä määrältä, mikäli aiheutunut vahinko 

tosiasiassa ylittää sopimussakkona suoritettavan määrän. 

Seuraavaksi käsittelen ostajan vastuuta suhteessa tahoon, johon kilpailunrikkomuksesta 

aiheutunut vahinko kohdistuu ja jolla on oikeus nostaa yleisissä tuomioistuimissa 

kilpailuoikeudellinen vahingonkorvauskanne. Ensin käsittelen tilannetta, jossa liiketoiminnan 

luovutuksensaaja on hankkinut kilpailunrikkomukseen osallistuneen liiketoiminnan 

vilpittömässä mielessä. Toiseksi käsittelen tilannetta, jossa liiketoiminnan luovuttaja ja 

luovutuksensaaja ovat keskinäisellä järjestelyllään pyrkineet häivyttämään 

kilpailuoikeudellisen vastuun. 

5. Ostajan vastuu suhteessa vahingonkärsijään 

5.1 Ostaja vilpittömässä mielessä suhteessa myyjään 

5.1.1 Kaupan kohteen ennakkotarkastus 

Vilpittömässä mielessä olevan ostajan selonottovelvollisuus tiivistyy edellä 3 luvussa ja 

jäljempänä esitetyn tavoin siihen, olisiko tämän pitänyt tietää myyjän kilpailuoikeudellisista 

rikkomuksista. 

Ostaja täyttää selonottovelvollisuutensa yrityskaupoissa tavanomaisesti due diligence -nimellä 

kulkevalla ennakkotarkastuksella, jolla tarkoitetaan sananmukaisesti käännettynä 

”asianmukaista huolellisuutta”. Due diligence on yleismääritelmä niille kaikille tutkimuksille, 

selvitykselle ja analyyseille, joita yrityskaupan osapuolet (lähtökohtaisesti ostaja) haluavat 

suorittaa tai suorituttaa yrityskauppaan liittyvää tiedontarvetta ja päätöksentekoa varten.294 

Prosessi kohdistuu monelle eri osa-alueelle ja sen tarkoituksena on varmistaa ostokohteen ja 

sen riskeihin liittyvä hallinta. Tarkastus voidaan kohdistaa esimeriksi kilpailuoikeudellisiin 

olosuhteisiin, kuten mahdollisiin kartelliriskeihin.295 Tarkastus kohdistuu tavanomaisesti myös 

 
292 Hemmo 2003 II, s. 338. 
293 Katramo ym. 2014, s. 348. 
294 Harsu 2004, s. 56-57. Kurkela 2013, s. 6. Katramo ym. 2014, s. 50-51. 
295 Immonen 2018, s. 48. 
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yhtiössä käytyihin, vireillä oleviin ja uhkaaviin oikeusprosesseihin.296 Tällainen voisi olla 

esimerkiksi vireillä oleva Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys tai kanne 

kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta.  

Kuten edellä todettu, kauppalaista ei seuraa velvoitetta kaupan kohteen ennakkotarkastukseen, 

eikä due diligence -prosessista säädetä lainsäädännössä.297 Tästä huolimatta 

ennakkotarkastuksen suorittamisesta on syntynyt vakiintuneen sopimuskäytännön mukainen 

tapa etenkin merkittävimmissä yrityskaupoissa. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että due 

diligence -tarkastuksesta on muodostunut etenkin kansainvälisessä katsannossa osa 

kauppatapaa.298 

Kysymys, kuinka laajasti ostajan on suoritettava tarkastus vapautuakseen 

kilpailuoikeudellisesta vastuusta suhteessa kolmanteen tahoon, on jossain määrin avoin ja 

tulkinnanvarainen. Lähtökohtaisesti sopimusoikeudessa ostajan tarkastuksen laajuutta rajoittaa 

se, että myyjä on antanut kaupan kohteesta täsmällisiä tietoja299, esimerkiksi myyjän takuut ja 

vakuutukset. Myyjän tarkastuskehotuksen ollessa yleinen, ostajan tarkastuksen laajuus on 

vaikeammin määriteltävissä. Selvää lienee, mikäli myyjä on todennut antamiensa tietojen 

olevan epävarmoja, ostajan tarkastus ulottuu näihin seikkoihin.  

Tarkastuksen huolellisuudelta vaadittavaan tasoon ja laajuuteen vaikuttaa lisäksi osapuolten 

välinen luottamussuhde, ostajan yleinen asema ja asiantuntemus, tarkastuksen toteuttamisen 

helppous tai vaikeus sekä virheiden todennäköisyys.300 Osapuolten luottamussuhteen 

arvioinnissa voidaan lähteä yleisten siviilioikeudellisten periaatteiden, kuten vilpittömän 

mielen vaatimuksen ja lojaliteettivelvollisuuden asettamista lähtökohdista. Kuten esitetty, 

ostajan selonottovelvollisuus ei pääsääntöisesti ulotu myyjän vilpillisessä mielessä antamiin 

seikkoihin, mikäli ostaja on näiden seikkojen osalta vilpittömässä mielessä. Jos näiden 

seikkojen paikkansa pitämättömyydestä syntyy perusteltu epäilys, ostajan ei välttämättä enää 

 
296 Mäkelä 2011, s. 121. 
297 Wuolijoki on esittänyt, että due diligence -prosessi ilmentää caveat emptor -periaatetta. Ostajan tulee 
prosessissa arvioida, mitä tietoja tarvitsee yrityskaupan kohteesta ja myyjän on vastattava rehellisesti ostajan 
esittämiin kysymyksiin. Wuolijoki 2009, s. 93. Näkökanta on mielenkiintoinen, koska lähtökohtana 
tavanomaisesti on, että yrityskaupan virhevastuuseen sovelletaan kauppalakia. Caveat emptor -periaate taas 
ilmaistaan velkakirjalaissa. Mähönen ja Villa ovatkin lähteneet siitä, että ostajan ennakkotarkastuksen 
suorittaminen perustuu kauppalakiin. Mähönen ja Villa 2009, s. 537. 
298 Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 83. 
299 Hemmo 2003 II, s. 160-161. 
300 Ämmälä 1993, s. 106. Hakoranta ja Lindholm 1997, s. 91. 
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voida katsoa olevan vilpittömässä mielessä, jolloin ostajan on syytä laajentaa tarkastuksensa 

kattamaan kyseiset seikat. 

Liikesopimusten osapuolten katsotaan olevan siinä määrin ammattimaisia ja tasavertaisia, että 

osapuolten tulee ottaa selkoa kyseisen liiketoiminnan alaan kuuluvista seikoista, kuten oman 

alansa yleisistä sopimusehdoista, kauppatavasta ja sellaisista erityisistä seikoista, joilla 

yritykset markkinoivat itseään.301 Toisaalta huolellisuusvaatimuksen tulee kohdistua 

ankarammin siihen osapuoleen, joka toimii ammatissaan tai on muutoin asiantuntija, verrattuna 

sellaiseen sopijapuoleen, joka tekee satunnaisemmin kauppoja.302 Vaikka liikesopimuksen 

osapuolten katsotaan useimmiten olevan ammattimaisuutensa ja asiantuntijuutensa vuoksi yhtä 

vahvassa asemassa, osapuolet eivät välttämättä ole tiedollisesti samassa asemassa. Kuten 

todettu, myyjä on yleensä tiedollisesti vahvemmassa asemassa verrattuna ostajaan, jolloin 

ostajan selonottovelvollisuuden taso on matalampi. Toisaalta jos myyjänä on pieni yritys tai 

alalle vasta tullut yritys ja ostajana on suuryritys tai alalla pitkään ollut yritys, ostajan 

selonottovelvollisuuden tasoa on syytä nostaa. Vastakkaisessa tilanteessa taas ostajan 

selonottovelvollisuuden taso on matalampi. 

Lehtinen on käsitellyt kansainvälisen kaupan liikesopimusten yhteydessä asiantuntemuksen 

vaikutusta selonottovelvolliseen. Asiantuntijan tiedollinen lähtötaso on korkeampi verrattuna 

ei-asiantuntevaan henkilöön, mikä johtaa siihen, että asiantuntijan vilpittömän mielen 

täyttymisedellytykset ovat korkeammat verrattuna ei-asiantuntijaan. Lisäksi on huomioitava, 

että liikesopimuksissa sopimuskumppanin käyttäessä asianajajaa sopimuskumppanin 

asiantuntemattomuus poistuu.303 Yrityskaupan osapuolet tavanomaisesti käyttävät apunaan 

juristia ainakin merkittävimmissä yrityskaupoissa. Voidaan katsoa, että yrityskaupassa 

vaatimus ostajan asiantuntemukselle asetetaan melko korkealle. 

Due diligence -tarkastuksen suorittamisen sisältöä ja laajuutta on tarkasteltu myös 

arvopaperimarkkinaoikeudellisessa kontekstissa. Näistä tulkinnoista voitaisiin saada tulkinta-

apua myös yrityskauppaliitäntäisiin kaupan kohteen tarkastuksiin, vaikka kyseisissä 

käytännöissä onkin eroavaisuuksia, minkä johdosta tulkintani on varauksellinen.304 Due 

 
301 Ämmälä 1993, s. 110 ja Lehtinen 2006, s. 183. 
302 HE 93/1986 vp, s. 21. Ämmälä 1993, s. 108. 
303 Lehtinen 2006, s. 120-124. Ks. enemmän asiantuntijalle asetettavasta selonottovelvollisuudesta ja vilpittömän 
mielen suojan myöntämisestä Ämmälä 1993, s. 108-109. Ks. selonottovelvollisuudesta myös esineoikeudellisessa 
kontekstissa Kaisto 1997, s. 289-290. 
304 Arvopaperimarkkinoilla kaupan kohteen tarkastuksen suorittaa tavanomaisesti arvopaperin 
liikkeeseenlaskija, kun taas yrityskaupoissa tarkastuksen suorittaa ostaja. Syrjänen 2014, s. 98. 
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diligence -prosessin sisältö ja laajuus riippuu esimerkiksi osapuolten tavoitteista, halusta 

sitoutua järjestelyyn, noudatettavaksi halutun huolellisuuden asteesta ja muista osapuolten 

henkilöön liittyvistä seikoista. Lisäksi lainsäädännöllä on merkitystä prosessin suorittamiseen, 

vaikka sitä ei suoranaisesti lainsäädännössä ole käsitelty.305 Tulkintani mukaan tarkastuksen 

sisältö ja laajuus voivat olla melko joustavia ja tapauskohtaiseen arviointiin perustuvia. 

Due diligence -tarkastuksen suorittaminen on yhteydessä siihen sopimusoikeuden 

lähtökohtaan, että ostajalla on velvollisuus tutustua hänelle annettavaan kirjalliseen aineistoon. 

Selonottovelvollisuus lähtökohtaisesti kattaa ainakin kirjallisessa aineistossa mainitut asiat.306 

Ostajan huolellinen tutustuminen due diligence -prosessin myötä hankittuun materiaaliin 

täyttänee lähtökohtaisesti jo hyvin pitkälle ostajan selonottovelvoitteen. Tarkastuksen kohteena 

olisi erityisesti yhtiön sopimuskanta mahdollisten kilpailua rajoittavien sitoumusten 

havaitsemiseksi. Kirjallisten sopimusten relevanssia tosin madaltaa, jos kilpailuoikeuden 

vastaisesta toiminnasta on sovittu ainoastaan suullisesti. Lisäksi myyjä on saattanut rajoittaa 

ostajan tarkastusta vedoten salassapitovelvoitteisiin. Myyjä tuskin antaa ostajan luettavaksi 

esimerkiksi sopimuskumppaninsa kanssa käydyn kirjeenvaihdon, josta mahdolliset kilpailua 

rajoittavat sitoumukset voisivat käydä ilmi. 

Materiaalia saattaa olla runsaasti, mikä lisää riskiä siitä, että jokin merkityksellinen seikka jää 

huomaamatta. Ennakkotarkastuksen myötä saatu materiaali voi myös velvoittaa ostajan 

hankkimaan lisää aineistoa muista lähteistä selonottovelvollisuuden täyttämiseksi. 

Lähtökohtana on esitetty, että selonottovelvollisuus ei kata tilanteita, joissa ei ole syytä epäillä 

tavallisuudesta poikkeavia olosuhteita. Vain erityisestä syystä tavanomaisesta poikkeavista 

seikoista tulee ottaa selko. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, olisiko henkilö voinut 

kohtuudella havaita jonkin seikan, oliko henkilö olosuhteisiin nähden pyrkinyt riittävällä 

huolellisuudella varmistumaan jostain seikasta tai olivatko olosuhteet tavanomaisesta 

poikkeavia niin, että henkilöllä olisi ollut aihetta epäillä jotakin vilpittömän mielen kannalta 

merkityksellistä seikkaa.307 Mikäli tarkastettavasta kohteesta ilmenee kilpailuoikeuden 

kannalta epäilyttäviä seikkoja tai riskitekijöitä, ostajan on syytä turvautua perusteellisempaan 

kilpailuoikeudellisten seikkojen tarkastukseen jokseenkin matalalla kynnyksellä. 

 
305 Syrjänen 2014, s. 102. 
306 Wuolijoki 2009, 343-351. 
307 Ämmälä 1993, s. 106. 
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Lisäksi kaupan kohde ja sen ominaisuudet määrittävät selonottovelvollisuuden laajuutta.308 

Abstraktimpien hyödykkeiden ollessa kaupan kohteena, ostajan selonottovelvollisuuden 

määrittely voi olla vaikeaa yleiselläkin tasolla.309 Liiketoiminta kaupan kohteena on vaikeampi 

tarkastaa verrattuna esimerkiksi irtaimeen tavaraan tai kiinteään omaisuuteen. 

Kilpailunrikkomukset eivät ole havaittavissa kohteen fyysisistä ominaisuuksista tai paljain 

silmin, kuten esimerkiksi tietyt virheet ostettaessa kiinteistöä tai asuntoa. Kiinteistöön ja 

asuntoon voi myös kohdistaa virheen selville saamiseksi asiantuntijan suorittamia 

kuntotarkastuksia ja kosteusmittauksia, jotka ostajan on tietyissä tapauksissa suoritettava 

säilyttääkseen oikeutensa vedota myöhemmin virheeseen.310 Ostettavaan liiketoimintaan 

tällaisia tarkastuksia ei vastaavalla tavalla voi kohdistaa, mikä alentaa ostajalta vaadittavaa 

selonoton tasoa verrattuna kiinteistön ja asunnon kauppaan. Toisaalta taas tulee huomioida, että 

liiketoimintakaupassa käytetään usein oikeudellista asiantuntija-apua, mikä taas nostaa 

selonoton tasoa. 

Ostajan suorittaman tarkastuksen arvioinnissa on huomioitava, että tarkastus jakautuu kahteen 

osaan eli ennakko- ja jälkitarkastukseen. Ennakkotarkastus, eli yrityskaupassa tavanomaisesti 

suoritettava due diligence, suoritetaan ennen yrityskauppasopimuksen päättämistä. 

Jälkitarkastus toteutetaan silloin, kun kaupankohde on luovutettu ostajan hallintaan.311 

Yrityskaupassa voi olla vaikea määrittää ajankohtaa, jolloin jälkitarkastusvelvoite 

aktualisoituu. Nähdäkseni jälkitarkastus tulisi toteuttaa kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.  

Kokoavasti due diligence -prosessin tarkoituksena on kartoittaa yrityskauppaan riittyviä riskejä 

ja vastuita ennakolta, jotta niihin voidaan reagoida ja niitä voidaan hallita ennen kauppaa. 

Tarkastuksen myötä ostaja voi saada merkittävää lisätietoa kaupan kohteesta, mikä heijastuu 

lopulliseen ostopäätöksen tai kaupan toteuttamisen ehtoihin.312 Mikäli tarkastuksen myötä 

ostaja havaitsee riskin kielletyn kilpailunrajoituksen olemassaolosta ja siitä mahdollisesti 

realisoituvasta vahingosta, tällä on ilmiselvä vaikutus kaupan toteuttamisen ehtoihin tai jopa 

koko kaupan toteuttamiseen. 

 
308 Ämmälä 1993, s. 106. 
309 Wuolijoki 2009, s. 339. 
310 Ks. lisää ostajan selonottovelvollisuudesta ja kuntotarkastuksen merkityksestä kiinteistön kaupassa Paukku 
2020, s. 757-762. 
311 Hemmo 2003 II, s. 158-157. 
312 Katramo ym. 2014, s. 50-51. 
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Edellä esitetyn perusteella jossain määrin avoin ja tulkinnanvarainen kysymys on, kuinka 

laajasti ostajan tulee suorittaa kaupan kohteen ennakkotarkastus vapautuakseen vastuusta 

suhteessa kolmanteen tahoon myyjäyhtiön kilpailuoikeuden rikkomisista ja sen myötä 

syntyvästä kilpailuoikeudellisesta vastuusta. Tarkastamisen sisältö ja laajuus määräytyy 

tapauskohtaisen arvioinnin perusteella, johon vaikuttaa myös myyjän tiedonantovelvollisuuden 

ja ostajan selonottovelvollisuuden yhteydessä käsitellyt seikat. Tarkastelen tätä kysymystä 

seuraavassa kappaleessa tulkinta-apunani ympäristöoikeudellinen ennakkotarkastus 

täydentämään oikeustilassamme vallitsevaa lainsäädäntöaukkoa. 

5.1.2 Environmental due diligence 

Yrityskaupoissa yksi tarkastettavista osa-alueista on kaupan kohteen ympäristöoikeudelliset 

asiat. Tätä varten on kehittynyt erityinen environmental due diligence -niminen prosessi, jossa 

tarkastetaan kaupan kohteen ympäristölainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden 

noudattaminen ja ympäristön pilaantumiseen liittyvät riskit ja vastuut.313 

Ympäristövahinkolaissa säädetään taloudellisen seurannon periaatteesta. YVL 7 §:n 1 

momentin 3) -kohdan mukaan korvausvelvollisuus tahallisesti tai huolimattomasti aiheutetusta 

ympäristövahingosta voi olla myös sillä, jolle ympäristövahingon aiheuttanut toiminta on 

luovutettu, jos luovutuksensaaja toiminnan saadessaan tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää 

vahingosta tai 1 §:ssä tarkoitetusta häiriöstä taikka sellaisen uhasta. Yrityskaupassa, joka 

toteutetaan liiketoimintakaupan muodossa, luovutuksensaaja voi joutua vastuuseen ennen 

luovutusta syntyneestä ympäristövahingosta tai ympäristövahingosta, jota edeltänyt häiriö tai 

uhka on ollut luovutushetkellä olemassa. On huomattava, että kyseessä tulee olla toiminnan 

edelleen luovuttaminen ja luovutuksensaajan tulee harjoittaa samanlaista toimintaa kuin 

luovuttaja.314 

Oikeuskirjallisuudessa on käsitelty tilannetta, jolloin voidaan katsoa, ettei liiketoiminnan 

luovutuksensaaja ole vastuussa ympäristövahingon korvaamisesta. Lähtökohtana on, että 

luovutuksensaaja ei ole vastuussa, mikäli perustellun vilpittömän mielen edellytys täyttyy. Jotta 

luovutuksensaajan katsotaan olleen perustellusti vilpittömässä mielessä, tämän on tullut täyttää 

kohtuullinen selonottovelvollisuus luovutettavan liiketoiminnan suhteen. Luovutuksensaajan ei 

kuitenkaan edellytetä turvautuvan laajoihin lisäkustannuksia aiheuttaviin selvitysmenettelyihin 

 
313 Mähönen ja Villa 2009, s. 537-538. 
314 Mätäsaho ym. 1999, s. 183–184. Kuusiniemi ym. 2013, s. 1734-1735. 



77 
 

täyttääkseen kohtuullisen selonottovelvollisuuden vaatimuksen.315 Luovutuksensaajan tulee 

kuitenkin teettää ympäristöoikeudellinen tarkastus, mikäli luovutetun liiketoiminnan toimiala 

on sellainen, että siihen yleisen elämänkokemuksen mukaan liittyy ympäristövahingon vaara. 

Mikäli ympäristöoikeudellinen tarkastus on suoritettu asianmukaisesti, luovutuksensaaja voi 

sillä osoittaa täyttäneensä selonottovelvollisuutensa ympäristövahinkojen selvittämisen 

osalta.316 

Ympäristövahinkolain seuraantosäännöksen sanamuoto on vastaava kuin työryhmämietinnössä 

ehdotettu kilpailuoikeudellista vahingonkorvausvastuuta koskeva taloudellisen seuraannon 

periaate.317 Nähdäkseni ympäristövahinkoihin sovellettavasta taloudellisesta seuraannosta 

voitaisiin saada analogiatukea myös kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun 

kohdentamiseen. Ympäristövahinkoja koskevan tietoisuuden tason edellytyksiä, perustellun 

vilpittömän mielen vaatimusta ja kohtuullisen selonottovelvollisuuden laajuutta voitaisiin 

soveltaa myös kilpailuvahingoissa. 

Kun taloudellisen seuraannon soveltaminen myös kilpailuoikeudellisessa 

vahingonkorvauksessa on vahvistettu oikeuskäytännössä, on aihetta paneutua vastaavanlaiseen 

kilpailuoikeudelliseen due diligence -prosessiin kuten ympäristöriskien ja -vastuiden 

selvittämisessä. Tällaisessa prosessissa analysoitaisiin merkittävimmät ostettavan 

liiketoiminnan kilpailuoikeudelliset kysymykset. Kilpailuoikeudellisella tarkastuksella 

selvitettäisiin toteutuneet ja piilevät riskit sekä vastuut. Tällöin otettaisiin huomioon kokonaan 

täyttämättä jääneet tai puutteelliset kilpailuoikeudesta johdettavat velvoitteet. Erityinen 

kilpailuoikeudellinen due diligence voi toimia kaupan kohteen kilpailuriskien hallinnan 

merkittävänä välineenä, jolla ostaja voi dokumentoidusti osoittaa täyttäneensä 

selonottovelvollisuutensa. 

Kaikista ostettavista liiketoimintakokonaisuuksista ei kuitenkaan välttämättä ole 

tarkoituksenmukaista suorittaa saman laajuista kilpailuoikeudellista tarkastusta. Tarkastusta 

mitoitettaessa voitaisiin ottaa huomioon ostettavan liiketoiminnan koko, toimiala ja historia 

vastaavalla tavalla kuin ympäristövahinkojenkin kohdalla. Voitaneen katsoa, että 

lähtökohtaisesti suuremmissa yrityksissä on myös merkittävämpi uhka tapahtuneille ja 

piileville kilpailunrikkomuksille, vaikka tästä ei voidakaan vetää suoria johtopäätöksiä. Myös 

 
315 LaVM 10/1994 vp, s. 6. 
316 Kuusiniemi ym. 2013, s. 1734. 
317 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 50. 
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tietyt toimialat voivat olla kilpailunrikkomisherkempiä, jolloin kilpailuoikeudelliselle 

tarkastukselle on suurempi tarve ja sille voitaneen asettaa korkeampia kriteerejä. Tässä 

arvioinnissa voitaisiin hyödyntää myös yritystä koskevia markkinatutkimuksia, muita vastaavia 

selvityksiä sekä mahdollisesti lehdistötiedotteita. 

Huomioon voitaisiin ottaa myös tarkastuksen toteuttamisen vaikeusaste, taloudellisten 

intressien suuruus, tarkastukseen käytettävissä oleva aika ja muut resursseihin liittyvät seikat.318 

Tarkastuksen toteuttaminen voi olla erityisen vaikeaa tilanteessa, jossa tarkastettavaa 

materiaalia on paljon tai mikäli myyjä ei ollenkaan anna ostajan suorittaa ennakkotarkastusta 

vedoten salassapitovelvoitteisiin. Tällöin ostajan on syytä vaatia varsin kattavia takuu- ja 

vakuutuslausekkeita edellä esitetyllä tavalla. Resursseihin liittyvien seikkojen arvioinnissa on 

hyvä ottaa huomioon myös se, että ympäristöoikeudellisessa tarkastuksessakaan ei edellytetä 

ryhtymistä lisäkustannuksia aiheuttaviin selvitysmenettelyihin. 

5.1.3 Kilpailuoikeuden tavoitteet ja yhteenveto 

Kuten tutkielmassani on aikaisemmin esitetty, kilpailuoikeuden julkisoikeudellisen 

täytäntöönpanon tavoitteena on kilpailuoikeuden sääntelyn taustalla olevan julkisen edun 

toteuttaminen ja yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon tavoitteena on yksittäisen toimijan 

suojantarpeen toteuttaminen kilpailunrajoituksilta.319 Tarkastusta mitoitettaessa voidaankin 

kysyä, tuleeko ostajan huomioida kilpailuoikeuden tavoitteena oleva vahingonkärsijän 

suojantarve ja yleinen yhteiskunnallinen etu vai onko riittävää, että tämä mitoittaa tarkastuksen 

oman intressinsä ja etunsa mukaisesti. Toisin sanoen, onko ostajalla lojaliteettivelvoite yli 

sopimussuhteen myös liiketoiminnan luovuttajan kilpailunrikkomuksen vahingonkärsijöitä 

kohtaan.320 

Vahingonkärsijällä katsotaan olevan vahingonaiheuttajaan nähden suurempi suojantarve321, 

mikä puhuu sen puolesta, että ostajan tulee huomioida myös tämän etu mahdollisesti jo 

tarkastuksen laatua ja laajuutta mitoittaessaan. Myös yleinen etu kilpailuoikeudellisen 

sääntelyn tavoitteena on korostunut oikeuskirjallisuudessa322, mikä nähdäkseni puolaa sitä, että 

 
318 Mäkelä 2011, s. 119. Myös Ämmälä on todennut, että selonottoon täytyy olla riittävästi aikaa. Ämmälä 1993, 
s. 110. 
319 Aine 2016, s. 559. Kuoppamäki 2018, s. 43. 
320 Ks. lojaliteettivelvoitteesta sopimussuhteen ylittävistä tilanteista kolmansiin nähden Perätalo 2020, s. 72-74. 
321 Aine 2016, s. 271-272. 
322 Kilpailulaki suojaa sekä yleistä etua että yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Yleinen etu edellyttää tehokasta 
vahingonkorvausinstituutiota. Kuoppamäki 2018, s. 43 ja 125-126. 
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ostajan on otettava kyseinen näkökulma huomioon tarkastusta suorittaessaan. Lisäksi unionin 

tuomioistuimen käytännöstä johdettava vahingonkärsijä- ja kantajamyönteinen tulkinta tukee 

vahingonkärsijän suojantarpeen huomioon ottamista.323 Tapauksessa Otis II unionin 

tuomioistuin korosti vahingonkärsijän oikeutta täyteen korvaukseen kilpailuvahingosta. 

Ratkaisu edellyttää kansallisissa kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausprosesseissa myös 

etäistenkin välillisten vahinkojen korvaamista, kunhan vain syy-yhteys on todettavissa ja 

korvattavaa vahinkoa todella on aiheutunut.324 

Luovutuksensaajan tulee teettää kilpailuoikeudellinen tarkastus ainakin silloin, kun luovutetun 

liiketoiminnan toimiala on sellainen, että siihen yleisen elämänkokemuksen mukaan liittyy 

kilpailuvahingon vaara. Kokoavasti selonottovelvollisuuden laadun ja laajuuden arvioinnissa 

voidaan ensinnäkin huomioida se, miten tarkastusvelvollisuus on syntynyt, eli onko myyjä 

antanut kaupan kohteesta täsmällisiä tietoja vai ainoastaan yleisen kehotuksen tarkastaa kaupan 

kohde sekä myyjän antamat takuut ja vakuutukset. Painoarvoa voidaan antaa tapauskohtaisesti 

myös osapuolten väliselle luottamussuhteelle ja sen tasolle, jolloin arvioinnissa vaikuttavat 

siviilioikeudelliset periaatteet. Lisäksi vaikuttavia seikkoja ovat ostajan yleinen asema, 

yksilölliset sekä tilanteesta riippuvat ominaisuudet, esimerkiksi asiantuntemus, taloudellinen 

asema ja riskin sietämisen taso. Myös ostettavan liiketoiminnan koolla, toimialalla ja 

taloudellisella intressillä on merkitystä. Lisäksi tarkastuksen toteuttamisen vaikeusaste, 

virheiden todennäköisyys sekä aika- ja resurssikysymykset voidaan huomioida. 

Huomioitavaksi voi tulla myös ainakin jollain tasolla kilpailuoikeuden yleisen edun tavoite ja 

vahingonkärsijän suojantarve.  

5.2 Myyjän ja ostajan keskinäinen järjestely 

Tilanne, jossa liiketoiminnan myyjä ja ostaja ovat toimineet yksissä tuumin 

kilpailuoikeudellisen vastuun pakoilemiseksi, eroaa huomattavasti vastuunjaon kannalta 

verraten tilanteeseen, jossa ostaja on vilpittömässä mielessä myyjän toiminnassa tapahtuneesta 

kilpailunrikkomuksesta ja kilpailuoikeudellinen vastuu lankeaa tälle täysin yllätyksenä. Myyjä 

ja ostaja voivat pyrkiä keskinäisin yhtiöoikeudellisin järjestelyin häivyttämään 

kilpailuoikeudellisen vastuun niin, ettei ole mitään tahoa, johon vahingonkärsijä voisi kohdistaa 

kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevan vaatimuksen.  

 
323 Vahingonkärsijän oikeutta korvaukseen on korostettu kilpailuoikeudessa vastuun kohdentamisen, syy-
yhteyden toteamisen, vanhentumisen, rikkomuspäätöksen vaikutuksen, todisteiden saatavuuden ja 
oikeuspaikan yhteydessä. Kalliokoski 2020, s. 631. 
324 C-435/18, kohta 30. Ks. tarkemmin Kalliokoski 2020, s. 625. 
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Esimerkiksi tapauksessa KKO 2019:90 voitaisiin katsoa, että kyseessä on myyjän ja ostajan 

keskinäinen järjestely, jonka tarkoituksena on ollut paeta kilpailuoikeudellista vastuuta. 

Tapauksen taustalla oli tilanne, jossa yhtiö X Oy oli ensin ostanut yhtiön Y Oy:n koko 

osakekannan, jonka jälkeen Y Oy:n toiminta lopetettiin vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä. 

Lopuksi yhtiön liiketoiminta siirrettiin sen ainoalle osakkeenomistajalle X Oy:lle. Tapauksessa 

Y Oy oli ollut osallisena valtakunnallisessa asfalttikartellissa, mutta sen toiminta oli loppunut 

ennen kartellin paljastumista ja seuraamusmaksuesitystä. Mikäli taloudellisen seuraannon 

nojalla X Oy:tä ei oltaisi katsottu korvausvelvolliseksi myös Y Oy:n toiminnassa tapahtuneesta 

kilpailunrikkomuksesta, ei olisi ollut tahoa, johon vastuu oltaisiin voitu tältä osin kohdentaa. 

Kyseisen kaltaisessa tilanteessa tietoisuus näyttäytyy erilaisena verrattuna tilanteeseen, jossa 

ostaja on ostanut myyjän liiketoiminnan vilpittömässä mielessä myyjän toiminnassa 

tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta. On vaikea kuvitella, että KKO 2019:90 tapauksen 

mukaisessa järjestelyssä luovutuksensaajana oleva yhtiö voisi olla tietämätön ostettavassa 

liiketoiminnassa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta ja tätä varten toteutetusta 

yhtiöoikeudellisesta järjestelystä. Täten ostajan selonottovelvollisuuden, vilpittömän mielen ja 

tietoisuuden arviointi jäävät suhteellisen vähälle huomiolle kuvatun kaltaisessa tilanteessa. 

Kuten todettu, kilpailuoikeudellisen vastuun häivytystilanteissa lähestytään vastuun 

samastuksen kriteerejä. Kummassakin tilanteessa yhtiöiden välisiä suhteita tai yhtiön 

määräämisvaltaa käytetään selvästi keinotekoisella ja moitittavalla tavalla niin, että siitä on 

seurannut on seurannut yhtiön velkojien vahingoittaminen tai lakisääteisen vastuun 

kiertäminen325. Etenkin tämän kriteeristön nojalla huomataan, että tilanne on kovin erilainen 

verrattuna siihen, jos ostaja on vilpittömässä mielessä suhteessa myyjään. Yksissä tuumin 

vilpillisesti toteutetun järjestelyn tilanteessa luovutuksensaajan ”vilpitöntä” mieltä ei ole syytä 

suojata, jolloin vastuu on syytä vierittää taloudellisen seuraannon nojalla liiketoiminnan 

luovutuksensaajalle, mikäli liiketoiminnan luovuttaja ei ole enää olemassa tai se on muutoin 

kyvytön suoriutumaan vahingonkorvausvastuusta esimerkiksi maksukyvyttömyyden johdosta. 

6. Taloudellisen seuraannon soveltaminen ostajan näkökulmasta 

6.1 Vastuuriskin ja selonottovelvollisuuden laajentuminen 

Ratkaisu KKO 2019:90 on merkittävä, sillä tähän mennessä taloudellista seuraantoa on 

sovellettu kilpailuoikeudessa ainoastaan julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. Ratkaisun 

 
325 Kärki on tiivistänyt vastuun samastuksen kriteerit tapauksen KKO 2015:17 pohjalta. Kärki 2020, s. 118. 
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myötä taloudellisen seuraannon soveltaminen on laajentunut myös yksityisoikeudelliseen 

täytäntöönpanon ilman sitä koskevaa nimenomaista laintasoista säännöstä, joskin 

tutkielmassani esitetyin tietyin edellytyksin ja rajoituksin. Ennakkoratkaisu on 

huomionarvoinen myös yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta, sillä kansallisessa oikeudessa on 

katsottu, ettei vahingonkorvausvastuu voi lähtökohtaisesti siirtyä liiketoimintakaupan 

yhteydessä. Lisäksi ratkaisun osoittama linja poikkeaa huomattavasti yleisestä 

vahingonkorvausoikeudellisesta lähtökohdasta, jonka mukaan vahingonkorvausvastuu on 

vahinkoon syyllistyneellä. Toisaalta on huomioitava, että kyseessä on tuore ratkaisu eikä sen 

pohjalta ole ehtinyt muodostua varsinaista ratkaisulinjaa.326 

Mahdollinen vastuu sisältää liiketoiminnan luovutuksensaajaan kohdistuvan tietyissä 

tilanteissa ennakoimattoman riskin, johon se ei välttämättä voi varautua tai johon voi olla 

vähintäänkin hankala varautua, etenkin kun otetaan huomioon ettei seuraantosäännös sisälly 

kilpailuvahinkolakiin. Liiketoimintakaupassa luovutuksensaajan on huomioitava riski 

taloudellisesta seuraannosta etenkin mitoittaessaan ennakkotarkastustaan. Lisäksi 

vastuuriskillä on vaikutuksensa kauppaneuvotteluihin ja kauppakirjan laadintaan. 

Tutkielmassani esitetyssä Steel Beam -tapauksessa kilpailuoikeuden rikkominen oli jatkunut 

liiketoiminnan jo siirryttyä uudelle omistajalle. Näin voi käydä käytännössä helposti, koska 

ilman erityistä sisäistä tarkastusta uusi omistaja ei välttämättä huomaa lainvastaisen toiminnan 

olemassaoloa lyhyen ajan sisässä.327 Myös korkeimman hallinto-oikeuden 

asfalttikartellituomiossa todetaan, että X Oy:n vähemmistöosuutta koskevan yrityskaupan 

yhteydessä tehdyissä due diligence -tarkastuksissa ei ollut tullut millään tavalla ilmi, että Y tai 

X Oy:n omistajat olisivat olleet mukana asfalttikartellissa.328 

Käytännön tilanteissa ostajan voi olla vaikea tunnistaa riski kilpailuoikeudellisen vastuun 

toteutumisesta tilanteessa, jossa kaupan kohteena olevaa yhtiötä vastaan ei ole tehty 

seuraamusmaksuesitystä tai nostettu kannetta kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta. 

Tilanne on toki eri, mikäli ostettava yhtiö esimerkiksi toimii määräävässä markkina-asemassa 

tai muutoin kilpailunrikkomusherkällä toimialalla taikka kilpailu kyseisellä toimialla ei ole 

 
326 Kalliokoski 2020, s. 624 ja 631. 
327 Alkio ja Wik 2009, s. 774. 
328 KHO 2009:83 s. 36. Myös Suomen Yrittäjät ry on todennut, että liiketoiminnan luovutuksensaaja voi olla täysin 
tietämätön ehkä jopa vuosia sitten tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta vastaanottaessaan liiketoiminnan. 
Suomen Yrittäjät ry:n lausunto 10.9.2015, s. 2. 
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tyydyttävää. Tällöin viitteet kilpailuoikeuden vastaisesta toiminnasta voivat olla helpommin 

havaittavissa.  

Voi kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa kilpailuoikeuden vastainen toiminta ei ole havaittavissa 

perusteellisemmallakaan kaupan kohteen ennakkotarkastuksella ja tarkimmallakaan yhtiöstä 

annetun materiaalin läpikäymisellä. On jokseenkin epätodennäköistä, että yhtiöstä annetusta 

materiaalista kävisi ilmi, että esimerkiksi tiettyjen toimijoiden välillä olisi sovittu tietyistä 

hinnoista. Ostettavan yhtiön hinnoittelu toki käy ilmi materiaalin perusteella, mutta ei se, että 

hinnoittelu on tosiasiassa muodostunut kartelliin osallisten tahojen keskinäisen sopimuksen 

nojalla. 

Liiketoiminnan luovutuksensaajan on syytä huomioida, että kilpailuoikeudellisen 

vahingonkorvauskanteen nostavia tahoja voi olla useita, jolloin korvaussummat voivat nousta 

hyvinkin suuriksi.  Lisäksi jopa vuosia kestävät oikeudenkäynnit muodostavat merkittävän 

taloudellisen ja liiketoiminnallisen rasitteen. Esimerkkinä mittavasta oikeudenkäyntiprosessista 

on asfalttikartellitapaukset, joissa korkeimman hallinto-oikeuden tuomio annettiin vuonna 2009 

ja korkeimman oikeuden tuomio vuonna 2019.  

Luovutuksensaajan tulee myös huomioida, että vastuu voi aktualisoitua useiden vuosien 

viiveellä, mikä korostaa entisestään kilpailuoikeudellisten vastuukysymysten selvittämisen 

tärkeyttä yrityskauppojen yhteydessä.329 Ostajan tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että 

kilpailunrikkomus voi paljastua ja realisoitua vasta pitkänkin ajan kuluessa yrityskaupasta. 

Tällöin kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauskanteen nostaminen voi toteutua huomattavalla 

viiveellä liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta. 

Edellä esitetyt riskit johtanevat siihen, että yrityskaupassa liiketoiminnan luovutuksensaaja 

joutuu suorittamaan kaupan kohteen tarkastamisen yhä perusteellisemmin täyttääkseen 

selonottovelvollisuutensa. Riski kilpailuoikeudellisen vastuun realisoitumisesta johtanee due 

diligence -prosessin pitkittymiseen ja raskautumiseen, sillä ostajan tulee hankkia yhä enemmän 

tietoa ostettavasta yhtiöstä vapautuakseen kilpailuoikeudellisesta vastuusta. Voi olla, että 

ostajan tarkastusprosessiin yrityskaupoissa on syytä tulevaisuudessa sisällyttää erityinen 

kilpailuoikeudellinen due diligence, jotta sen katsotaan täyttäneen selonottovelvollisuutensa. 

Mikäli tämä olisi suoritettu asianmukaisesti, ostaja voisi olla kilpailuoikeudellisesta vastuusta 

vapaa. Mallia voisi ottaa aikaisemmin esitellystä ympäristövahinkolain seuraantosäännöksen 

 
329 Wikberg 2011, s. 479–480. 
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tulkintakäytännöstä ja environmental due diligence -tarkastuksesta, jolla hallitaan kaupan 

kohteen ympäristöriskejä. 

Tarkastusprosessin laajentumisella on vaikutuksensa myös yrityskauppasopimuksen 

neuvotteluihin. Ostajalla on mahdollisuus suojautua ostettavan yhtiön kilpailunrikkomuksia 

vastaan esimerkiksi sopimukseen otettavilla takuu- ja vakuutuslausekkeilla330, joita on esitelty 

tarkemmin kohdassa 4.4.1. Ostajan voi kuitenkin olla vaikea arvioida, minkälaisia lausekkeita 

sopimukseen tulee ottaa kilpailuoikeudellisen vastuun välttämiseksi. Jää nähtäväksi, kehittyykö 

tulevaisuuden yrityskauppakäytännössä nimenomaisesti kilpailuoikeudelliseen vastuuseen 

kohdistuvia erityisiä sopimuslausekkeita ja muodostuvatko ne mahdollisesti kauppatavaksi. 

Oma kysymys on, mikä vaikutus sopimusehdoilla ja vastaavilla mekanismeilla katsotaan 

käytännössä olevan kilpailuoikeudellisen vastuun jakautumiseen myyjän ja ostajan välillä. 

Ehtojen tehokkuutta vähentää riski siitä, ettei myyjäyhtiötä välttämättä ole enää olemassa tai se 

on maksukyvytön sillä hetkellä, kun kilpailuoikeudellinen vastuu realisoituu ostajalle. 

Taloudellisen seuraannon periaatetta sovelletaan lähtökohtaisesti nimenomaan niissä 

tilanteissa, joissa liiketoiminnan luovuttajaa ei ole enää olemassa tai se on kyvytön 

suoriutumaan seuraamusmaksusta tai kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta. 

6.2 Tietoisuus arviointikriteerinä 

Kuten aikaisemmin on esitetty, unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan taloudellista 

jatkuvuutta ja samuutta kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausasioissa arvioidaan yhtenevästi 

kilpailuoikeuden julkisoikeudellista täytäntöönpanoa koskevan unionin oikeuskäytännön  

kanssa. Kilpailuoikeudellista vastuuta tulee siis arvioida samoin sekä seuraamusmaksua että 

kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta määrättäessä.  

Asfalttikartelleja koskevassa markkinaoikeuden ratkaisussa taloudellisen seuraannon 

soveltamisen yhtenä arvioitavana seikkana oli yhden luovutuksensaajana oleva yhtiön 

tietoisuus luovuttajan osallisuudesta kilpailunrajoitukseen. Myös kyseistä asiaa koskevassa 

käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että liiketoiminnan luovutuksensaajana ollut yhtiö on ollut 

tietoinen luovuttajayhtiön liiketoiminnan puitteissa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta ja 

tietoisuudesta huolimatta jatkanut vastaanottamaansa liiketoimintaa.331 Vaikka tietoisuudesta 

 
330 Alkio ja Wik 2009, s. 769. Havu ym. 2010, s. 181.  
331 Kartelliin osallistuneen Skanska Asfaltin katsottiin olleen tietoinen vastaanottamansa kartellissa mukana 
olleen yhtiön liiketoiminnassa tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta, ja tästä huolimatta yhtiö on jatkanut 
vastaanottamaansa liiketoimintaa. Helsingin käräjäoikeuden tuomio 13/64929, kohta 5.4.5.3. 



84 
 

ei säädetä kilpailulain seuraantosäännöksessä, tietoisuuden arvioinnilla nähdäkseni on 

oikeuskäytännön perusteella merkitystä. Myös työryhmämietinnössä esitettyyn 

seuraantosäännökseen sisältyi tietoisuuskriteeri. Tietoisuuden arviointia ei nähdäkseni voida 

sivuuttaa, vaikkakin sen edellyttäminen on nykyisen oikeuskäytännön valossa epävarmaa. 

Taloudellisen seuraannon edellytykset ja selonottovelvollisuuden arviointikriteerit sinänsä 

parantavat ostajan mahdollisuutta arvioida etukäteen riskiä kilpailuoikeudellisesta vastuusta. 

Tulkinnanvarainen kysymys kuitenkin on, minkä laatuista ja laajuista ennakkotarkastusta sekä 

selonottovelvollisuuden toteuttamista ostajalta käytännössä edellytetään, jotta 

tietoisuusvaatimuksen katsottaisiin täyttyneen. Tietoisuuden täyttymisen osalta ei saada 

tulkinta-apua kilpailunrikkomuksen seuraamusmaksun määräytymissäännöksestä, sillä 

tietoisuudesta ei ole mainintaa kyseisessä säännöksessä.  

Tutkielmassani on jo käsitelty kilpailuvahinkodirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä esille 

noussutta kysymystä kilpailuvahinkolain seuraantosäännösehdotuksen 

tietoisuusvaatimuksesta. Työryhmämietinnössä 46/2015 esitettiin, että ostaja voi joutua 

vastuuseen myyjän kilpailunrikkomuksista, mikäli se liiketoiminnan saadessaan tiesi tai sen 

olisi pitänyt tietää kilpailuoikeuden rikkomisesta. Esitetty vaatimus ”olisi pitäisi tietää” 

muodostaisi ostajalle edellä arvioimani mukaisesti tietynlaisen lisävelvoitteen varmistua 

yrityskauppatilanteessa myyjän antamien tietojen oikeellisuudesta.  Kyse on siis perustellun 

vilpittömän mielen vaatimuksesta vastaavalla tavalla kuin ympäristövahinkojen yhteydessä 

sovellettavassa seuraantosäännöksessä, joten tulkinta-apua voitaisiin ottaa YVL 7 §:n 1 

momentin 3) -kohdan mukaisen seuraantosäännöksen tietoisuusvaatimuksesta, sitä koskevasta 

hallituksen esityksestä ja tulkintakäytännöstä. 

Toisaalta on esitetty tulkinta, että käytännössä ostaja voisi joutua aina kilpailuoikeudelliseen 

vahingonkorvausvastuuseen suoritettuaan due diligence -tarkastuksen, sillä tällöinhän ostajan 

olisi pitänyt tietää kilpailunrikkomuksesta.332 Nähdäkseni näin ei voi olla, sillä aina 

huolellisimmillakaan tarkastuksella ostaja ei välttämättä saa selkoa myyjän 

kilpailunrikkomuksesta, eikä huolellisuudesta tule rangaista ostajaa. 

 
332 Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry:n lausunto 11.9.2015, s. 3. Kalliokoski on taas tulkinnut, että 
taloudellinen seuraanto estäisi lähinnä  ainoastaan sen, että vastuusta voisi vapautua saman konsernin sisällä 
tehdyin yritysjärjestelyin. Toni Kalliokosken lausunto 10.9.2015, s. 7. Myös Suomen Asianajajaliitto on esittänyt 
kysymyksen, onko tietoisuuden puuttuminen edes mahdollista konsernin sisäisten liiketoimintasiirtojen 
yhteydessä. Suomen Asianajajaliiton lausunto 10.9.2015, s. 2-3. 
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Avoin kysymys on, milloin ostajan tietoisuuden myyjän kilpailunrikkomuksesta katsotaan 

käytännössä syntyneen. Tulkintavaihtoehtoja on useita. Ensinnäkin tietoisuus voisi syntyä vasta 

kilpailunrikkomuksen lopullisella päätöksellä tai tuomiolla kilpailuoikeudellisesta 

vahingonkorvauksesta. Toiseksi tietoisuus voisi syntyä kilpailuviraston 

seuraamusmaksuesityksellä tai kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauskanteen nostamisella. 

Kolmanneksi tietoisuus voisi syntyä myyjän antaessa ilmoituksen tai ostajan havaitessa, että 

kaupan kohde on kilpailuviranomaisen tutkinnan kohteena. Neljänneksi tietoisuus voisi 

aktualisoitua jo aikaisemmin due diligence -prosessissa saatujen tietojen perusteella.  

Nähdäkseni tulkintavaihtoehdoista neljäs olisi lähtökohtainen vaihtoehto, kun otetaan 

huomioon kauppalain mukainen pääsääntö, jonka mukaan ostaja ei saa vedota virheenä 

seikkaan, jonka sen olisi tullut kaupan kohteen tarkastuksessa havaita.333 Lisäksi tulee 

huomioida, että ostajan jättäessä suorittamatta kaupan kohteen tarkastamisen, se 

lähtökohtaisesti kantaa riskin mahdollisesta kilpailuoikeudellisesta vastuusta. Ostajan tulee 

vähintäänkin varautua siihen, että tietoisuuden katsotaan syntyvät jo kaupan kohteen 

tarkastamisesta saatujen tietojen perusteella. 

Neljäs vaihtoehto nostaa esille kysymyksen tilanteesta, jossa ostaja ei ole suorittanut due 

diligence -selvitystä. On esitetty kysymys, olisiko ostajan tällöin laiminlyöntinsä vuoksi 

kuitenkin pitänyt olla tietoinen myyjän kilpailunrikkomuksesta.334 Jälleen tulkinta-apua 

saadaan kauppalain 20 §:stä, jonka nojalla ostajan laiminlyödessä kaupan kohteen tarkastuksen, 

ostaja on vastuussa niistä kilpailunrikkomuksista, jotka olisi ollut mahdollista havaita 

tarkastuksessa. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti 

tai arvottomasti taikka omalla toiminnallaan estänyt ostajan mahdollisuuden tarkastaa kaupan 

kohde. 

Kuten todettu, käytännössä parhaimmallakaan kaupan kohteen ennakkotarkastuksella 

kilpailunrikkomus ei välttämättä ole havaittavissa. Tällaisessa tilanteessa painoarvoa voitaneen 

antaa kolmannelle vaihtoehdolle, jolloin tietoisuus syntyy myyjän ilmoituksesta tai ostajan 

havainnosta, että yhtiö on kilpailuviranomaisen tutkinnan kohteena. Tietoisuus voi toki syntyä 

aikaisemminkin, jolloin arvioinnissa voi olla merkitystä ainakin ostettavan liiketoiminnan 

toimialalla ja kilpailunrikkomusherkkyydellä. Viimeistään tietoisuus syntyy silloin, kun 

 
333 On esitetty, että lainsäädännöllä on merkitystä due diligence prosessin suorittamiseen, vaikka itse prosessia 
ei suoranaisesti ole käsitelty lainsäädännössä. Syrjänen 2014, s. 102. 
334 Rasinkangas 2016, s. 37. Suomen Asianajajaliiton lausunto 10.9.2015, s. 3. 
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myyjään on kohdistettu seuraamusmaksuesitys tai kilpailuoikeudellinen 

vahingonkorvauskanne. Kiteytettynä, tietoisuuden syntymisen arviointi on suoritettava 

tilannekohtaisella arvioinnilla. 

6.3 Vastuuriskin vaikutus yrityskauppakäytäntöön 

Taloudellisen seuraannon soveltaminen myös kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa 

täytäntöönpanossa vaikuttanee yrityskauppoihin luoden epävarmuutta yritysten 

liiketoimintaympäristöön.335 On esitetty, että taloudellisen seuraannon soveltamisala on 

laajentunut unionin oikeuskäytännössä ja saattaa laajentua tulevaisuudessa entisestään.336 

Unionin oikeuskäytännöstä johdettu kantajamyönteinen tulkinta saattaa johtaa siihen337, että 

taloudellisen seuraannon periaatteen soveltaminen laajenee yhä erilaisimpiin tilanteisiin. Tällä 

hetkellä unionin tuomioistuimessa on vireillä ennakkoratkaisupyyntö pääasiallisena 

kysymyksenä, voiko tytäryhtiö olla kilpailuoikeudellisessa vastuussa emoyhtiön 

kilpailunrikkomuksista.338 Kysymys koskee siis päinvastaista tilannetta, kuin tapauksessa KKO 

2019:90. 

Voidaan kysyä, laajentuuko periaatteen soveltamisala myös enenevissä määrin tilanteisiin, 

joissa liiketoiminnan luovuttaja on vielä olemassa ja maksukykyinen. Tulkinnan puolesta 

puhuu se aikaisemmin esitetty seikka, että jo nyt unionin oikeuskäytännössä tietyissä tilanteissa 

tietyin edellytyksen vastuu korvausvelvollisuudesta on vyörytetty liiketoiminnan 

luovutuksensaajalle huolimatta siitä, että luovuttaja on olemassa ja kykenevä suoriutumaan 

maksusta. Lisäksi työryhmämietinnössä 46/2015 on esitetty, että taloudellisen seuraannon 

soveltamiselle ei olisi välttämätöntä, että liiketoiminnan luovuttaja olisi lakannut olemasta.339 

Unionin ja kansallisen oikeuskäytännön perusteella taloudellisen seuraannon periaatetta on 

sovellettu jokseenkin erilaisiin edellytyksiin nojautuen riippuen kulloinkin käsillä olleesta 

tilanteesta. Yhä enemmän on kuitenkin kohdennettu vastuuta liiketoiminnan 

luovutuksensaajalle. Taloudellisen seuraannon periaate on edellä mainituin perustein unionin 

 
335 Castrén & Snellman, Blogi ja uutiset, 8.2.2019. 
336 Rasinkangas 2016, s. 30. 
337 Kalliokoski 2020, s. 631.  
338 Myönteistä kantaa on puollettu asian C-724/17 perusteella, jossa emoyhtiön on katsottu olevan 
kilpailuoikeudellisessa vastuussa tytäryhtiönsä kilpailunrikkomuksista. Ennakkoratkaisupyyntö C-882/19, s. 3 ja 
6. 
339 TEM:n julkaisu 46/2015, s. 49. 
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oikeuden ja korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun valossa selkeästi noudatettava, mutta sen 

yksityiskohtien arviointi yritysten näkökulmasta on osin vakiintumatonta.  

Taloudellisen seuraannon periaatteen soveltamisen yksityiskohtia koskeva epävarmuus 

vaikuttaa liiketoiminnan ostajan kykyyn arvioida riskejä yrityskauppatilanteissa, minkä 

johdosta herää kysymys oikeusvarmuuden periaatteen toteutumisesta.340 Raitio on nostanut 

esille jännitteen tehokkuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen välillä koskien 

taloudellisen seuraannon soveltamista asfalttikartellitapauksen yhteydessä.341 

Asfalttikartellitapauksessa vastaajat kyseenalaistivat oikeusvarmuus- ja laillisuusperiaatteiden 

toteutumisen, mikäli kilpailuoikeudellinen vastuu kohdennettaisiin taloudellisen seuraannon 

nojalla.342 On epäselvää, toteutuvatko kyseiset periaatteet taloudellisen seuraannon 

soveltamistilanteiden epävarmuudesta ja ennakoimattomuudesta johtuen. Toisaalta voidaan 

esittää, ettei vastuu kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta ole ennakoimaton tilanteessa, 

jossa myyjäyhtiölle on jo määrätty maksettavaksi seuraamusmaksu hallintoprosessissa. Kuten 

aikaisemmin todettu, kyseessä on tällöin seurannaiskanne, joka on huomattavasti yleisempi 

kuin itsenäinen kanne. Itsenäisen kanteen ollessa kyseessä ennakoimattomuudelle on 

vahvemmat perusteet. 

Työryhmämietinnöstä annetussa lausuntopalautteessa esitettiin kanta, jonka mukaan 

seuraantosäännöksellä olisi todennäköisesti kielteinen vaikutus Suomen asemaan 

investointikohteena ja se saattaisi heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Lausunnossa 

taloudellisen seuraantosäännöksen katsottiin olevan sellainen riskitekijä, jonka johdosta 

yrityskauppa saattaisi jäädä kokonaan toteutumatta tai sillä saattaisi olla vaikutus kaupan 

rakenteeseen taikka toteutettavaan hintamekanismiin. Säännöksen seurauksena kansainväliset 

yritykset saattaisivat rajoittaa toimintaansa Suomen yrityskauppamarkkinoilla ja suosia muiden 

valtioiden tuomioistuimia tai välimiesmenettelyä.343 

Yrityskauppojen estävä tai vähintäänkin niitä hankaloittava vaikutus syntyy myös siitä, että 

liiketoiminnan ostajalla on riski joutua kilpailuoikeudelliseen vastuuseen seikoista, joihin se ei 

 
340 Rasinkangas 2016, s. 28. 
341 Raitio toteaa, että EU-tuomioistuin on painottanut tehokkuusperiaatetta verrattuna oikeusvarmuuden 
periaatteeseen taloudellisen seuraannon soveltamisen yhteydessä. Lisäksi hän toteaa, että KKO:n 
ennakkoratkaisupyyntö on varsin perusteltu ja tarpeen kun otetaan huomioon, että taloudellinen seuraanto on 
vahvistunut EU-oikeudessa. Raitio 2019, s. 65. 
342 Helsingin käräjäoikeuden tuomio 28.11.2013 nro 13/64929, kohta 5.4.5.1. Helsingin hovioikeuden tuomio 
20.10.2016 nro 1449, s. 15. 
343 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n lausunto 11.9.2015, s. 1-2. 
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ole syyllistynyt. Teoria on epäoikeudenmukainen myös siitä näkökulmasta, että 

kilpailunrikkomuksesta saadun hyödyn on nauttinut liiketoiminnan myyjä. Lisäksi tulee 

huomioida, että liiketoiminnan jatkajan osoittaminen voi tuottaa haasteita nykyaikaisessa 

yritysmaailmassa. Nykyään kaupan kohteena on usein aineettomia oikeuksia, kuten 

immateriaalioikeuksia, teknologiaa ja tietotaitoa, joilla ei ole kiinteitä toimipaikkoja tai 

merkittäviä henkilöresursseja.344 

Rasinkangas on esittänyt, että mikäli taloudellisen seuraannon periaate lisätään lakiin 

tietoisuusvaatimuksineen työryhmämietinnössä esitetyn mukaisesti, due diligence -prosessi 

muodostuisi raskaaksi ostajan näkökulmasta. Pahimpana skenaariona olisi, että aikaisessa 

vaiheessa syntyvä tietoisuus voisi estää hyödyllisten yrityskauppojen toteuttamisen, jos 

ostettavan liiketoiminnan epäiltäisiin syyllistyneen kilpailuoikeuden rikkomiseen.345 On myös 

esitetty, että tietoisuusvaatimuksesta johtuva tulkinnanvaraisuus olisi omiaan lisäämään ostajan 

kustannuksia liiketoimintakaupassa ja lisäämään tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja ostajan 

tietoisuuden selvittämiseksi. Seurauksena olisi yrityskauppojen toteuttamisen edellytysten 

heikentyminen.346 Toisaalta taas on esitetty näkökulma, jonka mukaan tietoisuusvaatimuksen 

puuttuminen vaikuttaisi haitallisesti yrityskauppoihin, mikäli vilpittömässä mielessä ollutta 

ostajaa ei suojattaisi.347 

7 Lopuksi 

Tämän tutkielman tarkoitus oli käsitellä liiketoiminnan luovutuksensaajan kilpailuoikeudellista 

vahingonkorvausvastuuta myyjäyhtiön toiminnassa tapahtuneesta kilpailunrikkomisesta 

liiketoimintakaupassa huomioiden erityisesti korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu 2019:90. 

Käsittelyn pääpaino oli kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, sillä 

vastuun kohdentamisesta ei ole vastaavanlaista lain säännöstä taloudellisesta seuraannosta kuin 

julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa. Tarkastelun kohteena oli ostajan suorittaman kaupan 

kohteen ennakkotarkastuksen, riskitietoisuuden ja tyypillisten sopimuslausekkeiden vaikutus 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun jakautumiseen ostajan ja myyjän välillä sekä 

toisaalta suhteessa vahingonkärsijään huomioiden ostajan tietoisuuden taso. 

 
344 Alkio ja Wik 2009, s. 771. 
345 Rasinkangas 2016, s. 38. 
346 Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry:n lausunto 11.9.2015, s. 3. 
347 Elinkeinoelämän keskusliiton lausunto 11.9.2015, s. 3. 
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Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu 2019:90 on sinänsä selkeyttänyt kansallista oikeustilaa 

kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun kohdentamisesta yritysjärjestelyissä luoden 

tietyt tutkielmassa esitetyt arviointikriteerit, joiden perusteella liiketoiminnan luovutuksensaaja 

voi joutua kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen luovuttajan toiminnassa 

tapahtuneesta kilpailunrikkomuksesta. Lisäksi on huomionarvoista, että samastusta koskevasta 

oikeuskäytännöstä on johdettavissa arviointikriteerejä, jotka pätevät myös taloudellisen 

jatkuvuuden määrittämisessä. Toisaalta taloudellisen seuraannon soveltamisen vahvistaminen 

myös yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa johtaa siihen, että yrityskaupoissa ostajille 

siirtyy tietyllä tapaa ennakoimaton tai ainakin vaikeasti havaittava riski ja vastuu myyjäyhtiön 

liiketoiminnassa tapahtuneista kilpailunrikkomuksista.  

Seurauksena luovutuksensaajan tulee suorittaa yhtä kattavampi ja perusteellisempi kaupan 

kohteen ennakkotarkastus, etenkin kun otetaan huomioon oikeuskäytännöstä johdettavissa 

oleva ja yleisiin sopimusoikeudellisiin oppeihin sisältyvä tietoisuus- tai vilpittömän mielen 

vaatimus, vaikka vaatimuksen soveltaminen on toistaiseksi hieman epävarmaa. 

Kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta vapautuakseen ostajan 

selonottovelvollisuuden ja ennakkotarkastuksen laajuutta sekä laatua on vaikea määrittää 

yksiselitteisesti, joten arviointi tapahtuu tapauskohtaisesti. Tietoisuus myyjäyhtiön toiminnassa 

tapahtuneista kilpailunrikkomuksista voinee kuitenkin syntyä jo due diligence -tarkastuksessa 

saatujen tietojen perusteella. Tämän johdosta on tarve erityisen kilpailuoikeudellisen 

ennakkotarkastukselle, jolloin mallia voitaisiin ottaa environmental due diligence -prosessista. 

Joka tapauksessa tietoisuuskriteeriä koskevalle jatkotutkimukselle on tarvetta 

yrityskauppakäytännön selkeyttämiseksi. 

Ostajayhtiöllä on erilaisia sopimusoikeudellisia keinoja, joilla se voi suojautua myyjäyhtiön 

liiketoiminnassa tapahtuneelta ja myöhemmin realisoituvalta kilpailunrikkomukselta. 

Toimivimmalta ratkaisulta ostajan näkökulmasta vaikuttaa olevan takuu- tai vakuutuslauseke 

sekä erityinen korvausvastuulauseke. Lisäksi on mahdollista muotoilla kilpailuoikeudellista 

vastuuta silmällä pitäen erityinen ehto, joka on tarkoitettu nimenomaisesti kilpailuoikeudesta 

johtuvien kaupan kohteen virheiden varalle. Tällaisen erityisen ehdon muodostuminen jäänee 

tulevaisuuden yrityskauppakäytännön varaan. 

On syytä huomioida, että sopimusoikeudelliset keinot vaikuttavat ainoastaan myyjän ja ostajan 

välisessä suhteessa, eivätkä ne sido kilpailunviranomaisia, tuomioistuimia tai muita kolmansia 

osapuolia. Lisäksi sopimusoikeudellisia keinoja on mahdotonta toteuttaa tilanteessa, jossa 
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myyjäyhtiö ei ole enää olemassa. Seurauksena ostajayhtiöllä ei ole mitään tahoa, johon 

kohdistaa vaatimus sopimusehdon tuomasta oikeudesta tai edusta. Mikäli vastuutaho löytyy, 

tällä ei välttämättä ole maksukyvyttömyyden vuoksi varoja suorittaa ostajan 

sopimuksenmukainen saatava. Kilpailuoikeuden kontekstissa tällaiset tilanteet lienevät yleisiä, 

sillä kilpailuoikeuden rikkominen, siitä määrättävä seuraamusmaksu ja nostettava 

kilpailuoikeudellinen vahingonkorvauskanne saattavat aktualisoitua vasta pitkän ajan kuluessa 

yrityskaupasta. Kilpailuoikeudelliset tuomioistuinprosessit ja kilpailunrikkomuksen toteuttavat 

aikajänteet voivat olla hyvinkin pitkiä, minkä aikana yritysten rakenteissa ja maksukyvyissä 

ehtii tapahtua monenlaisia muutoksia. 

Tuleva oikeuskäytäntö näyttää, onko korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa kyse 

ainoastaan tapauskohtaisesta ratkaisusta jonka soveltaminen jää yksittäistapauksiin, vai 

muodostuuko taloudellisesta seuraannosta vakiintunut periaate kilpailuoikeudellisessa 

vahingonkorvauksessa. Taloudellisen seuraannon soveltamisalan ja -edellytysten ollessa vielä 

osin epäselvät ja tulkinnanvaraiset, asiassa olisi perusteita harkita uudestaan, tuleeko 

kilpailuvahinkolakiin sisällyttää seuraantosäännös käytännön soveltamistoiminnan 

selkeyttämiseksi. Taloudellisen seuraannon soveltamisedellytyksiä koskee ainakin 

jatkotutkimuksen tarve. Vaikka periaatteen soveltamisesta myös kilpailuoikeuden 

yksityisoikeudelliseen täytäntöönpanossa saatiin vahvistus korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisun myötä, kilpailuoikeudellisen seuraamusjärjestelmän yhdenmukaisuuden ja 

oikeuden ennakoitavuuden johdosta lailla säätämistä voitaisiin arvioida uudelleen sekä etsiä 

vastaukset lausuntopalautteessa esitettyihin tulkinnanvaraisiin ja epäselviin kysymyksiin. 


