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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta 

”Imagine walking into a room where you literally have no sense of the walls—where the 

walls are or that there are any walls at all. It’s not an empty dark room, but a space full of 

darkness.”1 Kuvanveistäjä Anish Kapoor käyttää edellistä kielikuvaa puhuessaan teoksis-

taan, joissa on hyödynnetty mustinta tieteen tuntemaa ainetta, Vantablackia. Lainaus voi-

daan taivuttaa kuvaamaan lähes tutkimusta kuin tutkimusta, mutta tämän tutkielman kon-

tekstissa Kapoorin pimeys edustakoot kielletyistä kilpailunrajoituksista kansallisen kilpailu-

lain (948/2011) perusteella määrättäviä seuraamusmaksuja. Tämä tutkielma pyrkii tarjoa-

maan paremmat puitteet tarkastella tätä pimeyttä osoittamalla huoneeseen astuville, missä 

huoneen toisinaan piiloon jäävät seinät sijaitsevat. 

Hallinnollinen seuraamusmaksu on asiallisesti rikosoikeudellista rangaistusta muistuttava 

taloudellinen seuraamus, joka voidaan määrätä lainvastaisesta menettelystä luonnolliselle 

henkilölle tai oikeushenkilölle. Hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä mää-

rättävät seuraamusmaksut kuuluvat osaksi hallinnollisia sanktioita eli rangaistusluonteisia 

hallinnollisia seuraamuksia.2 Kilpailulain 12.1 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalle tai elin-

keinonharjoittajien yhteenliittymälle3 määrätään seuraamusmaksu, jos ne rikkovat kilpailu-

lain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen4 sisältämiä määräävän markkina-

aseman väärinkäyttöä tai elinkeinonharjoittajien välisiä kiellettyjä kilpailunrajoituksia kos-

kevia säännöksiä5. Pykälän 3 momentin (662/2012) mukaan seuraamusmaksun määrää 

 

1 Artforum 2015. 
2 Oikeusministeriö 2018, s. 20 sekä Halila – Lankinen – Nilsson 2018, s. 15. 
3 Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan kilpailulain 4 §:n mukaan luonnollista henkilöä sekä yhtä tai useampaa 

yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa. Elinkeinonharjoittajan käsite vas-

taa EU:n kilpailuoikeudessa käytettävää yrityksen käsitettä. HE 88/2010 vp, s. 56. Yrityksenä pidetään kilpai-

luoikeudessa taloudellista toimintaa harjoittavaa kokonaisuutta, kuten konsernia, johon kuuluvat osat eivät it-

senäisesti määritä toimintaansa markkinoilla. Yrityksen (undertaking) käsitteestä laajemmin ks. esim. Whish 

– Bailey 2018, s. 83–92. Tässä eteenpäin tässä tutkielmassa käytetään termiä yritys riippumatta siitä, viita-

taanko taloudelliseen toimijaan EU:n vai kansallisen kilpailuoikeuden yhteydessä. Kun tässä tutkielmassa pu-

hutaan yrityksistä, tarkoitetaan yrityksiä sekä niiden yhteenliittymiä, jollei kontekstista muuta käy ilmi. 
4 Tästä eteenpäin ”SEUT”. 
5 Ks. kilpailulain 5 ja 7 § sekä SEUT 101 ja 102 artiklat. Kyseiset kilpailulain pykälät yhdenmukaistettiin 

vastaamaan SEUT:n artikloita vuoden 2004 uudistuksessa. Ks. HE 11/2004 vp sekä Kuoppamäki 2018, s. 3. 
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Kilpailu- ja kuluttajaviraston6 esityksestä markkinaoikeus7, ja seuraamusmaksu maksetaan 

valtiolle. Kilpailulain 44.2 §:n mukaan markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta 

valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen8. 

Hallinnolliset seuraamusmaksut ovat kuuluneet osaksi suomalaista kilpailulainsäädäntöä 

vuodesta 1992 alkaen.9 Vuonna 2004 voimaan tulleen seuraamusmaksusääntelyn muutoksen 

jälkeen seuraamusmaksujen laskentasääntöjen muuttamista yksityiskohtaisemmiksi on har-

kittu lainvalmistelussa kahdesti, mutta kummallakaan kerralla työ ei johtanut juurikaan yk-

sityiskohtaisempiin säännöksiin.10 Elokuussa 2019 korkeimman hallinto-oikeuden antama 

seuraamusmaksupäätös niin sanotussa linja-autokartelliasiassa toimi kuitenkin uutena kes-

kustelunavauksena seuraamusmaksusääntelyn muuttamisesta.11 Päätöksen jälkeen KKV toi 

näkyvästi esille kantansa, jonka mukaan Suomessa kilpailuoikeuden rikkomisesta määrättä-

vien seuraamusmaksujen tulisi olla korkeampia ja niiden määräytymisperusteiden tulisi olla 

selkeämpiä. KKV:n mukaan Suomeen pitäisi saada sisällöltään Euroopan komission12 sak-

kosuuntaviivoja vastaava oikeuslähde selkeyttämään seuraamusmaksujen laskemista.13 Ko-

missio soveltaa sakkosuuntaviivoja määrätessään yrityksille sakkoja SEUT 101 ja 102 artik-

lan rikkomisesta.14 

 

6 Kilpailu- ja kuluttajavirasto huolehtii Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain (661/2012) 1 §:n mukaan 

muun muassa kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamisesta, markkinoiden toimivuuden varmistamisesta, kil-

pailulain sekä EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. Viraston ydintehtäviin kilpailuoikeuden osalta kuu-

luu selvittää kiellettyjä kilpailunrajoituksia ja valvoa kilpailulain noudattamista. Erillisistä kilpailuvirastosta ja 

kuluttajavirastosta muodostettiin yksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto vuonna 2013. Kuoppamäki 2018, s. 72. Kil-

pailu- ja kuluttajavirastoon ja kilpailuvirastoon viitataan tästä eteenpäin termillä ”KKV”. 
7 Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 2 §:n mukaan markkinaoikeus käsittelee 

kilpailu- ja valvonta-asioina asiat, jotka säädetään kilpailulaissa sen toimivaltaan kuuluviksi. Ennen markkina-

oikeuden perustamista kilpailuoikeudelliset asiat ratkaisi kilpailuneuvosto. Kuoppamäki 2018, s. 82.  
8 Tästä eteenpäin myös ”KHO”. 
9 HE 162/1991 vp, s. 3 sekä esityksen perusteella säädetyn kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 8 §. 
10 HE 11/2004 vp, s. 24, Kilpailulaki 2010 -työryhmä, s. 44–45, TEM 2017, s. 87–88 sekä kilpailulainsäädän-

nön ja samalla seuraamusmaksusääntelyn historiasta ks. Lindberg 2018. Vuoden 2011 kilpailulain 13 §:n sää-

dettiin seuraamusmaksun määräämisessä huomioon otettavaksi seikaksi rikkomuksen moitittavuuden aste 

aiempien laadun, laajuuden ja keston lisäksi. Kilpailulaki 2010 -työryhmä ei ehdottanut tämän sisältöistä muu-

tosta. HE 88/2010 vp, s. 58–59. 
11 KHO 2019:98. KHO antoi samana päivänä myös ratkaisun KHO 3713/2019 (20.8.2019) d:no 894 ja 

938/3/16. 
12 Tästä eteenpäin ”komissio”. 
13 KKV:n tiedote 2019, Talouselämä 2019 sekä Kauppalehti 2019. 
14 Ks. yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 211. EU-oikeudessa kilpailuoikeuden rikkomuksista määrättäviä taloudellisia seu-

raamuksia kutsutaan sakoiksi. Ks. SEUT  103 artikla. Tässä tutkielmassa viitataan seuraamusmaksuilla kan-

sallisen kilpailulain perusteella määrättäviin taloudellisiin seuraamuksiin ja sakoilla yleisemmin EU:n kilpai-

luoikeuden perusteella määrättäviin taloudellisiin seuraamuksiin. 
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Seuraamusmaksusääntöjä ehdotettiinkin muutettavaksi marraskuussa 2020 eduskunnalle an-

netussa hallituksen esityksessä. Vuoden 2021 helmikuussa voimaan tulevaksi tarkoitettua 

lainmuutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan muutoksella pyrittäisiin tekemään seu-

raamusmaksujen määrän laskennasta ennustettavampaa. Tätä tarkoitusta varten lakiin sää-

dettäisiin nykyistä selkeämmät seuraamusmaksujen laskentaa koskevat säännöt, joiden pe-

rusteella KKV:n tulisi laskea markkinaoikeudelle esittämiensä seuraamusmaksujen määrä. 

Ehdotettu muutos toisi kilpailulain mukaiset laskentasäännöt lähemmäs niitä sääntöjä, joita 

komissio soveltaa määrätessään sakkoja Euroopan unionin15 kilpailuoikeuden rikkomuk-

sista.16 Voidaan huomauttaa, että vaikka esitetyn kilpailulain muutoksen pääasiallinen tar-

koitus on implementoida ECN+-direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädän-

töön, direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita lähentämään seuraamusmaksujen laskentasääntöjä 

komission laskentasääntöjen kanssa eikä edes parantamaan seuraamusmaksujen määrän en-

nustettavuutta.17  

Vaikka seuraamusmaksuja voidaan kilpailulain 12 §:n perusteella määrätä kilpailulain kiel-

tosäännösten rikkomisen lisäksi myös suoraan EU:n kilpailuoikeuden vastaisista kilpailun-

rajoituksista, kansallisten seuraamusmaksujen ei tarvitse vastata komission vastaavien 

SEUT:n artiklojen rikkomisesta määräämiä sakkoja. EU:n jäsenvaltioiden menettelysään-

nöt, kuten sanktioiden määräämiseen liittyvät normit, ovat perinteisesti kuuluneet kansalli-

sen prosessiautonomian piiriin, eikä EU-oikeus ole syrjäyttänyt kansallisia prosessisään-

töjä.18 Komission laskentasääntöjä muistuttavien kansallisen laskentasääntöjen säätäminen 

muodostaakin siten tietynlaisen vapaaehtoisesti rakennetun sillan kansallisen ja EU-oikeu-

den välille. 

Prosessiautonomian periaatteesta huolimatta kansallinen seuraamusmaksuharkinta ei ole 

SEUT:n kieltoartikloiden rikkomisesta määrättävien seuraamusmaksujen yhteydessä ollut 

täysin EU-oikeudesta vapaata edes aikana ennen mahdollisia uusia laskentasäännöksiä. Sen 

lisäksi, että kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa otetaan vapaaehtoisesti vaikutteita EU-oi-

keudesta, unionin oikeus asettaa sen täytäntöönpanolle ja kansalliselle prosessiautonomialle 

 

15 Tästä eteenpäin myös ”EU” tai ”yhteisö”. 
16 HE 210/2020 vp, s. 69–70.  
17 Ks. toisaalta ECN+-direktiivin 13–15 artiklat sekä johdanto-osan 40–49 kohdat, joista seuraa, että seuraa-

musmaksujen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset.  
18 Raitio – Tuominen 2020, s. 211–212. 
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tietyt reunaehdot. Tässä tutkielmassa tutkitaan näitä reunaehtoja ja jätetään niiden sisäpuo-

lelle jäävän, puhtaasti kansallisen oikeuden tarkasteleminen tulevien tutkimusten tehtäväksi. 

1.2 Tutkimuskysymys, tutkielman tavoitteet ja aiheen rajaus 

Tutkielman tarkoituksena on jatkaa viime vuosina Suomessa linja-autokartelliasian peruste-

luiden, lainvalmisteluaineistojen ja median kautta käytyä keskustelua kilpailuoikeudellisista 

seuraamusmaksuista.19 Tutkielman tavoitteena on kartoittaa ja rajata sitä aluetta, jolla kan-

sallinen lainsäätäjä ja -soveltaja voi kilpailulain mukaisten seuraamusmaksujen osalta liik-

kua vapaasti. Nähdäkseni seuraamusmaksuja koskevalle systemaattiselle mutta toisaalta riit-

tävän hienojakoiselle tutkimukselle on tarvetta seuraamusmaksuihin liittyvän kansallisen 

keskustelun vauhdittamiseksi ja kehittämiseksi.20  

Tässä tutkielmassa vastataan tutkimuskysymykseen: miten EU-oikeus rajoittaa jäsenvalti-

oiden kilpailuviranomaisten sakkopäätöksiä niiden määrätessä rangaistuksia SEUT 101 ja 

102 artikloiden vastaisista kielletyistä kilpailunrajoituksista? Aihetta on valittu tarkastella 

juuri tämän tutkimuskysymyksen kautta kansallisen ja EU:n kilpailuoikeuden erityisen suh-

teen vuoksi. Kilpailuoikeudessa EU-oikeus ohjaa lähes täysin kansallisten aineellisten sään-

töjen soveltamista, kun taas kilpailuoikeusprosesseihin liittyvät menettelysäännöt kuuluvat 

prosessiautonomian periaatteen vuoksi lähtökohtaisesti kansallisen lainsäätäjän toimival-

taan.21 EU-oikeus vaikuttaa kuitenkin myös kansallisiin menettelysääntöihin erityisesti sen 

tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksen kautta. Tutkimuskysymyksen 

puitteissa tarkastellaankin ensin jäsenvaltioille asetettuja EU:n kilpailuoikeuden tehokkuutta 

edistäviä velvollisuuksia ja myöhemmin oikeusturvaan liittyviä, tehokkuutta rajaavia EU-

oikeuden vaatimuksia. Erityisesti tutkielman lopussa havainnollistetaan seuraamusmaksu-

päätösten yhteydessä kotimaisessa kontekstissa konkretisoituvia punnintatilanteita kilpailu-

oikeuden tehokkuuden ja sen täytäntöönpanoa rajoittavien oikeusperiaatteiden välillä. 

 

19 Mielenkiintoista ajankohtaista ja pelkkiä KKV:n lausuntoja monitahoisempaa keskustelua seuraamusmak-

suista löytyy marraskuussa 2020 julkaistuun hallituksen esitykseen HE 210/2020 vp johtaneen mietinnön lau-

suntopalautteista. Ks. Lausuntopalvelu 2020. 
20 Kilpailuoikeudellisten seuraamusmaksujen juridisia ääriviivoja ei ole viime aikoina hahmoteltu suomalai-

sessa oikeuskirjallisuudessa. Kilpailuvirasto on julkaissut vuonna 2009 selvityksen seuraamusmakujen mää-

räytymisperusteista ja seuraamusmaksun tasosta minkä lisäksi Alkio ja Wik ovat analysoineet kansallista seu-

raamusmaksukäytäntöä. Ks. KKV 2009 sekä Alkio – Wik 2009, s. 810–825. Voidaan huomauttaa, että mo-

lemmat sijoittuvat ajalle ennen korkeimman hallinto-oikeuden seuraamusmaksupäätöstä niin sanottua asfaltti-

kartelliasiassa, joka oli ensimmäinen niin sanottu hard core -kartellia koskeva ratkaisu Suomessa. KHO 

2009:83 sekä Kuoppamäki 2018, s. 190.  
21 Esim. Faull – Nikpay 2014, k. 2.88. 
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Kotimaista ratkaisukäytäntöä tarkastelemalla voidaan selvittää, annetaanko suomalaisessa 

EU:n ja kansallisen kilpailuoikeuden soveltamiskäytännössä EU:n oikeusperiaatteisiin sisäl-

tyville oikeuksille ja velvollisuuksille vastaava painoarvo kuin EU:n tuomioistuinten22 rat-

kaisukäytännössä. 

Tutkielman näkökulmaksi on valittu seuraamusmaksuja määräävän kansallisen tuomioistui-

men, eli markkinaoikeuden tai valituksen perusteella korkeimman hallinto-oikeuden näkö-

kulma. Näkökulma on vaikuttanut erityisesti 4 luvussa käsiteltävien EU:n oikeusperiaattei-

den valintaan. Kriteerinä tarkastelun kohteeksi otettujen periaatteiden valinnassa on ollut se, 

että periaatteita voidaan punnita luontevasti suhteessa tehokkuusperiaatteeseen ja se, että pe-

riaatteet ovat relevantteja seuraamusmaksuja määräävän tuomioistuimen näkökulmasta huo-

limatta asian käsittelyn aiemmista vaiheista.23 

Käytettävissä olevan tilan rajallisuuden vuoksi tämän tutkielman puitteissa ei käsitellä kat-

tavasti seuraamusmaksupäätöksiin välillisemmin liittyviä seikkoja, kuten kielletystä kilpai-

lunrajoituksesta johtuvia muita toimenpiteitä, seuraamuksia tai vahingonkorvausta24 taikka 

sitä, kenelle seuraamusmaksu voidaan määrätä25. Näitä seikkoja käsitellään ainoastaan siltä 

osin kuin se on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista valitun tutkimuskysymyksen valossa. 

Tutkielmassa on pitäydytty seuraamusmaksujen osalta niissä kysymyksissä, joihin lainopin 

menetelmin voidaan vastata.26 Tutkielmassa systematisoidaan ja tulkitaan EU- ja kilpailuoi-

keudellisia oikeuslähteitä, jotta voidaan määrittää kansallisille seuraamusmaksuille niiden 

EU-oikeudelliset reunaehdot. Valituilla tutkimusmenetelmillä ei voida tuottaa vastausta esi-

merkiksi kysymykseen siitä, onko kansallinen seuraamusmaksutaso tarpeeksi korkea. Tämä 

tutkimuskysymys jätetäänkin selvitettäväksi myöhemmissä tutkimuksissa.27 

 

22 EU:n tuomioistuimista unionin tuomioistuimeen ja entiseen yhteisöjen tuomioistuimeen viitataan tästä eteen-

päin ”EUT” ja unionin yleiseen tuomioistuimeen ja sitä edeltävään yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomiois-

tuimeen ”EUYT”. 
23 Aikaisemmista vaiheista riippuviksi voidaan luokitella esimerkiksi yrityksen puolustautumisoikeudet sekä 

ne bis in idem -periaate. Ks. näistä esim. kilpailulain 38 §, KHO 2019:98, k. 753–765 ja 1549–1555, KHO 

2016:221, k. 318–352 sekä MAO 548/20, k. 216–217. 
24 Ks. kilpailulain 3 luku (8–20 §). Ks. myös esim. Kuoppamäki 2018, s. 83–131 sekä Wikberg 2011, s. 455–

463. 
25 Tähän liittyvät esimerkiksi yrityksen käsite ja taloudellinen seuraanto. Ks. taloudellisesta seuraannosta esim. 

KHO 2009:83, luku 11.6 sekä Faull – Nikpay, k. 3.68–3.73. 
26 van Gestel – Micklitz 2014, s. 301 sekä Hirvonen 2011, s. 22. 
27 Ks. optimaalisista kilpailurikkomussakoista esim. Wikberg 2009, s. 106–121 sekä laajasti Lianos et al. 2014. 
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1.3 Tutkimusmetodit ja lähteet 

Tutkielman tiedonintressi ja metodi ovat lainopillisia.28 Lainopillisella tiedonintressillä tar-

koitetaan praktista tiedonintressiä, jolla on tarkoitus tuottaa lisää ymmärrystä voimassa ole-

vasta oikeudesta. Lainopin metodilla puolestaan tarkoitetaan oikeustieteen tutkimusmene-

telmää, jossa systematisoidaan ja tulkitaan voimassa olevaa oikeutta.29 Tutkielmassa käyte-

tyllä lainopin metodilla on systematisoitu pääasiassa EU-oikeuden normeja ja tulkittu niiden 

velvoittavuutta suhteessa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisiin näiden tehdessä sakkopää-

töksiä EU:n kilpailuoikeuden rikkomisesta. Tutkimuskysymyksen kautta on tarkoitus tuottaa 

lisää ymmärrystä EU:n ja kansallisen kilpailuoikeuden välisestä suhteesta. 

Tutkimussuuntauksista tutkielma edustaa kenties lähinnä intressilainoppia.30 Tutkielman 

yleisenä teemana on EU:n tavoitteiden toteuttamisen suhde kansallisiin intresseihin. Kah-

dessa ensimmäisessä luvussa tarkastellaan harmonisoinnilla ja oikeuskäytännössä toteutetun 

EU-oikeuden täyden tehokkuuden laajuutta suhteessa kansalliseen prosessiautonomiaan. 

Luvussa 4 tarkastellaan tehokkuusperiaatteen ja EU:n oikeusperiaatteiden välisiä punninta-

tilanteita ja niiden merkitystä kansallisella tasolla. Yleensä intressilainopissa katsotaan, että 

tuomari on sidottu lainsäätäjän tavoitteisiin, jotka lainsäätäjä on asettanut punnittuaan ensin 

eri intressejä toisiinsa.31 EU-oikeuden tutkiminen intressilainopin metodein onkin hedelmäl-

listä, kun otetaan huomioon EU:n oikeusjärjestelmän sui generis -luonne.32 Kansallisista oi-

keusjärjestelmistä poiketen EU-oikeudessa ajatellaan usein, että juridisilla keinoilla voidaan 

päästä tiettyyn suurempaan päämäärään, jota jäsenvaltiot ovat unionin perustamisella tavoi-

telleet ja jota perustamissopimusten artiklat kuvastavat.33 Intressilainoppi ja EU:n oikeusjär-

jestelmä jakavat siten tavoitekeskeisen näkökulman oikeuteen. 

EU-oikeusjärjestelmän luonne tulee ottaa huomioon myös systematisoinnin perustana hyö-

dynnetyssä oikeuslähdeopissa sekä tulkintametodien valinnassa. Perinteistä ryhmittelyä 

 

28 Aarnio 2011, s. 1–2 sekä Hirvonen 2011, s. 36. 
29 Hirvonen 2011, s. 25 ja 33–34. 
30 Hirvonen 2011, s. 45–47. 
31 Tieteen termipankki 2020b. 
32 Esim. van Gestel – Micklitz 2014, s. 309–310. Kirjoittajat mainitsevat esimerkkeinä erityispiirteistä lainsää-

dännön kompromissiluonteisuuden, EUT:n tavan tulkita käsitteitä sekä oikeuslähteiden erilaisen painoarvon 

kansallisiin järjestelmiin verrattuna. van Gestel – Micklitz 2014, s. 311 
33 Määttä 2011b, s. 221–222. Ks. EU:n tavoitteista Rooman sopimuksen 2 ja 3 artiklat, Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (tästä eteenpäin ”SEU”) 2 ja 3 artiklat, SEUT 26 artikla, Pöytäkirja (N:o 27) Sisämarkki-

noista ja kilpailusta, asia C-6/72 Europemballage Corporation ja Continental Can Company v. komissio (1973) 

E-CLI:EU:C:1973:22, k. 23–25, asia C-52/09 TeliaSonera Sverige, k. 20–21 sekä esim. Jones – Sufrin – Dunne 

2019, s. 41–42. 
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vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin sekä toisaalta 

asia- ja auktoriteettilähteisiin on tässä tutkielmassa täydennetty EU-oikeusliitynnän vuoksi 

siten, että vahvasti velvoittavat oikeuslähteet on jaettu kahteen ryhmään.34 EU:n oikeusläh-

teet ja perustuslaki (731/1999) nähdään ensisijaisesti vahvasti velvoittavina oikeuslähteinä 

ja kansallinen kilpailulaki vasta toissijaisesti vahvasti velvoittavana oikeuslähteenä.35 

Tutkielman lähdeaineistona on käytetty perinteisesti lainopillisissa tutkimuksissa hyödyn-

nettyjä virallislähteitä ja oikeuskirjallisuutta. EU:n oikeuslähteiden osalta pääpaino on ase-

tettu EU:n tuomioistuinten ratkaisukäytännölle, jota hyödynnettäessä on tunnustettu, että 

EUT:n ratkaisuilla on EUYT:n ratkaisuja suurempi painoarvo.36 Samoin tutkielmassa hyö-

dynnetyn kansallisen ratkaisukäytännön osalta tutkielmassa on tunnustettu, että korkeimman 

hallinto-oikeuden julkaistuille ratkaisuille on annettava suurempi painoarvo suhteessa kor-

keimman hallinto-oikeuden julkaisemattomiin ratkaisuihin, markkinaoikeusratkaisuihin 

sekä kilpailuneuvoston ratkaisuihin.37 Kansallista ratkaisukäytäntöä tarkasteltaessa on huo-

mioitu myös tarkasteluajanjaksolla tapahtuneet muutokset kansallisessa kilpailulainsäädän-

nössä. Kansallista ratkaisukäytäntöä on kuitenkin pääosin käytetty ainoastaan tarjoamaan 

esimerkkejä siitä, kuinka EU-oikeus on kulkeutunut kansallisiin lainkäyttöelimiin tai kuinka 

ne ovat käsitelleet relevantteja EU-oikeudellisia kysymyksiä vastaavia kysymyksiä kotimai-

sissa soveltamisyhteyksissä. Oikeuskäytännön lisäksi lähteinä on käytetty unionin primääri- 

ja sekundäärilainsäädäntöä, komission antamaa soft law’ta sekä relevanttia ulkomaista oi-

keuskirjallisuutta. Kansallisina lähteinä on käytetty pääasiassa lainsäädäntöä, lain esitöitä 

sekä oikeuskirjallisuutta kilpailu- ja EU-oikeuden alalta. 

Oikeuslähteiden tulkintametodeina on käytetty pääasiallisesti normien sanamuodonmu-

kaista, analogista, oikeustaloustieteellistä ja erityisesti teleologista tulkintaa.38 EU-oikeus-

lähteiden teleologisella tulkinnalla tarkoitetaan Tapio Määtän mukaan objektiivista tavoit-

teellista laintulkintaa, jossa keskiössä ovat systeemi- sekä järjestelmäperusteiset, tiettyä pää-

määrää tavoittelevat argumentit. EU-oikeuden laintulkintamalli tulee siten erottaa 

 

34 Hirvonen 2011, s. 42–43. 
35 Määttä 2013, s. 246. EU-oikeuden etusija suhteessa kansalliseen oikeuteen, eli niin sanottu etusijaperiaate 

on vahvistettu asiassa C-6/64 Costa v. E.N.E.L. (1964) ECLI:EU:C:1964:66, s. 218. 
36 EU:n oikeuskäytäntöön liittyen voidaan vielä todeta, että huomioon on otettu tutkielmassa hyödynnettyjen 

julkisasiamiesten ratkaisuehdotusten rooli tuomioistuinta sitomattomina suosituksina. Ks. esim. Raitio – Tuo-

minen 2020, s. 119–120. 
37 Määttä 2013, s. 257–263. 
38 Hirvonen 2011, s. 36 ja 38–40 sekä Määttä 2016, s. 63–66. 
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kansallisesta lainsäätäjän historiallista tarkoitusta etsivästä teleologisesta tulkinnasta.39 EUT 

on todennut, että ”yhteisön oikeussäännön ulottuvuuden määrittelemiseksi on otettava huo-

mioon samanaikaisesti sen sanamuoto, asiayhteys ja tarkoitus”.40 Tässä tutkielmassa oikeus-

lähteitä tulkitaan pääsääntöisesti nimenomaan EU-oikeudellista teleologiaa hyödyntäen. 

Kalle Määtän mukaan myös kansallista kilpailulainsäädäntöä voidaan tulkita teleologisesti 

EU:n kilpailupolitiikan tavoitteita silmällä pitäen.41 Kun otetaan huomioon, että tämän tut-

kielman keskiössä olevat seuraamusmaksusäännökset kuuluvat lähtökohtaisesti kansallisen 

prosessiautonomian alaan, säännösten EU:n tavoitteiden mukaiseen tulkintaan on suhtau-

duttu Määttää varovaisemmin. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma on jaettu viiteen lukuun. Johdantoluvun jälkeen tarkastellaan EU:n lainsäädän-

nössä ja EU:n tuomioistuinten oikeuskäytännössä luotua kilpailuoikeuden hajautettua täy-

täntöönpanojärjestelmää sekä EU:n kilpailuoikeuden rikkomisesta määrättävien sakkojen 

paikkaa kyseisessä järjestelmässä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan sakkoja osana EU:n 

kilpailuoikeuden tehokasta ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja suhteessa jäsenvaltioiden 

supistuneeseen kansalliseen prosessiautonomiaan. Neljännessä luvussa tutkitaan, miten laa-

jaksi EU:n kilpailuoikeuden tehokkuusperiaate muodostuu suhteessa tiettyihin EU:n oikeus-

periaatteisiin. Periaatteiden välisiä punnintatilanteita käsitellään EU:n kilpailuoikeuden rik-

komuksista määrättävien sakkojen kontekstissa, ja tarkastelu ulotetaan myös kansalliseen 

oikeuskäytäntöön ja siinä esiintyneisiin vastaaviin punnintatilanteisiin. Lopuksi esitetään 

yhteenveto ja johtopäätökset. 

2. EU:N KILPAILUOIKEUS, SEN HAJAUTETTU 

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SAKKOJEN PAIKKA 

JÄRJESTELMÄSSÄ 

2.1 Aluksi 

Tutkielman aluksi on tarpeen tarkastella EU:n omaa kilpailuoikeuden täytäntöönpanojärjes-

telmää ja sakkojen merkitystä järjestelmässä. Komissio valvoo EU:n kilpailuoikeuden 

 

39 Määttä 2011b, s. 221–222. 
40 Asia C-174/08 NCC Construction Danmark (2009) ECLI:EU:C:2009:669, k. 23. 
41 Määttä 2013, s. 252–253. 
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noudattamista ja jäsenvaltioissa tapahtuvaa EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa.42 Li-

säksi komission menettelyt toimivat usein vertailukohtana jäsenvaltioissa.43 EU:n oman täy-

täntöönpanojärjestelmän käsittelemisen jälkeen siirrytään tarkastelemaan EU:n kilpailuoi-

keuden täytäntöönpanon hajauttamista EU:n jäsenvaltioihin. Erityisesti tarkastellaan täytän-

töönpanon hajauttamisen toteuttamista suhteessa kansallisen prosessiautonomian periaattee-

seen.44 

2.2 Sakot ja komission täytäntöönpanojärjestelmä  

2.2.1 Rangaistukset EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa ja sakot 

rangaistuksena 

SEUT 101 artiklan mukaan sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien 

päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan 

jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kil-

pailua sisämarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy sisämark-

kinoilla ovat kiellettyjä. SEUT 102 artiklan mukaan kiellettyä on yhden tai useamman yri-

tyksen määräävän aseman väärinkäyttö sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos 

se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.45 Artiklojen mukaisten kiel-

tojen vastaisesti toimiva yritys syyllistyy kiellettyyn kilpailunrajoitukseen. 

Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että kilpailuoikeuden täytäntöönpanojärjestelmän yhtenä 

tehtävänä on pyrkiä ennaltaehkäisemään SEUT 101 ja 102 artiklassa kiellettyjä kilpailunra-

joituksia.46 Ennaltaehkäiseminen taas voidaan toteuttaa puuttumalla kilpailunrajoitusten to-

teuttamisen olosuhteisiin. Ratkaiseviksi olosuhteiksi on tunnistettu se, että yrityksillä tai nii-

den päättäjillä on yleensäkään mahdollisuus rajoitusten toteuttamiseen, että ne ovat 

 

42 SEUT 105 artikla sekä täytäntöönpanoasetuksen IV luku. 
43 Ks. edellä HE 210/2020 vp, s. 69–70. 
44 Asia C-33/76 Rewe v. Landwirtschaftskammer für das Saarland (1976) ECLI:EU:C:1976:188, k. 5 sekä asia 

C-45/76 Comet BV v. Produktschap voor Siergewassen (1976) ECLI:EU:C:1976:191, k. 13. 
45 Rooman sopimuksessa vastaavat säännökset olivat 85 ja 86 artikloissa ja vuonna 1999 voimaan tulleessa 

Amsterdamin sopimuksessa säännökset olivat artikloissa 81 ja 82. Nykyinen artiklanumerointi on otettu käyt-

töön vuonna 2009 voimaan tullessa Lissabonin sopimuksessa. Tässä tutkielmassa artikloihin viitataan ainoas-

taan voimassa olevalla Lissabonin sopimuksen mukaisella artiklanumeroinnilla. 
46 Wils 2006, s. 5–6. Luvun aluksi Wils toteaa vieläkin yleisemmällä tasolla, että kilpailuoikeuden täytäntöön-

panolla on kolme tehtävää: se selventää kilpailuoikeuden sisältöä, se estää kilpailunrajoitukset ja se käsittelee 

toteutetuista kilpailunrajoituksista johtuneet seuraukset. Wils 2006, s. 5. Kirjoittaja käsittelee lyhyesti myös 

kilpailuoikeuden tavoitteita. Ks. Wils 2006, s. 10. Laajemmin kilpailuoikeuden ja -politiikan tavoitteista esim. 

Whish – Bailey 2018, s. 18–24, Leivo et al. 2012, s. 39–51 sekä ajankohtaisesta keskustelusta Jones – Sufrin 

– Dunne 2019, s. 28–35. 
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halukkaita toimimaan lainvastaisesti ja toteuttamaan rajoituksia sekä että niillä on kannustin 

toteuttaa rajoituksia, eli rajoituksista aiheutuvat kustannukset ovat matalampia kuin niiden 

avulla saavutettavissa olevat hyödyt.47 Kilpailunrajoitusten ennaltaehkäisyssä täydellisesti 

onnistuminen lienee mahdotonta, minkä vuoksi kilpailuoikeuden täytäntöönpanojärjestel-

män toisena tehtävänä voidaan ajatella olevan kilpailunrajoituksista aiheutuviin seurauksiin 

puuttuminen.48 

Kielletyistä kilpailunrajoituksista kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa määrättävillä sakoilla 

on keskeinen rooli ensinnäkin kilpailun rajoittamisen kannustimien poistamisessa. EUT:n 

mukaan SEUT:n kieltosäännösten rikkomiseen liittyvissä tapauksissa on huolehdittava siitä, 

että saadaan aikaan varoittava vaikutus.49 Rangaistusten varoittavalla vaikutuksella tai pelo-

tevaikutuksella tarkoitetaan sitä, että rationaalisesti toimiva yritys lopettaa aloittamansa kil-

pailunrajoituksen toteuttamisen tai ei aloita sitä lainkaan, koska aloittamisesta tai jatkami-

sesta koituvat kustannukset ylittävät kilpailun rajoittamisesta saatavilla olevat hyödyt.50 Yri-

tysten oletetaan tekevän mainittua hyöty-haittapunnintaa kilpailun rajoittamiseen liittyvien 

päätöstensä yhteydessä. Kilpailunrajoitusten tutkimisen täytyy olla riittävän tehokasta ja 

 

47 Wils 2006, s. 6. Ensimmäiseen olosuhteeseen on pyritty puuttumaan esimerkiksi EU:n sulautuma-asetuksella 

sekä kansallisen kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevilla säännöksillä 21–30 §. Yrityskauppavalvonnan 

keinoin on tarkoitus poistaa yrityksiltä mahdollisuus kilpailun rajoittamiseen kieltämällä kilpailulle haitalliset 

yrityskaupat etukäteisesti. Tässä tutkielmassa ei käsitellä yrityskauppavalvontaan liittyviä kysymyksiä, vaikka 

myös yrityskauppavalvonnan yhteydessä voidaan määrätä sakkoja EU:n sulautuma-asetuksen 14 artiklan ja 

seuraamusmaksuja kilpailulain 28 §:n mukaisesti. Ks. yrityskauppavalvonnasta esim. Faull – Nikpay 2014, 

luku 5 sekä Leivo et al. 2012, s. 1382–1416 ja 1430–1438. Kielletyistä kilpailunrajoituksista määrättävillä 

sakoilla ei lähtökohtaisesti poisteta yritysten mahdollisuutta kilpailunrajoituksen toteuttamiseen. 
48 Wils 2006, s. 9. Wils väittää käyttäytymistieteellisten tutkimusten tuloksiin viitaten, että vaikka täydellisessä 

ennaltaehkäisyssä onnistuttaisiinkin hetkellisesti, yritysten päätöksentekijät unohtaisivat ennaltaehkäisemään 

onnistuneet täytäntöönpanotoimet ja aloittaisivat kiellettyjen kilpailun rajoittamisen uudelleen. Ihmisten on 

todettu toimivan useimmiten sen informaation pohjalta, joka heille tulee ensin mieleen (availability bias). Täy-

dellisesti ennaltaehkäisevän järjestelmän menneet täytäntöönpanotoimenpiteet unohdettaisiin ajan myötä ja 

kilpailunrajoitusten puuttumisesta johtuvan kilpailuviranomaisen passiivisuuden tulkittaisiin tarkoittavan val-

vonnan puuttumista. Wils 2006, s. 9 ja 16 lähteineen. Kirjoittaja huomauttaa lisäksi, ettei kiellettyjen kilpai-

lunrajoitusten täydellinen ennaltaehkäiseminen ole välttämättä edes tarkoituksenmukainen päämäärä. Sen li-

säksi, että täydellisen ennaltaehkäisevästä järjestelmästä koituisi korkeat hallinnolliset kustannukset, järjestel-

mästä saattaisi koitua haittaa aktiivisessa täytäntöönpanossa tapahtuvien virheiden seurauksena. Virheet saat-

taisivat ajaa lainmukaisesti toimivia ja kansantaloudellisesti toivottavia yrityksiä pois markkinoilta. Wils 2006, 

s. 9.  
49 Yhdistetyt asiat C-100–103/80 Musique Diffusion française v. komissio (1983) ECLI:EU:C:1983:158, k. 

106.  
50 Ks. yleisemmin rangaistusten pelotevaikutuksesta esim. Cooter – Ulen 2016, s. 463 sekä Määttä 2016, s. 

211–212 ja 218–220. Pelotevaikutuksen nähdään pyrkivän ennaltaehkäisemään kaikki kilpailurikkomukset, 

mutta pelotevaikutukselle vaihtoehtoisen, kustannusten sisäistämiseen perustuvan lähestymistavan nähdään 

pyrkivän ennaltaehkäisemään ainoastaan taloustieteellisesti tehottomat kilpailurikkomukset. Jälkimmäinen lä-

hestymistapa edustaa Chicagon koulukunnan ajattelua. Wils 2006, s. 12–15. Ks. kilpailupolitiikasta ja siihen 

liittyvästä muun muassa Chicagon koulukunnan taloustieteestä EU:ssa ja Yhdysvalloissa lyhyemmin esim. 

Wikberg 2011, s. 73–74, Ristaniemi 2018, erit. k. 34 sekä laajasti Kuoppamäki 2003, s. 93–216.  
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kilpailuoikeudellisten rangaistusten riittävän ankaria, jotta haitat olisivat hyötyjä suuremmat 

ja pelotevaikutus toimisi ennaltaehkäisten kilpailurajoituksia. Merkityksellisiä ovat nimen-

omaan yritysten subjektiiviset arviot odotettavissa olevasta hyödystä ja haitasta. Yritysten 

näkökulmasta haittoja arvioidaan kilpailunrajoituksesta seuraavan rangaistuksen nykyarvon 

ja laittoman menettelyn tehokkaan havaitsemisen, tutkimisen ja lopulta sanktioimisen toden-

näköisyyden tulona.51 

Kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa sakoilla on merkitystä myös sen suhteen, haluavatko 

yritykset ja niiden päätöksentekijät toimia lainvastaisesti. Julkisilla rangaistuksilla on tietyn-

lainen moraalinen vaikutus, sillä niillä viestitään spontaanisti lainkuuliaisten yritysten pää-

töksentekijöille, että lain noudattaminen kannattaa. Tällä tavalla lainkuuliaiset yritykset va-

litsevat välttää rangaistuksiin johtavia menettelyitä myös tulevaisuudessa.52 

 

51 Wils 2006, s. 12 ja 15–17. Yritysten arviot eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Wils mainitsee tiettyjä 

käyttäytymistieteissä tutkittuja psykologisia seikkoja, jotka haittaavat yritysten päätöstentekijöiden rationaa-

lista toimintaa. Ks. relevantista käyttäytymistaloustieteestä ja rationaalisesta toimijasta Tirole 2016, s. 19–24 

ja 122–152. Koska kiellettyjä kilpailunrajoituksia jäänee aina havaitsematta, tutkimatta ja sanktioimatta, haitan 

arvioinnissa näiden osalta käytettävän todennäköisyyskertoimen tulee aina olla alle yksi. Tästä todennä-

köisyyskertoimesta johtuen rangaistuksen tulisi aina olla odotettavissa olevaa hyötyä korkeampi, jotta rangais-

tus kerrottuna alle yhdellä näyttäisi hyöty-haittapunnintaa tekevälle yritykselle hyötyä suurempana ja siten 

myös varoittavana. Wils 2006, s. 12 ja 17–22, jossa myös rangaistusten määrään sekä havaitsemis-, tutkimis- 

ja sanktioimistodennäköisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Määttä toteaa edellä kuvatun odotusarvoperiaatteen 

olevan liian suoraviivainen ja joka tapauksessa yli- tai alimitoitettuihin sakkoihin johtava ajattelutapa. Kirjoit-

tajan mukaan ajattelutavassa unohdetaan se, että täytäntöönpanon ennaltaehkäisevyyden arvioinnissa tulisi ot-

taa huomioon kaikki kilpailurikkomuksesta seuraavat oikeudelliset ja ei-oikeudelliset seuraamukset ja niiden 

todennäköisyys. Tällöin sakko on vain yksi osa hankalasti määritettävää kokonaisuutta. Varovaisuusperiaat-

teella Määttä tarkoittaa odotusarvoperiaatetta varovaisempaa sakkojen määräämistapaa, jossa odotusarvoperi-

aatteen puutteita lievennetään tunnustamalla erilaisten tehokkuuskäsitteiden olemassaolo ja muut taloustietee-

seen liittyvät tulkintaongelmat sekä sen, etteivät kartellit välttämättä ole niin yleisiä ja toimivia kuin uskotaan. 

Lisäksi hyväksytään näyttöongelmien olemassaolo, sekä se, että kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet kaih-

tavat syyttömiltä vaikuttavien rankaisemista ja korkeammat sakot lisäisivät entisestään viranomaisten ja tuo-

mioistuinten varovaisuutta. Määttä 2011a, s. 159, 163 ja 172–174. Odotusarvoperiaatteesta käytetään jäljem-

pänä myös nimitystä pelotevaikutusteoria. 
52 Wils 2006, s. 7–8 ja 11 lähteineen. Rangaistusten lisäksi esimerkiksi kilpailuviranomaisten muulla viestin-

nällä ja niiden antamalla neuvonnalla voi olla lainkuuliaisuuteen kannustavia vaikutuksia. Nuotion mukaan 

EU:n rikosoikeudellisten rangaistusten yhteydessä varoittavuuden tulisi käsittää myös se, miten rangaistuksilla 

kommunikoidaan yhteiskunnan arvoja. Näiden arvojen hyväksyminen vaikuttaa markkinatoimijoiden moti-

vaatioon toimia joko lainmukaisesti tai sen vastaisesti. Kirjoittajan mukaan pelotevaikutus on vain osa varoit-

tavuuden käsitettä. Nuotio 2020, s. 24. Tässä tutkielmassa käytetään sekä pelotevaikutus- että varoittavuuster-

mejä. Pelotevaikutuksella tarkoitetaan edellä kuvattua sakkorangaistukseen liittyvää ennaltaehkäisevää vaiku-

tusta, jolla toteutetaan negatiivista yleispreventiota, eli pelotuspreventioteoriaa. Varoittavuudella puolestaan 

viitataan Määtän varovaisuusperiaatteen mukaisiin sanktioihin, joiden yhteydessä huomioidaan muitakin seik-

koja kuin puhtaasti odotusarvoperiaatteen mukaista yritysten tavoittelemaa hyödyn optimointi. Varoittavuu-

desta puhuttaessa huomioidaan myös Nuotion esittämä arvojen kommunikointi rangaistusten kautta ja moraa-

lisen vaikutuksen aikaansaaminen. Varoittavuus on siten laajempi käsite. Varoittavuudella katsotaan toteutet-

tavan negatiivisen yleisprevention sijaan positiivista yleispreventiota, eli integraatiopreventioteoriaa. Ks. Ma-

tikkala 2010, s. 4–5. 
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Ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa olosuhteisiin puuttumisen lisäksi kilpailunrajoituksesta 

määrättävillä sakoilla puututaan kilpailunrajoituksesta koituneisiin seurauksiin. Rangaistus-

ten avulla voidaan konfiskoida kilpailua rajoittaneelta yritykseltä sen rikkomuksen kautta 

saama taloudellinen hyöty.53 Julkisoikeudellisessa täytäntöönpanojärjestelmässä sakot mak-

setaan julkisiin varoihin.54 

Yritykselle määrättävä sakko on ainoa komission määrättävissä oleva rangaistus EU:n kil-

pailuoikeuden rikkomisesta.55 Sakot toteuttavat täytäntöönpanojärjestelmässä sekä ennalta-

ehkäisevää että lainvastaisen toiminnan jälkeistä tilannetta oikaisevaa tehtävää.56 EUT on 

todennut, että sakkojen kaksiosainen funktio on ensinnäkin rangaista menneestä rikkomuk-

sesta ja toiseksi estää samoja ja muita yrityksiä ryhtymästä uusiin kiellettyihin kilpailunra-

joituksiin.57 Sakkojen keskeisenä päämääränä on siis estää, ettei kielletyksi katsottu menet-

tely enää toistu.58 

 

53 Jos yrityksille määrättävien sakkojen perintä ei toimi tehokkaasti, sakkojen määräämiseen liittyvä todennä-

köisyyskerroin laskee ja siten niiden pelotevaikutus heikkenee. Ks. sakkojen perinnästä Kerse – Khan 2012, k. 

7-279–7-2291 ja kilpailulain osalta 47 § sekä ECN+-direktiivin 14 artiklan vuoksi kilpailulakiin tehtävät muu-

tokset seuraamusmaksun perinnästä kilpailunrajoitukseen syyllistyneeltä yritysten yhteenliittymältä HE 

210/2020 vp, s. 63–64 ja 119–124. 
54 Wils 2006, s. 10 ja 11. Kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineet henkilöt saavat vahinkonsa korvattua yksi-

tyisoikeudellisten vahingonkorvausmenettelyjen kautta, jolloin kiellettyyn kilpailunrajoitukseen syyllistynyt 

yritys saattaa teoriassa joutua sakkojen ja vahingonkorvauksen kautta maksamaan jopa yli kaksinkertaisesti 

saamansa hyödyn määrän. Ks. Havu – Kalliokoski – Wikberg 2010, s. 84–85 sekä laajasti kilpailuoikeudelli-

sesta vahingonkorvauksesta Havu 2013. Kilpailuoikeuden yksityisoikeudelliseksi seuraamukseksi luetaan va-

hingonkorvauksen lisäksi SEUT 101 artiklan 2 kohdasta ja kilpailulain 8 §:stä (662/2012) johtuva sopimusten 

täytäntöönpanokelvottomuus. Mentulan mukaan sopimusten täytäntöönpanokelvottomuus saattaa olla sakkoja 

suurempi kannustin tiettyjen sopimusjärjestelyiden, kuten yhteisyrityksen perustamisen ja lisensoinnin lain-

mukaisuuden varmistamiseen. Mentula 2002, s. 324. Ks. laajasti kilpailuoikeudellisesta pätemättömyydestä 

Aine 2013 sekä EU:n kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisista seuraamuksista Hartkamp – Sieburgh – Devroe 

2017, s. 23–168. 
55 Kilpailuoikeudessa määrättävien korjaustoimenpiteiden funktio ei ole rangaista, vaan saattaa kilpailua ra-

joittava menettely päätökseen. Ks. esim. komission ManProc 2019, s. 219–220. Kilpailunrajoituksista määrät-

tävien sakkojen lisäksi EU:n kilpailuoikeudessa toinen rangaistuksena pidetty keino ovat uhkasakot. Niiden 

tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti painostaa yritystä toimimaan kilpailuviranomaisen vaatimalla tavalla. Uh-

kasakolla rangaistaan yritystä vasta, jos tämä ei painostuksesta huolimatta noudata lakia tai päätöstä. Ks. uh-

kasakoista esim. Blanco 2013, s. 483, 551–553. Tässä tutkielmassa sakoilla tai seuraamusmaksuilla viitataan 

ainoastaan kilpailurikkomuksista yritykselle määrättäviin sakkoihin. Tässä tutkielmassa ei käsitellä täytäntöön-

panoasetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tai ECN+-direktiivin 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja, tiettyjen me-

nettelysääntöjen rikkomisesta määrättäviä sakkoja. Ks. myös HE 210/2020 vp, s. 60–63.  
56 Taloustieteelliseltä kannalta katsottuna sakoilla on utilitaristinen ja rankaiseva funktio. Wikberg 2009, s. 69 

lähteineen. 
57 Esim. asia C-289/04 P Showa Denko v. komissio (2006) ECLI:EU:C:2006:431, k. 16 ja valmisteluasiakirja 

institutionaalisista ja prosessuaalisista seikoista 62 kohta. EUT:n käyttämä sanamuoto ”on tarkoitus -- rangaista 

-- yrityksiä lainvastaisesta käyttäytymisestä” voidaan tulkita pitämään sisällään myös retributiivisen elementin. 

Sakkojen retributiivistuutta puoltaa myös se, että sakon määrän tulisi aina ylittää saatu taloudellinen hyöty 

kilpailurikkomuksen vaikutusten neutraloimiseksi. Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P 

Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) ECLI:EU:C:2005:408, k. 294. Ks. Matikkala 2010, s. 4. 
58 Asia C-45/69 Boehringer Mannheim v. komissio (1970) ECLI:EU:C:1970:73, k. 53. 
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 Kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa sakkoja käytetään siten erityisesti keinona ennaltaeh-

käisevän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tämä tavoiteltu ennaltaehkäisevä vaikutus voidaan 

jakaa erityis- ja yleisestävään vaikutukseen. Erityisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan sitä, 

että sakolla on saatava aikaan riittävä pelote sille yritykselle, jolle sakko määrätään makset-

tavaksi. Yleisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että sakkojen on saatava aikaan riit-

tävä pelote sen estämiseksi, etteivät muut yrityksen ota käyttöön tai jatka kilpailusääntöjen 

vastaisia menettelytapoja.59 

2.2.2 Primäärioikeudessa luodut institutionaaliset rakenteet  

SEUT 103 artiklan mukaan Euroopan neuvosto60 antaa aiheellisen sekundäärilainsäädännön 

101 ja 102 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden soveltamiseksi. Annetun lainsäädännön ta-

voitteena on muun muassa määritellä kansallisen lainsäädännön suhde EU:n kilpailuoikeus-

säännöksiin sekä varmistaa, että 101 ja 102 artiklassa tarkoitettuja kieltoja noudatetaan otta-

malla käyttöön sakot ja uhkasakot. EUT:n toteamalla tavalla SEUT 101 ja 102 artiklat ”oli-

sivat tehottomia, ellei niiden rinnalla sovellettaisi [sakkoja ja uhkasakkoja]. -- [S]akot ja 

[SEUT 101 ja 102] artiklan soveltaminen ovat olennaisella tavalla sidoksissa toisiinsa.”61 

Kun EU:n kilpailusääntöjä on rikottu, tulisi rikkomiseen syyllistyneelle pääsääntöisesti mää-

rätä rangaistukseksi sakkoja.62 

SEUT 105 mukaan komission tehtävä on valvoa kilpailusääntöjen noudattamista.63 Komis-

sion valvontatehtävään kuuluu yksittäisten tapausten tutkimisen ja niissä seuraamusten mää-

räämisen lisäksi velvollisuus harjoittaa sellaista yleistä politiikkaa, jolla pyritään kilpailuasi-

oiden osalta noudattamaan perustamissopimuksessa vahvistettuja periaatteita ja ohjaamaan 

yritysten käyttäytymistä näiden periaatteiden mukaisesti.64 Tästä seuraa, että komission on 

 

59 Sakkosuuntaviivojen 4 kohta. Määttä kuitenkin muistuttaa, ettei sakko ole ainoa kilpailunrajoituksesta koi-

tuva seuraamus. Järjestelmän kannalta riittävän ennaltaehkäisevän vaikutuksen toteutumista ei voidakaan to-

deta tarkastelemalla ainoastaan sakkoja ja sivuuttamalla muut oikeudelliset ja ei-oikeudelliset seuraamukset. 

Määttä 2011a, s. 159. 
60 Tästä eteenpäin ”neuvosto”. 
61 Asia C-429/07 X (2009) ECLI:EU:C:2009:359, k. 36. 
62 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 40 ja 46. 
63 Yleisen valvojan rooli on todettu esimerkiksi asiassa T-24/90 Automec v. komissio (1992) 

ECLI:EU:T:1992:97, k. 73. Komissiolle annetaan 106 artiklan 3 kohdassa tehtävä valvoa myös 106 artiklan 

noudattamista. Ks. artiklaan liittyvistä julkisen vallan aiheuttamista kilpailunrajoituksista esim. Jones – Sufrin 

– Dunne 2019, s. 582–641 sekä Kuoppamäki 2018, s. 61–72. 
64 Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 170. Ks. myös täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan 11 ja 29 kohdat sekä asia T-

198/03 Bank Austria Creditanstalt v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:136, k. 57, jonka mukaan SEUT 105 

artiklaan kuuluu myös sakotuspäätösten julkaiseminen. Ks. Wils 2020b, s. 5. 
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otettava huomioon yksittäisissä tapauksissa erityisolosuhteiden lisäksi se asiayhteys, johon 

kilpailusääntöjen rikkominen sijoittuu. Komission on huolehdittava siitä, että sen toimin-

nalla on varoittava vaikutus erityisesti sellaisten kilpailusääntöjen rikkomisten osalta, jotka 

ovat erityisen haitallisia EU:n tavoitteiden toteuttamisen kannalta.65 Komission ”edellyte-

tään määrittelevän ja panevan täytäntöön yhteisön kilpailupolitiikan suuntaviivat” ja asetta-

van sen käsittelyyn tulevat kilpailurikkomusasiat tärkeysjärjestykseen.66  

Komissio suorittaa valvontatehtäväänsä tuomioistuinten valvonnassa.67 EU:n tuomioistui-

met valvovat komissiota SEUT 261 ja 263 artikloiden perusteella.68 SEUT 261 artiklan no-

jalla EU:n tuomioistuimilla on täysi harkintavalta SEUT 103 artiklan perusteella annetuissa 

asetuksissa säädettyjen seuraamusten, kuten valvontatehtävää suorittavalle komissiolle mää-

rättäviksi annettujen sakkojen määrän osalta.69 Tuomioistuimet voivat siten muuttaa komis-

sion yrityksille määräämien sakkojen määrää. SEUT 263 artiklan nojalla tuomioistuimet 

puolestaan valvovat komission päätösten laillisuutta.70 

2.2.3 Komission kielletyistä kilpailunrajoituksista määräämät sakot  

Komissio voi määrätä sakkoja ainoastaan yrityksille ja niiden yhteenliittymille. Se ei voi 

joidenkin jäsenvaltioiden viranomaisten tavoin määrätä tai esittää määrättäväksi rikosoikeu-

dellisia rangaistuksia yksityishenkilöille, kuten yritysten johdolle.71 EU-oikeudessa sakkoja 

ja niihin johtavaa komission prosessia on pidetty hallinnollisina, mutta Euroopan ihmisoi-

keussopimuksen laajemman autonomisen tulkinnan puitteissa kilpailuoikeudelliset seuraa-

mukset on katsottu luonteeltaan rikosoikeudellisiksi.72 Euroopan ihmisoikeustuomioistui-

men ratkaisukäytännön mukaan rikosoikeudelliset syytteet jaetaan rikosoikeuden ytimeen 

perinteisesti kuuluviin ja niin sanotut Engel-kriteerit täyttäviin, vähäisen rikosoikeudellisen 

 

65 Yhdistetyt asiat C-100–103/80 Musique Diffusion française v. komissio (1983) ECLI:EU:C:1983:158, k. 

106. 
66 Asia C-344/98 Masterfoods ja HB (2000) EU:C:2000:689, k. 46. 
67 Asia C-344/98 Masterfoods ja HB (2000) EU:C:2000:689, k. 46. 
68 Ks. artikloiden sisällöstä esim. Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 986–991. 
69 Täytäntöönpanoasetuksen 31 artikla ja johdanto-osan 33 kohta. EUYT:n täysi harkintavalta tasapainottaa 

komission laajaa harkintavaltaa sakkojen määräämisessä. Wils 2014, s. 14. EUYT:n harkintavallasta ja sen 

rajoista Wils 2014, s. 12–15. 
70 EUYT on todennut artiklojen keskinäisestä yhteydestä: ”SEUT 261 artiklalla -- ei -- luoda itsenäistä oikeus-

suojakeinoa vaan sillä ainoastaan laajennetaan niitä toimivaltuuksia, jotka unionin tuomioistuimilla on, kun ne 

tutkivat SEUT 263 artiklan -- mukaisia kanteita”. Asia T-132/07 Fuji Electric v. komissio (2011) 

ECLI:EU:T:2011:344, k. 207. 
71 Esim. Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 650–651 ja 1012–1014, jossa myös listattuna relevantit jäsenvaltiot. 
72 Ks. prosessien hallinnollisesta luonteesta täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklan 5 kohta sekä Blanco 2013, s. 

473–475. 
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luonteen omaaviin rikoksiin liittyviin.73 Ihmisoikeustuomioistuin on vahvistanut, että kilpai-

luviranomaisen prosessi ja määräämät sakot täyttävät Engel-kriteerit ja niihin sovelletaan 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevaa 

6 artiklaa.74 Rikosoikeuden ytimeen kuuluvia suojamekanismeja ei kuitenkaan täysin sovel-

leta ihmisoikeustuomioistuimen jaottelun mukaan rikosoikeuden reuna-alueille jääviin kil-

pailuoikeudellisiin menettelyihin ja sakkoihin, jolloin esimerkiksi komission laaja harkinta-

valta voidaan edelleen sallia.75 

Neuvoston antamalla täytäntöönpanoasetuksella huolehditaan SEUT:n kilpailusääntöjen te-

hokkaasta ja yhtenäisestä soveltamisesta kilpailun vääristymisen estämiseksi. Asetuksella 

oli tarkoitus vastata edeltäjäänsä paremmin yhdentyneiden markkinoiden ja yhteisön laajen-

tumisen aiheuttamiin haasteisiin.76 Sakoista säädetään asetuksen 23 artiklassa. Artiklan 2 

kohdan mukaan komissio voi määrätä yrityksille tai niiden yhteenliittymille määrältään 

enintään kymmentä prosenttia niiden edellisen tilikauden liikevaihdosta vastaavan sakon, 

jos ne tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat SEUT 101 tai 102 artiklaa taikka eivät noudata 

täytäntöönpanoasetuksen perusteella komission antamaa päätöstä välitoimenpiteistä tai si-

toumuksista. Säädetyn kymmenen prosentin enimmäismäärän tarkoituksena on estää se, ett-

eivät sakot olisi suhteettomia yrityksen kokoon ja taloudelliseen tilanteeseen nähden.77 

 

73 Engel ja muut v. Alankomaat (23.11.1976) hakemukset n:ro 5100–5102, 5354 ja 5370/72, k. 82 sekä Jussila 

v. Suomi (23.11.2006) hakemus n:ro 73053/01, k. 43.  
74 Menarini Diagnostics S.R.L v. Italia (27.9.2011) hakemus n:ro 43509/08, k. 38‒42. Prosessuaalinen oikeus-

suoja turvataan EU-oikeudessa EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklassa. EUT on vahvistanut, että artiklan sisältöä 

ja laajuutta tulkitaan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa vastaavalla tavalla esim. asiassa C-501/11 P 

Schindler Holding ym. v. komissio (2013) ECLI:EU:C:2013:522, k. 27. Ks. Engel-kriteereistä ja pitkään jat-

kuneesta keskustelusta siitä, onko EU:n kilpailuoikeusprosessi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 

mukainen ja tulisiko prosessia muuttaa esim. Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 883–885 viitteineen. Kysymys 

vaikuttaa kulminoituvan siihen, täyttääkö komission päätöstä seuraavan EU:n tuomioistuinten laillisuuskont-

rollin laajuus ihmisoikeussopimuksen vaatimukset. Ks. tästä esim. Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 993–996, 

Wils 2014, s. 6–19 sekä kirjoittajien oikeuskäytäntöviittaukset, joista erit. asia C-295/12 P Telefónica ym. v. 

komissio (2014) ECLI:EU:C:2014:2062, k. 40–45 ja 51–57, jossa on myöskin viitattu laajasti relevanttiin oi-

keuskäytäntöön. 
75 Kuusela 2020, s. 87 viitaten vielä ratkaisuun SA-Capital OY v. Suomi (14.5.2019) hakemus n:ro 5556/10, 

k. 71. Wils toteaa, ettei EU:n kilpailuvalvonta ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista yleisestä, kilpai-

luprosessin rikosoikeudelliseen luonteeseen liittyvästä käsityksestä huolimatta. Ks. Wils 2020a, s. 18–20 ja 

myös Wils 2011, s. 19–24. Kilpailuoikeudellisen seuraamusmaksun luonteesta Euroopan ihmisoikeussopimuk-

sen valossa ks. esim. KHO 2019:98, k. 631–633. Tämän tutkielman puitteissa tarkastellaan jäsenvaltioiden 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa suhteessa EU:n kilpailuoikeuteen, eikä tässä ole mahdollista käsitellä EU:n 

kilpailuoikeuden suhdetta Euroopan ihmisoikeussopimukseen tämän enempää. Ks. aiheesta esim. Kuusela 

2020 ja laajemmin Veenbrink 2019. 
76 Täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan 1 kohta. Ks. tarkempi kuvaus siitä, mikä täytäntöönpanojärjestel-

mässä muuttui täytäntöönpanoasetuksen myötä esim. Wils 2004. 
77 Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 281. Sakko voi olla suhteeton tietyissä tapauksissa myös, vaikka komissio pysyisi 

enimmäismäärän sisällä. Ks. asia T-410/09 Almamet v. komissio (2012) ECLI:EU:T:2012:676, k. 228. 
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Samaisen 23 artiklan 3 kohdan mukaan sakon suuruutta määriteltäessä on otettava huomioon 

rikkomisen vakavuus ja rikkomisen kesto.78 Vakavuutta arvioidessa otetaan huomioon useita 

seikkoja, kuten asian erityisolosuhteet, asiayhteys ja sakkojen ennaltaehkäisevä vaikutus.79 

Huomioon otetaan myös ”[o]bjektiivisia tekijöitä, kuten kilpailunvastaisten menettelytapo-

jen sisältö --, niiden lukumäärä ja intensiteetti, asianomaisten markkinoiden laajuus ja ta-

louselämälle aiheutunut vahinko --. Selvityksessä on otettava huomioon myös vastuussa ole-

vien yritysten suhteellinen merkitys ja markkinaosuus sekä mahdollinen kilpailusääntöjen 

rikkomisen uusiminen”.80 

Komissiolla on laaja harkintavalta sen määrätessä yrityksille sakkoja EU:n kilpailusääntöjen 

rikkomisesta.81 Laaja harkintavalta on tarpeen, sillä tapaukset ovat keskenään hyvin erilaisia 

ja optimaalisten sakkojen määräämiseksi tulee ottaa huomioon lukuisia eri seikkoja.82 Ko-

mission on kuitenkin noudatettava täytäntöönpanoasetusta ja asetuksen lisäksi sen harkinta-

valtaa rajoittavat EU:n oikeusperiaatteet. Komission on otettava sakkoja määrätessään huo-

mioon muun muassa EU-oikeuden yhdenvertaisen kohtelun periaate.83 Toisaalta komissio 

on myös antanut sakkosuuntaviikoiksi kutsutun soft law -instrumentin, jolla se itse rajaa 

omaa harkintavaltaansa.84 Sakkosuuntaviivojen johdanto-osion mukaan komissio laati en-

simmäiset sakkosuuntaviivat avoimuuden sekä puolueettomuuden varmistamiseksi, ja ny-

kyään voimassa olevilla, vuonna 2006 annetuilla suuntaviivoilla on samanlainen tarkoitus. 

Voimassa olevia sakkosuuntaviivoja on päivitetty aiempien suuntaviivojen soveltamiskoke-

musten pohjalta.85 Vuoden 2006 sakkosuuntaviivat ovat johtaneet komission määräämien 

sakkojen määrän kasvuun.86 

 

78 Ks. asia T-279/02 Degussa v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:103, k. 66–98, jossa todetaan, että artiklassa 

komissiolle jätetystä runsaasta harkintavallasta huolimatta artikla ei ole EU:n oikeuden vastainen. Ks. myös 

Lenaerts 2013, s. 15–16. 
79 Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 241.  
80 Yhdistetyt asiat C-204, C-205, C-211, C-213, C-217 ja C-219/00 P Aalborg Portland ym. v. komissio (2004) 

ECLI:EU:C:2004:6, k. 91. 
81 Sakkosuuntaviivojen 1 kohta. EUT on vahvistanut komission laajan harkintavallan esim. asiassa C-3/06 P 

Groupe Danone v. komissio (2007) ECLI:EU:C:2007:88, k. 25. 
82 Wils 2007, s. 11. 
83 Esim. yhdistetyt asiat C-89, C-104, C-114, C-116, C-117, C-125–129/85 Ahlström Osakeyhtiö ym. v. ko-

missio (1993) ECLI:EU:C:1993:120, k. 196–197. 
84 Ks. laajasti sakkosuuntaviivoista Wils 2007 sekä Blanco 2013, s. 497–542. Ensimmäiset suuntaviivat jul-

kaistiin jo vuonna 1998. Tätä ennen komissio määräsi sakkoja ilman suuntaviivoja. Wils 2007, s. 9. Ks. SEUT 

288 artiklan mukaisista soft law -instrumenteista Graig – de Búrca 2020, s. 140.  
85 Sakkosuuntaviivojen 2–3 kohdat. 
86 Geradin 2011, s. 13–15 sekä Wils 2010, s. 11. 
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EUT on hyväksynyt sakkosuuntaviivojen käytön ja kehunut muun muassa niiden tuottamia 

oikeusvarmuuden periaatteeseen liittyviä hyötyjä.87 EUYT on maininnut suuntaviivojen 

edistävän myös yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen liittyviä hyötyjä.88 Kun komissio tu-

keutuu järjestelmällisesti sakkosuuntaviivoihin, se pysyy samassa linjassa aiempien sako-

tuspäätöstensä kanssa ja antaa asianosaisille yrityksille paremmat mahdollisuudet ymmärtää 

niille määrätyn yksittäisen sakon määrä. Samoin tuomioistuinkontrollista tulee helpompaa, 

kun tuomioistuimilla on instrumentti, johon komission toimintaa voidaan verrata yhdenver-

taisen kohtelun periaatteen valossa.89 

EUYT on kuitenkin osuvasti todennut komission laajan harkintavallan ja sakkosuuntaviivo-

jen välisestä suhteesta, että ”[s]uuntaviivoilla pyritään -- avoimuuteen ja objektiivisuuteen, 

eikä sakkojen määrän ennalta-arvattavuuteen”.90 EUT on todennut, että vaikkei sakkosuun-

taviivoja voida ”pitää oikeussääntöinä, joita hallinto on joka tapauksessa velvollinen nou-

dattamaan, niissä vahvistetaan kuitenkin käytännesääntöjä, joissa ilmaistaan noudatettava 

käytäntö ja joista hallinto voi poiketa erityistapauksissa vain esittämällä sellaiset perusteet, 

jotka ovat sopusoinnussa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa”.91 Näin ollen vaikka 

komissio onkin sakkoja määrätessään lähtökohtaisesti sidottu yhdenvertaisen kohtelun peri-

aatteen ja luottamuksensuojan periaatteen vuoksi sakkosuuntaviivoihinsa, se voi poiketa 

suuntaviivoista asiaan liittyvien erityispiirteiden vuoksi tai pelotevaikutuksen aikaansaa-

miseksi.92 

Sakkosuuntaviivoissa toistetaan oikeuskäytännöstä ilmenevä sakkojen kilpailunrajoituksia 

ennaltaehkäisevä funktio.93 Komissiolle annettu tehtävä harjoittaa kilpailuoikeuden mukai-

seen toimintaan ohjaavaa yleistä politiikkaa edellyttää, että sen toiminnalla on riittävä 

 

87 Wils 2007, s. 11–12. Ks. asia C-3/06 P Groupe Danone v. komissio (2007) ECLI:EU:C:2007:88, k. 23. 
88 Wils 2007, s. 11–12. Ks. asia T-38/02 Groupe Danone v. komissio (2005) ECLI:EU:T:2005:367, k. 523. 
89 Wils 2007, s. 12. 
90 Asia T-15/02 BASF v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:74, k. 250. 
91 Asia C-397/03 P Archer Daniels Midland ja Archer Daniels Midland Ingredients v. komissio (2006) E-

CLI:EU:C:2006:328, k. 91. 
92 Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 211 sekä sakkosuuntaviivojen 37 kohta. EUT on vahvistanut mahdollisuuden poiketa 

sakkosuuntaviivoista esim. asiassa C‑194/14 P AC‑Treuhand v. komissio (2015) EU:C:2015:717, k. 65–67. 

Sakkosuuntaviivojen vuoksi komission toiminta on läpinäkyvämpää ja siksi yhdenvertaisen kohtelun periaat-

teen noudattaminen korostuu instrumentin yhteydessä. Luottamuksensuojan periaatteella tarkoitetaan tässä yh-

teydessä sitä, että yritykset voivat luottaa komission lähtökohtaisesti soveltavan suuntaviivoja ja laskevan sa-

kon määrän niiden perusteella. Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri 

ym. vastaan komissio (2005) ECLI:EU:C:2005:408, k. 194–196. 
93 Esim. asia C-45/69 Boehringer Mannheim v. komissio (1970) ECLI:EU:C:1970:73, k. 53. 
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pelotevaikutus.94 Pelotevaikutuksen aikaansaaminen voi edellyttää sakkojen määräämistä 

kielletyistä kilpailunrajoituksista. Sakolla tulee olla sekä erityispreventiivinen että yleispre-

ventiivinen vaikutus, eli pelotevaikutus tulee olla sekä yksittäistapauksissa että yleisesti.95 

Yksittäisten sakkojen osalta pelotevaikutus huomioidaan läpi koko sakkojen mittaamisarvi-

oinnin.96  

Sakkosuuntaviivojen mukainen sakkojen laskentatapa on kaksivaiheinen. Ensin määritetään 

kunkin kilpailunrajoitukseen syyllistyneen yrityksen suhteellista osuutta kilpailunrajoituk-

seen sekä tämän osuuden taloudellista merkitystä kuvaava vertailuarvo rikkomiseen liitty-

vien tavaroiden ja palveluiden myyntiarvon sekä rikkomisen keston perusteella.97 Sakon pe-

rusmäärä lasketaan enintään 30 prosentin osuutena myyntiarvosta. Oikea prosenttiosuus 

määritetään rikkomisen vakavuuden perusteella ja kerrotaan niiden vuosien lukumäärällä, 

joina rikkominen tapahtui. Komissio voi vielä rikkomisen kestosta riippumatta sisällyttää 

perusmäärään 15–25 prosentin lisäyksen erityisesti estääkseen tiettyihin vahingollisiin kil-

pailunrajoituksiin ryhtymisen.98 

Toisessa vaiheessa perusmäärään voidaan tehdä lopullista määrää korottavia tai alentavia 

mukautuksia. Raskauttavia, perusmäärää korottavia seikkoja ovat esimerkiksi asian tutkin-

nan hankaloittaminen tai erityinen aktiivisuus rikkomisen alullepanijana tai johtajana. Lop-

pusummaa alentavia, lieventäviä seikkoja ovat ainakin välitön rikkomisen lopettaminen ko-

mission puuttumisen jälkeen, rikkomisen tuottamuksellisuus, vähäinen osallisuus tai yhteis-

työ komission kanssa tutkinnan aikana.99 Perusmäärää voidaan lisäksi korottaa riittävän pe-

lotevaikutuksen aikaansaamiseksi yrityksille, joilla on erityisen suuri liikevaihto. Samoin 

korotus on mahdollinen, jotta seuraamusmaksu ylittäisi rikkomisen seurauksena saadun 

 

94 Sakkoihin ja komission harjoittamaan politiikkaan liittyvä varoittava vaikutus näkyy muun muassa siinä, 

että komissio saattaa määrätä sakkoja jopa menneisyydessä tapahtuneista, päättyneistä kilpailunrajoituksista. 

Blanco 2013, s. 482–483.  
95 Sakkosuuntaviivojen 4 kohta. 
96 Blanco 2013, s. 482–483. 
97 Sakkosuuntaviivojen 6 kohta. 
98 Ks. tarkemmin sakkosuuntaviivojen 1 jakso. Perusmäärään tehtävää lisäystä kutsutaan entry feeksi ja sillä 

on tarkoitus vahvistaa sakon yleisestävää vaikutusta. Blanco 2013, s. 507. Kilpailulakiin lisättäväksi ehdotetut 

13 b–13 d § vastaavat käytännössä sakkosuuntaviivojen mukaista sakkojen perusmäärän laskentaa. Ks. HE 

210/2020 vp, s. 89–91. 
99 Kilpailulakiin on ehdotettu lisättäväksi 13 e §, johon tulisivat säännökset korottavista ja alentavista perus-

määrään tehtävistä mukautuksista. Säännökset eivät täysin vastaa sakkosuuntaviivojen vastaavia sääntöjä. Ks. 

HE 210/2020 vp, s. 70 ja 91–92. 
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ansaitsemattoman taloudellisen hyödyn määrän.100 Seuraamusmaksua voidaan myös alentaa 

poikkeustilanteissa yrityksen maksukyvyttömyyden vuoksi.101 

Komission toimintaa valvovilla tuomioistuimilla on toimivalta tutkia sakkojen laillisuus. 

Tuomioistuimet pääsääntöisesti hyväksyvät sakkosuuntaviivoissa määritellyn tavan arvioida 

täytäntöönpanoasetuksessa mainittuja kilpailunrajoituksen vakavuutta ja kestoa. Sakkojen 

laillisuuteen liittyvät kysymykset tuomioistuimissa koskevatkin usein sitä, onko komissio 

noudattanut sakkosuuntaviivoja tai EU:n oikeusperiaatteita.102 Laillisuusarvioinnin lisäksi 

EU:n tuomioistuimilla on täysi harkintavalta sakkojen määrän osalta, ja ne voivat ”korvata 

komission arvioinnin omallaan ja näin ollen poistaa määrätyn sakon -- tai alentaa tai korottaa 

sitä”.103 Tästä huolimatta tuomioistuimet ovat pitkälti pitäytyneet sakkosuuntaviivojen mu-

kaisessa tavassa laskea sakon määrä.104 Arvioinnissa voidaan huomioida myös tarkoituksen-

mukaisuuteen ja kohtuuteen liittyviä seikkoja ja esimerkiksi alentaa sakkoa silloin, jos pro-

sessissa on loukattu yritysten perusoikeuksia.105 Komission tapaan myös tuomioistuinten sa-

kon määrän arviointia rajaavat EU:n oikeusperiaatteisiin kuuluvat substanssi- ja prosessi-

normit, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaate.106 

2.3 EU:n kilpailuoikeuden hajautettu täytäntöönpano 

2.3.1 Täytäntöönpanoasetuksella luotu järjestelmä 

Ensimmäisen täytäntöönpanoasetuksen aikana SEUT 101 ja 102 artikloiden soveltaminen 

oli käytännössä keskitetty komission tehtäväksi. Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset saivat 

soveltaa EU:n kieltosäännöksiä, mutta komissio oli kuitenkin ainoa taho, jolla oli toimivalta 

myöntää 101 artiklan 3 kohdan mukaisia poikkeuslupia sekä SEUT 101 artiklan 1 kohdan ja 

102 artiklan tapauskohtaisesta soveltumattomuudesta myönnettyjä 

 

100 Ks. yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 294. Tällaista korotusta ei ehdoteta säädettäväksi kansalliseen kilpailulakiin. Ks. HE 

210/2020 vp, s. 70. 
101 Sakkosuuntaviivojen 2 jakso. Ks. maksukyvyttömyyden supistavasta tulkinnasta asia T-236/01 Tokai Car-

bon v. komissio (2004) ECLI:EU:T:2004:118, k. 375. Kilpailulakiin ehdotettu 13 f § vastaa sakkosuuntaviivo-

jen maksukyvyttömyyssäännöstä. Ks. HE 210/2020 vp, s. 92. 
102 Blanco 2013, s. 542. 
103 Asia C-3/06 P Groupe Danone v. komissio (2007) ECLI:EU:C:2007:88, k. 61. 
104 Lianos et al. 2014, s. 35. 
105 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-113/04 P Technische Unie v. komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:752, k. 132. Tarkoituksenmukaisuus- ja kohtuusseikkojen yhteydessä voidaan huomauttaa, 

että sakon suhteellisuusarvioinnissa on kyse laillisuusarvioinnista. Blanco 2013, s. 545. 
106 Blanco 2013, s. 545. 
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puuttumattomuustodistuksia.107 SEUT 101 ja 102 artikloiden tehokas täytäntöönpano kan-

sallisella tasolla ei siten ollut mahdollista. 

Vuonna 2004 voimaan tulleessa täytäntöönpanoasetuksessa luovuttiin niin puuttumatto-

muustodistuksista kuin poikkeusluvistakin ja siirryttiin järjestelmään, jossa SEUT 101 artik-

lan 1 kohdassa sekä 102 artiklassa tarkoitetut menettelytavat ovat suoraan kiellettyjä ilman 

erillistä päätöstä.108 Kansallisten ja EU:n kilpailusääntöjen välistä suhdetta muutettiin täy-

täntöönpanoasetuksen 3 artiklalla. Artiklan mukaan silloin, kun kansalliset viranomaiset so-

veltavat kansallisia, EU:n kilpailusääntöjä vastaavia kilpailusääntöjä, niiden on sovellettava 

myös EU:n kilpailusääntöjä, jos yritysten menettelytavat saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden 

väliseen kauppaan.109 Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset110 ja tuomioistuimet ovat tällöin 

oikeutettuja ja velvollisia soveltamaan SEUT 101 ja 102 artikloja, ja asetuksen 5 artiklassa 

on todettu ne päätökset, jotka viranomainen voi EU:n kilpailuoikeutta soveltaessaan 

tehdä.111 Näin ollen asetuksella hajautettiin EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpano ympäri 

 

107 Kuoppamäki 2018, s. 33 sekä Leivo et al. 2012, s. 875–876. Ks. ensimmäisen täytäntöönpanoasetuksen 4 

ja 5 artiklat. Ks. myös esim. kilpailuneuvosto, Neste Oy (24.10.1996) d:no 16/359/93, s. 26: ”Jäsenvaltion 

viranomaisilla ja tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa määrätä seuraamusmaksua [101] tai [102] artiklan rikko-

misen perusteella. Näin ollen [EU]:n kilpailuoikeudella ei ole suoranaista vaikutusta harkittaessa seuraamus-

maksun määräämistä kilpailunrajoituslain [(480/1992)] kannalta.” 
108 Ks. täytäntöönpanoasetus 1 ja 2 artikla. SEUT 101 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttävät menettelytavat 

ovat puolestaan automaattisesti sallittuja. Ks. artiklan 3 kohdan niin sanotusta tehokkuuspuolustuksesta esim. 

Faull – Nikpay 2014, k. 3.445–3.511. Ks. täytäntöönpanoasetuksesta esim. Wils 2013. 
109 Ks. täytäntöönpanoasetuksen 3 artikla. Jos jokin menettelytapa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, 

EU:n kilpailuoikeudessa puhutaan yleensä kauppavaikutuskriteerin täyttymisestä. Ks. esim. Leivo et al. 2012, 

s. 154–175, Whish – Bailey 2018, s. 150–155 sekä kansallisesta oikeuskäytännöstä esim. MAO 81/09. 
110 Ks. termin osalta täytäntöönpanoasetuksen 35 artikla 1 kohta, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden on nimet-

tävä yksi tai useampi kilpailuviranomainen, joka vastaa SEUT 101 ja 102 artiklan tehokkaasta soveltamisesta. 

Suomessa KKV:n esityksestä seuraamusmaksupäätökset tekevä markkinaoikeus on KKV:n lisäksi artiklan tar-

koittama kansallinen kilpailuviranomainen Suomessa. Ks. Kerse – Khan 2012, k. 5-003–5-004 sekä Kuoppa-

mäki 2003, s. 1361. Tässä tutkielmassa ”jäsenvaltioiden kansallisilla kilpailuviranomaisilla” tai vastaavilla il-

mauksilla tarkoitetaan pääsääntöisesti artiklan mukaisia kansallisia kilpailuviranomaisia eli Suomen osalta 

sekä KKV:tä että markkinaoikeutta. KKV:stä ja markkinaoikeudesta puhutaan erikseen silloin kun konteksti 

vaatii viranomaisten erottelua. Asetuksen 35 artiklan 4 kohta on erityisen relevantti Suomessa omaksutun jär-

jestelmän osalta. Kohtaa kutsutaan Finnish clauseksi. Kuoppamäki 2003, s. 1363. 
111 Leivo et al. 2012, s. 876–878. Tuomioistuimet soveltavat SEUT 101 ja 102 artiklaa myös EU-oikeuden 

suoran soveltuvuuden perusteella. Artikloilla on todettu olevan välitön vaikutus. Asia C-127/73 BRT v. SA-

BAM (1974) ECLI:EU:C:1974:25, k. 16, Raitio – Tuominen 2020, s. 241 sekä Kuoppamäki 2018, s. 33–34. 

Samassa yhteydessä voidaan mainita, että myös EU:n perusoikeuskirjalla on välitön vaikutus ja EU:n oikeus-

periaatteet saattavat saada välittömän vaikutuksen jopa horisontaalisuhteessa. Ks. esim. Raitio – Tuominen 

2020, s. 242–247 sekä asia 26/62 Van Gend en Loos (1963) ECLI:EU:C:1963:1, asia C-43/75 Defrenne v. 

SABENA (1976) ECLI:EU:C:1976:56, yhdistetyt asiat C-569/16 ja C-570/16 Bauer (2018) 

ECLI:EU:C:2018:871, asia C-144/04 Mangold (2005) ECLI:EU:C:2005:709 sekä asia C-555/07 Kücükdeveci 

(2010) ECLI:EU:C:2010:21. Ks. täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklasta laajemmin Wils 2019b. 
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EU:ta. Samalla luotiin Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto112, ja eurooppalainen yh-

teistyö kilpailuasioissa syventyi.113 

Täytäntöönpanoasetuksella pyrittiin varmistamaan, että EU:n kilpailuoikeutta sovelletaan 

kansallisten lakien sijaan kaikkiin niihin asioihin, jotka kuuluvat SEUT:n kieltosäännösten 

soveltamisalaan.114 Asetuksen voimaantulon jälkeen komissio on voinut keskittyä taloudel-

lisesti, juridisesti tai poliittisesti sisämarkkinoiden kannalta aidosti merkittäviin asioihin.115 

Muut asiat voidaan käsitellä jäsenvaltioissa nyt, kun myös jäsenvaltioiden kilpailuviran-

omaisten resurssit on valjastettu EU:n kilpailuoikeuden noudattamisen valvontaan. Lisäksi 

jäsenvaltioiden viranomaiset tuntevat oletettavasti kansalliset markkinat komissiota parem-

min, ja valvonta tehostuu. Voidaan myös ajatella, että EU:n kilpailuoikeuden tulkinta ja täy-

täntöönpano useammassa viranomaisessa johtaa tehokkaammin innovaatioihin lain sovelta-

misessa.116  

Suomessa kilpailulain 5 ja 7 § on harmonisoitu vastaamaan SEUT:n kieltosäännöksiä. Kiel-

lettyihin kilpailunrajoituksiin sovelletaan Suomessa siten lähtökohtaisesti samanlaisia ai-

neellisia sääntöjä riippumatta siitä, täyttyykö kauppavaikutuskriteeri.117 Kansallisia kilpai-

lusääntöjä ja EU:n kilpailusääntöjä voidaan myös soveltaa rinnakkain.118  

2.3.2 Kansallinen prosessiautonomia 

SEU 5 artiklan 1 kohdan mukaan EU:n toimivalta määräytyy annetun toimivallan periaat-

teen mukaan ja unioni käyttää toimivaltaansa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta nou-

dattaen.119 EU:lla on SEUT 3 artiklan mukaan yksinomainen toimivalta 

 

112 Tästä eteenpäin ”EKV”. 
113 Ks. täytäntöönpanoasetuksen IV luku. 
114 Blanco 2013, s. 110. 
115 Ks. esim. Wils 2010, s. 9–10. Ks. siitä, miten asioita jaetaan komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviran-

omaisten kesken ja EKV:n toiminnasta laajemmin esim. Faull – Nikpay 2014. k. 2.154–2.250. Asiat siirretään 

komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten kesken kyseisen asian käsittelyyn parhaaksi mahdolliseksi kilpai-

luvalvojaksi katsotulle jäsenvaltion kilpailuviranomaiselle tai komissiolle. Kuoppamäki 2018, s. 33–36. Ko-

missio kerää tilastoa työnjaosta komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kesken. Ks. EKV-tilastot 

2020. 
116 Wils 2017, s. 10–11. 
117 Wikberg 2011, s. 27. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisia lakeja, jotka ovat EU:n kilpailusääntöjä tiukem-

pia siten, että niissä kielletään tai säädetään rangaistaviksi EU-oikeutta laajemmin yritysten toteuttamia yksi-

puolisia toimia. Kansallisessa kilpailulaissa tällainen on 4 a §:n (586/2013) säännös määräävästä markkina-

asemasta päivittäistavarakaupassa. Ks. täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 2 kohta. 
118 Ks. esim. asia C-617/17 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (2019) EU:C:2019:283, k. 25. 
119 Ks. Malinauskaite 2019, s. 69–70. 
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kilpailuoikeudessa.120 EU:n yksinomainen toimivalta koskee kuitenkin ainoastaan aineellista 

kilpailuoikeutta, eikä EU:lla ole yksinomaista toimivaltaa harmonisoida jäsenvaltioissa so-

vellettavia kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa koskevia menettelysääntöjä. Esimerkiksi kil-

pailunrajoituksesta määrättäviin sakkoihin ja muihin sanktioihin liittyvien sääntöjen katso-

taan olevan luonteeltaan prosessuaalisia ja siksi yksinomaisen toimivallan ulkopuolella.121 

Täytäntöönpanoasetuksella on luotu tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoille kil-

pailuoikeuden substanssisääntöjen osalta.122 Asetuksella ei kuitenkaan ole harmonisoitu 

sanktioita tai muita menettelysääntöjä, minkä johdosta jäsenvaltioiden kilpailuviranomais-

ten noudattamia prosesseja ja määräämiä sanktioita säännellään pääosin kansallisen lainsää-

dännön kautta. Täytäntöönpanoasetuksella on siten luotu tietynlainen jännite EU:n kilpailu-

oikeuteen; jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset määräävät keskenään erilaisissa 

prosesseissa erilaisia sanktioita sisällöltään samojen kilpailusääntöjen rikkomisesta.123 Kil-

pailurikkomusprosessien lopputulema saattaa näin ollen olla hyvinkin erilainen yksinomaan 

prosessuaalisiksi katsottavien seikkojen johdosta.124  

Jäsenvaltioilla on kansallisen prosessiautonomian periaatteen mukaisesti yhtäältä vapaus 

määrittää sisäisessä oikeusjärjestyksessään toimivaltaiset tuomioistuimet ja toisaalta velvol-

lisuus antaa EU-oikeuden täytäntöönpanoa koskevat menettelysäännöt, mikäli EU-oikeu-

dessa ei näin tehdä.125 EUT:n oikeuskäytännön mukaan kansallista prosessiautonomiaa 

 

120 Yksinomainen toimivalta kilpailuoikeudessa ja komission aiempi rooli SEUT 101 ja 102 artiklan ainoana 

soveltajana perustuvat ajatukseen siitä, että kilpailuoikeus on elintärkeässä roolissa sisämarkkinoiden toteutta-

misessa. Siksi toimivalta ja soveltaminen haluttiin keskittää alun perin EU:lle. Kaufman – Petrović 2017, s. 57.  
121 Ks. Blanco 2013, s. 111–112 ja myös esim. KHO 2009:83, k. 958–963. 
122 Täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan 8 kohta sekä valmisteluasiakirja institutionaalisista ja prosessuaa-

lisista seikoista 42 kohta. Tasapuoliset toimintaedellytykset tunnetaan Suomessakin kenties paremmin englan-

ninkieliseltä nimeltään level playing field. Tasapuolisilla toimintaedellytyksillä tarkoitetaan sitä, että ”kaikkiin 

sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovelletaan yhdenmukaisia” sääntöjä. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 

asiassa Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:126, k. 48 sekä esim. Dougan 2004, s. 71.  
123 Valmisteluasiakirja institutionaalisista ja prosessuaalisista seikoista 43 kohta. Voidaan huomauttaa, että täy-

täntöönpanoasetus itsessään sisältää sääntöjä, joissa komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten toimivalta 

on erilainen. Kansalliset kilpailuviranomaiset eivät esimerkiksi voi asetuksen 5 artiklan mukaan tehdä ratkai-

sua, jossa se toteaa, ettei EU:n kilpailuoikeutta ole rikottu. Ks. asia C‑375/09 Tele2 Polska (2011) 

ECLI:EU:C:2011:270, k. 19–30. Ks. myös 11 artiklan 6 kohta, 16 artiklan 2 kohta sekä Wils 2019a, s. 4. Näin 

ollen täytäntöönpanoasetus on jossain määrin jopa pakottanut viranomaiset soveltamaan erilaisia menettely-

sääntöjä. 
124 Blanco 2013, s. 111–112. Ks. ECN+-direktiiviehdotuksen V luku – Sakot ja uhkasakot, jossa komissio 

toteaa, että kilpailunrajoitusten johdosta määrättävien sakkojen määrä voi vaihdella jopa kertoimella 25 riip-

puen siitä, mikä EU:n kilpailuviranomainen määrää sakon. 
125 Asia C-33/76 Rewe v. Landwirtschaftskammer für das Saarland (1976) ECLI:EU:C:1976:188, k. 5 sekä 

asia C-45/76 Comet BV v. Produktschap voor Siergewassen (1976) ECLI:EU:C:1976:191, k. 13. Kansallisen 

prosessiautonomian termin kritiikistä ks. Havu 2013, s. 34. Havunkin tunnustamalla tavalla termi on hyvin 

vakiintunut ja siksi sitä käytetään myös tässä tutkielmassa. 
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rajoittavat erityisesti EU:n vastaavuusperiaate ja yleinen tehokkuusperiaate. Vastaavuuspe-

riaatteella tarkoitetaan sitä, että kansalliset ”menettelysäännöt eivät saa olla epäedullisempia 

kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuk-

sia” ja yleisellä tehokkuusperiaatteella sitä, etteivät kansalliset menettelysäännöt ”saa olla 

sellaisia, että yhteisön oikeudessa vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä 

mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa”.126  

EU-oikeuden ja nimenomaan vastaavuusperiaatteen vastaista olisi säätää kansalliseen pro-

sessiautonomiaan nojaten esimerkiksi rikosoikeudellinen vankeusrangaistus kartelliyritys-

ten päätöksentekijöille siten, että vankeuteen voitaisiin tuomita ainoastaan kansallisten kiel-

tosäännösten rikkomisesta.127 Yleisen tehokkuusperiaatteen vastaista olisi puolestaan esi-

merkiksi se, että jäsenvaltio kieltäisi seuraamusten määräämisen kokonaan sekä kansallisista 

että jäsenvaltioiden rajat ylittävistä kilpailurikkomuksista.128 Koska eri jäsenvaltioiden kil-

pailuviranomaisten institutionaalisiin eroihin sekä epäyhdenmukaisiin prosesseihin ja sank-

tioihin ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota täytäntöönpanoasetuksessa, yleinen tehokkuus- 

ja vastaavuusperiaate ovat olleet hajautettua täytäntöönpanojärjestelmää tosiasiassa koossa-

pitävät normit.129 Havu on huomauttanut, että kansallinen prosessiautonomia on kuitenkin 

jatkuvassa muutoksessa. Mikäli EU-oikeudessa lausutaan jostakin aiemmin prosessiautono-

mian alaan kuuluneesta seikasta, seikan osalta tulee välittömästi ryhtyä noudattamaan uutta 

EU-oikeuden normia. Tällaisen seikan ulkopuolelle jääviä kysymyksiä säännellään edelleen 

prosessiautonomian mukaisesti kansallisessa oikeudessa.130 

2.3.3 ECN+-direktiivi 

Jäsenvaltiot ovat yhdenmukaistaneet menettelysääntöjään vapaaehtoisesti, mutta komission 

mukaan tämä ei ole poistanut merkittäviä eroja jäsenvaltioiden prosessisääntöjen välillä.131 

 

126 Esim. asia C-453/99 Courage ja Crehan (2001) ECLI:EU:C:2001:465, k. 29 sekä Lenaerts et al. 2014, s. 

118 ja laajemmin Dougan 2004, s. 24–52. SEU 4 artiklan 3 kohdan vilpittömän yhteistyön periaate rajoittaa 

prosessiautonomiaa. Ks. Raitio – Tuominen 2020, s. 206–217, jossa periaate käsitellään erillään tehokkuus- ja 

vastaavuusperiaatteesta ja vrt. Frese 2014, s. 93–97, jossa muun muassa tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteen 

katsotaan kuuluvaksi osaksi vilpittömän yhteistyön periaatetta. Ks. myös SEU 19 artiklan 1 kohta. 
127 Wils 2011, s. 12. 
128 Vrt. asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 36, 40, 41, 46, 49 ja 50. 
129 Malinauskaite 2019, s. 88. 
130 Havu 2013, s. 34–35. Ks. myös Dougan 2004, s. 19. 
131 Normien yhtenäisyyttä on pyritty edistämään esimerkiksi Euroopan kilpailuviranomaisten työryhmän yhte-

näistämisperiaatteiden kirjaamisella. Ks. ECA periaatteet. Yhtenäistämisperiaatteiden lisäksi komission sak-

kosuuntaviivat ovat välillisesti yhtenäistäneet jäsenvaltioiden sääntöjä. Komission mukaan vaatimus sakkojen 

tehokkuudesta on johtanut vapaaehtoiseen sakkojen määräytymistavan yhtenäistymiseen jäsenvaltioissa, kun 
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Komission mukaan tarve jäsenvaltioiden menettelylainsäädäntöjen lisäharmonisaatiolle 

kumpuaa muun muassa siitä, että merkittävät eroavaisuudet eri viranomaisten määräämien 

sakkojen tasossa vaarantavat paitsi EU:n kilpailuoikeusjärjestelmän varoittavuuden myös 

yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset unionin sisämarkkinoilla.132 Menettelysääntöjen 

lisäharmonisoimiseksi annettiinkin loppuvuodesta 2018 ECN+-direktiivi.133 Perinteisesti 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanojärjestelmän perustana olleen SEUT 103 artiklan ohella di-

rektiivin perustaksi otettiin SEUT 4 artiklan mukaan jaettuun toimivaltaan kuuluvia sisä-

markkina-asioita koskeva SEUT 114 artikla.134 SEUT 103 artiklan ei katsottu yksin riittävän 

ECN+-direktiivin perustaksi, sillä direktiivi ei koske ainoastaan SEUT 101 ja 102 artiklojen 

ja näitä vastaavien kansallisten sääntöjen soveltamista. Direktiivillä puututaan myös sellai-

siin EU:n kilpailuoikeuden soveltamisessa jäsenvaltiokohtaisesti käytettyihin keinoihin, 

jotka vaikuttavat negatiivisesti sekä kilpailuun että sisämarkkinoiden toimintaan.135 

ECN+-direktiivillä on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa muun muassa ”puuttu-

malla kansallisiin sääntöihin, jotka estävät kansallisia kilpailuviranomaisia panemasta kil-

pailusääntöjä tehokkaasti täytäntöön, jolloin yrityksiä ja kuluttajia suojellaan Euroopassa 

yhdenvertaisemmin [sekä] varmistamalla, että samat takeet ja välineet ovat käytössä, kun 

kansallista kilpailuoikeutta sovelletaan rinnakkain SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

kanssa, jotta voidaan taata oikeusvarmuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset”.136 

 

useimmat kilpailuviranomaiset laskevat sakkojen määrän komission sakkosuuntaviivojen metodia muistutta-

valla tavalla. Valmisteluasiakirja institutionaalisista ja prosessuaalisista seikoista 63, 68–70 ja 71–76 kohdat. 

Suomen osalta KKV on laatinut suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista vuonna 2011. Suuntavii-

voissa lähinnä listataan asioita, joita KKV ottaa huomioon määrää arvioidessaan, joten ei varmaankaan voida 

sanoa, että KKV:n suuntaviivat muistuttaisivat komission sakkosuuntaviivoja. KKV on laatinut suuntaviivat 

vastaamaan kansallisen oikeuden tarpeita ja ne heijastavat kansallisessa lainsäädännössä, lain esitöissä ja oi-

keuskäytännössä todettuja arviointiin vaikuttavia seikkoja. ks. KKV 2011. Ks. jäsenvaltioiden sakkosuuntavii-

voihin liittyen myös Allendesalazar – Martínez-Lage 2014, s. 96–99, jossa todetaan Saksassa ja Espanjassa 

tuomioistuinten hylänneen kansallisten kilpailuviranomaisten tavan laskea sakkoja omien, komission sakko-

suuntaviivoja jäljittelevien kansallisten sakkosuuntaviivojensa mukaisesti. Ks. Saksan osalta tarkemmin Ost 

2014, s. 128–129. 
132 Valmisteluasiakirja institutionaalisista ja prosessuaalisista seikoista 44 kohta sekä ECN+-direktiiviehdotuk-

sen V luku – Sakot ja uhkasakot.  
133 Ks. direktiivistä laajemmin esim. Rousseva 2020, s. 709–741. 
134 SEUT 103 artikla on tarjonnut perustan ensimmäiselle ja vuonna 2004 voimaan tulleelle täytäntöönpano-

asetukselle. Vahingonkorvausdirektiivi on toinen instrumentti, jonka perustaksi on otettu molemmat 103 ja 114 

artikla. Ks. artikloista esim. Malinauskaite 2019, s. 66–68. 
135 ECN+-direktiiviehdotuksen johdanto-osan 8 kohta sekä Malinauskaite 2019, s. 66–67.  
136 ECN+-direktiiviehdotuksen 2. Oikeusperusta, toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. ECN+-direktii-

vin 1 artiklan 2 kohdassa todetaan direktiivin kattavan myös kansallisen kilpailuoikeuden säännökset silloin 

kun niitä sovelletaan SEUT 101 ja 102 artiklan kanssa samassa asiassa. 
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Käytännössä direktiivillä laajennetaan ja täsmennetään jäsenvaltioiden kilpailuviranomai-

sille täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklassa annettuja toimivaltuuksia.137 

Direktiivi sisältää pääosin vähimmäisharmonisoivia säännöksiä, joilla pyritään tarjoamaan 

jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille sellaiset vähimmäistakuut ja -keinot, joiden avulla ne 

voivat lunastaa täyden potentiaalinsa.138 Instrumenttina direktiivi on joustavampi kuin ase-

tus, jolloin EU-tason tavoitteiden ja kansallisten erityispiirteiden ja mahdollisten korkeam-

pien standardien tasapainottaminen on mahdollista. Malinauskaiten mukaan kansallisten in-

tressien huomioiminen on ollut tärkeää, sillä direktiivi menee aiempia kilpailuoikeuden inst-

rumentteja pidemmälle kansallisten järjestelmien muuttamisessa sisämarkkinoiden toteutta-

misen varjolla. Yhdessä sisämarkkinoiden toteuttamista ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä 

tavoittelevien päämäärien kanssa harmonisoinnin taustalla on vaikuttanut tehokkuusperi-

aate.139 

2.3.4 Sakot hajautetussa täytäntöönpanojärjestelmässä 

Vaikka EU-oikeus on vaikuttanut EU:n kilpailuoikeuden hajautetun täytäntöönpanojärjes-

telmän toimintaan yleisemmällä tasolla lähinnä kansallista prosessiautonomiaa rajoittavien 

vastaavuusperiaatteen ja yleisen tehokkuusperiaatteen kautta, EUT on tarjonnut sakkojen 

osalta joitakin jäsenvaltioiden sanktioautonomiaa tarkentavia oikeusohjeita. Ensinnäkin jä-

senvaltioiden tulee huolehtia siitä, että niiden oikeudessa voidaan määrätä tehokkaita, oikea-

suhtaisia ja varoittavia sanktioita.140 Toiseksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten määrää-

mien sakkojen tulee olla tehokkaita, jotta SEUT:n kieltosäännösten johdonmukainen sovel-

taminen toteutuu.141 Kolmanneksi SEUT 101 artiklan tehokakkaan yleisen edun mukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi, on tärkeää, että kansalliset kilpailuviranomaiset päättävät 

vain poikkeuksellisesti luopua sakon määräämisestä, kun yritys on rikkonut määräystä vas-

taan. Mikäli viranomainen ei määrää sakkoa, SEUT 101 artiklan tehokas ja yhtenäinen täy-

täntöönpano ei saa vaarantua.142 Neljänneksi on varmistettava, että SEUT 102 artiklaa 

 

137 Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 1004. 
138 Leniencyä koskevat 17–23 artiklat ovat täysharmonisoivia. 
139 Malinauskaite 2019, s. 119–120 ja 130. Kirjoittajan mukaan komissio on jättänyt epäselväksi sen, mitä se 

tarkoittaa tehokkuusperiaatteella direktiivin yhteydessä. Malinuskaite 2019, s. 90–92. Ks. kriittinen näkökulma 

direktiiviin Thomas – Dueñast 2018, s. 3. 
140 Asia 68/88 komissio v. Kreikka (1989) ECLI:EU:C:1989:339, k. 23–25 sekä valmisteluasiakirja institutio-

naalisista ja prosessuaalisista seikoista 62 kohta. 
141 Asia C-429/07 X (2009) ECLI:EU:C:2009:359, k. 37. 
142 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 36, 40, 41, 46, 49 ja 50. 
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sovelletaan yhdenmukaisesti, sillä yhdenmukainen soveltaminen on edellytys artiklan tehok-

kaalle soveltamiselle. Näin ollen jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset voivat vapaasti nou-

dattaa EU-oikeuden kanssa johdonmukaista lähestymistapaa, vaikka relevantti EU:n normi 

ei vaatisi sitä. Kilpailuviranomaisen on kuitenkin joka tapauksessa varmistuttava seuraamus-

ten tehokkuudesta, oikeasuhtaisuudesta ja varoittavuudesta.143 

Ennen ECN+-direktiivin valmistelua komission on todennut, että EU:n kilpailusääntöjen 

valvonnan tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi tulisi huolehtia jäsenvaltioiden kilpailuviran-

omaisten mahdollisuuksista määrätä varoittavia sakkoja yrityksille ja niiden yhteenliitty-

mille.144 Komissio on huomauttanut direktiivin valmistelussa, että sakot vaihtelevat jäsen-

valtioissa erityisesti siksi, että niitä määrätään erilaisissa prosesseissa, niitä lasketaan eri me-

netelmillä ja niistä voivat jäsenvaltiokohtaisesti joutua vastuuseen eri toimijat.145 ECN+-di-

rektiivillä on pyritty varmistamaan EU:n kilpailusääntöjen tehokas ja yhdenmukainen täy-

täntöönpano muun muassa yhtenäistämällä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten sakotus-

valtuuksia.146 

Jäsenvaltioiden sakkosäännöksille asetetaan vähimmäisvaatimukset direktiivin 12–15 artik-

loissa. Artikloissa säädetään muun muassa, että sakkojen tulee olla tehokkaita, varoittavia ja 

oikeasuhtaisia ja että sakkoa määritettäessä tulee ottaa huomioon rikkomuksen vakavuus ja 

kesto. Johdanto-osan 47 kappaleessa korostetaan, että jäsenvaltiot ovat tulevaisuudessa vel-

vollisia ottamaan huomioon myös rikkomuksen vakavuuteen ja kestoon liittyvän EUT:n rat-

kaisukäytännön.147  

 

143 Asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība" 

Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 64 ja 71. 
144 Kymmenen vuotta täytäntöönpanoasetuksesta -tiedonannon 38 kohta, jossa komissio samalla toteaa muun 

muassa, että olisi tarpeen varmistaa kilpailuviranomaisten mahdollisuus määrätä tehokkaita sakkoja ja että kai-

killa jäsenvaltioilla olisi yhdenmukaiset, rikkomuksen keston, vakavuuden ja liikevaihdon huomioivat sako-

tussäännöt. Sääntelyssä olisi komission mukaan huolehdittava sakkoja koskevien perussääntöjen lähentämisen 

ja kansallisille kilpailuviranomaisille yksittäistapauksissa sallittavan jouston tasapainosta. 
145 ECN+-direktiiviehdotuksen V luku – Sakot ja uhkasakot, jossa komissio toteaa jo edellä mainitulla tavalla, 

että laskutapojen erolla on suuret vaikutukset sakkotasoon ja sakot voivatkin vaihdella jopa kertoimella 25 

viranomaisesta riippuen. 
146 Ks. direktiivin johdanto-osan 40 kohta. Voidaan esittää, että joustavampi ja vähimmäisharmonisoiva direk-

tiivi oli sakkojen kannalta sopiva instrumentti. Sakkojen määrän täydellinen harmonisaatio ei ole välttämättä 

mahdollista tai edes toivottavaa. Ks. Dunne 2016, s. 8. 
147 Tämä tarkoittaa täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklaan liittyvää oikeuskäytäntöä eikä komission sakkosuun-

taviivoihin liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi kohdassa todetaan mahdollisesti vakavuusarvioinnissa huomioi-

tavaksi tulevia seikkoja, kuten rikkomisen luonne, sen maantieteellinen ulottuvuus ja rikkojien markkinaosuus. 

Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilla ei ole velvollisuutta huomioida näitä seikkoja, mutta niiden voidaan ar-

vioida tulevan sisältymään EKV:n puitteissa annettaviin ja mahdollisesti vapaaehtoiseen harmonisaatioon joh-

taviin soft law -instrumentteihin. Kohdassa mainitaan myös mahdollisuudesta ottaa arvioinnissa huomioon 
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15 artiklassa todetaan, että jäsenvaltioissa määrättävissä oleva enimmäissakkomäärä ei saa 

olla alle kymmenen prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta pää-

töstä edeltävältä vuodelta. Sakon enimmäismäärää laskettaessa tarkastellaan siis aina pää-

töstä edeltäneen vuoden liikevaihtoa. Säännöllä pyritään ehkäisemään yli- tai alivaroittavien 

sakkojen määrääminen siten, että sakko heijastaisi aina yrityksen kulloistakin taloudellista 

tilannetta. Yritykselle taloudellisesti tuhoisia ylisuuria sakkoja ehkäistään myös harmonisoi-

dulla liikevaihtoon perustuvalla sakon enimmäismäärällä.148  

3. SAKOT KEINONA TEHOKKAASEEN JA 

YHDENMUKAISEEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON 

3.1 Aluksi 

Sakoilla on edellä todetulla tavalla keskeinen rooli EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpa-

nojärjestelmässä niiden ollessa ainoa komission käytettävissä oleva keino rangaista SEUT:n 

mukaan kiellettyihin kilpailunrajoituksiin syyllistyneitä yrityksiä.149 Vaikka voidaan perus-

tellusti katsoa, että muutkin kilpailurikkomuksen oikeudelliset ja ei-oikeudelliset seuraa-

mukset estävät ennalta kilpailunrajoitusten toteuttamista, sakoilla tulee vähintäänkin täyden-

tää muiden seuraamusten ennaltaehkäisevää vaikutusta, jotta järjestelmä olisi sekä yleis- että 

erityisestävä. Näin ollen sakkojen voidaan nähdä olevan eräänlainen täytäntöönpanojärjes-

telmän ennaltaehkäisemistavoitteen toteutumista varmistava keino.150 Toisaalta sakkojen 

varoittavuudesta voidaan myös erottaa sakkojen retributiivinen, kilpailunrajoitusten vaiku-

tusten neutralointiin tähtäävä tavoite. Sakoilla huolehditaan siitä, ettei kilpailun rajoittami-

nen ole kannattavaa.151  

Kun otetaan huomioon sakkojen olennainen merkitys EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpa-

nojärjestelmässä ja toisaalta kilpailuoikeuden keskeinen rooli sisämarkkinoiden toteuttami-

sen kannalta, on jokseenkin yllättävää, ettei EU:n kilpailuoikeuden hajautetun 

 

rangaistusta ankaroittavia ja lieventäviä seikkoja. Lisäksi voidaan huomioida rikkomuksen taloudellinen kan-

nattavuus sekä se, jos tekijä uusii rikkomuksen. Sakkojen pelotevaikutus heikkenee, mikäli jäsenvaltiot suh-

tautuvat lueteltuihin seikkoihin komissiota sallivammin. Rousseva 2020, s. 725. 
148 Rousseva 2020, s. 725–726.  
149 Ks. edeltä esim. asia C-429/07 X (2009) ECLI:EU:C:2009:359, k. 36. 
150 Ks. edeltä esim. asia C-289/04 P Showa Denko v. komissio (2006) ECLI:EU:C:2006:431, k. 16, sakkosuun-

taviivojen 4 kohta, Määttä 2011a, s. 159, 163 ja 172–174 sekä Blanco 2013, s. 482–483. 
151 Ks. edeltä esim. yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan 

komissio (2005) ECLI:EU:C:2005:408, k. 294 sekä sakkosuuntaviivojen 31 kohta.  
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täytäntöönpanojärjestelmän menettelysääntöjä ole pyritty harmonisoimaan ennen ECN+-di-

rektiivin antamista.152 Aikana, jolloin EU ei ole antanut kansallisia kilpailurikkomusproses-

seja koskevia sitovia sääntöjä, kansallinen prosessiautonomia on ollut laajaa ja kilpailuoi-

keuden täytäntöönpano EU:n näkökulmasta epätyydyttävän epäkoherenttia. Sakkosuuntavii-

vojen tai muiden jäsenvaltioita sitomattomien instrumenttien avulla ei ole saatu jäsenvalti-

oita riittävissä määrin harmonisoimaan menettelysääntöjään ja siten luomaan vapaaehtoi-

sesti sisämarkkinoille tasapuolisia toimintaedellytyksiä.153 

 

152 Ks. pöytäkirja (N:o 27) Sisämarkkinoista ja kilpailusta, Dougan 2004, s. 360 sekä Jones – Sufrin – Dunne 

2019, s. 40–42. Ks. myös Thomas – Dueñas 2018, s. 3–4 viitteineen, jossa kirjoittajat toteavat, että komissio 

arvosteli kansallisia täytäntöönpanojärjestelmiä melko jyrkin sanankääntein. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, 

että komissio on ollut tyytymätön kansalliseen EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanoon jo jonkun aikaa. Toi-

saalta Thomas ja Dueñas toteavat direktiivin osalta, ettei sääntöjen yhtenäistämisen pitäisi olla itse tavoite, 

vaan jäsenvaltiokohtaisesti säännelty hyvin toimiva järjestelmä on parempi vaihtoehto kuin huonosti toimiva 

yhtenäinen järjestelmä. Thomas – Dueñas 2018, s. 4. Komissiolla on joka tapauksessa täytäntöönpanoasetuk-

sen 11 artiklan 6 kohdan nojalla etusija suhteessa kansallisiin kilpailuviranomaisiin asioiden käsittelyssä. Tämä 

komission mahdollisuus ottaa esimerkiksi sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta tärkeimmät asiat käsiteltä-

väkseen tehottomia sakkoja määrääviltä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilta varmistaa EU:n kilpailuoikeu-

den järjestelmän toimivuuden. Ainakin EU:n kannalta kriittisimmät asiat käsitellään siten sellaisessa menette-

lyssä, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan ainoastaan EU:n intressejä silmällä pitäen. Myös kansalliset in-

tressit tunnustavassa hajautetussa järjestelmässä asetuksen 11 artiklan 6 kohdan otto-oikeus on tietynlainen 

kompromissi EU:n ja kansallisten tavoitteiden välillä: kansalliset viranomaiset voivat esimerkiksi suojata yri-

tysten prosessuaalisia perusoikeuksia EU-oikeutta laajemmin ja soveltaa siten EU:n näkökulmasta kilpailuoi-

keutta komissiota tehottomammin, mutta EU:n on voitava varmistaa sen tavoitteiden kannalta tärkeiden asioi-

den tehokas käsittely sen omassa täytäntöönpanojärjestelmässä. Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja ko-

mission yhteistyöstä ks. Dougan 2004, s. 360–368. Ks. myös Kuoppamäki 2003, s. 1360–1365, jossa 11 artik-

lan 6 ja 4 kohtiin suhtaudutaan hyvin varauksellisesti erityisesti siitä syystä, että asetuksessa ei ole varsinaisia 

toimivaltasäännöksiä koskien sitä, milloin komissio voi käyttää otto-oikeuttaan. Nykyään asiaa käsitellään ko-

mission tiedonannossa. Ks. EKV-tiedonanto. 
153 Ks. edeltä esim. valmisteluasiakirja institutionaalisista ja prosessuaalisista seikoista 44, 63, 68–70 ja 71–76 

kohdat sekä ECN+-direktiiviehdotuksen V luku – Sakot ja uhkasakot. Suomen osalta voidaan todeta, että 

vaikka edellä todetulla tavalla KKV:n suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista eivät muistutakaan 

komission sakkosuuntaviivoja, vireillä olevassa kilpailulain muutosehdotuksessa sakkosuuntaviivoja muistut-

tavia säännöksiä esitetään harmonisoitavaksi laintasoisiksi kansallisiksi säännöiksi. Vaikka säännöt soveltuvat 

pääsääntöisesti ainoastaan KKV:n esittämän seuraamusmaksun määrittämiseen, kyseessä on melko pitkälle 

menevä vapaaehtoinen harmonisointitoimi. Tulevaisuuden kannalta huomattavaa on, että ehdotetun uuden las-

kentatavan kohdalla on todettu, että laskentatavalla ”olisi todennäköisesti tietyssä määrin välillistä tosiasiallista 

vaikutusta myös tuomioistuinten seuraamusmaksujen määrän arviointiin”. Ks. HE 210/2020 vp, s. 69–70 ja 

88. Tähän hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa olevaan toteamukseen liittyen mainittakoon, 

että edellä viitatuissa kirjallisuuslähteissä on ainoastaan komissiota sitovien sakkosuuntaviivojen osalta to-

dettu, että EU:n tuomioistuimet ovat pääsääntöisesti hyväksyneet suuntaviivojen mukaisen menettelyn laajuu-

den ja keston arvioinnin. Tämän lisäksi ne ovat useimmiten pitäytyneet suuntaviivojen mukaisessa tavassa 

laskea sakon määrä. Ks. Blanco 2013, s. 542 sekä Lianos et al. 2014, s. 35. Tuoreiden lain esitöiden ja mah-

dollisesti tulevan lainsäädännön lisäksi myös aiemmassa lainvalmistelussa ja kansallisessa oikeuskäytännössä 

on etsitty tulkinta-apua EU-oikeudesta, vaikkei EU-oikeus ole velvoittanut sen oikeuden mukaiseen tulkintaan. 

Esimerkiksi tulkitessaan kansallista liikevaihtorajan määräytymistä koskevaa säännöstä KHO totesi, että koska 

lain esitöissä oli todettu kansallisen kilpailulain olevan yhteydessä EU:n kilpailuoikeuteen, KHO voi ottaa 

huomioon ensimmäisen täytäntöönpanoasetuksen kansallista kilpailulakia vastaavan säännöksen ja EUT:n ky-

seistä säännöstä koskevan oikeuskäytännön. Ks. KHO 2009:83, k. 1156–1161 ja viitatuista lähteistä erit. HE 

11/2004 vp. Vrt. asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Au-

toru apvienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 64. 
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ECN+-direktiivillä harmonisoiduilla vähimmäistakeilla ja -keinoilla pyritään varmistamaan, 

että EU:n kilpailuoikeutta sovelletaan tehokkaasti jäsenvaltioissa. Direktiivin oletetaan siten 

johtavan kilpailuoikeuden julkisoikeudellisen täytäntöönpanon tehokkuuden parantumiseen, 

mutta direktiivissä ei erityisesti selvennetä, mitä tehokkuudella konkreettisesti tarkoitetaan. 

Malinauskaiten mukaan komissio olettaa konkretian puutteesta huolimatta, että oikeudelli-

sesti sitova EU-tason instrumentti kykenee vahvistamaan tasapuolisemmat toimintaedelly-

tykset sisämarkkinoille.154 Jokseenkin epämääräisinä näyttäytyvät tehokkuusmaininnat koh-

distuvat esimerkiksi sakkoihin; direktiivin johdanto-osan 40 kappaleessa todetaan, että 

”[j]otta voidaan varmistaa SEUT 101 ja 102 artiklan tehokas ja yhdenmukainen täytäntöön-

pano, kansallisilla hallinnollisilla kilpailuviranomaisilla olisi oltava valtuudet määrätä 

SEUT 101 tai 102 artiklan rikkomisesta yrityksille ja yritysten yhteenliittymille tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia sakkoja”.155 Lisäksi todetaan, että kilpailunrajoituksesta mah-

dollisesti jäsenvaltioissa määrättävät rikosoikeudelliset rangaistukset eivät saa vaikuttaa 

SEUT 101 ja 102 artikloiden tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon.156 

Suomessa suoraan sakkojen määräytymiseen liittyvät ECN+-direktiivin säännökset ovat joh-

taneet ainoastaan yhteen kilpailulain muutosehdotukseen.157 Ehdotetussa kilpailulain 13 a 

§:ssä säädettäisiin, että seuraamusmaksupäätöksen tai -esityksen yhteydessä seuraamusmak-

sun enimmäismäärä laskettaisiin tulevaisuudessa aina kutakin päätöstä tai esitystä edeltävän 

tilikauden liikevaihdon mukaan.158 Velvollisuudesta huomioida menettelyn laatuun ja kes-

toon liittyvä EUT:n oikeuskäytäntö ei ole mainintaa esitöissä, mutta kansallinen tuomiois-

tuin on EU-oikeuden tulkintavaikutuksen eli yhdenmukaisen tulkinnan periaatteen mukaan 

joka tapauksessa velvollinen tulkitsemaan kansallisia säännöksiä EU-oikeuden kanssa yh-

denmukaisella tavalla.159 

 

154 Malinauskaite 2019, s. 90–92. 
155 Kursiivi tässä. 
156 ECN+-direktiivin johdanto-osan 40 kohta. Ks. myös johdanto-osan 10 kohta. 
157 Voidaan huomauttaa, että eurooppalaisessa oikeuskirjallisuudessa direktiivissä harmonisoituja sakkosään-

nöksiä on pidetty erittäin merkittävinä. Muun muassa direktiivillä harmonisoitua sakkojen laskentatapaa on 

pidetty erityisen preskriptiivisenä. Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 1005. Myös yrityksen käsitteeseen liittyvä 

yhden taloudellisen kokonaisuuden opin harmonisoiminen on nähty merkittävänä eikä suinkaan ongelmatto-

mana seikkana. Thomas – Dueñas 2018, s. 4–19. Suomessa seuraamusmaksun määrittämisessä on jo aiemmin 

otettu huomioon muun muassa menettelyn laatu ja kesto, minkä lisäksi Suomessa on käytössä direktiivissä 

harmonisoidut liikevaihdon perusteella laskettu seuraamusmaksun enimmäismäärä sekä yrityksen käsite. 
158 HE 210/2020 vp, s. 88–89. 
159 ECN+-direktiivin johdanto-osan 47 kohta sekä Raitio – Tuominen 2020, s. 252–253. Ks. asia C-573/17 

Popławski (2019) ECLI:EU:C:2019:530, k. 55. 
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Kansallinen lainsäätäjä ei siis vaikuttaisi katsoneen tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöön-

panon tai tehokkaiden, oikeasuhtaisten ja varoittavien rangaistusten vaatimuksen edellyttä-

vän tekemään muutoksia kansallisiin seuraamusmaksusääntöihin.160 EU-lainsäätäjän lisäksi 

myös EUT on toistanut vastaavia vaatimuksia oikeuskäytännössään tiettyjen kansallisten 

menettelysääntöjen arvioinnin yhteydessä.161 Tässä luvussa tarkastellaan sitä, miten nämä 

EU:n lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä todetut velvollisuudet rajoittavat kansallisten 

kilpailuviranomaisten menettelyihin liittyviä, prosessiautonomiaan perustuvia sääntöjä ja 

toisaalta viranomaisten harkintavaltaa näiden määrätessä seuraamuksia SEUT:n kieltosään-

töjen rikkomisesta. 

3.2 Tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano 

3.2.1 Tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano oikeuskäytännössä 

Asiassa X BV oli kysymys siitä, voiko komissio esittää omasta aloitteestaan kirjallisia huo-

mautuksia sellaisessa kansallisessa verotukseen liittyvässä prosessissa, jossa yritys pyrki vä-

hentämään verotettavasta voitostaan komission määräämän sakon tai osan siitä. EUT:n mu-

kaan sakoilla varmistetaan SEUT:n kieltoartikloiden noudattaminen, minkä johdosta artiklat 

olisivat tehottomia, jollei niiden rinnalla sovellettaisi sakkoja. Verotusprosessissa tehty pää-

tös saattaa puolestaan vaikuttaa sakkojen tehokkuuteen niiden tosiasiallista vaikutusta vä-

hentäen. Komission valvontatehtävän täyttäminen taas saattaa edellyttää sakkojen määrää-

mistä. SEUT 101 ja 102 artiklaa valvovien viranomaisten toiminta tehtäisiinkin tehotto-

maksi, jos niiden määräämien sakkojen tosiasialliseen määrään vaikuttavia päätöksiä tehtäi-

siin muissa kuin kilpailuoikeudellisissa prosesseissa. EUT:n mukaan ”[k]ansallisten tai yh-

teisön kilpailuviranomaisten -- määräämien sakkojen tehokkuus on näin ollen edellytys 

 

160 Tämä ei sinänsä ollut odottamatonta, sillä vastaavat velvollisuudet ovat olleet olemassa pitkään. Jo täytän-

töönpanoasetuksen taustalla oli tavoite EU:n kilpailuoikeuden tehokkaasta ja yhtenäisestä soveltamisesta. Ase-

tuksen 5 artiklan tavoite oli varmistaa unionin kilpailusääntöjen tehokas soveltaminen antamalla kansallisille 

kilpailuviranomaisille toimivalta esimerkiksi määrätä sakkoja EU:n kilpailuoikeuden rikkomisesta. Täytän-

töönpanoasetuksen johdanto-osan 1 ja 6 kohdat. SEU 4 artiklan 3 kohdan vilpittömän yhteistyön periaatteesta 

johtuva tehokkaiden, oikeasuhtaisten ja varoittavien rangaistusten vaatimus muotoiltiin asiassa 68/88 komissio 

v. Kreikka (1989) ECLI:EU:C:1989:339, k. 22–25. Huomiona kansallisen oikeuden osalta voidaan esittää, että 

myös korkein hallinto-oikeus on maininnut EU:n kilpailusääntöjen tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen 

jäsenvaltioissa. KHO 2009:83, k. 955. 
161 Ks. edellä asia C-429/07 X (2009) ECLI:EU:C:2009:359, k. 37, asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) 

ECLI:EU:C:2013:404, k. 36, 40, 41, 46, 49 ja 50 sekä asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru ap-vienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 64 

ja 71. 
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[SEUT 101 ja 102] artiklan johdonmukaiselle soveltamiselle”.162 EU:n kilpailuoikeuden rik-

komuksesta määrättyjen sakkojen tosiasiallista vaikutusta ei siten saa muuttaa muissa kan-

sallisissa prosesseissa, tai kilpailuviranomaisella tulee vähintäänkin olla mahdollisuus osal-

listua prosessiin, jossa tällainen muutos voi tapahtua. 

Täytäntöönpanoasetuksen 35 artiklan 1 kohdassa on asetettu jäsenvaltioille velvollisuus ni-

metä kilpailuviranomainen, joka vastaa EU:n kilpailuoikeuden soveltamisesta siten, että ase-

tusta noudatetaan tehokkaasti. EUT on tulkinnut säännöstä VEBIC-ratkaisussa. Viranomais-

ten tulee säännöksen perusteella varmistaa, että SEUT 101 ja 102 artikloja ”sovelletaan te-

hokkaasti yleisen edun mukaisesti”. Vaikka prosessiautonomiasta johtuu jäsenvaltioiden 

mahdollisuus säätää kilpailurikkomusprosesseja koskevat menettelysäännöt, ne ”eivät saa 

olla vastoin -- asetuksen tavoitetta, jona on varmistaa, että kyseiset viranomaiset soveltavat 

tehokkaasti SEUT 101 ja SEUT 102 artiklaa”. Ratkaisussa katsottiin sellainen kansallinen 

lainsäädäntö EU-oikeuden vastaiseksi, jolla estettiin kilpailuviranomaisen osallistuminen 

vastapuolena oikeudenkäyntimenettelyyn, joka koski kilpailuviranomaisen SEUT:n kielto-

säännöksiä koskevaa päätöstä. Jo riski siitä, että tuomioistuin jäisi muutoksenhaussa kilpai-

luviranomaisen alkuperäisten perustelujen ”vangiksi” esimerkiksi sakkojen määräämistä 

koskevassa asiassa ”on omiaan vaarantamaan sen erityisen velvollisuuden täyttämisen, joka 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla asetuksen nojalla on varmistaa, että SEUT 101 ja SEUT 

102 artiklaa sovelletaan tehokkaasti.”163  

Asiassa Schenker oli puolestaan kysymys siitä, voiko kansallinen kilpailuviranomainen jät-

tää määräämättä sakot SEUT:n kieltoartikloja rikkoneelle yritykselle sillä perusteella, että 

yritys on syyllistynyt rikkomukseen erehdyksessä tai että yritys osallistuu leniency-menette-

lyyn. EUT:n mukaan erehdykseen liittyvien ”edellytysten on unionin oikeuden tehokkuuden 

vaarantumisen estämiseksi oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin [täytäntöönpanoasetuksessa 

komissiolle] säädetty edellytys”. Asiassa EUT toteaa VEBIC-ratkaisuun viitaten, että ”[j]otta 

varmistettaisiin SEUT 101 artiklan soveltaminen tehokkaasti yleisen edun mukaisesti--, on 

tärkeää, että kansalliset kilpailuviranomaiset päättävät vain poikkeuksellisesti luopua sakon 

määräämisestä silloin, kun yritys on rikkonut tätä määräystä tahallaan tai tuottamuksesta”. 

Sakko voidaan jättää määräämättä ainoastaan, jos se ”ei ole vastoin SEUT 101 artiklan te-

hokkaan ja yhtenäisen soveltamisen vaatimusta”. Poikkeuksellinen tilanne, jossa sakko 

 

162 Asia C-429/07 X (2009) ECLI:EU:C:2009:359, k. 19 ja 33–40. Kursiivi tässä. 
163 Asia C-439/08 VEBIC (2010) ECLI:EU:C:2010:739, k. 52, 56–58. Kursiivi tässä.  
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voidaan jättää määräämättä, voi olla käsillä ”erityisesti silloin, kun jokin unionin oikeuden 

yleinen periaate, esimerkiksi luottamuksensuojan periaate, on esteenä sakon määräämi-

selle”.164 

VEBIC-ratkaisusta seurannutta velvollisuutta soveltaa EU:n kilpailusääntöjä tehokkaasti 

yleisen edun mukaisesti on siten täydennetty Schenker-ratkaisussa asetetulla velvollisuu-

della soveltaa sääntöjä myös yhdenmukaisesti.165 Wilsin mukaan kansallisten kilpailuviran-

omaisen tehtävät voidaan tiivistää EU:n kilpailuoikeuden tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen 

täytäntöönpanoon yleisen edun mukaisesti.166 Tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpa-

non vaatimus näyttää kirjoittajan mukaan VEBIC ja Schenker-ratkaisuiden valossa menevän 

yleistä, kilpailuoikeuden ulkopuolella sovellettavaa EU:n tehokkuusperiaatetta pidem-

mälle.167 

Lopuksi asiassa AKKA/LAA oli kyse muun muassa siitä, voidaanko sakon suuruutta määri-

tettäessä tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestön liikevaihdon osaksi lukea järjestön ke-

räämät, tekijänoikeuksien haltijoille tarkoitetut tekijänoikeuskorvaukset. EUT totesi, että 

SEUT 102 artiklan yhdenmukainen soveltaminen on varmistettava ”artiklan tehokkaaksi so-

veltamiseksi”. Näin ollen kansallinen kilpailuviranomainen voi halutessaan soveltaa jäsen-

valtioita sitomatonta EU-oikeuden mukaista liikevaihdon määritystapaa. EUT kuitenkin 

huomauttaa, että jäsenvaltiossa määrätyn sakon on oltava joka tapauksessa tehokas, oikea-

suhtainen ja varoittava, ja liikevaihto tulee määrittää siten, että sakko täyttää nämä vaati-

mukset.168 

3.2.2 EU-oikeuden toteuttamisesta 

Voidaan huomauttaa, että tehokkuudesta ja tehokkuusperiaatteesta puhutaan kilpailuoikeu-

dellisessa tutkimuksessa usein melko funktionaaliseen tapaan. Tehokkuusperiaatteella 

 

164 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 31, 36, 40, 46, 47, 49 ja 50. Kursiivi 

tässä. 
165 Tästä on huomauttanut Wils. Wils 2020a, s. 24. 
166 Wils 2019a, s. 12–13. Sama on luettavissa myös ECN+-direktiivin sanamuodoista erit. 4 artiklan 1 kohdassa 

ja johdanto-osan kohdassa 16. 
167 Wils 2020a, s. 24. Toteamus liittyy SEUT 101 ja 102 artiklan soveltamiseen suhteessa EU:n oikeusperiaat-

teisiin. Yleisen tehokkuusperiaatteen osalta kirjoittaja viittaa asiaan 68/88 komissio v. Kreikka (1989) 

ECLI:EU:C:1989:339, k. 23–25, asiaan C-231/96 Edilizia Industriale Siderurgica v. Ministero delle Finanze 

(1998) ECLI:EU:C:1998:401, k. 34 ja 36–37 sekä asiaan C-354/99 komissio v. Irlanti (2001) 

ECLI:EU:C:2001:550, k. 46. 
168 Asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru ap-

vienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 62, 64 ja 71. Kursiivi tässä. 
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viitataan usein tietynlaiseen kilpailuoikeutta eteenpäin vievään voimaan, joka raivaa tieltään 

muita EU:n tai jäsenvaltioiden oikeuden esteitä.169 Toisinaan huomautetaan, että periaatteen 

puitteissa voidaan myös luoda uusia oikeuskeinoja tai prosessityyppejä.170 Kilpailuoikeuteen 

liittyvissä kysymyksissä tehokkuusperiaatteen tunnustetaan menevän pidemmälle kuin 

muun EU-oikeuden yhteydessä esiintyvä tehokkuusperiaate.171 Tämä muun EU-oikeuden 

yhteydessä esiintyvä yleinen tehokkuusperiaate mainitaan EU-oikeudessa usein kansallisen 

prosessiautonomian yhteydessä. Sen perinteiseksi sisällöksi on tässä yhteydessä katsottu 

edellä todetulla tavalla se, etteivät kansalliset menettelysäännöt saa tehdä EU-oikeuden so-

veltamisesta käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa.172 

EU:n kilpailuoikeudessa jäsenvaltioille asetettua vaatimusta EU:n kilpailuoikeuden tehok-

kaasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta ei ole tarkoituksenmukaista sovittaa yleisen 

tehokkuusperiaatteen tai edes siitä laajennetun funktionaalisen tehokkuusperiaatteen alle. 

Tehokasta täytäntöönpanoa tulee tarkastella hienojakoisemmin, jotta voidaan tutkia EU-oi-

keudessa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille asetetun vähimmäisvelvollisuuden sisäl-

töä.173 Kansallinen prosessiautonomia sallii sen, ettei kansallisten kilpailuviranomaisten tai 

kansallisten menettelyjen tarvitse replikoida komissiota ja sen menettelyjä, mutta vaatimus 

EU:n kilpailuoikeuden tehokkaasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta asettaa esimer-

kiksi kansallisten kilpailuviranomaisten määräämille sakoille tiettyjä jäsenvaltioiden proses-

siautonomiaa kaventavia velvollisuuksia.174 

Tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimusta onkin tarkoituksenmukaisempaa 

tarkastella EU-oikeuden toteuttamista koskevan ratkaisumassan valossa. Havu viittaa ter-

millä ”EU-oikeuden soveltamisen lisäksi myös EU-oikeuden ja sen tavoitteiden laajempaan 

huomioon ottamiseen ja EU:n päämäärien edistämiseen erityisesti kansallisissa 

 

169 Ks. tehokkuusperiaatteesta tällaisessa merkityksessä esim. Wils 2020a, Raitio 2019, Dunne 2016 sekä Frese 

2014, erit. s. 99–105. 
170 Ks. Malinauskaite 2019, s. 89 sekä asia C-213/89 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte 

Factortame (1990) ECLI:EU:C:1990:257. 
171 Esim. Wils 2020a, s. 24 ja Raitio 2019, s. 66–68. Tästä eteenpäin edellä mainitusta kilpailuoikeudessa käy-

tetystä periaatteesta käytetään termiä ”tehokkuusperiaate”. 
172 Esim. asia C-453/99 Courage ja Crehan (2001) ECLI:EU:C:2001:465, k. 29. Tästä eteenpäin useimmiten 

prosessiautonomian yhteydessä esiintyvästä periaatteesta käytetään termiä ”yleinen tehokkuusperiaate”. 
173 Tietynlaisesta vähimmäisvelvollisuudesta puhuu myös Ost. Ost 2014, s. 130. 
174 EU-oikeus toki vaikuttaa myös suoraan täytäntöönpanoasetuksen ja ECN+-direktiivin kautta kansallisiin 

menettelysääntöihin. 
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tuomioistuimissa”.175 Yleinen tehokkuus- ja vastaavuusperiaate eivät yleensä tee kansallista 

prosessiautonomiaa tyhjäksi siten, että ne muokkaisivat jäsenvaltioiden kansallisten proses-

sien lopputuloksista keskenään identtisiä. EUT:n oikeuskäytännöstä on kuitenkin löydettä-

vissä ratkaisuja, joissa EU-oikeuden täysi tehokkuus on velvoittanut jäsenvaltioita yleistä 

tehokkuusperiaatetta pidemmälle menevään menettelyiden yhtenäistämiseen.176 Kansalliset 

tuomioistuimet ovat velvollisia olemaan soveltamatta kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäy-

täntöä ja hallintokäytäntöä, jos on vaarana, että näiden soveltaminen tekisi tyhjäksi unionin 

oikeuden täyden tehokkuuden.177 

Täyden tehokkuuden varmistaminen näyttäytyy tietynlaisena jatkumona EU-oikeuden tul-

kintavaikutukselle.178 Silloin, kun kansalliset säännöt ovat estäneet tuomioistuinta tulkitse-

masta kansallista oikeutta EU:n tavoitteiden mukaisesti ja antamasta tulkinnan kautta EU-

oikeudelle sen täyden tehokkuuden, EUT on vaatinut kansallisia tuomioistuimia olemaan 

omasta aloitteestaan soveltamatta kansallisia sääntöjä, jotka estävät EU-oikeuden täyden te-

hokkuuden toteutumisen.179 Simonssonin mukaan EU-oikeuden täysi tehokkuus esiintyy yh-

teyksissä, joissa pyritään purkamaan kansallisen ja EU-oikeuden välisiä selviä ristiriitoja. 

Yleinen tehokkuusperiaate puolestaan puuttuu sellaisiin kansallisiin normeihin, jotka vai-

kuttavat EU-oikeuden soveltamiseen tekemättä kuitenkaan tosiasiallisesti tyhjiksi EU-oi-

keuden soveltamisella tavoiteltuja päämääriä.180 

Kansallisen prosessiautonomian vuoksi kansallisiin EU:n kilpailuoikeutta koskeviin menet-

telyihin soveltuvat lähtökohtaisesti kansalliset menettelysäännöt. Kuitenkin siltä osin kuin 

EU-oikeudessa on lausuttu jostakin aiemmin prosessiautonomian alaan kuuluneesta sei-

kasta, kyseisen seikan osalta tulee jatkossa noudattaa EU-oikeuden normia. Sovellettavat 

 

175 Havu 2013, s. 9 Myös termi on lainattu Havulta. Kirjoittaja puhuu ratkaisumassasta oikeuskäytännön linjan 

sijaan, koska EU-oikeuden toteuttamiseen liittyvä oikeuskäytäntö liittyy hyvin erilaisiin asiayhteyksiin, kuten 

direktiivien asianmukaiseen implementointiin ja EU-oikeudesta johtuvien yksilöiden oikeuksien suojelemi-

seen. Ks. Havu 2013, s. 9–10. 
176 Täyteen tehokkuuteen voidaan viitata myös muun muassa effet utile -termillä. Ks. Tieteen termipankki 

2020c.  
177 Asia C-106/77 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Simmenthal (1978) ECLI:EU:C:1978:49, k. 

21–24, asia C-213/89 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame (1990) 

ECLI:EU:C:1990:257, k. 19–21 sekä Simonsson 2010, s. 221–222. 
178 Ks. tulkintavaikutuksen rajoista Schütze 2016, s. 399–400. 
179 Asia C-119/05 Lucchini (2007) ECLI:EU:C:2007:434, k. 59–63, jonka kohdassa 61 puhutaan täydestä vai-

kutuksesta. Ks. myös Simonsson 2010, s. 222 ja Havu 2013, s. 36. Miettinen toteaa, että ”[k]un kansallinen 

tuomioistuin soveltaa EU-oikeutta, etusijaperiaatteen, välittömän vaikutuksen, tulkintavaikutuksen ja muiden 

EU-oikeuden tehokkuutta vahvistavien oppien vaikutus asian ratkaisuun voi olla huomattava, jopa kansallisen 

oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden vastainen”. Miettinen 2012, s. 419. 
180 Simonsson 2010, s. 222 viitaten Flynn 2007, s. 316. 
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normit ovatkin dynaamisia, sillä kansallinen prosessiautonomia väistyy aina mahdollisen 

uuden EU-oikeuden normin tieltä. EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde EU-oikeuden 

kansallisen täytäntöönpanon sääntelyssä on täten varsin monitahoinen. Kirjoittaessaan EU-

oikeuden ja kansallisen oikeuden välisestä suhteesta kilpailuoikeudellisen vahingonkor-

vauksen kontekstissa Havu toteaa, että mikäli vahingonkorvaus nähdään oikeuskeinona, 

jolla toteutetaan muuta EU-oikeutta, EU-oikeus määrittelee muun oikeuden ja kansallinen 

oikeus voi määritellä itse oikeuskeinon. Edellytyksenä on kuitenkin, että kansallisessa oi-

keudessa pysytään prosessiautonomiaa rajoittavien EU:n sekundäärilainsäädännön, yleisten 

oikeusperiaatteiden ja tuomioistuimien asettamien vaatimusten puitteissa.181 

3.2.3 Tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksesta johtuvat 

velvollisuudet kansalliselle kilpailuviranomaiselle 

Kilpailuoikeuden tehokasta ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa tulisi tarkastella EU:n kilpai-

luoikeuden täyden tehokkuuden näkökulmasta. Hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän puit-

teissa sekundäärioikeuden normit ja EUT:n ratkaisuissa esitetyt kannanotot EU:n kilpailuoi-

keuden tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon puolesta ovat osa EU-oikeuden to-

teuttamiseen liittyvää normijoukkoa. Esimerkiksi VEBIC-ratkaisussa EUT velvoitti jäsen-

valtiota mahdollistamaan kilpailuviranomaisen osallistumisen muutoksenhakumenettelyyn, 

minkä lisäksi tuomioistuin totesi, että kilpailuviranomaisen omaan harkintaan jää se, kat-

sooko se tarpeelliseksi osallistua menettelyyn. Yleistä tehokkuusperiaatetta pidemmälle 

EUT meni viimeistään jatkaessaan, että ”jos kansallinen kilpailuviranomainen jättää järjes-

telmällisesti osallistumatta tällaisiin oikeudenkäyntimenettelyihin, tämä vaarantaa SEUT 

101 ja SEUT 102 artiklan tehokkaan vaikutuksen”.182  

Oikeuskirjallisuudessa on väitetty tehokkuusperiaatteen vaikuttavan EU:n kilpailuoikeu-

dessa lähinnä ylemmällä tasolla ja negatiivisen integraation keinoin kansallisia EU-oikeuden 

vastaisia sääntöjä poistaen. Sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja kehittämiseen tähtäävien, 

jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä harmonisoivien ja korvaavien sekä säännöksiin 

 

181 Havu 2013, s. 36–37. 
182 Asia C-439/08 VEBIC (2010) ECLI:EU:C:2010:739, k. 60–64. Kursiivi tässä. Tässä tutkielmassa ei esitetä, 

että täysi tehokkuus korvaisi yleistä tehokkuusperiaatetta, vaan niiden ilmenemismuoto on erilainen. Täysi 

tehokkuus edellyttää tietynlaista positiivista vähimmäisstandardia, esimerkiksi sakkojen määräämistä lähes 

kaikissa asioissa. Yleinen tehokkuusperiaate on taas hyödyllinen negatiiviseen suuntaan ja sen näkökulmasta 

voitaisiin katsoa, että esimerkiksi liian lyhyt vanhentumisaika tekee EU-oikeuksien käyttämisestä käytännössä 

mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa. Ks. Tieteen termipankki 2020c, jossa samansuuntaisesti siitä, että peri-

aatteilla on päällekkäisiä sekä erillisiä osa-alueita. 
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lisäyksiä tekevien positiivisen integraation keinojen on puolestaan katsottu jääneen unionin 

lainsäätäjän tehtäväksi.183 EU:n kilpailuoikeuden toteuttamiseen liittyvän oikeuskäytännön 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei väite pidä paikkaansa ainakaan sakkojen osalta. 

Asiassa X BV EUT näyttäisi velvoittavan jäsenvaltioita vähintään mahdollistamaan sen, että 

EU:n kilpailuoikeuden rikkomuksesta sakkoja määrännyt viranomainen pääsee valvomaan 

näiden sakkojen efektiivisen määrän toteutumista sen ollessa uhattuna muussa prosessissa. 

Tähän lopputulokseen olisi voitu päästä kenties myös yleistä tehokkuusperiaatetta sovelta-

malla. Laajentava tulkinta ratkaisusta voisi olla se, että koska sakot ovat olennainen osa 

SEUT:n kieltosäännösten täyden tehokkuuden toteutumista, jäsenvaltioilla tulee olla käy-

tössä sellainen täytäntöönpanojärjestelmä, jossa kilpailuviranomaisten tarkkaan harkitut sa-

kot tulevat yrityksille maksettaviksi siinä tosiasiallisessa laajuudessa, jossa sakot määrännyt 

kilpailuviranomainen on nähnyt tarpeelliseksi. Myös VEBIC-ratkaisusta voidaan lukea 

EUT:n asettaneen kilpailuviranomaiselle tietynasteisen velvollisuuden valvoa, ettei muutok-

senhakutuomioistuin tee EU:n kilpailuoikeuden täyttä tehokkuutta vaarantavaa ratkaisua.  

EUT on antanut EU-oikeuden rikkomisesta määrättäviin rangaistuksiin liittyvää positiivista 

sääntelyä jo kreikkalaista maissia koskevassa tapauksessaan vuonna 1989. Tapauksessa esi-

tettiin edelleen voimassa olevat sakkoihin liittyvät vaatimukset. Unionin ”oikeuden rikko-

misesta määrättäviä seuraamuksia koskevat sellaiset aineelliset ja menettelylliset edellytyk-

set, jotka vastaavat niitä edellytyksiä, joita sovelletaan luonteeltaan ja vakavuudeltaan vas-

taaviin kansallisen oikeuden rikkomisiin, ja joiden johdosta seuraamukset ovat joka tapauk-

sessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”184 Samat vaatimukset on toistettu esimer-

kiksi AKKA/LAA -ratkaisussa.185 ECN+-direktiivissä on edelleen todettu tehokkaiden, oikea-

suhtaisten ja varoittavien sakkojen olevan edellytys tehokkaan ja yhdenmukaisen täytän-

töönpanon varmistamiselle.186 

EU:n kilpailuoikeuden tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon tavoitetta toteuttavien, 

kansallisissa prosesseissa määrättävien sakkojen osalta kansallisen prosessiautonomian 

alaksi on jäänyt täyttää ne tyhjiöt, jotka jäävät tehokkaiden, oikeasuhtaisten ja varoittavien 

sakkojen vaatimukselta. Lisäksi kilpailuviranomaisella on velvollisuus valvoa sakkojen 

 

183 Dunne 2016, s. 13 sekä Malinauskaite 2019, s. 85. 
184 Asia 68/88 komissio v. Kreikka (1989) ECLI:EU:C:1989:339, k. 24. 
185 Asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru ap-

vienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 71. 
186 ECN+-direktiivin johdanto-osan 40 kohta. 
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tosiasiallista toteutumista ainakin sen päätöksiin liittyvissä muutoksenhakuprosessissa sekä 

asian Schenker perusteella vieläpä velvollisuus käytännössä aina määrätä sakkoja yrityksille, 

jotka rikkovat SEUT 101 ja 102 artiklaa.187 Toisaalta kansallisilta kilpailuviranomaisilta ei 

edellytetä sitä, että ne määräisivät sakkoja, jos sakottaminen olisi vastoin EU:n oikeusperi-

aatteita. Unionin kilpailuoikeuden täysi tehokkuus edellyttää kuitenkin punnintaa suhteessa 

EU:n oikeusperiaatteisiin. Esimerkiksi asiassa Schenker asianajajan oikeudellinen neuvo ei 

synnyttänyt mahdollisuutta vedota luottamuksensuojan periaatteeseen siten, että sakot olisi 

voinut jättää määräämättä.188 

On muitakin poikkeuksellisia tilanteita, joissa kansallisen kilpailuviranomaisen ei ole kat-

sottava rikkovan tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimusta, vaikka viran-

omainen ei määräisi sakkoja EU:n kilpailuoikeutta vastaan toimineelle yritykselle. Tällainen 

tilanne on ainakin leniency-menettelyssä olevan yrityksen kohdalla silloin, kun yritys on 

edistänyt EU:n kilpailusääntöjen täyttä tehokkuutta hakeutumalla leniencyyn. Samoin 

ECN+-direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa harmonisoidulla tavalla kilpailuviranomaiset voi-

vat SEUT 101 tai 102 artiklan rikkomisesta määrättävän sakon määrää määrittäessään ottaa 

huomioon sovintoratkaisuun perustuvan korvauksen maksamisen kilpailurikkomukseen liit-

tyvässä vahingonkorvausasiassa. On mielenkiintoista nähdä, salliiko EUT tulevassa oikeus-

käytännössään kansallisen kilpailuviranomaisen huomioivan esimerkiksi yrityksen compli-

ance-ohjelman sakon määrää alentavana seikkana rikkomatta EU:n kilpailuoikeuden tehok-

kaan täytäntöönpanon vaatimusta.189 

 

187 Vrt. ennen ratkaisua Simonsson 2010, s. 274. 
188 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 40 ja 41. 
189 EUYT on todennut, että komissiolla on harkintavaltaa sakkojen suuruuden määräämisessä ja ”harkintavalta 

ulottuu väistämättä päätökseen siitä, onko tarkoituksenmukaista määrätä sakkoja”. Sakkojen määrääminen riip-

puukin tapauskohtaisista erityisten seikkojen perusteella siitä, onko ”rikkomisen seuraamukseksi ja kilpailuoi-

keuden tehokkuuden säilyttämiseksi tarkoituksenmukaista määrätä sakkoja”. Asia T-461/07 Visa Europe ja 

Visa International Service v. komissio (2011) ECLI:EU:T:2011:181, k. 212 ja 218. Fresen mukaan nämä huo-

miot koskevat myös kansallisia kilpailuviranomaisia. Frese 2014, s. 100. Tässä alaluvussa todettujen seikkojen 

valossa voidaan kuitenkin arvioida, että harkintavalta on suppea ja rajautuu Schenker-ratkaisun edellyttämällä 

tavalla. Määttä toteaa, että edellytyksenä tulisi muodollisen compliance-ohjelman olemassaolon sijaan olla se, 

että ohjelmaa tosiasiassa noudatetaan. Määttä 2011a, s. 169. Yhtenä komission omana esimerkkinä joustavasta 

suhtautumisesta sakotusvelvollisuuteen voidaan mainita komission vuodesta 2016 alkanut käytäntö, jonka 

puitteissa se palkitsee sellaisia yrityksiä alemmilla sakoilla, jotka ovat tehneet yhteistyötä sen kanssa muissa 

kuin kartelliasioissa. Näissä asioissa komissio on viitannut sakkosuuntaviivojen 37 kohtaan, jonka perusteella 

se voi poiketa sakkosuuntaviivojen mukaisesta tavasta laskea sakot. Ks. komission tiedote 2018.  
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3.2.4 Johtuuko yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksesta erillisiä 

velvollisuuksia kansallisille kilpailuviranomaisille? 

Voisiko tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksen katsoa yksin riittävän takaamaan EU:n kil-

pailuoikeuden täyden tehokkuuden? VEBIC-ratkaisussa kansallisen menettelysäännön kat-

sottiin olleen EU:n oikeuden vastainen yksin tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksen 

kautta, kun menettelysääntö esti EU:n kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden. Ratkaisussa ei 

mainittu yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimusta lainkaan, vaan EU:n kilpailuoikeuden 

täysi tehokkuus varmistettiin tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksen avulla.190 

Muualla EUT:n käytännössä ja toisaalta EU:n lainsäädännössä vaatimus yhtenäisestä tai yh-

denmukaisesta EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosta kuitenkin toistetaan usein. VEBIC-

ratkaisusta seurannutta velvollisuutta soveltaa EU-oikeuden normeja tehokkaasti yleisen 

edun mukaisesti on täydennetty Schenker-ratkaisussa asetetulla velvollisuudella soveltaa 

normeja myös yhtenäisesti.191 AKKA/LAA -ratkaisussa todettiin SEUT 102 artiklan yhden-

mukaisen soveltamisen olevan edellytys artiklan tehokkaalle soveltamiselle.192 Täytäntöön-

panoasetuksessa yhtenäisestä soveltamisesta puhutaan 16 artiklassa, minkä lisäksi johdanto-

osassa todetaan muun muassa, että ”kilpailusääntöjen yhtenäisen soveltamisen takaamiseksi 

rinnakkaisen toimivallan järjestelmässä on ristiriitaisten päätösten tekemistä vältettävä”.193 

Komissio puolestaan on todennut muun muassa sakkojen yhdenmukaistamisen johtavan kil-

pailusääntöjen tehokkaampaan täytäntöönpanoon.194 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksen voitaisiin nähdä olevan edellytys tehokkaalle 

täytäntöönpanolle. Esimerkiksi edellä mainittu AKKA/LAA -ratkaisussa esitetty toteamus 

viittaisi siihen, että yhdenmukaisen täytäntöönpanon katsotaan johtavan tehokkaaseen täy-

täntöönpanoon. Tehokas täytäntöönpano taas voi lopulta yksin johtaa EU:n kilpailuoikeuden 

täyteen tehokkuuteen VEBIC-ratkaisussa todetulla tavalla. Näin ollen yhdenmukaisen täy-

täntöönpanon vaatimuksella ei olisi muuta merkitystä EU:n kilpailuoikeuden täyden tehok-

kuuden takaamisessa kuin kenties välillisesti tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksen edel-

lytyksenä. 

 

190 Asia C-439/08 VEBIC (2010) ECLI:EU:C:2010:739, k. 64. 
191 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 47. 
192 Asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru ap-

vienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 64. 
193 Täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan 22 kohta. Kursiivi tässä. 
194 Valmisteluasiakirja institutionaalisista ja prosessuaalisista seikoista 6 kohta. ECN+-direktiivissä puolestaan 

puhutaan tehokkuudesta ja yhdenmukaisuudesta rinnakkain. Ks. esim. johdanto-osan kohta 46. 
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Muiden edellä käsiteltyjen ratkaisujen sekä sekundäärioikeuden perusteella voidaan kuiten-

kin esittää, että yhdenmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa tulisi kohdella rinnakkaisina 

eikä toisilleen alisteisina EU:n kilpailuoikeuden täyteen tehokkuuteen johtavina vaatimuk-

sina. Yhdenmukaisen soveltamisen laiminlyönti on nähty EU:n oikeuden täyden tehokkuu-

den vaarantavana seikkana jo varhaisessa EUT:n oikeuskäytännössä.195 Lisäksi voidaan huo-

mauttaa, että täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklassa yhtenäisen soveltamisen vaatimuksella 

tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltioiden on oltava tekemättä komission päätösten kanssa risti-

riitaisia päätöksiä.196 

Tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimusten rinnakkaisuuteen näyttäisi viit-

taavan myös ainakin seuraava EUT:n toteamus Schenker-ratkaisussa: ”edellytysten on unio-

nin oikeuden tehokkuuden vaarantumisen estämiseksi oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin 

[täytäntöönpanoasetuksessa komissiolle] säädetty edellytys.”197 Näin ollen komissiolle ase-

tuksessa annetusta säännöstä poikkeavan ratkaisun tekeminen, eli yhdenmukaisen täytän-

töönpanon vaatimuksen laiminlyöminen jäsenvaltioissa saattaa johtaa suoraan EU:n kilpai-

luoikeuden täyden tehokkuuden vaarantumiseen. EUT ei tässä kohdassa viitannut tehokkaan 

täytäntöönpanon vaatimukseen lainkaan. 

Tilanteissa, joissa EUT:n ratkaisuissa on viitattu nimenomaisesti yhdenmukaisen täytän-

töönpanon vaatimukseen, EU:n kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden toteutuminen on ollut 

sidottu johonkin EU:n kilpailuoikeuden toteuttamiseen laajemmin vaikuttavaan seikkaan. 

Schenker-ratkaisussa tällaisia kansallisten menettelysääntöjen ohella EU:n kilpailuoikeuden 

täyteen tehokkuuteen vaikuttavia seikkoja olivat kilpailurikkomukseen syyllistyneen teon 

tuottamuksellisuuden arviointi sekä toisaalta leniency-menettelyn rooli suhteessa sakkoihin, 

kun taas AKKA/LAA -ratkaisussa tällainen seikka oli sakon perustana olevan liikevaihdon 

arviointi. Yhdenmukaisella täytäntöönpanolla EU:n kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden 

 

195 Asia C-14/68 Walt Wilhelm ym. v. Bundeskartellamt (1969) ECLI:EU:C:1969:4, k. 4–6 sekä asia C-106/77 

Amministrazione delle finanze dello Stato v. Simmenthal (1978) ECLI:EU:C:1978:49, k. 14. Douganin mu-

kaan kilpailuoikeuden rooli sisämarkkinoilla ja toisaalta aineellisten sääntöjen yhtenäistäminen johtaa siihen, 

että hajautetussa täytäntöönpanojärjestelmässä on voimakas tarve liikkua kohti yhdenmukaisia menettelysään-

töjä. Dougan 2004, s. 360. 
196 Säännöksellä vahvistetaan komission roolia hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän johtajana. Ks. esim. 

Faull – Nikpay 2014, k. 2.98. Jäsenvaltioille asetetun yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksen taustavoi-

mana voidaan toisaalta nähdä tasapuolisten toimintaedellytysten toteuttaminen. Dunnen mukaan tasapuolisten 

toimintaedellytysten puitteissa voitaisiin vaatia nykyistä yhdenmukaisempia sakkoja koko unionissa oikeus-

varmuuden periaatteeseen ja toisaalta yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen vedoten. Dunne 2016, s. 16–20. 
197 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 36. Ks. myös asia C‑375/09 Tele2 

Polska (2011) ECLI:EU:C:2011:270, k. 28. 
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edellytyksenä näytettäisiin huolehtivan siitä, että tällaisia laajemmin EU:n kilpailuoikeuden 

täytäntöönpanoon vaikuttavia seikkoja tulkitaan unionissa riittävän koherentisti. 

Vaikuttaisi siis siltä, että mikäli EU:n kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden estävällä kan-

sallisella säännöllä tai asiayhteydellä voidaan katsoa olevan merkitystä unionin kilpailuoi-

keudessa laajemminkin, EUT mainitsee ratkaisuissaan sekä tehokkaan täytäntöönpanon että 

yhdenmukaisen täytäntöönpanon. Lienee kuitenkin käytännössä jokseenkin yhdentekevää, 

vaarantuuko EU:n kilpailuoikeuden täysi tehokkuus tehokkaan vai yhdenmukaisen täytän-

töönpanon vaatimuksen noudattamatta jättämisen vuoksi. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

vaatimuksen voidaan joka tapauksessa katsoa velvoittavan kansallisia kilpailuviranomaisia 

tarkastelemaan omia tehokkailtakin vaikuttavia täytäntöönpanojärjestelmiään suhteessa ko-

mission sekä toisten jäsenvaltioiden vastaaviin järjestelmiin.198 

3.4 Tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat sakot 

3.4.1 Sakoille asetetut vaatimukset 

Tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimusten puitteissa kansallisille kilpailu-

viranomaisille annetaan yleisemmän tason ohjeita siitä, kuinka EU:n kilpailuoikeutta tulisi 

soveltaa, jotta sen täysi tehokkuus toteutuisi. Tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

asettamien vaatimusten käytännön vaikutukset ovat jossain määrin tilannekohtaisia. Esimer-

kiksi asiassa Schenker todettiin, että subjektiivisten edellytysten käyttöä ei ole harmonisoitu 

jäsenvaltioiden määräämien sakkojen perusteeksi, mutta jos jäsenvaltiossa käytetään komis-

sion käyttämiä edellytyksiä vastaavia edellytyksiä, niiden on oltava vähintään yhtä tiukkoja 

kuin komissiolle asetettujen edellytysten.199 Sen sijaan asiassa AKKA/LAA todettiin, että 

SEUT 102 artiklan yhdenmukainen soveltaminen on edellytys artiklan tehokkaalle sovelta-

miselle, minkä johdosta kansalliset kilpailuviranomaiset ”voivat vapaasti noudattaa” komis-

sion täytäntöönpanoasetuksen perusteella noudattamaa lähestymistapaa.200 Erityisesti yh-

denmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksen toteutumista onkin vaikea arvioida yksittäisestä 

jäsenvaltiosta käsin. Järjestelmän riittävä koherenssi on määriteltävä EU-tasolla. 

 

198 Vastaavasti asiassa VEBIC kyseessä oli jokseenkin yksin kansallinen tilanne, jossa kansallisen tuomioistui-

men olisi tullut tarkistella omaa täytäntöönpanojärjestelmäänsä ja päätellä ilman kansainvälistä vertailuakin, 

ettei järjestelmä takaa EU:n kilpailuoikeuden täyttä tehokkuutta. 
199 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 34–36. 
200 Asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru ap-

vienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 64. 



41 

 

AKKA/LAA -ratkaisussa EUT jatkaa kuitenkin toteamaan, että huolimatta siitä, minkä lähes-

tymistavan kansallinen kilpailuviranomainen valitsee, sen määräämien sakkojen tulee olla 

tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.201 Vaatimus nämä edellytykset täyttävistä sakoista 

onkin hieman tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksesta kilpailuviran-

omaisille johdettuja velvollisuuksia konkreettisempi. Mainitut vaatimukset täyttävillä sa-

koilla varmistetaan tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon toteutumista, ja ECN+-

direktiivin 13 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset 

hallinnolliset kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä niiden omissa täytäntöönpanomenet-

telyissä tehdyllä päätöksellä tai pyytää muussa kuin rikosoikeudellisessa oikeudenkäyntime-

nettelyssä määräämään yrityksille ja yritysten yhteenliittymille sakkoja, jotka ovat tehok-

kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, jos ne tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat SEUT 101 

tai 102 artiklaa. Jäsenvaltiot ovat olleet velvollisia määräämään SEUT:n kilpailusääntöjen 

rikkomisesta tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia jo ennen direktiiviä.202 

Kreikkalaista maissia koskeneessa tapauksessa luodun testin kaikki osatekijät ovat kuitenkin 

jossain määrin epämääräisiä tai ainakaan niiden soveltamisalojen ulkorajat eivät ole täsmen-

tyneet.203 Simonssonin mukaan on myös epätodennäköistä, että EUT tarkentaisi vaatimuksia 

kovinkaan paljon myöskään tulevaisuudessa.204 Kyseisten sakon vaatimusten yksityiskoh-

taisempaa erittelyä vaikeuttaa myös se, että kukin osatekijä esiintyy EU:n kilpailuoikeuden 

 

201 Ks. asia C-177/16 Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru ap-

vienība" Konkurences padome (2017) ECLI:EU:C:2017:689, k. 64, 68 ja 71. 
202 Asia 68/88 komissio v. Kreikka (1989) ECLI:EU:C:1989:339, k. 23–24 sekä esim. asia C-354/99 komissio 

v. Irlanti (2001) ECLI:EU:C:2001:550, k. 46 oikeuskäytäntöviittauksineen. Ks. EKV-tiedonannon 2 kohta ja 

esim. Lenaerts et al. 2014, s. 136–137. Tehokkaan, oikeasuhtaisen ja varoittavan sakon vaatimuksen lisäksi 

myös sakkoihin liittyvää prosessi- tai sanktioautonomiaa rajoittaa yleinen tehokkuus- ja vastaavuusperiaate. 

Yleisen tehokkuusperiaatteen katsotaan tässä tutkielmassa olevan sakkojen tehokkuuden vaatimuksesta erilli-

nen seikka. Yleisen tehokkuusperiaatteen kautta voitaisiin sakkojen yhteydessä esimerkiksi tarkastella sitä, 

estääkö liian lyhyt kansallinen vanhentumisaika tehokkaiden, oikeasuhtaisten ja varoittavien sakkojen määrää-

misen. Yleiseen tehokkuusperiaatteeseen liittyvien huomioiden lisäksi EU:n kilpailuoikeuden rikkomisesta 

määrättävien sakkojen tulisi vastata kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisesta määrättäviä sakkoja. Vastaa-

vuusperiaate ei yhtenäistä jäsenvaltioiden seuraamusmaksukäytäntöjä, vaan ainoastaan velvoittaa soveltamaan 

jäsenvaltioiden kansallisia kilpailuoikeussanktioita vastaavia sanktioita myös EU:n kilpailuoikeusrikkomuk-

siin. Frese 2014, s. 99. Vastaavuusperiaate soveltuu ainoastaan, jos asiasta ei ole spesifimpää EU-tason sään-

telyä. Ks. esim. asia 68/88 komissio v. Kreikka (1989) ECLI:EU:C:1989:339, k 23–24. Periaate voi ainoastaan 

tukea EU:n lainsäädännössä olemassa olevia vaatimuksia, eikä se voi muuttaa niitä. Periaatteen mukaan EU:n 

kilpailuoikeutta sovelletaan kansallisen oikeuden kanssa samoin edellytyksin, kunhan kansallisen oikeuden 

edellytykset ovat EU-oikeuden valossa sallittuja. Frese 2014, s. 99. Esimerkiksi Tele2 Polska -tapauksessa 

kansallista kilpailuviranomaista kiellettiin tekemästä täytäntöönpanoasetuksessa kiellettyjä päätöksiä EU:n kil-

pailuoikeutta koskevissa asioissa, vaikka samalla viranomaisella oli toimivalta tehdä vastaavia päätöksiä kan-

sallista kilpailuoikeutta koskevissa asioissa. Asia C-375/09 Tele2 Polska (2011) ECLI:EU:C:2011:270. Tällai-

set päätökset oli kielletty EU:n kilpailuoikeuden osalta asetuksessa, eikä vastaavuusperiaatteella voitu muuttaa 

asetuksen spesifiä säännöstä.  
203 Nuotio 2020, s. 23 sekä Havu 2013, s. 225. 
204 Simonsson 2010, s. 281. 
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täytäntöönpanojärjestelmässä käsitetasolla myös jossakin muussa sakkoihin liittyvässä kon-

tekstissa. Tehokkuus toistuu tehokkuusperiaatteen ja täyden tehokkuuden yhteydessä, va-

roittavuus on itse asiassa komission määräämien sakkojen järjestelmätason tavoite ja oikea-

suhtaisuus taas liittyy myös EU:n yleiseen suhteellisuusperiaatteeseen, joka rajoittaa sakko-

jen määräämistä. Seuraavaksi kutakin osatekijää tarkastellaan lähemmin ja tuotetaan kolmi-

portainen erottelu seikoista, jotka EU:n kilpailuoikeuden rikkomisesta sakkoja määräävän 

kansallisen kilpailuviranomaisen tulisi ottaa huomioon kunkin vaatimuksen osalta. 

3.3.2 Tehokkuus 

Yleisellä tasolla sanktion tehokkuuden tarkastelussa tutkitaan sitä, onko kyseinen poliitti-

sesti valittu juridinen instrumentti sopiva palvelemaan lainsäätäjän asettamia tavoitteita. Te-

hokkuustestissä tarkastellaan, sopiiko valittu instrumentti etukäteisesti arvioituna toteutta-

maan tehokkaasti tietyn asetetun päämäärään ja toisaalta toimiiko se myös jälkikäteisesti 

arvioituna samalla tavalla. Oikeuskeinoja säädettäessä tarvitaankin tietoa siitä, mikä lainsää-

täjän päämäärä on. Kun päämäärä on selvillä, tehokkuustestin ensimmäinen osa tulisi suo-

rittaa ex ante, ennen valitun instrumentin käyttöönottoa. Instrumentin tehokkuuden arvioi-

minen testin toisessa osassa ex post on helpompaa, ja esimerkiksi tuomioistuin tai instru-

menttia koskevan lainsäädännön uudistaja tekee tällaista jälkikäteistä tehokkuusarviota.205 

Jos asetettu tavoite on hyvin yleisluonteinen, tehokkuutta voidaan tulkita sanktioiden varoit-

tavuuden ja oikeasuhtaisuuden kautta. Ensinnäkin sanktion katsotaan pääsevän tehokkaasti 

tavoitteeseensa silloin, kun se varoittavuuden edellyttämällä tavalla ennaltaehkäisee kiellet-

tyjä menettelyjä.206 Toisaalta oikeasuhtaisuuden ja tehokkuuden suhde liittyy teon vakavuu-

den ja sanktion suuruuden väliseen suhteeseen. Jos seuraamus on oikeasuhtainen siten, että 

vakavammista rikkomuksista rangaistaan ankarammin ja vähäisemmistä rikkomuksista lie-

vemmin, yritykset noudattavat lakia herkemmin ja seuraamusten tehokkuuskin toteutuu var-

memmin.207 Jotta seuraamus olisi oikeasuhtainen ja tehokas, seuraamuksessa pitää siten ot-

taa huomioon tapauskohtaiset seikat, kuten kilpailunrajoituksen luonne ja vakavuus.208  

 

205 Faure 2010, s. 259 sekä Nuotio 2020, s. 23. 
206 Faure 2010, s. 259. Toisin sanoen, jos kaikki lainvastaiset teot onnistutaan estämään ennalta, sanktio on 

tehokas. 
207 Ks. Faure 2010, s. 259 ja Nuotio 2020, s. 23–24. Nuotio huomauttaa, että osa sanktioiden tehokkuudesta 

tulee aina systeemin legitimiteetin kautta. Jos yritykset järjestelmän kanssa samanlaiset arvot, ne noudattavat 

sitä herkemmin. Oikeasuhtaiset ja siten tehokkaat rangaistukset edesauttavat sitä, että systeemi koetaan legitii-

miksi. Nuotio 2020, s. 23–24. 
208 Ks. myös Frese 2014, s. 102. 
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EU:n kilpailuoikeuden yleisenä tavoitteena voidaan todeta olevan kilpailun vääristymättö-

myyden turvaaminen.209 Toisaalta Continental Can -ratkaisussa on todettu, että ”[SEUT 

101] ja [102] artiklassa pyritään samaan tavoitteeseen eri tasoilla, eli tehokkaan kilpailun 

säilyttämiseen yhteismarkkinoilla.”210 EU:n kilpailuoikeudessa käydään edelleenkin keskus-

telua näiden yleisluonteisten tavoitteiden – kilpailun vääristymättömyyden turvaamisen ja 

tehokkaan kilpailun säilyttämisen – konkreettisesta merkityssisällöstä.211 Mikäli nämä kui-

tenkin ovat järjestelmän tosiasialliset tavoitteet, sakkojen jälkikäteinen tehokkuustesti voi-

taisiin tehdä mittaamalla, onko kilpailuoikeudellisilla sakoilla onnistuttu tosiasiallisesti tur-

vaamaan kilpailun vääristymättömyyttä tai edistämään tehokkaan kilpailun säilymistä. 

Sanktioilla on EU:n kilpailuoikeudessa myös järjestelmätason tavoitetta spesifimpi oma ta-

voite. Niillä on tarkoitus ennaltaehkäistä kiellettyjä kilpailunrajoituksia ja toisaalta huolehtia 

toteutettujen kilpailurikkomusten vaikutusten neutraloimisesta.212 EU:n kilpailuoikeudessa 

sakot ovat ainoa määrättävissä oleva sanktio, ja EUT onkin todennut, että niillä pyritään 

ensinnäkin rankaisemaan toteutetusta rikkomuksesta ja toisaalta estämään samoja ja muita 

yrityksiä ryhtymästä uusiin kiellettyihin kilpailunrajoituksiin.213 Näin ollen tehokkuustestinä 

voitaisiin tarkastella ex post, onko sakoilla tosiasiallisesti saatu ennaltaehkäistyä kiellettyjä 

kilpailunrajoituksia ja neutraloitua jo toteutettujen kiellettyjen kilpailunrajoitusten vaikutuk-

set.214 

Mikäli sakkojen ei todeta tehokkuustestin perusteella olevan tehokkaita yksittäistapauksessa 

tai yleisemmällä tasolla, rangaistuslajia tai rangaistuksen mittaamistapaa tulisi muuttaa. 

ECN+-direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot määräämään nimenomaan sakkoja EU:n kil-

pailuoikeuden rikkomuksista.215 Näin ollen vaikuttaa siltä, että EU-tasolla oletetaan sakko-

jen olevan tehokas rangaistuslaji EU:n kilpailuoikeuden tavoitteisiin pääsemiseksi. Sakon 

 

209  Unionin ”sisämarkkinat käsittää järjestelmän, jolla taataan, ettei kilpailu vääristy”. Pöytäkirjan (N:o 27) 

Sisämarkkinoista ja kilpailusta. 
210 Asia C-6/72 Europemballage Corporation ja Continental Can Company v. komissio (1973) E-

CLI:EU:C:1973:22, k. 25. 
211 Ks. esim. Jones – Sufrin – Dunne 2019, s. 42–43. 
212 Ks. edellä esim. asia C-289/04 P Showa Denko v. komissio (2006) ECLI:EU:C:2006:431, k. 16 sekä yhdis-

tetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 294. 
213 Ks. esim. asia C-289/04 P Showa Denko v. komissio (2006) ECLI:EU:C:2006:431, k. 16.  
214 Euroopan tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut komissiota siitä, ettei se ole arvioinut sakoilla aikaansaa-

tua pelotevaikutusta. Tuomioistuin muistuttaa komissiota, että sakot ovat kilpailupolitiikan keino eikä pää-

määrä itsessään. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 2020, s. 34–36, erit. kohta 72 ja EURACTIV 

2020. 
215 Direktiivin V luvun tarkoituksena on ollut poistaa jäsenvaltioiden asettamat esteet tehokkaille sakoille. 

Rousseva 2020, s. 723. 
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tehokkuus pitänee siis huomioida tavoiteltavan päämäärän mukaisella sakkojen mittaami-

sella. Vaatimus sakkojen oikeasuhtaisuudesta ja varoittavuudesta ohjaa oikeaan mittaustu-

lokseen sekä yleisellä tasolla että yksittäistapauksessa. 

3.3.3 Oikeasuhtaisuus 

Rangaistuksen oikeasuhtaisuutta arvioidaan kahden näkökulman kautta. Ensinnäkin oikea-

suhtaisuuden puitteissa voidaan tarkastella, onko valittu keino asianmukainen ja sopiva ase-

tetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tällainen arviointi on hyvin lähellä edellä kuvattua tehok-

kuustestiä. Tiettyyn tavoitteeseen pääseminen edellyttää keinoja, jotka eivät ole liian lieviä. 

Rangaistusten oikeasuhtaisuusvaatimus edellyttää kuitenkin lisäksi, etteivät keinot saa olla 

myöskään liian ankaria.216 Toisaalta liian ankara sanktio ei ole myöskään tehokas keino kil-

pailuoikeuden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja yleisemmällä tasolla ylisuuret sakot heiken-

tävät koko järjestelmän legitimiteettiä.217 Yrityksen liikevaihtoon suhteutetut sakot johtavat 

kilpailuoikeudellisten sakkojen tavoitteiden kannalta oikeasuhtaisempaan lopputulokseen 

kuin esimerkiksi joihinkin kiinteisiin rahamääräisiin asteikkoihin sidotut sanktiot. Tietyltä 

rahamääräiseltä asteikolta määrättävät sakot olisivat hyvin herkästi liian lievä sanktio eten-

kin erityisen suurille yrityksille.218  

ECN+-direktiivillä on harmonisoitu sakon enimmäismääräksi vähintään kymmenen prosent-

tia yrityksen tai yritysten yhteenliittymän maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta 

 

216 Nuotio 2020, s. 23–24. 
217 Kilpailu markkinoilla ei voi olla tehokasta, jos sakoilla poistetaan kilpailijoita markkinoilta. Sakkojen so-

pivasta ankaruudesta huolehditaan EU:ssa pääsääntöisesti liikevaihtoon perustuvan sakon enimmäismäärän 

avulla. Oikeustaloustieteellisenä näkökantana voidaan todeta, että sakkojen määrä ei saa nousta niin korkeaksi, 

että sakoilla saattaa olla taloudellisesti ja sosiaalisesti negatiivisia vaikutuksia, kuten yrityksen maksukyvyttö-

myys tai irtisanomiset. Wils 2006, s. 18–20. Yhdenvertaisen kohtelun periaate ja suhteellisuusperiaate toteut-

tavat tältä osin myös kansantaloudellista tavoitetta: markkinarakenne ei kärsi, kun sakot suhteutetaan kunkin 

kilpailua rajoittaneiden yritysten yksilölliseen maksukykyyn. Wils 2006, s. 27–28. EU:n kilpailuoikeuden täy-

täntöönpanon tavoitteisiin liittyen voidaan todeta, että ylisuuret ja maksukyvyttömiksi tekevät sakot palvelisi-

vat edellä alaluvussa 2.2.1 esitellyistä ennaltaehkäisevyyteen liittyvistä olosuhteista ensimmäistä. Yrityksellä 

ei olisi enää jatkossa mahdollisuuksia rajoittaa kilpailua, mikäli sen toiminta päätettäisiin ylisuurella sakolla. 

Vrt. yrityskauppavalvonnan säännöt, joilla estetään kilpailulle haitalliset yrityskaupat ennakoivasti. Ks. Nuotio 

2020, s. 23–24. 
218 Liian alhaiset sakot johtaisivat siis mahdollisesti siihen, että kilpailurikkomuksen hyötyjä ei neutraloitaisi 

ja yritys jatkaisi sille hyödylliseksi osoittautunutta kiellettyä kilpailunrajoitusta. Suomen ja EU:n kilpailuoi-

keudessa sakkoja määrättiin ennen normaaliasteikolta. Ks. asteikosta ja siihen liittyvistä tulkintaongelmista 

KHO 2009:83, k. 1115–1161. Liian pienten sakkojen korottamisesta huolehditaan komission sakkosuuntavii-

vojen nojalla erityisen pelotevaikutuslisän avulla. Ks. sakkosuuntaviivojen 30 ja 31 kohdat. Suomessa tällaista 

korotusta ei ehdoteta säädettäväksi kilpailulakiin. Gilliams huomauttaa, että yritysten liikevaihdon perusteella 

tehdyt korotukset sakkoihin ovat ongelmallisia suhteellisuusperiaatteen kannalta. Kirjoittajan mukaan sakoilla 

tavoiteltavaa pelotevaikutusta voidaan tavoitella ainoastaan EU:n perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohdan aset-

tamissa rajoissa, eli sakon tulee olla suhteessa rikkomuksen vakavuuteen. Gilliamsin mukaan ei voida ajatella, 

että rikkomus olisi vakavampi silloin, kun suurempi yritys syyllistyy siihen. Gilliams 2014, s. 8–9. 
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sakotuspäätöksen tekemistä edeltäneellä tilikaudella. Kyseisellä säännöksellä varmistetaan, 

ettei sakko ole liian ankara asianomaiselle yritykselle.219 Sakon optimaalinen enimmäis-

määrä on kuitenkin jäänyt avoimeksi kysymykseksi EU:n kilpailuoikeudessa. Ensinnäkin 

kymmenen prosentin enimmäismäärä on ainoastaan vähimmäisharmonisoitu direktiivissä, 

jolloin jäsenvaltiot voivat sallia esitettyä suuremmatkin sakot. Toisaalta tietyissä jäsenvalti-

oissa kymmenen prosentin enimmäismäärän on tulkittu olevan niin sanottu kattomäärä, 

jonka yli sakon kokonaismäärä ei saa mennä missään vaiheessa sakon laskentaa. Suomessa 

seuraamusmaksujen ja komissiossa sakkojen osalta enimmäismäärän tulkitaan olevan niin 

sanottu sakkoleikkuri, joka sallii sen, että laskennan aikana ylitetään kymmenen prosenttia 

tietyn yrityksen liikevaihdosta, mutta lopullinen määrä leikataan vastaamaan enintään kym-

mentä prosenttia relevantista liikevaihdosta.220 

Toisaalta sakon oikeasuhtaisuudella voidaan viitata siihen, onko rangaistuksen laji ja määrä 

oikeassa suhteessa teon vakavuuteen.221 Tällaista oikeasuhtaisuuden funktiota voidaan pe-

rustella paitsi oikeudenmukaisuusargumenteilla myös taloustieteellisesti. Rajapeloteperiaat-

teen mukaan tekijä tekee vakavamman rikkomuksen, jos lievemmästä rikkomuksesta saa-

tava rangaistus on suhteessa ankarampi kuin rangaistus vakavammasta rikkomuksesta. Tällä 

tavoin sakon oikeasuhtaisuudella kannustetaan rajoittamaan kielletyn menettelyn vahingol-

lisuutta.222 Fauren mukaan oikeasuhtaisuus ei vaadi täysin yksilöllistä arviointia, vaan 

 

219 Ks. myös asia C-625/13 P Villeroy & Boch v. komissio (2017) EU:C:2017:52, k. 192 oikeuskäytäntöviit-

tauksineen sekä asia C-408/12 P YKK ym. v. komissio (2014) ECLI:EU:C:2014:2153, k. 90. 
220 KHO 1993/2013 (14.6.2013) d:no 277/2/10, s. 46. Wilsin mukaan olisi ongelmallista, jos yleinen sakkotaso 

olisi niin korkealla, että sakot useimmiten vastaisivat määrältään kymmentä prosenttia yritysten liikevaihdosta. 

Tällöin sakot eivät enää erottelisi eri rikkomuksia ja toisaalta samaan kilpailunrikkomukseen osallistuneita eri 

yrityksiä. Sekä optimaalinen varoittavuus että oikeasuhtaisuus vaativat keskenään erisuuruisia sakkoja reflek-

toidakseen rikkomuksen kestoa, osallistujien roolia ja muita seikkoja. Kirjoittaja toteaa myös, ettei kymmenen 

prosenttia yrityksen liikevaihdosta ole välttämättä täydellinen valinta enimmäismääräksi. Wils 2010, s. 10–11. 

Allendesalazar ja Martínez-Lage puolestaan kommentoivat EUYT:n oikeuskäytäntöön viitaten, että silloin kun 

sanktioitavat yritykset käytännössä toimivat ainoastaan yhdellä markkinalla ja sakot lasketaan sakkosuuntavii-

vojen mukaisella laskentatavalla, yritysten sakot nousevat lähtökohtaisesti aina niin korkeiksi, että ne tulevat 

leikatuiksi kymmeneen prosenttiin yritysten liikevaihdosta. Tällöin lieventävillä seikoilla ei ole vaikutusta ran-

gaistusten määrään, sillä lieventävät seikat huomioidaan sakkosuuntaviivojen mukaan ennen kymmenen pro-

sentin sakkoleikkuria. Tämä on ongelmallista, koska yritysten välillä ei synny minkäänlaista suhteellisuuteen 

kuuluvaa keskinäistä erottelua. Allendesalazar – Martínez-Lage 2014, s. 99–101 sekä asia T-211/08 Putters 

International v. komissio (2011) ECLI:EU:T:2011:289. Oikean liikevaihtorajan lisäksi ensiarvoisen tärkeää 

on, mikä on se liikevaihto, josta sakon enimmäismäärä lasketaan. ECN+-direktiiviin liittyvästä keskustelusta 

tältä osin ks. Thomas – Dueñast 2018, s. 4–19. 
221 Nuotio 2020, s. 23. Oikeuskäytännössä on todettu, että seuraamusten on oltava oikeassa suhteessa rikko-

muksen vakavuuteen. Asia C-186/98 Nunes ja de Matos (1999) ECLI:EU:C:1999:376, k. 14. Sanktion oikea-

suhtaisuutta on arvioitu erityisesti tässä merkityksessä EU:n rikosoikeudessa. Melander 2015, s.173. Erityisen 

merkittävän tästä arvioinnista rikosoikeudessa tekee se, että suhteellisuusarviointi tästä näkökulmasta paljastaa 

teon rangaistusarvon. Nuotio 2020, s. 23. 
222 Faure 2010, s. 264. 
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oikeasuhtaisuus voidaan ottaa huomioon esimerkiksi siten, että erilaiset rikkomukset luoki-

tellaan eri kategorioihin niiden vakavuuden perusteella. Tämän jälkeen kullekin kategorialle 

valitaan määrältään ja lajiltaan oikeasuhtainen rangaistus.223  

Kilpailuoikeudessa sakkojen laskentaan liittyvillä säännöillä on sakkojen oikeasuhtaisuuden 

kannalta merkittävä rooli. Teon vakavuuden ja keston huomioiminen sakon määrän lasken-

nassa edistää sakkojen suhteellisuutta, kun vakavista ja pitkäkestoisista kilpailunrajoituk-

sista voidaan määrätä suurempi sakko kuin lievistä ja lyhytkestoisista rikkomuksista.224 Ko-

mission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten hienojakoisemmat sakkosuuntaviivat pa-

rantavat oikeasuhtaisuutta entisestään.225 Komission sakkosuuntaviivojen mukaan määrätty-

jen sakkojen on todettu olevan komission aiempaa käytäntöä paremmin suhteessa esimer-

kiksi kilpailurikkomusten vaikutusten alaisten markkinoiden kokoon ja kunkin yrityksen 

merkitykseen markkinoilla.226  

Sakkojen oikeasuhtaisuusvaatimus velvoittaa siten jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että nii-

den lainsäädännön mukaan on mahdollista määrätä sakkoja, jotka ovat oikeassa suhteessa 

sekä järjestelmän tavoitteiden saavuttamiseen että teon vakavuuteen.227 Myös EUYT arvioi 

sakkojen suhteellisuusperiaatteenmukaisuutta tällaisen kaksivaiheisen testin kautta.228 En-

simmäisessä vaiheessa arvioidaan sakkojen asianmukaisuutta ja sopivuutta suhteessa asetet-

tuihin tavoitteisiin.229 Toisessa vaiheessa rikkomuksen vakavuus on osoitettava lukuisten eri 

seikkojen perusteella, eikä millekään näistä seikoista saa antaa suhteetonta merkitystä yli 

 

223 Faure 2010, s. 264–265 lähteineen. Tämä vastaa esimerkiksi Suomen rikoslaissa (39/1889) tehtyä jakoa 

lieviin, tavallisiin ja törkeisiin tekomuotoihin, joilla kullakin on oma rangaistusasteikkonsa. 
224 Ks. esim. ECN+-direktiivin 14 artiklan 1 kohta. 
225 Esimerkkinä voidaan mainita komission sakkosuuntaviivojen entry fee, joka määrätään lisänä kaikkein va-

hingollisimpiin kilpailurikkomuksiin syyllistyneille yrityksille. Samanlaista sääntöä on ehdotettu kansalliseen 

kilpailulakiin. Ks. Sakkosuuntaviivojen 25 kohta sekä HE 210/2020 vp, s. 82, jossa todetaan, että ”[l]ausunto-

palautteen jälkeisessä jatkovalmistelussa kilpailunrajoituksen vakavuuden huomioimista sekä 13 b että 13 d 

§:ssä ei päätetty muuttaa. Mikäli kilpailunrajoituksen vakavuuden perusteella tehtävä erillinen korottamismah-

dollisuus jätettäisiin pois, johtaisi se pitkäkestoisten kilpailunrajoitusten osalta suhteellisesti ankarampaan ran-

kaisemiseen”. 
226 Blanco 2013, s. 542. 
227 Samat seikat huomioidaan pääpiirteittäin myös jo tehokkuus- ja varoittavuusperiaatteen kautta, mutta hie-

man eri näkökulmasta. Frese 2014, s. 108. 
228 Frese 2014, s. 107–108. Ks. SEU 4 artikla 3 kohta sekä EU:n perusoikeuskirja 49 artikla 3 kohta. Ks. yh-

distetyt asiat T-141–142, 145–146/07 General Technic-Otis ym. v. komissio (2011) ECLI:EU:T:2011:363, k. 

384. Gilliams on ehdottanut kaksiosaisen testin sijaan kolmiosaista, unionin neljän perusvapauden yhteydessä 

sovelletun suhteellisuustestin kaltaista testiä. Sakkosuuntaviivojen mukaisen laskentatavan kaikki osatekijät 

eivät vaikuttaisi läpäisevän hienojakoisempaa suhteellisuustestiä. Gilliams 2014. 
229 Frese 2014, s. 108–109. Ks. asia C-5/73 Balkan Import Export GmbH v. Hauptzollamt Berlin Packhof 

(1973) ECLI:EU:C:1973:109, k. 22–23. Kuuselan mukaan EUYT korostaa subjektiivisia ominaisuuksia sak-

kojen tehokkuuden varmistamiseksi. Kuusela 2020, s. 95–96. 
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muiden.230 Ehdottoman ylärajan sakoille asettaa EUYT:n mukaan se, ettei ”sakon laskenta-

pohja voi missään tapauksessa ylittää sellaista määrää, joka on oikeasuhtainen rikkomisen 

vakavuuteen nähden”.231 EUT on todennut sopivaksi suhteuttaa sakon määrä rikkomuksen 

laajuuteen ja siihen syyllistyneen yrityksen taloudelliseen valtaan.232 

Douganin mukaan EUT saattaa puuttua ainakin liian ankariin kansallisiin sanktioihin.233 

Sakkojen oikeasuhtaisuusarviointia teon vakavuuteen nähden voidaan helpottaa sakkosuun-

taviivoja soveltamalla. Mikäli suuntaviivat on laadittu järjestelmän tavoitteita silmällä pitäen 

ja suuntaviivoja sovelletaan johdonmukaisesti, voidaan ajatella, että myös sakkojen oikea-

suhtaisuus toteutuu järjestelmän tavoitteiden näkökulmasta. Sakkojen laskennasta annetun 

sääntelyn ei kuitenkaan tule olla liian kaavamaista, jotta kilpailuviranomaiset kykenevät 

huolehtimaan varoittavuusvaatimuksen täyttymisestä. 

3.3.4 Varoittavuus 

Sakkojen varoittavuusvaatimus nojaa pelotevaikutusteoriaan ja jäsenvaltioissa määrätyillä 

sanktioilla tavoitteellaan näin ollen samoja asioita kuin komission määräämillä sakoilla.234 

Pelotevaikutusteorian mukaan sanktion luoma pelote johtaa yleisesti kaikkien potentiaalis-

ten lainrikkojien sekä asianosaisen lakia rikkoneen tekijän lainkuuliaiseen käyttäytymiseen 

tulevaisuudessa. Potentiaalisten lainrikkojien oletetaan toimivat aina rationaalisesti siten, 

että ne tekevät kustannus-hyötyarvion aina ennen lainvastaista toimintaansa.235 Lakia pääte-

tään rikkoa ainoastaan, mikäli rikkomisen hyödyt ovat suuremmat kuin siitä aiheutuvat kus-

tannukset.236 Potentiaaliset lainrikkojat laskevat rikkomuksensa seuraamukselle odotusar-

von, jossa huomioidaan todennäköisyys sille, että yritys jää kiinni laittomasta toiminnasta, 

rikkomus tutkitaan ja yritykselle määrätään lopulta rangaistus. Kiinnijäämis-, tutkimis- ja 

 

230 Asia T-343/08 Arkema France v. komissio (2011) ECLI:EU:T:2011:218, k. 63. Ks. myös asia T-446/05 

Amann & Söhne ja Cousin Filterie v. komissio (2010) ECLI:EU:T:2010:165, k. 171. 
231 Asia T-116/04 Wieland-Werke v. komissio (2009) ECLI:EU:T:2009:140, k. 95. 
232 Yhdistetyt asiat C-100–103/80 Musique Diffusion française v. komissio (1983) ECLI:EU:C:1983:158, k. 

121. 
233 Dougan 2004, s. 39 viitaten asiaan C-101/01 Lindqvist (2003) ECLI:EU:C:2003:596, erit. k. 88. Vrt. asia 

C-359/01 P British Sugar v. komissio (2004) ECLI:EU:C:2004:255, k. 45–48. 
234 Ks. aiheesta jo alaluvussa 2.2.1. 
235 Mielenkiintoinen seikka yritysten toiminnan rationaalisuuteen liittyen oli esillä linja-autokartelliasiassa, 

jossa korkein hallinto-oikeus totesi, ettei ”[k]ilpailurikkomusta -- voida pitää markkinaoikeuden toteamalla 

tavalla äkkipikaisena reaktiona uuteen tilanteeseen”. KHO 2019:98, k. 1484. Kursiivi tässä. 
236 Poliittisena kannustimena sakkojen varoittavuuden kehittämiseen toiminee se, että mikäli hyödyt ovat kus-

tannuksia suuremmat, muu yhteiskunta joutuu kantamaan lainvastaisen toiminnasta koituvat kustannukset. Ks. 

Faure 2010, s. 260–261.  
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rankaisutodennäköisyyden237 ollessa korkea seuraamukset voivat olla lievempiä. Toisaalta 

jos rangaistus on helposti vältettävissä, seuraamusten tulee olla hyvin ankaria, jotta niillä 

voidaan saada aikaan pelotevaikutus.238 Ilman tarpeeksi ankaria rangaistuksia ja tarpeeksi 

tehokasta täytäntöönpanokoneistoa seuraamusten varoittavuusvaatimus ei toteudu.239 

Sakon tehokkuuden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset nousevat esiin myös varoittavuutta 

tarkasteltaessa. Tehokkaiden sanktioiden tulee olla myös jossain määrin varoittavia yritysten 

näkökulmasta katsottuna, sillä muutoin yritykset jatkaisivat lain rikkomista seuraamuksista 

välittämättä. Sakot eivät taas täytäntöönpanojärjestelmän näkökulmasta voi olla tehokkaita, 

jos yritykset rikkovat lakia rangaistuksista välittämättä. Edellinen ilmentää samalla myös 

tehokkuus- ja varoittavuusvaatimuksen kohdalla otettuja eri näkökulmia. Sakkojen tehok-

kuuden puitteissa sanktioita tarkastellaan objektiivisesti, kun taas varoittavuuden puitteissa 

valitaan relevantin sääntelyn piirissä toimivan yrityksen näkökulma.240 

Pelko oikeasuhtaisuusvaatimuksen täyttävästä rangaistuksesta antaa potentiaalisen lainrik-

kojan perspektiivistä tarkasteltuna syyn olla rikkomatta lakia, ja näin ollen rangaistus on 

oikeasuhtaisen lisäksi varoittava.241 Rajapeloteperiaate liittyy oikeasuhtaisuusvaatimuksen 

lisäksi myös varoittavuuteen ja asteittain ankaroituva sanktio lisääkin sakon varoittavuutta. 

 

237 Kiinnijäämis-, tutkimis- ja rankaisutodennäköisyys tästä eteenpäin yhdessä ”rankaisutodennäköisyys”. 
238 Faure 2010, s. 260 sekä Nuotio 2020, s. 24–25. Ks. Becker 1968. 
239 Nuotio 2020, s. 24–25. Faure esittää ympäristöoikeuden piiristä mielenkiintoisen havainnon siitä, että 

vaikka kielletystä menettelystä saatavilla oleva hyöty ylittäisi haitan, toimijat valitsevat järjestelmällisesti nou-

dattaa lainsäädäntöä. Tällaisesta tilanteesta puhutaan ympäristörikosten yhteydessä Harringtonin paradoksina. 

Lainkuuliaisuuden syitä voivat olla esimerkiksi rikkomisesta aiheutuvat muut kustannukset, kuten mainehaitta 

tai virheellinen kuvitelma korkeammasta rankaisutodennäköisyydestä. Faure esittääkin, että ympäristörikosoi-

keudessa saatetaan Harringtonin paradoksin vuoksi saavuttaa järjestelmän tehokkuus ilman, että sanktioilla 

olisi välttämättä pelotevaikutusta. Faure 2010, s. 262–264. Ks. Harrington 1988. Ks. aiheeseen liittyen MAO 

58/10, jossa seuraamusmaksua ei alennettu kielteisen julkisuuden aiheuttaman voiton menetyksen vuoksi. Mai-

nehaitasta kilpailuoikeudellisessa kontekstissa kirjoittaa ainakin Määttä, joka mainitsee myös kilpailunrajoit-

tamisen selvittämisestä koituvat aikakustannukset sekä oikeudenkäyntikulut seuraamusmaksun lisäksi kilpai-

lunrajoituksesta kiinni jääneelle koituvina kuluina. Määttä 2011a, s. 161–162. 
240 Nuotio 2020, s. 24. 
241 Nuotio 2020, s. 24. Nuotion mukaan varoittavuuden typistäminen pelotevaikutukseksi on kapea tapa katsoa 

rangaistuksilta vaadittavaa varoittavuutta. Laajemmin ymmärrettynä varoittavuuden voidaan katsoa käsittävän 

sen, miten rangaistuksilla kommunikoidaan arvoja, jotka vaikuttavat markkinatoimijoiden motivaation toimia 

joko lainmukaisesti tai sen vastaisesti. Jos lait ja niiden alaiset toimijat jakavat yhteiset arvot, lainmukainen 

toiminta on vaivatonta. Nuotio jatkaa rikosoikeuden osalta, että pelkän pelotevaikutuksen ja käyttäytymisen 

muokkaamisen sijaan rikosoikeudessa tulisi hyödyntää laajemmin arvojen ja odotusten kommunikointia. Tämä 

johtaisi siihen, että järjestelmä nähtäisiin legitiimimpänä ja sen tehokkuus paranisi. Nuotio 2020, s. 24 ja 38. 

Wils puolestaan toteaa, että rangaistuksilla on pelotevaikutuksen lisäksi moraalinen vaikutus. Julkiset rangais-

tukset kommunikoivat spontaanisti lainkuuliaisille toimijoille, että lain noudattaminen kannattaa. Wils 2006, 

s. 7–8 ja 11 lähteineen. Sakkopäätösten julkisuus, niihin liittyvä tiedottaminen ja laajat perustelut saattavat 

edistää arvojen ja odotusten kommunikaatiota sekä kilpailuoikeusjärjestelmän legitimiteettiä. Sakkoihin liitty-

vät keinot eivät kuitenkaan ole välttämättä paras keino edistää koko EU:n kilpailuoikeusjärjestelmän legitimi-

teettiä, vaan esimerkiksi kilpailuviranomaisen tarjoama neuvonta voi olla parempi keino tähän tarkoitukseen. 
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ECN+-direktiivin 14 artiklalla harmonisoidut sakon määrittämisessä huomioon otettavat sei-

kat, vakavuus ja kesto, lisäävät siis sakon oikeasuhtaisuuden lisäksi myös sakon varoitta-

vuutta. Sekä sakon varoittavuus että oikeasuhtaisuus toteutuvat paremmin, kun sakko mää-

rätään yrityksen liikevaihdon eikä mekaanisen sakkoasteikon perusteella.242 

Kuten edellä on todettu, pelotevaikutuksen katsotaan jakautuvan erityis- ja yleispreventi-

oon.243 Erityisestävillä sakoilla pyritään ainoastaan yhden yksittäisen yrityksen toiminnan 

muuttamiseen.244 Sen sijaan yleisestävien sakkojen laskennassa otetaan huomioon muitakin 

seikkoja, kuin pelkästään yksittäisen yrityksen erityistilanne.245 Nimenomaan yleisestävät 

sakot vaativat riittävän ankarat seuraamukset ja riittävän tehokkaasti toimivan tutkinta- ja 

täytäntöönpanojärjestelmän saadakseen aikaan pelotevaikutuksen myös muille kuin kilpai-

lurikkomukseen syyllistyneelle yritykselle. Yleisestävän vaikutuksen aikaansaamiseksi yk-

sittäiselle yritykselle määrättävät sakot saattavatkin olla korkeampia kuin mitä pelkästään 

erityisestävät sakot olisivat voineet olla.246 

Yleisestävyyden tavoitteen vuoksi sakkojen suuruuden määrittämisessä voi olla tarpeen huo-

mioida esimerkiksi tiettyjen kilpailurikkomusten yleisyys ja määrätä korkeampia sakkoja 

yleisimpien haitallisten menettelyjen ehkäisemiseksi.247 Sakkojen varoittavuuteen tulee kiin-

nittää erityisen paljon huomiota sellaisten kilpailunrajoitusten kohdalla, jotka ovat haitallisia 

sekä EU:n yleisemmille sisämarkkinaoikeudellisille tavoitteille että nimenomaisesti kilpai-

luoikeuden ja -politiikan tavoitteille.248 Varoittavuuden yleisestävää tavoitetta ei voida saa-

vuttaa täysimääräisesti, jos yritykset eivät kykene arvioimaan mahdollista sakon määrää etu-

käteen.249 Rangaistujen rikkomusten ja niistä määrättyjen sakkojen julkisuudella voidaan 

kommunikoida yrityksille, millainen kilpailusääntöjen vastainen käytös johtaa minkäkin 

suuruisiin sakkoihin.250 Odotettavissa olevien sakkojen määrä ei saa kuitenkaan olla liian 

 

242 Rousseva 2020, s. 723. 
243 Ks. sakkosuuntaviivojen 4 kohta. 
244 Frese 2014, s. 106. 
245 Asia C-289/04 P Showa Denko v. komissio (2006) ECLI:EU:C:2006:431, k. 23. 
246 Nuotio 2020, s. 24 sekä Frese 2014, s. 106 
247 Yhdistetyt asiat C-100–103/80 Musique Diffusion française v. komissio (1983) ECLI:EU:C:1983:158, k. 

108. Suomessa yritys on toisaalta vedonnut lieventävänä seikkana siihen, että kielletyksi katsottu menettely on 

alalla tyypillistä. MAO 312/10. 
248 Yhdistetyt asiat C-100–103/80 Musique Diffusion française v. komissio (1983) ECLI:EU:C:1983:158, k. 

105–106. 
249 Faure 2010, s. 263. 
250 Frese 2014, s. 106–107. Ks. asia T-198/03 Bank Austria Creditanstalt v. komissio (2006) 

ECLI:EU:T:2006:136, k. 57 sekä asia T-341/12 Evonik Degussa v. komissio (2015) EU:C:2017:205. Aiheesta 

laajemmin ks. Wils 2020b. 
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ennalta-arvattava.251 Päätösten julkisuus yhdistettynä sakkojen laskentasääntöjen joustavuu-

teen tarjoaa kilpailuviranomaisille mahdollisuuden lähettää markkinatoimijoille selkeitä sig-

naaleita kilpailurikkomuksista määrättävistä sakoista ja niihin johtaneista menettelyistä an-

tamatta kuitenkaan potentiaalisille lainrikkojille mahdollisuutta tehdä rikkomusten ja niistä 

seuraavien rangaistusten välistä hyöty-haittapunnintaa tarkoilla luvuilla.252 

Erityisestävä sakko tulee puolestaan määritellä nimenomaan sakotuspäätöksen kohteena ole-

van yrityksen ominaispiirteiden mukaan.253 Erityisestävyyden tavoitteena on, ettei sama yri-

tys enää jatkaisi tai aloittaisi uutta kiellettyä kilpailunrajoitusta.254 Esimerkiksi Microsoft-

tapauksessa EUYT huomioi yrityksen nykyisen ja ennakoitavissa olevan taloudellisen kapa-

siteetin ja mahdollisuudet ryhtyä uuteen rikkomukseen sekä yrityksen aiemmat rikkomukset 

muilla lainkäyttöalueilla.255 

Komission määrätessä sakkoja sen tulee huomioida pelotevaikutus sakon laskennan kaikissa 

vaiheissa.256 Riittävä pelotevaikutus on varmistettu sakkosuuntaviivoissa asettamalla koro-

tus sakkoihin sellaisille yrityksille, joilla on huomattavan suuri liikevaihto.257 Suurilla yri-

tyksillä on myös katsottu olevan muun muassa parempi juridinen ja taloudellinen tietämys 

sen arvioimiseksi, rikkovatko ne käyttäytymisellään kilpailuoikeutta.258 Tietoisesti kilpailua 

rajoittavat suuret yritykset tai muut tahallisiin rikkomuksiin syyllistyneet toimijat yrittävät 

yleensä salata lainvastaisen toimintansa, jolloin kiinnijäämistodennäköisyys laskee 

 

251 Ks. esim. asia T-38/02 Groupe Danone v. komissio (2005) ECLI:EU:T:2005:367, k. 135. 
252 Frese 2014, s. 107. Ks. myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa T-1/89 Rhône-Poulenc v. komissio 

(1991) ECLI:EU:T:1991:38, luku III. Ks. riskinotosta ja toisaalta sakkojen ennustamattomasta luonteesta myös 

Dunne 2016, s. 17–18. 
253 Frese 2014, s. 105. 
254 Sakkosuuntaviivojen 4 kohta. Erityisestävyyden tavoite edellyttää aiempien rikkomusten huomioimista. Ks. 

esim. asia T-38/02 Groupe Danone v. komissio (2005) ECLI:EU:T:2005:367, k. 348. Wils on esittänyt, että 

kilpailurikkomuksen uusiminen saattaa kertoa liian alhaisesta ensimmäisestä sakosta. Kirjoittaja kuitenkin jat-

kaa, että on löydettävissä syitä sille, miksi uusijoille tulee määrätä korkeammat sakot eikä välttämättä ole tar-

vetta nostaa ensikertalaisille määrättävien sakkojen määrää. Wils 2012, s. 10–13. Ks. asia T-203/01 Michelin 

v. komissio (2003) ECLI:EU:T:2003:250, k. 293. Ks. uusimisesta myös MAO 614/09 sekä KHO 2019:98, k. 

1535–1545 ja KHO 3713/2019 (20.8.2019) d:no 894 ja 938/3/16, joissa myös keskustelua suhteellisuusperi-

aatteen vaikutuksesta uusimisen huomioimiseen. Ks. uusimisesta esim. Karvinen 2010. 
255 Asia T-201/04 Microsoft v. komissio (2007) ECLI:EU:T:2007:289. 
256 Asia T-53/06 UPM-Kymmene v. komissio (2012) ECLI:EU:T:2012:101, k. 136. 
257 Sakkosuuntaviivojen 30 kohta. ”Mitä suurempi liikevaihto, sitä korkeampaa maksua yleis- ja erityisestävät 

syyt edellyttävät.” kilpailuneuvosto, Elisa Communications Oyj (18.5.2001) d:no 150/690/1999, s. 102. Määttä 

huomauttaa, että liikevaihto ei ole neutraali mittari osoittamaan yrityksen maksukykyisyyttä. Määttä 2011a, s. 

165. 
258 Asia T-38/02 Groupe Danone v. komissio (2005) ECLI:EU:T:2005:367, k. 175 ja 359. Ks. myös Blanco 

2013, s. 529. 
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entisestään.259 Siksi sakon määrän tulisi olla korkeampi tahallisista kuin tuottamuksellisista 

rikkomuksista. 

On käytännössä mahdotonta laskea, mikä on kussakin yksittäistapauksessa kilpailuoikeuden 

täytäntöönpanon tavoitteet huomioon ottaen oikea vähimmäissakon määrä. Ensinnäkään sa-

kon kohteen subjektiiviset ennustukset kilpailurikkomuksella saavutettavasta hyödystä ja 

rankaisutodennäköisyydestä eivät välttämättä vastaa jälkikäteistä arviota näistä seikoista. 

Toiseksi varoittavuuden arviointi jälkikäteenkin on käytännössä mahdotonta, sillä rankaisu-

todennäköisyyden laskemiseksi vaaditaan paradoksaalisesti tietoja niistä kilpailurikkomuk-

sista, joita kilpailuviranomainen ei ole havainnut, tutkinut tai rankaissut. Myös yksittäisen 

yrityksen kilpailunrajoituksella saamien hyötyjen arvioiminen on usein hyvin kallista ja epä-

tarkkaa.260 

Pelotevaikutusteoriaan liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi jäsenvaltioiden kilpailuvi-

ranomaisilta vaadittu sakkoihin liittyvä varoittavuusarviointi on hyvin tapauskohtaista, ja 

siihen vaikuttaa suuresti esimerkiksi saatavilla olevat tiedot kilpailua rajoittaneen yrityksen 

etukäteisarviosta ja kilpailurikkomuksen avulla tosiasiallisesti saamista hyödyistä. Yksittäis-

ten sakkojen varoittavuuden ohella huomio tulee kiinnittää varoittavuutta tehokkaammin li-

sääviin laajempiin seikkoihin, kuten kilpailuviranomaisten valvonnan tehostamiseen ja kil-

pailunrajoituksista tiedottamiseen. Kilpailuviranomaisten toiminnan tehostaminen onkin 

yksi ECN+-direktiivin pääteemoista, ja direktiivin 5 artiklalla on myös pyritty takaamaan 

jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille riittävät resurssit valvontatehtävänsä hoitamiseksi. 

4. TEHOKKUUSPERIAATETTA RAJOITTAVAT EU:N 

OIKEUSPERIAATTEET 

4.1 EU:n oikeusperiaatteet sakkojen yhteydessä 

4.1.1 Punnintatilanteiden tausta 

Edellisessä luvussa käsiteltiin sitä, miten EU-oikeuden toteuttamiseen kuuluva tavoite unio-

nin kilpailuoikeuden täydestä tehokkuudesta ja tavoitteen täyttymiseen tähtäävä tehokas ja 

yhdenmukainen täytäntöönpano kykenevät valtaamaan alaa kansalliselta 

 

259 Faure 2010, s. 261. Salaamisesta ks. asia T-66/01 Imperial Chemical Industries v. komissio (2010) 

ECLI:EU:T:2010:255, k. 446–447. 
260 Wils 2007, s. 18–19. 



52 

 

prosessiautonomialta positiivisen integraation keinoin. Tässä tutkielmassa EU:n kilpailuoi-

keuden täyden tehokkuuden onkin nähty olevan voima, joka velvoittaa kansallisia täytän-

töönpanojärjestelmiä takaamaan unionin kilpailuoikeuden täytäntöönpanolle tietyn yhte-

näistetyn vähimmäistason kansallisten intressien kustannuksella. Yksi esimerkki tästä on lä-

hes poikkeukseton velvollisuus määrätä sakkoja lähes poikkeuksetta SEUT:n kieltoartikloita 

rikkoville yrityksille. 

Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilla on velvollisuus määrätä tehokkaita, oikeasuhtaisia ja 

varoittavia sakkoja. Vaikka kyseisen velvollisuuden ääriviivat eivät ole missään määrin tark-

karajaiset, voidaan todeta, että erityisesti varoittavuusvaatimus toimii EU:n kilpailuoikeuden 

täyden tehokkuuden kanssa samansuuntaisesti. Varoittavuudelle on paikannettavissa pelote-

vaikutusteorian kautta alaraja, joskaan ei juurikaan ylärajaa. 

Sakkojen oikeasuhtaisuusvaatimus on täyden tehokkuuden ja erityisesti varoittavuuden koh-

taama hidaste täytäntöönpanojärjestelmässä. Oikeasuhtaisuus pakottaa sakon pysymään tie-

tyissä täytäntöönpanojärjestelmän tavoitteen ja kilpailurikkomuksen vakavuuden määrittä-

missä rajoissa. Oikeasuhtaisuuden toteutumisen varmistaa komission määräämien sakkojen 

osalta EUYT ja kansallisten kilpailuviranomaisten SEUT:n kieltoartikloiden perusteella 

määräämien sakkojen osalta kansalliset tuomioistuimet suoraan soveltuvan unionin suhteel-

lisuusperiaatteen kautta.261 Tehokkuusperiaate onkin punnintanormi, jonka sisältö määräy-

tyy nimenomaan suhteessa EU-oikeuden muihin oikeusperiaatteisiin.262. EUYT on tehok-

kuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen punninnan perusteella päätynyt kohtuullistamaan 

komission määräämiä sakkoja.263 

Vastaavuusperiaatetta tarkastellaan usein tehokkuusperiaatteen yhteydessä kansallista pro-

sessiautonomiaa koskevissa EUT:n ratkaisuissa. Vastaavuusperiaate velvoittaa jäsenvaltiot 

tarjoamaan EU-oikeuteen liittyville asioille vähintään yhtä edulliset menettelysäännöt kuin 

vastaaville kansalliseen oikeuteen liittyville asioille. Vastaavuusperiaate toimii usein port-

tina punnintatilanteisiin tehokkuusperiaatteen ja EU:n oikeusperiaatteiden taikka kansallis-

ten perusoikeuksien välillä. Esimerkiksi kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen 

 

261 Craig – de Búrca 2020, s. 583 sekä Raitio – Tuominen 2020, s. 203. 
262 Raitio 2014, s. 655 sekä samansuuntaisesti kansallisista tuomioistuimista Simonsson 2010, s. 224. Tässä 

luvussa ei ole enää välttämätöntä puhua tehokkuusperiaatteesta hienojakoisemmin. Mielenkiinto kohdistuu 

punnintatilanteisiin, eikä niinkään punnittavien periaatteiden sisältöön tai esiintymismuotoon. 
263 Raitio 2019, s. 67, jossa kirjoittaja viittaa asiaan T-418/10 Voelstalpine (2015) ECLI:EU:T:2015:516, erit. 

k. 447 sekä yhdistettyihin asioihin T-389/10 ja T-419/10 Siderurgina Latina Martin (2015) 

ECLI:EU:T:2015:513, erit. k. 326. Ks. myös Kuusela 2020, s. 95–96.  
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liittyvässä Manfredi-tapauksessa kansallisten vanhentumisaikojen käsittely pakotti EUT:n 

arvioimaan tehokkuusperiaatetta suhteessa oikeusvoiman periaatteeseen.264 Vanhentumisai-

koja ei tapauksessa todettu sovelletun syrjivästi EU-ulottuvuuden saavien ja kansallisten asi-

oiden välillä.265 Ilman vastaavuusperiaatetta EUT:n ei olisi tarvinnut vertailla EU-oikeuteen 

liittyviä ja kansallisia asioita keskenään, ja se olisi voinut puuttua suoremmin jo yksin te-

hokkuusperiaatteen nojalla vanhentumisaikaan huomioimatta tähän liittyviä kansallisia in-

tressejä.266 

Van Schijndel -tapauksessa todettiin, että oikeusvarmuuden periaate ja muut kansallisen oi-

keusjärjestyksen perusperiaatteet otetaan huomioon, kun tarkastellaan tietyn kansallisen me-

nettelysäännön merkitystä suhteessa tehokkuusperiaatteeseen.267 Simonsson huomauttaa, 

ettei kansallisen kilpailurikkomusprosessin tarvitse jäljitellä EU:n vastaavaa prosessia ei-

vätkä tehokkuus- ja vastaavuusperiaate voi tehdä kansallista prosessiautonomiaa tyhjäksi. 

Tehokkuusperiaatetta tulee kuitenkin tulkita EU-oikeuden tavoitteiden kautta, ja jäsenvalti-

oiden tulee olla valmiita soveltamaan prosessuaalisia sääntöjään joustavasti. Edellä todetulla 

tavalla EU:n kilpailuoikeuden täysi tehokkuus saattaakin velvoittaa jäsenvaltioita olemaan 

soveltamatta EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa sellaisia sääntöjä, jotka voivat vaa-

rantaa EU:n kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden.268 Tapauskohtaisissa punnintatilanteissa 

kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden voidaan ajatella saavan suuren painoarvon kilpailuoi-

keuden EU-oikeudellisen aseman vuoksi. Julkisasiamies Geelhoed on todennut aiheeseen ja 

punnintatilanteiden haastavuuteen liittyen, että SEUT 101 artikla on ”perustavanlaatuinen 

määräys, joka on välttämätön yhteisölle annettujen tehtävien täyttämiseksi ja erityisesti si-

sämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. [SEUT 101] artikla on oikeusjärjestyksen pe-

rusteisiin kuuluva määräys. -- On ilmiselvää, että yhteisön oikeusjärjestyksen perusperiaat-

teiden tehokas valvonta kohtuullisin keinoin on säilytettävä mahdollisena, aivan kuten on 

ilmiselvää, että puolustautumisoikeuksia on kunnioitettava.”269 

 

264 Raitio 2014, s. 655. Ks. yhdistetyt asiat C-295-298/04 Manfredi (2006) ECLI:EU:C:2006:461, k. 77–82. 
265 Yhdistetyt asiat C-295-298/04 Manfredi (2006) ECLI:EU:C:2006:461, k. 78. 
266 Ks. Raitio 2014, s. 659–660. EUT eteni varovaisemmin ja jätti kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi var-

mistaa, oliko tehokkuusperiaatetta loukattu. Yhdistetyt asiat C-295-298/04 Manfredi (2006) 

ECLI:EU:C:2006:461, k. 82. 
267 Yhdistetyt asiat C-430–431/93 Van Schijndel v. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (1995) 

ECLI:EU:C:1995:441, k. 19. 
268 Simonsson 2010, s. 221–222, 224 ja 228. 
269 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-301/04 P komissio v. SGL Carbon AG (2006) 

ECLI:EU:C:2006:53, k. 67, jossa viitataan asiaan C-126/97 Eco Swiss (1999) ECLI:EU:C:1999:269. Kursiivi 
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Tehokkuusperiaate tulee vertailtavaksi suhteessa unionin oikeusperiaatteisiin myös sakkojen 

kontekstissa. EUT on todennut Schenker-tapauksessa, että ”kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat poikkeuksellisesti päättää olla määräämättä sakkoa -- erityisesti silloin, kun jokin 

unionin oikeuden yleinen periaate -- on esteenä sakon määräämiselle”. Asiassa oli kyse ti-

lanteesta, jossa oli jo lähtökohtaisesti melko selvää, ettei yritys voinut vedota luottamuksen-

suojan periaatteeseen välttyäkseen sakoilta.270 Toisaalta esimerkiksi asiassa Schindler oli 

kyse hankalammasta legaliteettiperiaatteen ja tehokkuusperiaatteen välisestä punnintatilan-

teesta. Tapauksessa todettiin, että se, että yritys ”ei voi tietää etukäteen täsmällisesti komis-

sion kussakin tapauksessa määräämien sakkojen tasoa, ei voi olla rangaistusten laillisuuden 

periaatteen vastaista”, mikä merkitsi suuremman painoarvon antamista tehokkuusperiaat-

teelle kuin legaliteettiperiaatteelle.271 

Kansalliset kilpailuviranomaiset joutuvat täten sakkoja määrätessään ottamaan huomioon 

EU-oikeuden tehokkuutta edistävät seikat, mutta tehokkuusargumentaatiota rajoittaa tehok-

kuusperiaatetta kontrolloiva EU-oikeus. EU:n oikeusperiaatteilla varmistetaan, että jäsen-

valtioissa tapahtuva EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpano ei loukkaa EU-oikeudesta joh-

tuvia keskeisiä oikeuksia.272 Esimerkiksi suhteellisuusperiaate rajoittaa ekspansiivista tehok-

kuusperiaatetta. Muina tehokkuusperiaatteen ja kansallisen kilpailuviranomaisen sakkojen 

määräämisen kannalta erityisen relevantteina periaatteina tässä tutkielmassa tarkastellaan oi-

keusvarmuuden periaatetta, legaliteettiperiaatetta, taannehtivuuskieltoa, lievemmän lain pe-

riaatetta sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Ennen periaatteiden lähempää tarkastelua 

ja sovittamista kansalliseen kontekstiin selvitetään, miksi ja miten kyseiset periaatteet siir-

tyvät EU-oikeudesta kansallisiin menettelyihin.  

4.1.2 EU:n oikeusperiaatteista ja perusoikeuksista 

ECN+-direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan, että jäsenvaltioiden kilpailuviran-

omaisten on noudatettava unionin oikeuden ja EU:n perusoikeuskirjan yleisiä periaatteita 

SEUT:n kieltosäännösten rikkomista koskevissa kansallisissa menettelyissään. Muun mu-

assa täytäntöönpanoasetuksessa ja komission menettelyasetuksessa on puolestaan asetettu 

 

tässä. Tässä yhteydessä voidaan myös viitata EUT:n lausuntoon 2/13 EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoi-

keussopimukseen, jossa EUT totesi kilpailupolitiikkaa koskevien sääntöjen olevan perustavanlaatuisia ja niillä 

tuetaan integraatioprosessia, joka on ”unionin itsensä olemassaolon syy”. Ks. EUT:n lausunto 2/13, k. 172. Ks. 

myös ECN+-direktiivin johdanto-osan 14 kohta. 
270 Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 40–41. 
271 Asia C-501/11 P Schindler Holding ym. v. komissio (2013) ECLI:EU:C:2013:522, k. 57–58. 
272 Frese 2014, s. 118. 
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komissiolle velvollisuuksia koskien prosessuaalisten perusoikeuksien huomioimista.273 

EU:n oikeusperiaatteet sekä perus- ja ihmisoikeudet ovat kuitenkin tulleet sovellettaviksi 

kilpailurikkomusprosesseissa jo ennen kyseisen direktiivin ja asetusten voimaantuloa. 

EU:n perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan mukaan perusoikeuskirjan määräykset koske-

vat jäsenvaltioita silloin, kun niissä sovelletaan unionin oikeutta.274  Ennen Lissabonin sopi-

musta EU:n oikeusperiaatteet toteuttivat vastaavaa jäsenvaltioiden autonomiaa rajoittavaa 

tehtävää kuin perusoikeuskirja.275 EU:n perusoikeuskirjan sisältö pohjautuu pääosin samoi-

hin oikeuslähteisiin, joista EUT oli ennen perusoikeuskirjan voimaantuloa johtanut EU:n 

oikeusperiaatteita.276 Perusoikeuskirjan sisältämien oikeuksien alkuperäisinä lähteinä voi-

daan nähdä ainakin Euroopan ihmisoikeussopimus, EU:n perussopimukset sekä jäsenvalti-

oiden yhteinen valtiosääntöperinne.277 Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen perus-

oikeuskirja sai muodollisen sitovuuden ja perussopimuksia vastaavan oikeudellisen arvon 

SEU 6 artiklan 1 kohdan nojalla. EU:n oikeusperiaatteet täydentävät ja tukevat yhä perusoi-

keuskirjan sisältöä ja sen tulkintaa.278 

Jäsenvaltioiden on sovellettava EU:n perusoikeuskirjaa ja oikeusperiaatteita, eivätkä ne täten 

voi ylläpitää EU:n perusoikeuksia matalampaa perusoikeussuojan tasoa omissa täytäntöön-

panojärjestelmissään. EU:n perussopimusten rinnalla soveltuvat EU:n perusoikeudet asetta-

vat siten perusoikeuksien vähimmäistason jäsenvaltioissa. Kilpailuoikeudellisessa konteks-

tissa haastavan kysymyksen muodostaa kuitenkin se, voivatko jäsenvaltiot ylläpitää kansal-

lisissa perustuslaeissaan EU-oikeuden edellyttämän vähimmäistason ylittävää perusoikeus-

suojan tasoa. Tällöin tulee arvioitavaksi, kuinka laajasti jäsenvaltio voi rajoittaa SEUT:n 

kieltosäännösten täyttä tehokkuutta kansallisiin perusoikeuksiin vedoten.279 

Tasapainoilu perusoikeuksien ja kilpailuoikeuden välillä ei vastaa suoraan rikosoikeuden ja 

perusoikeuksien tasapainottamista, vaan punninnassa on huomioitava kilpailuoikeuden eri-

tyispiirteet.280 Perusoikeudet ja SEUT:n kilpailusäännöt voidaan nähdä keskenään yhtä vel-

voittavina perustavanlaatuisina normeina. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa tulee 

 

273 Ks. esim. täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan kohta 37. 
274 Ks. myös Craig – de Búrca 2020, s. 446–449 
275 Esim. asia C-292/97 Karlsson ym., (2000) ECLI:EU:C:2000:202, k. 37 
276 Craig – de Búrca 2020, s. 428–429. 
277 Wils 2011, s. 16. Ks. esim. asia C-74/14 Eturas ym. (2016) ECLI:EU:C:2016:42, k. 38 
278 Wils 2020a, s. 8. 
279 Wils 2020a, s. 23. 
280 Ks. EU:n kilpailuoikeuden suhteesta Euroopan ihmisoikeussopimukseen alaluku 2.2.3. 
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huomioida perusoikeudet, mutta perusoikeudet eivät voi estää kilpailuoikeuden tehokasta 

täytäntöönpanoa.281  

Wilsin mukaan tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimus näyttää menevän 

yleistä EU:n tehokkuusperiaatetta pitemmälle juuri SEUT 101 ja 102 artiklojen perustavan-

laatuisuuden vuoksi. Kyseiset artiklat ovat EU:n oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvia 

määräyksiä, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden toimivuus.282 Tämän johdosta Wils päätyy 

toteamaan, että kansallinen perusoikeussuoja voi olla EU-oikeuden edellyttämää vähim-

mäissuojaa laajempaa ainoastaan, jos tämä ei heikennä EU:n kilpailuoikeuden tehokasta ja 

yhdenmukaista täytäntöönpanoa.283 Myös Schütze on todennut, että korkeampi kansallinen 

perusoikeussuoja voi tulla sovellettavaksi ainoastaan tilanteessa, jossa jäsenvaltiolla on har-

kintavaltaa EU-oikeuden soveltamisessa ja kansallinen oikeus ei ole ristiriidassa EU-oikeu-

den kanssa.284 Raitio ja Tuominen ovat kommentoineet Schützen tässä yhteydessä mainitse-

maa Åkerberg Fransson -tapausta siten, että varsinkin sisämarkkinoiden tehokkuuteen ja 

unionin taloudellisten etujen valvontaan liittyvät seikat saivat EUT:n puuttumaan asiaan, 

vaikka EUT:n toimivalta ei ollut tapauksessa yksiselitteinen.285 

EUT on korostanut nimenomaisesti, etteivät kansalliset korkeamman suojan tarjoavat perus-

oikeudet saa vaarantaa ”unionin oikeuden ensisijaisuutta, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta”.286 

Kilpailuoikeudella on merkittävä rooli sisämarkkinoiden toteuttamisessa, ja kilpailuoi-

keusartikloiden on todettu olevan EU:n oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvia määräyksiä, 

joiden kansallisen täytäntöönpanon tulee olla tehokasta ja yhdenmukaista. Näin ollen ei 

voida poissulkea sitä, että kansalliset, EU-oikeutta korkeamman perusoikeussuojan tarjoavat 

säännökset jäisivät soveltumatta EU:n kilpailuoikeuden kansallisessa täytäntöönpanossa. 

Tämän vuoksi on tärkeä määrittää, missä EU:n oikeusperiaatteilla turvatun perusoikeussuo-

jan rajat kulkevat. 

 

281 Wils 2020a, s. 16–18, viitaten julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen asiassa C-301/04 P komissio v. SGL 

Carbon AG (2006) ECLI:EU:C:2006:53, k. 67. 
282 Wils 2020a, s. 24, jossa kirjoittaja viittaa eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvään asia C-399/11 

Melloni (2013) EU:C:2013:107, k. 59–60, jossa korkeamman suojan tarjoavia kansallisia perusoikeuksia ei 

hyväksytty. 
283 Wils 2020a, s. 23. Argumenttinsa tueksi kirjoittaja esittää esimerkit asianajosalaisuudensuojaan ja vaike-

nemisoikeuteen liittyen. Ks. Wils 2020, s. 25–34. Vrt. Frese 2014, s. 65–66 ja 120. 
284 Schütze 2016, s. 464 viitaten asiaan C-617/10 Åkerberg Fransson (2013) ECLI:EU:C:2013:280, k. 29. 
285 Raitio – Tuominen 2020, s. 333–334. 
286 Asia C-617/10 Åkerberg Fransson (2013) ECLI:EU:C:2013:280, k. 29. 
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4.1.3 EU:n oikeuslähteet jäsenvaltioiden tuomioistuimissa 

EUT:lla on muutamien hajautettuun kilpailuoikeuden täytäntöönpanojärjestelmään liitty-

vien ratkaisujen ohella laaja ratkaisukäytäntö koskien komission sakkojen määräämismenet-

telyä. EUT:n komissiota koskevat ratkaisut ja niissä muotoutuneet periaatteet soveltuvat 

osittain myös hajautetussa täytäntöönpanojärjestelmässä suhteessa jäsenvaltioihin ja niiden 

kilpailuviranomaisiin. EU:n primäärioikeutta koskevat ratkaisut eivät lähtökohtaisesti voi 

saada erilaista roolia komission ja jäsenvaltioiden prosesseissa.287 Primäärioikeus on suoraan 

sovellettavaa oikeutta sekä kansallisissa että komission prosesseissa siinä missä SEUT 101 

ja 102 artiklakin.288 

Osa EU:n tuomioistuinten käytännöstä koskee kuitenkin esimerkiksi täytäntöönpanoasetuk-

seen sisältyviä, yksin komissiota koskevia sääntöjä. Fresen mukaan EU:n tuomioistuinten 

komissiota koskevissa ratkaisuissaan lausumat oikeusohjeet voidaan ottaa huomioon kan-

sallisten prosessien arvioinnissa siinä määrin kuin komission prosessit tarjoavat relevantin 

vertailukohdan kansallisten kilpailuviranomaisten prosesseille.289 Kansallisia prosesseja on-

kin vertailtu EUT:n oikeuskäytännössä vastaaviin EU:n omiin sisäisiin prosesseihin. Esi-

merkiksi Upjohn-tapauksessa on tällaisen vertailun perusteella todettu, että kilpailuoikeuden 

kansallisen valvontajärjestelmän laajuuden ei tarvitse olla EU:n sisäistä vastaavaa valvonta-

järjestelmää laajempi.290 

On kuitenkin tarpeen suhtautua varauksella siihen, että kaikki komission prosesseihin liitty-

vät, usein spesifit säännöt ja periaatteet olisivat suoraan siirrettävissä jäsenvaltioiden kansal-

lisiin oikeusjärjestelmiin. Komissiota koskevien sääntöjen siirtäminen alkuperäisestä kon-

tekstistaan jäsenvaltioihin saattaa häiritä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöön-

pano-oikeuksiin liittyvää punnusten ja vastapunnusten järjestelmää. Tämän vuoksi 

 

287 Frese 2014, s. 48. 
288 Ks. Raitio – Tuominen 2020, s. 74–75 lähteineen. 
289 Frese 2014, s. 48. Vertailukohdalla tarkoitetaan tässä siis tietynlaista esikuvaa tai esimerkkiä (benchmark). 
290 Asia C-120/97 Upjohn (1999) ECLI:EU:C:1999:14, k. 33–35. Ks. myös Craig – de Búrca 2020, s. 286. 

Frese argumentoi Schenker-tapauksen perusteella, että vertailu on jopa vahvemmin läsnä läheisessä yhteis-

työssä ja integroidussa järjestelmässä täytäntöönpantavassa EU:n kilpailuoikeudessa. Tapaus mahdollistaa kil-

pailuoikeuden osalta jopa positiivisten velvollisuuksien asettamisen jäsenvaltioille. Komissiota koskevat kil-

pailuoikeuden täytäntöönpanoon liittyvät normit vaikuttavat kirjoittajan mukaan hyvin relevanteilta myös jä-

senvaltioissa. Frese 2014, s. 49. Asia C-681/11 Schenker & Co. ym. (2013) ECLI:EU:C:2013:404, k. 36. 
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komissiolle asetettuja standardeja ei tulisi omaksua kansallisella tasolla kaavamaisesti vaan 

ainoastaan harkiten ja joustavasti.291 

Suomessa korkein hallinto-oikeus on todennut vuosikirjaratkaisussaan, että ”[u]nionin tuo-

mioistuin on käsitellyt unionin perusoikeuksiin kuuluvien puolustautumisoikeuksien menet-

telyllisiä ulottuvuuksia kilpailuoikeutta koskevassa oikeuskäytännössään, jossa arvioitavana 

on ollut komission noudattaman menettelyn unionin oikeuden mukaisuus. Vaikka unionin 

tuomioistuimen sanottu oikeuskäytäntö ei ole sellaisenaan sovellettavissa KKV:n menette-

lyn lainmukaisuuden arviointiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, siinä esitettyjä tulkinta-

kannanottoja voidaan esillä olevassa asiassa hyödyntää myös viraston menettelyn lainmu-

kaisuutta arvioitaessa”.292 Korkein hallinto-oikeus on siten arvioinut, että komission menet-

telyjä koskevat ratkaisut voidaan ainakin joissakin tilanteissa ottaa huomioon kansallisella 

tasolla. Tässäkin tutkielmassa on näin ollen perusteltua ottaa soveltuvin osin huomioon myös 

komission menettelyihin liittyvää EUT:n ratkaisukäytäntöä. 

4.2 Relevanteista EU:n oikeusperiaatteista 

4.2.1 Oikeusvarmuuden periaate 

Oikeusvarmuuden periaate on EU-oikeuden oikeusperiaate, joka on kehittynyt EUT:n rat-

kaisukäytännössä.293 Periaate edellyttää ratkaisuilta ennakoitavuutta ja hyväksyttävyyttä. 

Ennakoitavuus viittaa periaatteen muodolliseen ja hyväksyttävyys aineelliseen ulottuvuu-

teen. Periaatteeseen voidaan liittää tietynlainen oikeusturvaodotus, joka voidaan puolestaan 

yhdistää päätöksentekoon liittyvään mielivallan ja ennakoimattomuuden kieltoon sekä pää-

tösten yhdenmukaisuuteen oikeuskulttuurin vallitsevien arvojen ja todellisuutta koskevien 

tietojen kanssa.294 

 

291 Frese 2014, 49–50, jossa kirjoittaja itsekin muistuttaa kriittisestä suhtautumisesta. Esimerkkinä Frese käyt-

tää sitä, että sanktioiden ankaruus ja puolustautumisoikeuksien laajuus kulkevat usein käsi kädessä, eikä sank-

tioita tulisi välttämättä kansallisen järjestelmän toimivuuden näkökulmasta ankaroittaa tai puolustautumisoi-

keuksien tasoa laskea ilman vastaavaa, päinvastaiseen suuntaan vaikuttavaa muutosta toisessa. Ks. myös Dou-

gan 2004, s. 105–107. Punnusten ja vastapunnusten järjestelmä on checks and balances -termin käännös. Ks. 

Tieteen termipankki 2020a. 
292 KHO 2016:221, k. 320. 
293 Raitio – Tuominen 2020, s. 293–294. Ks. esim. asia C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns (2009) 

ECLI:EU:C:2009:358, k. 45 ja asia C-158/06 ROM-projecten (2007) ECLI:EU:C:2007:370, k. 25. 
294 Raitio 2019, s. 62, jossa viitataan analyyttiseen oikeustieteeseen mm. Aarnio 1989, s. 186–189. 
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Vakaus on tunnustettu EUT:n käytännössä oikeusvarmuuden yhdeksi osatekijäksi.295 Stabi-

liteettiin vetoaminen oikeusvarmuuden periaatteen kautta tekeekin periaatteesta hyvin mo-

nikäyttöisen. Oikeusvarmuuden käyttöyhteydet ovat EU:ssa laajentuneet siten, että tuo-

mioita ja hallintopäätöksiä koskevan perusteluvelvollisuuden sekä kaikkien muidenkin kes-

keisten prosessivaatimusten voidaan katsoa edistävän oikeusvarmuuden toteutumista. Ai-

neellista oikeusvarmuutta eli ratkaisujen hyväksyttävyyttä edistetään erityisesti ratkaisujen 

koherenteilla perusteluilla. Yksityiskohtaiset ja koherentit perustelut tekevät ratkaisuista 

vertailukelpoisia suhteessa aiempiin ratkaisuihin, mikä parantaa myös ratkaisujen ennustet-

tavuutta.296 

Sisämarkkinoiden vapauttamisen ja kilpailupolitiikan tavoitteiden edistäjänä tehokkuuspe-

riaate on toisinaan ristiriidassa oikeusvarmuuden periaatteeseen liittyvien oikeusjärjestel-

män vakauden ja ennakoitavuuden vaatimusten kanssa.297 Punnitessa oikeusvarmuuden pe-

riaatetta suhteessa tehokkuusperiaatteeseen punnintatilanne kohdistuu Raition mukaan itse 

asiassa oikeuden eri tasoilla vaikuttaviin periaatteisiin. Oikeusvarmuuden periaate on osa 

oikeuden syvempiä kerrostumia, kun taas tehokkuusperiaate vaikuttaa lähempänä oikeuden 

pintatasoa. Tästä huolimatta tehokkuusperiaate on saanut kilpailuoikeudellisessa konteks-

tissa melko vahvan roolin suhteessa oikeusvarmuuteen, ja esimerkiksi taloudellisen seuraan-

non yhteydessä oikeusvarmuuden periaate on saanut väistyä kilpailuoikeudellisen tehok-

kuusperiaatteen tieltä.298 

Toisaalta mainittujen periaatteiden välisen punninnan lopputulos on riippuvainen kulloises-

takin tarkastelukontekstista. Lopputulos saattaisi olla taloudellisen seuraannon tilanteeseen 

verrattuna erilainen esimerkiksi tilanteessa, jossa kansallinen lainsäädäntö kieltäisi kilpailu-

viranomaisen suorittamat kotitarkastukset. Tehokkuusargumentaatiolla voitaisiin vaatia ko-

titarkastusten sallimista epäillystä SEUT 101 tai 102 artiklan rikkomisesta. Jos tällaisessa 

tilanteessa kansallinen lainsäädäntö kieltäisi vastaavuusperiaatteen edellyttämällä tavalla 

tarkastukset kategorisesti, oikeusvarmuuden periaate estäisi kotitarkastusten sallimisen te-

hokkuusperiaatteen nojalla. Kysymys on siten lopulta taloudelliseen seuraantoon liittyvän 

 

295 Asia C-43/75 Defrenne v. SABENA (1976) ECLI:EU:C:1976:56, k. 74. 
296 Paunio 2011, s. 7 ja 113 sekä Raitio 2019, s. 63–64 lähteineen. Oikeusvarmuudella on läheinen yhteys 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen sekä ratkaisujen perusteluvelvollisuuteen. Ks. perusteluvelvollisuu-

desta EU:n perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklat. 
297 Ks. ennakoitavuuteen liittyvästä ajankohtaisesta keskustelusta Suomessa Lindberg 2020, s. 540–542. 
298 Raitio 2019, s. 65. Ks. yhdistetyt asiat C-204, C-205, C-211, C-213, C-217 ja C-219/00 P Aalborg Portland 

ym. v. komissio (2004) ECLI:EU:C:2004:6, k. 359. 
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punnintatilanteen tapaan siitä, voidaanko kansallista prosessiautonomiaa rajoittaa tehok-

kuus- ja vastaavuusperiaatteen nojalla.299 

Komission ratkaisujen ennakoimattomuus on nähty yleiselläkin tasolla ongelmalliseksi oi-

keusvarmuuden periaatteen näkökulmasta. Ennakoimattomuus johtuu osittain kilpailuoikeu-

den joustavista ja ratkaisijalle runsaasti harkintavaltaa jättävistä normeista.300 Täytäntöön-

panoasetuksen 23 artiklan 3 kohta velvoittaa komission ainoastaan ottamaan huomioon rik-

komuksen keston ja vakavuuden sen määrätessä sakkoja yrityksille. EUYT on arvioinut 

säännöksen suhdetta oikeusvarmuuden periaatteeseen ja tullut siihen tulokseen, ettei säännös 

ole periaatteen vastainen.301 Tietynasteinen epävarmuus onkin hyväksyttävää ja toisaalta 

jopa olennainen elementti kilpailuoikeudellisten sakkojen määrittämisessä. On katsottu, että 

sakkojen määrittämisen liian suuri läpinäkyvyyden aste mahdollistaisi sen, että kilpailurik-

komusta suunnitteleva yritys voisi etukäteisesti laskea kielletystä kilpailunrajoituksesta koi-

tuvat kustannukset ja arvioida tarkasti ex ante, onko lainvastainen käyttäytyminen kannatta-

vaa.302 

Vaikka vuoden 2006 sakkosuuntaviivat eivät tarjoakaan yksiselitteistä laskukaavaa sakkojen 

määrittämiseksi, ne toivat aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta komission 

sakkoihin. Viimeisimpien sakkosuuntaviivojen jälkeen komissio ei ole tehnyt poliittisia pää-

töksiä sakkotason nostamiseksi, vaan sakkotason vaihtelun perusteena on vedottu 

 

299 Raitio 2019, s. 67 sekä Wils 2011, s. 10. Wils kommentoi, että komissio voisi aloittaa rikkomusmenettelyn 

jäsenvaltiota vastaan ja välillisesti aiheuttaa lainsäädäntömuutoksen jäsenvaltiossa. Wils 2011, s. 10. Kotitar-

kastuksiin liittyvät säännökset harmonisoidaan ECN+-direktiivin 7 artiklassa. Ks. sakkojen määräämisestä suo-

raan tehokkuusperiaatteen nojalla myös asia C-117/83 Könecke v. Balm (1984) ECLI:EU:C:1984:288, k. 16 

ja legaliteettiperiaate jäljempänä. 
300 Raitio 2019, s. 60. Hajautetussa täytäntöönpanojärjestelmässä epävarmuus kertaantuu. EU:n kilpailusään-

töjen perusteella sakotettujen yritysten voisi olla perusteltua saada tietää sille tulevissa olevista sakoista eri 

jäsenvaltioissa. Erilaiset sanktiot yhdistettynä ennustamattomaan tutkintojen jakamiseen EKV:ssä ovat oikeus-

varmuuden periaatteen kannalta arveluttavia. Dunne 2016, s. 17. 
301 Asia T-400/09 Ecka Granulate ja non ferrum Metallpulver v. komissio (2012) ECLI:EU:T:2012:675, k. 24–

34. Ks. myös asia T-279/02 Degussa v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:103, k. 66–98. 
302 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-439/11 P Ziegler v. komissio (2012) ECLI:EU:C:2012:800, k. 

120. Matemaattisesti tarkkojen, ex ante laskettavissa olevien sakkojen huomioiminen ”liiketoimintakustannuk-

sina” ei ole täysin aukoton argumentti läpinäkymättömien sakkojen puolesta. Ks. Dunne 2016, s. 8 lähteineen. 

Täysin ennustettavissa olevat sakot helpottaisivat hyöty-haittapunnintaa tekevien, rationaalisiksi oletettujen 

yrityksen päätöksentekoa. Riskihakuisten yritysten lisäksi myös riskiaversiiviset yritykset voisivat aloittaa 

kielletyn kilpailunrajoittamisen, jos sakon määrä olisi täysin ennustettavissa. Sakkoihin liittyvän epävarmuu-

den vuoksi esimerkiksi sellaisen yrityksen päätöksentekijä, jolle korkeat kilpailunrajoitussakot tietäisivät mak-

suvaikeuksia, joutuu suhtautumaan varovasti kaikkiin sakkoon potentiaalisesti johtaviin menettelyihin. Wils 

2007, s. 13–14 lähteineen. 
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sakkosuuntaviivojen sisältämiin normeihin.303 Huomioiden kilpailunrajoitusasioiden ta-

pauskohtaisuuden ja optimaalisten sakkojen määräämiseksi huomioon otettavien seikkojen 

valtaisan määrän, lienee mahdotonta laatia sellaiset suuntaviivat, jotka tekisivät sakot täysin 

ennustettaviksi ilman, että suuntaviivat olisivat samalla liian joustamattomat varoittavuudel-

taan oikeasuhtaisten sakkojen määräämiseksi yksittäistapauksissa.304 

Näin ollen voidaan todeta, että sakkojen määräämistä koskeva joustava lainsäädäntö ja ko-

mission laaja harkintavalta johtuvat pitkälti kilpailuoikeudellisten sakkojen luonteesta. Jä-

senvaltioiden kilpailuviranomaiset toteuttavat sakoilla samanlaista yleisestävää tavoitetta 

SEUT:n kieltosäännösten rikkomusten osalta kuin komissio. Täten voidaan katsoa, etteivät 

myöskään jäsenvaltiot voi puolustaa prosessiautonomiaansa oikeusvarmuuteen liittyvillä 

seikoilla, mikäli sakoista tehtäisiin oikeusvarmuuden nojalla täysin ennakoitavissa olevia.305 

Erityisesti sakkojen varoittavuusvaatimus näyttäisi vaativan oikeusvarmuuden periaatteen 

edellyttämän vakauden ja ennustettavuuden väistymistä. Jos sakoilla sen sijaan olisi puh-

taasti ainoastaan kiellettyjen kilpailunrajoitusten seuraukset neutraloiva vaikutus, oikeusvar-

muuden periaate saattaisi saada kilpailuoikeudellista tehokkuusperiaatetta suuremman mer-

kityksen.306 On myös huomattava, että kilpailuviranomaiset voivat pyrkiä parantamaan 

 

303 Blanco 2013, s. 542. Ks. asia C-3/06 P Groupe Danone v. komissio (2007) ECLI:EU:C:2007:88, k. 23. 

Luottamuksensuojan periaate liittyy läheisesti oikeusvarmuuden periaatteeseen. Luottamuksensuojan periaate 

ei estä sakotuskäytännön muuttamista. Ks. yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk 

Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) ECLI:EU:C:2005:408, k. 91, jossa EUT toteaa, että ”talouden toimijat 

eivät voi perustaa perusteltua luottamusta tällaiseen käytäntöön, koska komissiolla on sakkojen määrän vah-

vistamisen alalla harkintavaltaa, jonka perusteella se voi milloin tahansa korottaa sakkojen yleistä tasoa [en-

simmäisessä täytäntöönpanoasetuksessa] mainituissa rajoissa, jos se on tarpeen yhteisön kilpailupolitiikan to-

teuttamiseksi”. 
304 Wils 2007, s. 13. 
305 Voidaan todeta, että EU-oikeuden vaatima ennakoimattomuus kansallisilta sakoilta on jokseenkin paradok-

saalista. Tarpeeksi joustava lainsäädäntö nimittäin hämärtää sen, onko jäsenvaltio käytännössä toteuttanut vaa-

timuksen tehokkaista, oikeasuhtaisista ja varoittavista sakoista. Vaikka joustava lainsäädäntö näennäisesti 

mahdollistaisi vaatimusten toteuttamisen, voi olla, etteivät kilpailuviranomaiset kuitenkaan käytännössä mää-

räisi vaatimukset täyttäviä sakkoja. Mikäli viranomaisen sakotuskäytäntöä SEUT 101 ja 102 rikkomuksista 

muodostuu vain vähän, on luultavasti mahdotonta myöskään todeta, ovatko sakot käytännössä tarpeeksi kor-

kealla tasolla. Pieni otanta tapauskohtaista harkintaa vaativista tapauksista ei vaikuta vakuuttavalta perusteelta 

aloittaa SEUT 258 artiklan perusteella rikkomusmenettelyä jäsenvaltiota vastaan. Jos puolestaan sakot olisivat 

jo lainsäädäntötasolla ennustettavampia tai jopa täysin ennustettavissa, komissio voisi aloittaa rikkomusme-

nettelyn lainsäädännön EU-oikeudenvastaisuudesta ilman vähäistäkään oikeuskäytäntöä. 
306 Ks. Melander 2015, s. 477–478, jossa käsitellään muun muassa tapausta KKO 2007:1. Rikoshyödyn kon-

fiskaatioon liittyvän, EU-oikeustaustaisen tapauksen faktat vastaisivat seuraavanlaista tilannetta kilpailuoikeu-

dessa: Tuleeko kartelliyritykselle määrättävien konfiskoivien sakkojen vastata kartellista saatuja bruttohyötyjä 

vai nettohyötyjä, jos asiasta ei ole selvää normia? Tehokkuusperiaate puoltaisi bruttohyötyjen valintaa, mutta 

oikeusvarmuus tai legaliteettiperiaate nettohyötyjen valintaa. 
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oikeusvarmuutta perustelemalla ratkaisujaan aiempaa paremmin tai ottamalla käyttöön sak-

kosuuntaviivoja ilman, että ne loukkaisivat tehokkuusperiaatetta. 

4.2.2 Legaliteettiperiaate 

EU:n perusoikeuskirjan 49 artiklan 1 kohdasta ilmenevän legaliteettiperiaatteen voidaan kat-

soa kuuluvan osaksi oikeusvarmuuden periaatetta.307 Legaliteettiperiaate tarkoittaa sitä, että 

julkisen vallan käytön on oltava sidottu lakiin, rangaistusten tulee perustua selkeälle ja yk-

siselitteiselle oikeusperustalle ja niiden pitää olla ennakoitavia.308 Kuuselan mukaan komis-

sion voimakas tehokkuusargumentaatio ja kilpailuoikeuden luonne ovat johtaneet siihen, 

että EUT ei voi antaa oikeusvaltioideologialle kovin laajaa merkitystä ja joutuu tulkitsemaan 

muun muassa tästä ideologiasta juontuvaa legaliteettiperiaatetta supistavasti.309 

Legaliteettiperiaate saattaa ajautua jännitteeseen tehokkuusperiaatteen kanssa. Esimerkkinä 

periaatteiden välisestä punnintatilanteesta voidaan esittää jäsenvaltion laiminlyönti imple-

mentoida ECN+-direktiivi siten, että sen lainsäädäntö ei mahdollistaisi varoittavien sakkojen 

määräämistä. Tällöin myöskään kilpailuviranomainen ei voisi määrätä varoittavia sakkoja, 

sillä rangaistusten on perustuttava lainsäädäntöön. Tilanteessa, jossa laissa ei säädetä ran-

gaistuksesta, legaliteettiperiaate saa tehokkuusperiaatetta suuremman merkityksen.310 Lega-

liteettiperiaate estäisi tehokkuusperiaatteen laajan tulkinnan jopa tilanteissa, joissa vakavat 

EU:n kilpailuoikeuden rikkomukset jäisivät rangaistusten lainsäädännöllisen perustan puut-

tuessa kokonaan rankaisematta.311 

toimia sääntöjen soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa ja millaisiin seuraamuksiin normien 

rikkominen voi johtaa.312 Sakkoa ei kuitenkaan tarvitse pystyä etukäteen ennakoimaan kuin 

 

307 Veenbrink 2019, s. 64. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaava 7 artikla on tunnustettu EUT:n 

käytännössä unionin oikeusperiaatteeksi. Asia C-63/83 Kirk (1984) ECLI:EU:C:1984:255, k. 22. Oikeusvar-

muuden periaatetta ja legaliteettiperiaatetta on tutkielman tässä yhteydessä valittu käsitellä erikseen siitä 

syystä, että oikeusvarmuuden periaate havainnollistaa kilpailuoikeudelta puuttuvaa yleisempää ennakoita-

vuutta ja stabiiliutta, jota kilpailuviranomaiset voivat kehittää muun muassa paremmilla perusteluilla ja sakko-

suuntaviivoilla. Legaliteettiperiaatteen osalta keskitytään rangaistussäännösten ennakoitavuuteen. Jäljempänä 

legaliteettiperiaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta käsitellään kansallisen oikeuden osalta yhdessä. Ks. oi-

keusvarmuuden periaatteen soveltamisalasta Raitio – Tuominen 2020, s. 203–205. 
308 Mäenpää 2017, s. 134–135. Asia C-634/18 Prokuratura Rejonowa w Słupsku (2020) ECLI:EU:C:2020:455, 

k. 47–51. 
309 Kuusela 2020, s. 81. 
310 Asia C-117/83 Könecke v. Balm (1984) ECLI:EU:C:1984:288, k. 16 sekä asia C-60/02 X (2004) 

ECLI:EU:C:2004:10, k. 63. EU:n kilpailuoikeudessa on katsottu olevan mahdollista, että kilpailuviranomaiset 

määräisivät korjaavia toimenpiteitä suoraan tehokkuusperiaatteen nojalla. Ks. Frese 2014, s. 74 oikeuskäytän-

töviittauksineen. 
311 Frese 2014, s. 74. 
312 Asia C-76/06 P Britannia Alloys & Chemicals v. komissio (2007) ECLI:EU:C:2007:326, k. 79. 
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ainoastaan riittävän täsmällisesti. Riittävää onkin, että normit ovat saatavilla esimerkiksi oi-

keuskäytäntöä tulkitsemalla.313 Näin ollen vaikka legaliteettiperiaate estääkin perustamasta 

sakkoja pelkälle tehokkuusperiaatteelle, legaliteettiperiaate ei estä sitä, että kilpailuviran-

omaiselle jätetään laajakin harkintavalta rangaistuksen määräämisessä rangaistuksen riittä-

vän ankaruuden ja siten kilpailuoikeuden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.314  

EUYT on todennut, että ”tietty jostakin rikkomisesta mahdollisesti määrättävän seuraamuk-

sen ennakoimattomuus on hyväksyttävä, jotta voidaan välttää liiallista normatiivista jäyk-

kyyttä ja jotta oikeussääntö voi mukautua olosuhteisiin. Sakko, johon liittyy riittävästi rajoi-

tettu vaihtelu sellaisten vähimmäissakon ja enimmäissakon välillä, jotka voidaan määrätä 

tietyn rikkomisen vuoksi, voi näin ollen tehostaa sekä tämän seuraamuksen soveltamista että 

sen ehkäisevää vaikutusta”.315 Legaliteettiperiaatteen noudattamisen näkökulmasta tarkas-

teltuna huomio vaikuttaisi kiinnittyvän erityisesti siihen, onko rangaistukselle säädetty ylä-

raja.316 

Legaliteettiperiaate voisikin estää kansallista kilpailuviranomaista määräämästä varoittavia 

sakkoja EU:n kilpailuoikeuden rikkomisesta, mikäli kyseisen jäsenvaltion lainsäätäjä ei im-

plementoisi ECN+-direktiivin sakkosäännöksiä oikein. Sen sijaan oikeusvarmuuden periaat-

teen osana legaliteettiperiaatekaan ei edellytä täysin ennustettavaa lainsäädäntöä, vaan sään-

telyn sisältöä voidaan täsmentää oikeuskäytännössä. Legaliteettiperiaatteen asettamat edel-

lytykset voidaan täyttää määräämällä sakkoja ECN+-direktiivin 14 artiklan mukaisia sakon 

määrän laskemista koskevia sääntöjä ja 15 artiklan mukaista sakon enimmäismäärä noudat-

tamalla. Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ovat vieläpä velvollisia ottamaan huomioon 

rikkomuksen keston ja vakavuuden arviointiin liittyvän EUT:n oikeuskäytännön, jossa sa-

kon määrän laskemista koskevia sääntöjä on edelleen selkeytetty.317 

 

313 Asia C-501/11 P Schindler Holding ym. v. komissio (2013) ECLI:EU:C:2013:522, k. 57–58. Ks. myös 

Lenaerts 2013, s. 15–17 sekä asia T-279/02 Degussa v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:103, k. 66–98. 
314 Frese 2014, s. 74. 
315 Asia T-43/02 Jungbunzlauer v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:270, k. 84. Ks. Simonsson 2010, s. 317. 
316 Frese 2014, s. 74. Ks. asia T-43/02 Jungbunzlauer v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:270, k. 83–92, jossa 

riittäväksi oikeudelliseksi perustaksi katsottiin tuhannesta eurosta kymmeneen prosenttiin maailmanlaajuisesta 

liikevaihdosta ulottuva skaala. Ks. myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-501/11 P Schindler Hol-

ding ym. v. komissio (2013) ECLI:EU:C:2013:522, erit. k. 154. 
317 Ks. ECN+-direktiivin johdanto-osan 47 kohta. 2.2.1 alaluvussa todettiin, että kilpailuoikeuden täytäntöön-

panon yksi kolmesta tehtävistä ennaltaehkäisemisen ja seuraamusten neutraloimisen lisäksi on selventää kil-

pailuoikeuden sisältöä. 
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4.2.3 Taannehtivuuskielto 

Taannehtivuuskielto on osa legaliteettiperiaatetta ja yksi EU:n oikeusperiaatteista.318 Kiel-

lolla tarkoitetaan sitä, että sakot on määritettävä niiden normien mukaan, jotka olivat voi-

massa rikkomuksen tapahtumishetkellä. Rangaistus ei siis saa olla ankarampi, kuin mitä te-

kijä oli voinut odottaa rikkomusajankohtana.319 Kilpailuoikeudelliset tutkinnat ovat usein 

hyvin pitkäkestoisia, jolloin rangaistus kielletystä menettelystä saattaa seurata vasta vuosien 

päästä menettelyn lopettamisesta.320 

EUT antaa tehokkuusperiaatteelle melko suuren painoarvon myös silloin, kun EUT punnit-

see taannehtivuuskieltoa suhteessa tehokkuusperiaatteeseen kilpailuoikeudellisessa konteks-

tissa. Käytännössä EUT supistaa taannehtivuuskiellon suojaamaan oikeussubjekteja ainoas-

taan lainsäädännössä tapahtuvia, ankarampiin rangaistussääntöihin johtavia muutoksia vas-

taan. Hallinnollisten sääntöjen tai hallinnollisen käytännön muuttaminen ja uusien sääntöjen 

soveltaminen menneiden sääntöjen aikaisiin rikkomuksiin taas ei useinkaan ole taannehti-

vuuskiellon periaatteen vastaista.321 Kilpailuviranomainen voi verrattain vapaasti muuttaa 

sakkojen laskennassa käyttämiään suuntaviivoja ilman, että tällaisten muutosten käytännön 

vaikutukset katsottaisiin taannehtivuuskiellon vastaisiksi. Viranomaisen ei esimerkiksi tar-

vitse soveltaa yhteen yhtenäiseen, suuntaviivojen muutoksen yli jatkuneeseen rikkomukseen 

eri suuntaviivoja ajalta ennen ja jälkeen suuntaviivojen muutoksen. Yritykset eivät siis saa 

suojaa odotukselle, että sakkopolitiikka ja -käytäntö säilyisivät muuttumattomina.322 

Taannehtivuuskielto on kuitenkin Fresen mukaan tehokkuusperiaatetta vahvempi silloin, 

kun kilpailurikkomus on päättynyt vanhojen suuntaviivojen aikana, mutta sakotuspäätös an-

netaan muutettujen suuntaviivojen aikana. Tällaisessa tilanteessa rikkomuksesta tulisi 

 

318 Frese 2014, s.74. Ks. esim. asia C-573/17 Popławski (2019) ECLI:EU:C:2019:530, k. 75. 
319 Yhdistetyt asiat T-117 ja T-121/07 Areva ym. ja Alstom v. komissio (2011) ECLI:EU:T:2011:69, k. 133 

sekä asia C-331/88 The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte FEDESA ym. (1990) 

ECLI:EU:C:1990:391, k. 42. 
320 Kerse – Khan 2012, k. 6-030. 
321 Frese 2014, s. 75 sekä asia C-397/03 P Archer Daniels Midland ja Archer Daniels Midland Ingredients v. 

komissio (2006) ECLI:EU:C:2006:328, k. 20–24, jossa todetaan muun muassa, että ”[y]hteisön kilpailusään-

töjen tehokas soveltaminen edellyttää kuitenkin sitä, että komissio voi milloin tahansa mukauttaa sakkojen 

tasoa tämän politiikan tarpeita vastaavaksi”. Samoin Blanco 2013, s. 483 viitaten esim. asiaan T-73/04 Car-

bone-Lorraine v. komissio (2008) ECLI:EU:T:2008:416, k. 92. Ks. myös KHO 2016:221, k. 1121. 
322 Yhdistetyt asiat C-189, C-202, C-205–208 ja C-213/02 P Dansk Rørindustri ym. vastaan komissio (2005) 

ECLI:EU:C:2005:408, k. 191–193. Ks. Kerse – Khan 2012, k. 6-031. 
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taannehtivuuskiellon periaatteen mukaan rankaista niiden suuntaviivojen mukaan, jotka oli-

vat voimassa rikkomuksen päättyessä.323 

Taannehtivuuskielto saattaa myös vaikuttaa ECN+-direktiivin implementointiin jäsenvalti-

oissa. Direktiivin implementointi saattaa johtaa korkeampiin sakkoihin niissä jäsenvalti-

oissa, joissa lainsäädännössä on aiemmin säädetty sakon enimmäismääräksi alle kymmenen 

prosenttia yrityksen edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta. Kansallisissa siirtymäsään-

nöksissä tulee huolehtia siitä, ettei direktiivin edellyttämien muutosten johdosta tapahtuva 

sakkotason nousu johda korkeampiin sakkoihin ennen direktiivin voimaantuloa toteutetusta 

kielletystä kilpailunrajoituksesta. Tehokkuusperiaate ei voi estää tämän sisältöistä kansal-

lista siirtymäsäännöstä. Mikäli direktiivi toisaalta välillisesti kannustaa kansallisia kilpailu-

viranomaisia uudistamaan sakkosuuntaviivojaan EU:n kilpailuoikeuden tehokkaan täytän-

töönpanon varmistamiseksi, taannehtivuuskielto ei estä uusien sakkosuuntaviivojen sovelta-

mista myös ennen niiden käyttöönottoa alkaneeseen ja käyttöönoton jälkeen jatkuvaan rik-

komukseen.324 

4.2.4 Lievemmän lain periaate 

Lievemmän lain periaatteen mukaan, jos uuden lain mukaan määräytyvä rangaistus olisi lie-

vempi kuin vanhan lain mukaan määräytyvä, uudet rangaistussäännöt soveltuvat takautu-

vasti vanhan lain voimassaoloaikana tapahtuneeseen rikkomukseen.325 Kyseessä on EU:n 

oikeusperiaate, joka perustuu jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen.326 

 

323 Frese 2014, s. 75. Vrt. Veenbrink 2019, s. 200–202. 
324 Hankalampi kysymys on, voiko jäsenvaltion kilpailuviranomainen vedota ECN+-direktiivin johdanto-osan 

47 kohdassa todetulla tavalla EUT:n ratkaisukäytäntöön arvioidessaan ennen direktiivin implementointia ta-

pahtuneen rikkomuksen kestoa ja vakavuutta, jos vetoamisen kohteena olevien seikkojen katsotaan nostavan 

sakon määrää. Vaikuttaisi siltä, että kysymys on jossain määrin oikeuslähdeopillinen: Lienee selvää, että Suo-

messa tällaisessa tilanteessa voidaan vedota EUT:n ratkaisukäytännössä todettuihin seikkoihin, joihin ei ole 

aiemmin ollut velvollisuutta vedota, mutta joihin on vedottu vapaaehtoisesti. Näin lienee ainakin silloin, jos 

KHO on vahvistanut seikat ja ne ovat saaneet heikosti velvoittavan oikeuslähteen aseman kansallisessa oi-

keudessamme. Toisaalta koska EUT:n käytännöstä ilmeneviin seikkoihin vetoaminen on ollut aina mahdol-

lista, vaikka siihen ei ole ollut velvollisuutta, voitaisiin katsoa, että tällaisiin seikkoihin voidaan vedota ennen 

implementointia tapahtuneen rikkomuksen osalta sallittuina oikeuslähteinä. Tällöin seikat esiintyisivät menet-

telyissä reaaliargumentteina tai oikeusvertailevina argumentteina. Tuomioistuin voisi siten ensin tulkita seik-

koja asia-argumentteina rikkomuksen ensimmäisen jakson osalta ennen kuin niistä direktiivin täytäntöönpanon 

jälkeen tulee auktoriteettiargumentteja toisen jakson osalta. Tuomioistuin voisi siten lopulta teoriassa päätyä 

tällaisen EUT:n ratkaisukäytännössä mainitun seikan vuoksi erilaisiin ratkaisuihin sakon määrään liittyen en-

nen ja jälkeen direktiivin implementoinnin. Ks. myös Määttä 2013, s. 265. 
325 Melander 2015, s. 162–163.  
326 Yhdistetyt asiat C-387, C-391 ja C-403/02, Berlusconi ym. (2005) ECLI:EU:C:2005:270, k. 68. 
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Lievemmän lain periaate johdetaan suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteista ja se on lega-

liteettiperiaatteesta johdettavan taannehtivuuskiellon vastakohtaperiaate.327 

Vaikka yrityksiä ei voida taannehtivuuskiellon mukaan rankaista ankarammin kuin mitä ne 

voivat rikkomushetkellä ennakoida, niiden pitää voida saada hyötyä uudesta lievempään ran-

gaistukseen johtavasta normistosta.328 Lievemmän lain periaatteen taustalla on ajatus siitä, 

että uusi rangaistussääntely heijastaa rangaistusta muuttaneen lainsäätäjän uudistettua ar-

viota siitä, millainen rangaistus on oikeassa suhteessa teon vakavuuteen.329 Näin ollen Fre-

sen mukaan periaatteen tulisi ulottua myös kilpailuviranomaisen antamiin uusiin suuntavii-

voihin.330 Jos viranomainen on tuoreeltaan arvioinut tietyllä tavalla menettelevien yritysten 

ansaitsevan lievemmän rangaistuksen teostaan ja antanut arvionsa perusteella uudet suunta-

viivat, viranomaisella ei pitäisi olla syytä soveltaa vanhoja ankarampia suuntaviivojaan enää 

uuden oikeasuhtaisuusarvionsa jälkeen. 

EU:n oikeusperiaatteena lievemmän lain periaate soveltuu myös hajautetussa täytäntöönpa-

nojärjestelmässä.331 Tehokkuusperiaate ei myöskään estä lievemmän lain periaatteen sovel-

tamista.332 Jos esimerkiksi ECN+-direktiivi implementoitaisiin jäsenvaltiossa väärin, ja uusi 

lainsäädäntö ei mahdollistaisi varoittavien sakkojen määräämistä, jäsenvaltion kilpailuviran-

omainen ei voisi yksittäistapauksessa määrätä varoittavia sakkoja pelkästään EU:n kilpailu-

oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Näin olisi, vaikka varoittavien sakko-

jen määrääminen olisi ollut mahdollista teon aikana voimassaolleen ankaramman lainsää-

dännön puitteissa. 

 

327 Ks. esim. asia C-17/10 Toshiba Corporation e.a (2012) ECLI:EU:C:2012:72, k. 64, jossa periaatteesta käy-

tetään jäykähköä nimitystä ”lievemmän rangaistuksen taannehtivan soveltamisen periaate”. Ks. myös Frese 

2014, s. 81, jossa kirjoittaja viittaa julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen asiassa C-17/10 Toshiba Corporation 

e.a (2011) ECLI:EU:C:2011:552, k. 60. On katsottu, että myös lievemmän lain periaate johtuu itseasiassa le-

galiteettiperiaatteesta. Wils 2011, s. 18. Taannehtivuuskielto ja lievemmän lain periaate ovat läheisessä yhtey-

dessä toisiinsa ja siksi niitä käsitellään jäljempänä kansallisen oikeuden osalta yhdessä. 
328 Frese 2014, s. 81. 
329 Asia C-420/06 Jager (2008) ECLI:EU:C:2008:152, k. 70 sekä julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-

17/10 Toshiba Corporation e.a (2011) ECLI:EU:C:2011:552, k. 60. 
330 Frese 2014, s. 82. 
331 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-17/10 Toshiba Corporation e.a (2011) ECLI:EU:C:2011:552, 

k. 57. 
332 Frese 2014, s. 82. 
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4.2.5 Yhdenvertaisen kohtelun periaate 

Yhdenvertaisen kohtelun periaate on EU:n oikeusperiaate, jonka perustana on jäsenvaltioi-

den yhteinen valtiosääntöperinne ja joka on kirjattu EU:n perusoikeuskirjan 20 artiklaan.333 

Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaan ”toisiinsa rinnastettavissa olevia tapauksia ei 

saa kohdella eri tavalla eikä erilaisia tapauksia samalla tavalla, ellei tällainen kohtelu ole 

objektiivisesti perusteltua”.334 Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovelletaan SEUT 101 ja 

102 artiklassa kielletyistä kilpailunrajoituksista määrättäviin sakkoihin siten, että jokaisen 

sakon määräytymiseen vaikuttavan seikan kohtelua tulee lähtökohtaisesti vertailla kaikkiin 

relevantteihin vertailukohtiin. Siksi esimerkiksi rikkomuksen laatua, markkinoita ja yritys-

ten toimintaa rikkomuksen aikana ja sen jälkeen tulisi vertailla tietyn asian eri osapuolten 

välillä ja toisaalta myös eri asioiden eri osapuolten välillä.335 Esimerkiksi EUYT on todennut 

komission rikkoneen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta valitessaan samassa ratkaisussa 

sakkojen perusteena käytetyn liikevaihdon osalta eri vuodet eri yrityksille. Komissio ei ollut 

perustellut objektiivisesti toisiinsa rinnastettavien tapausten erilaista kohtelua.336 

Komissiolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa huomioon yritysten välisiä eroja kaikissa 

sakkojen laskennan vaiheissa, kunhan lopputulos on yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

mukainen.337 Yhdenvertaisen kohtelun periaate ei muutoinkaan vaadi täydellistä yhdenver-

taisuutta, vaan erojen tulee olla oikeasuhtaisia erilaisten tilanteiden välillä.338 EUYT onkin 

hyväksynyt yhdenvertaisiksi komission määräämät sakot, jotka perustuvat rangaistavien te-

kojen ja niistä seuraavien sakkojen kategorisoimiseen tiettyihin vakavuusluokkiin.339 Jaon 

 

333 Asia C-283/83 Racke v. Hauptzollamt Mainz (1984) ECLI:EU:C:1984:344, k. 11 sekä VerLoren van 

Themaat – Reuder 2018, s. 759. 
334 Ks. esim. asia T-236/01 Tokai Carbon v. komissio (2004) ECLI:EU:T:2004:118, k. 219 sekä asia C-637/13 

P Laufen Austria v. komissio (2017) EU:C:2017:51, k. 69. 
335 Frese 2014, s. 89–90. 
336 Asia T-113/07 Toshiba v. komissio (2011) ECLI:EU:T:2011:343, k. 280–294. Toisaalta yritys ei myöskään 

omasta vaatimuksestaan voi saada komissiota ottamaan huomioon sakkojen laskennan pohjana jonkun muun 

vuoden liikevaihtoa kuin sen, joka on otettu kaikille muillekin yrityksille. Poikkeus tähän voidaan tehdä, jos 

on erityisiä syitä. Erityinen syy voi olla se, että yrityksen tietyn vuoden liikevaihto ei heijasta yrityksen todel-

lista kokoa ja taloudellista voimaa tai sen tekemän rikkomuksen laajuutta. Asia T-53/06 UPM-Kymmene v. 

komissio (2012) ECLI:EU:T:2012:101, k. 88. 
337 Asia C-636/13 P Roca Sanitario v. komissio (2017) ECLI:EU:C:2017:56, k. 59–72, asia C-604/13 P Aloys 

F. Dornbracht v. komissio (2017) ECLI:EU:C:2017:45, k. 68 ja 75–76 sekä Andreangeli 2017, s. 535–536. 
338 Sakkojen suuruutta määriteltäessä ei tulekaan pyrkiä niin sanottuun millimetrinoikeudenmukaisuuteen, sillä 

tarkan selvityksen rajakustannukset ovat useimmiten saavutettavissa olevaa rajahyötyä suuremmat. Määttä 

2011a, s. 171–172. Suhteellisuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate esiintyvät usein yhdessä. Simons-

son 2010, s. 315. Wils kutsuu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sakkojen suhteellisuustestin relatiiviseksi 

osioksi. Wils 2006, s. 29.  
339 Ks. esim. asia T-236/01 Tokai Carbon v. komissio (2004) ECLI:EU:T:2004:118, erit. k. 218. Ks. edellä 

Faure 2010, s. 264–265 lähteineen sakkojen varoittavuuteen liittyen. 
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luokkiin tulee olla yhtenäinen ja objektiivisesti perusteltu.340 Sakkojen oikeasuhtaisuuden 

vaatimus vaikuttaisi EUYT:n arvioinnissa sakkojen absoluuttista yhdenvertaisuutta vahvem-

malta periaatteelta.341 

Suhteellisuusnäkökohdat sallivat yhdenvertaisen kohtelun periaatteen joustavan tulkinnan 

yhden asian sisällä. Toisaalta komission aiemman sakotuskäytännön ei voida katsoa tarjoa-

van suoraa vertailukohtaa tuleville ratkaisuille. Aiemmat ratkaisut voivat tarjota ainoastaan 

indision siitä, mikä on aikaisempiin ratkaisuihin nähden yhdenvertaista kohtelua, sillä on 

hyvin epätodennäköistä, että kahden eri asian tosiseikat olisivat koskaan täysin identtisiä 

keskenään.342 Komissio voi vieläpä milloin tahansa nostaa sakkotasoa, ja jopa eri laskenta-

metodin soveltamista samanaikaisiin rikkomuksiin ratkaisujen eri päivämäärien vuoksi ei 

ole katsottu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaiseksi.343 Tehokkuusperiaate vaatii ta-

pauskohtaisia varoittavia sakkoja, ja siksi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovelletaan 

eri asioiden välillä hyvin joustavasti ja ainoastaan hyvin selvissä tapauksissa. 

EUT:n ratkaisukäytännön perusteella on selvää, ettei yritys voi välttää sakkoa vetoamalla 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen suhteessa toiseen yritykseen, joka ei ole menettelyn 

osapuolena eikä siten myöskään rangaistavana.344 EUYT:n mukaan ”yhdenvertaisen kohte-

lun periaatteen noudattaminen on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen noudattamisen 

kanssa, mikä merkitsee sitä, että kukaan ei voi vedota omaksi edukseen toisen hyväksi teh-

tyyn lainvastaisuuteen”.345 Myös laillisuusperiaate nousee yhdenvertaisen kohtelun periaa-

tetta vahvemmaksi periaatteeksi tässä kontekstissa.346 

Jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten tulee huomioida EU-oikeuden mukainen yhdenvertai-

sen kohtelun periaate niiden soveltaessa EU:n kilpailuoikeutta. Periaate rajoittaa kansallista 

 

340 Asia T-26/02 Daiichi Pharmaceutical v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:75, k. 85. 
341 Ks. asia T-303/02 Westfalen Gassen Nederland v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:374, k. 174.  
342 Frese 2014, s. 91. Ks. myös asia T-73/04 Carbone-Lorraine v. komissio (2008) ECLI:EU:T:2008:416, k. 

92. 
343 Yhdistetyt asiat C-100–103/80 Musique Diffusion française v. komissio (1983) ECLI:EU:C:1983:158 sekä 

asia C-397/03 P Archer Daniels Midland ja Archer Daniels Midland Ingredients v. komissio (2006) E-

CLI:EU:C:2006:328, k. 28–32. 
344 Yhdistetyt asiat C-89, C-104, C-114, C-116, C-117, C-125–129/85 Ahlström Osakeyhtiö ym. v. komissio 

(1993) ECLI:EU:C:1993:120, k. 197. Ks. myös yhdistetyt asiat C-32, C-36–82/78 BMW Belgium ym. v. ko-

missio (1979) ECLI:EU:C:1979:191, k. 52–53, jossa voitiin määrätä sakkoja yritykselle, vaikka aiemmissa 

samanlaisissa tapauksissa ei ollut määrätty sakkoja. 
345 Asia T-120/04 Peróxidos Orgánicos v. komissio (2006) ECLI:EU:T:2006:350, k. 77. Kursiivi tässä. Frese 

kyseenalaistaa perustellusti ratkaisun sanamuodon, joka implikoi, että sakkovastuun välttäminen olisi lainvas-

taista. Ks. Frese 2014, s. 92. 
346 Frese 2014, s. 92. Ks. laillisuusperiaatteesta tässä kontekstissa Raitio – Tuominen 2020, s. 302–304. Lail-

lisuusperiaatteella tarkoitetaan usein myös legaliteettiperiaatetta.  
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sanktioautonomiaa, joskin periaate on edellä kuvatulla tavalla joustava ja funktionaalinen 

salliessaan muun muassa rikkomusten kategorisoinnin niiden vakavuuden perusteella. Peri-

aate ei myöskään estä jäsenvaltioiden viranomaisia nostamasta sakkotasoaan tai velvoita 

vertailemaan laajasti eri aikoina annettuja ratkaisuja toisiinsa. EU:n kilpailuoikeuden rikko-

misesta määrättyjen sakkojen täydellinen harmonisoiminen voisi johtaa yhdenvertaisen koh-

telun periaatteen vuoksi siihen, että kilpailuviranomaisten tulisi entistä enemmän kohdella 

sakon määräytymiseen vaikuttavia seikkoja yhdenvertaisesti läpi unionin. Kansallisten kil-

pailuviranomaisten tulisi huomioida muiden jäsenvaltioiden samankaltaisen tapaukset vä-

hintään indisioina siitä, miten kutakin tarkasteltavaa seikkaa tulisi kohdella kansallisesti.347  

4.3 Vastaavista periaatteista suomalaisessa ratkaisukäytännössä 

4.3.1 Aluksi 

Kuten edellä on todettu, kansalliset kilpailuviranomaiset eivät ole sakkoja määrätessään vel-

vollisia replikoimaan komission toimintaa. Kansallisesta prosessiautonomiasta johtuu, että 

menettelysäännöt määräytyvät kansallisen lain mukaan. EU:n kilpailuoikeuden tehokas ja 

yhdenmukainen täytäntöönpano kuitenkin edellyttää kilpailuviranomaisia käyttämään sak-

koja aktiivisesti sekä määräämään tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia sakkoja, jottei 

EU:n kilpailuoikeuden täysi tehokkuus vaarannu. Lisäksi edellä on havaittu, että jäsenvalti-

oiden kilpailuviranomaisten sakkoharkintaa rajoittavat EU:n oikeusperiaatteet. Periaatteet 

vaativat usein punnintaa suhteessa tehokkuusperiaatteeseen. Kilpailuviranomainen on EU:n 

kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden vuoksi houkuteltu toimimaan kilpailuoikeudellisia 

päämääriä edistäen, mutta tehokkuuden lisäksi myös muut EU:n intressit tulee huomioida 

EU:n kilpailuoikeuden hajautetussa täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa. 

Seuraavassa tarkastellaan kansallista ratkaisukäytäntöä, joka ilmentää punnintatilanteita eri-

tyisesti kansallisen kilpailuoikeuden ja sisällöltään edellä kuvattuja EU:n oikeusperiaatteita 

vastaavien kansallisten oikeuksien välillä. Suurin osa kansallisista ratkaisuista ei koske EU:n 

kilpailuoikeuden soveltamista mutta havainnollistaa vastaavia tehokkuusperiaatteen 

 

347 Malinauskaite huomauttaa, että riippumatta siitä onko prosessisääntöjä harmonisoitu ja mikä unionin kil-

pailuviranomainen tapausta käsittelee, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan perustavaa laatua olevat 

oikeusturvaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät säännöt tulee ottaa huomioon. Oikeudenmu-

kaiseen oikeudenkäyntiin sisältyy muun muassa oikeutettujen odotusten suojan periaate, jonka mukaan syy-

töksiä vastaan puolustautuva yritys saa presumoida oikeuskäytännön olevan johdonmukaista riippumatta siitä, 

mikä viranomainen käsittelee asian. Malinauskaite 2019, s. 107–108, jossa viitataan ratkaisuihin Sainte-Marie 

v. Ranska (16.12.1992) hakemus n:ro 12981/87 sekä Jussila v. Suomi (23.11.2006) hakemus n:ro 73053/01. 
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yhteydessä esiintyviä punnintatilanteita suhteessa muihin intresseihin. Tuomioistuinten tu-

lee EU:n kilpailuoikeutta soveltaessaan punnita EU:n oikeusperiaatteita EU-oikeuden mu-

kaisesti, jolloin liian alhainen ja kenties myös liian korkea muille intresseille annettu suoja 

suhteessa kilpailuoikeuden tehokkuuteen saattaa olla EU-oikeuden vastaista. Siksi on tar-

peen tarkastella, vastaako kansallinen punnintakäytäntö EU-oikeudessa tehtyä punnintaa. 

4.3.2 Oikeusvarmuuden periaate ja legaliteettiperiaate 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan legaliteettiperiaate edellyttää, että rangaistukseen 

johtavan menettelyn tunnusmerkistö on riittävän selvästi määritelty ja yrityksen on mahdol-

lista ymmärtää menettelyn moitittavuus. Myös varoittavan vaikutuksen aikaansaaminen 

edellyttää, että yritys ymmärtää teon moitittavuuden. Yritysten toimintaa on arvioitava teko-

hetkellä tiedossa olleiden seikkojen ja velvoittaneiden normien valossa.348 

Kilpailuneuvoston ratkaistavana olleessa tapauksessa KKV sai uudistaa seuraamusmak-

suesityksensä ennen palautetun asian uutta käsittelyä, ja se sai jopa korjata esityksensä puut-

teita myöhemmissä kirjelmissään.349 Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin myöhemmin kat-

sonut, ettei seuraamusmaksua voida määrätä, jos KKV on luopunut seuraamusmaksuesityk-

sestään ennen alemman asteen ratkaisua palautetussa asiassa.350 Seuraamusmaksuja määrää-

vät lainkäyttöelimet ovat seuraamusmaksuharkinnassaan sidottuja muodollisen seuraamus-

maksuesityksen voimassaoloon ja muihin laissa säädettyihin rajoituksiin, mutta eivät KKV:n 

seuraamusmaksuesityksessä esitettyyn seuraamusmaksun määrään. Näin ollen tuomioistui-

met voivat määrätä esitettyä matalamman seuraamusmaksun, mutta toisaalta myöskin kor-

keamman seuraamusmaksun rikkomatta reformatio in peius -kieltoa.351 

Korkein hallinto-oikeus on katsonut, ettei jäsenmaksujen huomioiminen yritysten yhteenliit-

tymän kilpailulainsäädännön mukaisena liikevaihtona ole Euroopan ihmisoikeussopimuk-

sen eikä -tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisen legaliteetti- tai ennalta-arvattavuuden 

periaatteen vastaista. KHO totesi seuraamusmaksun enimmäismäärässä huomioonotettaviin 

talouslukuihin liittyen, että seuraamusmaksujen varoittava vaikutus tulee taata ja että kan-

sallisella kilpailulainsäädännön muutoksella on tavoiteltu korkeampaa 

 

348 KHO 1429/2012 (31.5.2012) d:no 797, 939, 942, 947, 952 ja 953/2/09, s. 122, kilpailuneuvosto, Finnpap-

markkinointiyhdistys ym. (6.6.1997) d:no 21/359/95, s. 87–88 sekä kilpailuneuvosto, Neste Oy (24.10.1996) 

d:no 16/359/93, s. 26. 
349 Kilpailuneuvosto, Neste Oy (24.10.1996) d:no 16/359/93, s. 22–24.  
350 KHO 91/2006 (20.1.2006) d:no 1226/2/03, s. 9. 
351 KHO 1998:65, s. 271–272 ja 280–281. 
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seuraamusmaksutasoa.352 Markkinaoikeus oli jo aiemmin katsonut arvioidessaan, minkä 

vuoden liikevaihto voidaan ottaa seuraamusmaksun laskennan pohjaksi, että huomioon voi-

daan ottaa myös muun kuin laissa säädetyn vuoden liikevaihto. Asiassa etsittiin liikevaihdon 

osalta yrityksen tilannetta parhaiten kuvaavaa ja siten varoittavuuden varmistavaa vertailu-

kohtavuotta. Punninnassa haettiin mallia EU:n tuomioistuinten ratkaisukäytännöstä.353 Te-

hokkuusperiaate sai siis sekä KHO:n että markkinaoikeuden ratkaisuissa oikeusvarmuuden 

periaatetta suuremman merkityksen teleologisen laintulkinnan kautta. 

90-luvun loppupuolelta asti ratkaisukäytännössä on entistä selväsanaisemmin todettu, ettei 

tietämättömyys kilpailulain kielloista tai niihin liittyvästä oikeuskäytännöstä vähennä me-

nettelyn moitittavuutta.354, Yrityksen täytyy osata ennakoida riski tulevasta seuraamusmak-

susta, vaikka EU:n tai Suomen ratkaisukäytännössä ei olisi käsitelty jotain tiettyä toimia-

laa.355 Sen sijaan muu, kilpailulainsäädännön tulkintaa vaikeuttava lainsäädäntö on voitu ai-

nakin aiemmin huomioida seuraamusmaksua alentavana seikkana.356 

Yritysten yhteenliittymien kohdalla on kritisoitu sitä, etteivät samoihin aikoihin määrätyt 

seuraamusmaksut ole olleet linjassa keskenään.357 Seuraamusmaksujen suuruuden ennustet-

tavuuteen liittyen tuomioistuimet ovat kuitenkin todenneet, ettei aiempi seuraamusmaksuja 

koskeva oikeuskäytäntökään välttämättä muodosta oikeutettuja odotuksia tulevasta seuraa-

musmaksutasosta.358 Markkinaoikeus on myös EU:n tuomioistuinten oikeuskäytäntöön vii-

taten todennut, ettei kilpailuviranomainen ole sidottu aiempien seuraamusmaksuesitystensä 

eikä markkinaoikeus aiempien päätöstensä mukaiseen seuraamusmaksutasoon.359  

Voidaankin todeta, että kansallinen ratkaisukäytäntö vaikuttaa pääosin olevan hyvin linjassa 

EU:n tuomioistuinten käytännön kanssa. Sakkoihin liittyvä ennakoimattomuus ja niiden ta-

voitteiden huomioiminen saavat usein etusijan suhteessa stabiliteettia ja sanamuodon mu-

kaista tulkintaa puoltaviin, oikeusvarmuuden periaatteen ja legaliteettiperiaatteen sisältämiin 

 

352 KHO 1993/2013 (14.6.2013) d:no 277/2/10, s. 47–48.  
353 MAO 69/13 oikeuskäytäntöviittauksineen sekä MAO 58/10 oikeuskäytäntöviittauksineen. 
354 Ks. esim. kilpailuneuvosto, Elisa Communications Oyj (18.5.2001) d:no 150/690/1999, s. 103. Samalla 

päivämäärällä on annettu päätökset pääpiirteittäin samoihin oikeudellisiin perusteluihin nojaten myös kilpai-

luneuvosto, Turun Puhelin Oy (18.5.2001) d:no 14/690/1999 sekä kilpailuneuvosto, Salon Seudun Puhelin Oy 

(18.5.2001) d:no 15/690/1999. Vrt. esim. kilpailuneuvosto, Neste Oy (24.10.1996) d:no 16/359/93, s. 31–33. 
355 KHO 2016:221, k. 115. 
356 KHO 1999:21. Vrt. kuitenkin KHO 2019:98, k. 1497. 
357 KHO 1993/2013 (14.6.2013) d:no 277/2/10, s. 34–35. 
358 KHO 2013:221, k. 1157, KHO 2009:83, k. 1178–1179 sekä MAO 594/11, k. 930. 
359 MAO 594/11, k. 930, jossa viitataan asiaan T-13/03 Nintendo ja Nintendo of Europe v. komissio (2009) 

ECLI:EU:T:2009:131, k. 76 oikeuskäytäntöviittauksineen. Ks. myös KHO 2013:221, k. 1156. 
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seikkoihin. Toisaalta korkein hallinto-oikeus on EU:n tuomioistuinten oikeuskäytäntöön ve-

doten vaatinut markkinaoikeudelta, että se ilmaisee unionin kilpailuoikeutta soveltaessaan 

päätöksessään, miten se on käyttänyt EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti täyttä 

harkintavaltaansa. Markkinaoikeuden tullee tutkia kaikki relevantit oikeudelliset seikat ja 

tosiseikat sen varmistamiseksi, että seuraamusmaksun määrä on asianmukainen suhteessa 

rikkomuksen vakavuuteen. Markkinaoikeuden päätöksestä tulisi voida päätellä, onko se an-

tanut harkinnassaan merkitystä erityis- ja yleisestävyydelle ja onko se arvioinut rikkomuksen 

laatua, laajuutta, moitittavuutta ja kestoa kunkin yrityksen kannalta erikseen.360 Koheren-

teilla perusteluilla parannetaan aineellista oikeusvarmuutta eli ratkaisujen hyväksyttävyyttä. 

4.3.3 Taannehtivuuskielto ja lievemmän lain periaate 

Taannehtivuuskiellon vuoksi on perusteltua säätää tietty siirtymäaika, kun lainsäädäntöä 

muutetaan ankarammaksi. Kilpailuneuvoston ratkaisussa katsottiin, että yrityksen oli tullut 

huolehtia, että sen toiminta oli siirtymäajan jälkeen uuden lain velvoitteiden mukaista. Yri-

tykselle voitiin määrätä seuraamusmaksu, koska se ei ollut muuttanut toimintaansa lainmu-

kaiseksi.361  

Yritykset ovat usein pyrkineet perustelemaan lainvastaista toimintaansa KKV:n hallintokäy-

tännön ennakoitavuutta ja tähän liittyvää luottamuksensuojaa korostavin perusteluin. Yri-

tykset eivät kuitenkaan voi luottaa siihen, että kilpailuviranomaisen puuttumattomuus tar-

koittaisi menettelyn olevan laillista.362 Toisaalta seuraamusmaksun määräämistä ei estä 

myöskään se, ettei KKV ole esittänyt seuraamusmaksua joissakin muissa samankaltaisissa 

asioissa.363 Ratkaisuissa on korostettu lisäksi sitä, että yritys vastaa itse toimintansa lainmu-

kaisuudesta, eikä KKV:n neuvonnalla ole vaikutusta mahdollisuuteen määrätä seuraamus-

maksu.364 Hallinnollisen käytännön muuttaminen ei ole taannehtivuuskiellon vastaista. 

Lievemmän lain periaatetta on sivuttu, kun uudessa, kielletyn menettelyn päättymisen jäl-

keen voimaan tullessa lainsäädännössä enimmäishintojen asettaminen oli tullut pääsääntöi-

sesti sallituksi. Markkinaoikeus jätti ottamatta seikan huomioon todeten, ettei tapauksen 

 

360 KHO 2019:98, k. 1476 ja 1477 oikeuskäytäntöviittauksineen. 
361 Kilpailuneuvosto, Finnpap-markkinointiyhdistys ym. (6.6.1997) d:no 21/359/95, s. 89. 
362 Kilpailuneuvosto, Finnpap-markkinointiyhdistys ym. (6.6.1997) d:no 21/359/95, s. 90.Voidaan myös to-

deta, ettei ole EU:n kilpailuoikeuden tehokkaan täytäntöönpanon vastaista, etteivät jäsenvaltion kilpailuviran-

omaiset puutu jok’ikiseen kilpailunrajoitukseen. Ks. Frese 2014, s. 99–100. 
363 MAO 315/10 sekä MAO 648/09. 
364 MAO 594/11, k. 927. 
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menettelyn tosiasiallinen luonne vastannut sallituksi tullutta menettelyä, eikä lievemmällä 

lailla ollut siksi merkitystä seuraamusmaksun määrään.365 Korkein hallinto-oikeus on myös 

katsonut, ettei ratkaisuhetkellä voimaantullut kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 

annettu laki (1077/2016) alentanut ennen lain voimaantuloa toteutetusta kilpailunrajoituk-

sesta määrättävää seuraamusmaksua.366 

Samoin lievemmän lain periaatteeseen liittyviä kysymyksiä tuli pohdittavaksi, kun sakkoa 

määrättiin sekä vanhan kaksiportaisen järjestelmän aikaisesta että nykyisen yksiportaisen 

järjestelmän aikaisesta menettelystä. Jos seuraamusmaksu määrättiin normaaliasteikon puit-

teissa vanhassa järjestelmässä, se sai olla yli kymmenen prosenttia yrityksen edellisen vuo-

den liikevaihdosta. Uudessa järjestelmässä seuraamusmaksun tulee aina olla alle kymmenen 

prosentin enimmäismäärän.367 Markkinaoikeus päätyi ratkaisuun, jossa seuraamusmaksun 

tuli myös vanhan lain ajalta pysyä uuden lievemmän lain asettamissa rajoissa.368 

Suomalainen ratkaisukäytäntö näyttää vastaavan pitkälti EU:n tuomioistuinten vastaavaa 

käytäntöä. Taannehtivuuskiellolla ja lievemmän lain periaatteella annetaan vähimmäissuo-

jaa takautuvia rangaistuksia ja ankarampia rangaistuksia vastaan, mutta periaatteiden tul-

kinta rajautuu tiukasti niiden ydinsoveltamisalueelle. Tehokkuusperiaate rajoittaa taannehti-

vuuskiellon ja lievemmän lain periaatteen laajentavaa tulkintaa. 

4.3.4 Yhdenvertaisen kohtelun periaate  

Kansallisessa ratkaisukäytännössä on joissakin tapauksissa määrätty yhtä suuria seuraamus-

maksuja erilaisissa tilanteissa oleville yrityksille.369 Tällaisten seuraamusmaksujen yhtey-

dessä ei ole erityisesti perusteltu sitä, miksi erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä on kohdeltu 

samalla tavalla.370 EU-oikeuden yhdenvertaisen kohtelun periaate nousi esiin korkeimman 

hallinto-oikeuden linja-autokartelliasiassa. Markkinaoikeus oli määrännyt kullekin 

 

365 MAO 648/09.  
366 KHO 2016:221, k. 1153. 
367 Ks. KHO 2009:83, k. 1161 sekä MAO 315/10. 
368 MAO 58/10. 
369 On kuitenkin myös ratkaisuja, joissa erilaisessa tilanteessa oleville yrityksille on määrätty erisuuruinen seu-

raamusmaksu. Ks. esim. KHO 182/2002, s. 5 ja edeltävä kilpailuneuvosto, Finntugs Oy ja Alfons Håkans Oy 

(29.6.2000) d:no 23/359/98, s. 2. 
370 Esim. KHO 3453/2003 (31.12.2003) d:no 3150 ja 3152/2/02 ja tätä edeltävä MAO 108 I 2, KHO 3179/2001 

(20.12.2001) d:no 3670, 3684 ja 3685/2/00, s. 11–12 sekä MAO 614/09. Voidaan huomauttaa, että jotkut rat-

kaisuista koskevat vanhan järjestelmän mukaiselta normaaliasteikolta määrättäviä seuraamusmaksuja. As-

teikolta määrättävien seuraamusmaksujen perustelut ovat olleet yleisellä tasolla suppeampia kuin asteikon yli 

menevien, liikevaihtoon perustuvien seuraamusmaksujen perustelut. 
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yritykselle yhtä suuren seuraamusmaksun niiden relevanteilta markkinoilta kertyneen liike-

vaihdon ja kokonaisliikevaihdon erilaisuudesta huolimatta. Seuraamusmaksut olivat siten 

taloudellisilta vaikutuksiltaan hyvin erilaisia eri yrityksille. Tapauksessa katsottiin, että yhtä 

suurten seuraamusmaksujen määrääminen erilaisissa tilanteissa oleville yrityksille oli yh-

denvertaisen kohtelun periaatteen vastaista.371 

Linja-autokartelliratkaisu oli korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös, jolla lienee 

vaikutusta myös tuleviin ratkaisuihin eri oikeusasteissa.372 Toisaalta myöskään tulevaisuu-

dessa ei tule pyrkiä täydelliseen yhdenvertaisuuteen, sillä liian tarkka ja resursseja vaativa 

vertailu yhden asian sisällä tai eri asioiden välillä estää seuraamusmaksujen tehokkaan mää-

räämisen. Pyrkimys täydelliseen yhdenvertaisuuteen tekisi seuraamusmaksujen määräämi-

sestä suhteettoman vaikeaa ja seuraamusmaksuista tulisi kenties liian ennustettavia. Yhden-

vertaisen kohtelun tuleekin olla suhteellista. 

Suhteellisuusnäkökohdat ovat vaikuttaneen jo aiemminkin siten, että samankaltaisia tilan-

teita on kohdeltu täydellisen yhdenvertaisuuden sijaan tarpeeksi yhdenvertaisesti. Esimerk-

kinä tällaisesta tarpeeksi yhdenvertaisesta kohtelusta voidaan mainita se, että markkinaoi-

keus on määrännyt kullekin yksittäiselle taksiautoilijalle samansuuruisen seuraamusmaksun 

tarjouskartelliin osallistumisesta. Markkinaoikeus ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä pitkälle me-

neviä selvityksiä kunkin autoilijan taloudellisesta tilanteesta.373 

4.3.5 Suhteellisuusperiaate 

Aiemmin tässä luvussa EU-oikeuskontekstissa käsiteltyjen periaatteiden lisäksi kansalli-

sessa kontekstissa on syytä tarkastella lopuksi myös suhteellisuusperiaatetta, joka käsiteltiin 

EU:n osalta alaluvussa 3.3.3. KHO:n mukaan kilpailulainsäädännössä liikevaihdon käsitettä 

on tulkittava kirjanpitolaista (1336/1997) poiketen, jotta seuraamusmaksuilla voi olla erityis- 

ja yleispreventiivisiä vaikutuksia esimerkiksi liikevaihdottomille aatteellisille yhdistyk-

sille.374 Samoin KHO:n mukaan kymmenen prosentin liikevaihtoon perustuvalla seuraamus-

maksun enimmäismäärällä ei ole ollut tarkoitus luoda asteikkoa, jonka sisällä seuraamus-

maksu määrätään, vaan ”[k]ilpailunrajoituslaissa määrätyn seuraamuksen enimmäismäärän 

 

371 KHO 2019:98, k. 1475 ja 1478 oikeuskäytäntöviittauksineen. 
372 Viimeisimmässä ratkaisussaan markkinaoikeus on viitannut yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. Ks. 

MAO 548/20, k. 209 
373 MAO 186 I 2.  Korkein hallinto-oikeus päätyi kumoamaan seuraamusmaksun taksiautoilijoiden osalta. 

KHO 2298/2004 (14.9.2004) d:no 325 ja 398/2/03.  
374 KHO 1993/2013 (14.6.2013) d:no 277/2/10, s. 47–48 oikeuskäytäntöviittauksineen. 
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tarkoituksena on estää se, ettei elinkeinonharjoittajille tai elinkeinonharjoittajien yhteenliit-

tymälle määrätä seuraamusmaksuja, joiden osalta on ennakoitavissa, etteivät maksuun vel-

voitetut pysty niitä maksamaan, kun otetaan huomioon velvoitettujen koko, joka ilmenee 

ainakin osittain niiden liikevaihdosta. Tällä liikevaihtoon perustuvalla enimmäismäärällä on 

siten erillinen, kilpailunrajoituksen laatuun, laajuuteen ja kestoaikaan nähden itsenäinen ta-

voite”.375 Päätöksissä on lisäksi huomioitu relevanteilta markkinoilta kertynyt liikevaihto.376 

Näiden oikeusohjeiden avulla KHO on käytännössä mahdollistanut sen, että kilpailurikko-

muksista voidaan määrätä tehokkaita ja varoittavia seuraamusmaksuja. Seuraamusmaksujen 

asianmukaisuus ja sopivuus suhteessa tiettyyn tavoitteeseen sekä niiden määrä suhteessa 

teon vakavuuteen tulee arvioitavaksi tapauskohtaisesti. 

Korkein hallinto-oikeus on todennut, että myös kilpailunrajoituksista määrättävien rangais-

tusluonteisten seuraamusten tulee olla perustuslain 21 §:n mukaan oikeasuhtaisia.377 Kan-

sallinen ja EU-oikeudellinen oikeasuhtaisuusarviointi näyttävät vastaavan toisiaan, sillä mo-

lemmissa arvioidaan rangaistuksen oikeasuhtaisuus sekä sen tavoitteiden että yksittäisen rik-

komukseen syyllistyneen yrityksen kannalta.378 Kansalliset lainkäyttöelimet ovatkin ottaneet 

huomioon seuraamusmaksuja määrittäessään samoja seikkoja kuin EUYT ottaa huomioon 

kaksiosaisessa suhteellisuustestissään. 

Seuraamusmaksun varoittavuus- ja neutraloimistavoitteet on huomioitu seuraamusmaksun 

määrän laskemisen taustalla.379 Esimerkiksi asfalttikartellia koskeneessa ratkaisussa tarkas-

teltiin kysymystä siitä, minkä vuoden liikevaihto tulisi ottaa huomioon seuraamusmaksun 

määrittämisessä. KHO perusteli ratkaisuaan sillä, ettei seuraamusmaksujen tulisi olla yliva-

roittavia.380 Seuraamusmaksujen tavoitteiden lisäksi seuraamusmaksuarvioinnissa on huo-

mioitu kunkin yrityksen osallisuus kilpailurikkomukseen. KHO on esimerkiksi asfalttikar-

telliratkaisussa eritellyt kunkin yrityksen osalta erikseen ainakin teon keston, laajuuden ja 

vakavuuden sekä yrityksen roolin markkinoilla ja kartellissa.381 Näyttääkin siltä, ettei kan-

sallisten lainkäyttöelinten tekemä seuraamusmaksujen suhteellisuusarviointi poikkea aina-

kaan merkittävästi EUYT:n vastaavasta arvioinnista. 

 

375 KHO 1993/2013 (14.6.2013) d:no 277/2/10, s. 46. 
376 Esim. MAO:648/09 sekä MAO 81/09. Ks. myös KHO 2019:98, k. 1355 oikeuskäytäntöviittauksineen. 
377 KHO 2016:221, k. 1125. 
378 Oikeusministeriö 2018, s. 39–41. 
379 Ks. esim. KHO 2019:98, k. 1345. 
380 KHO 2009:83, k. 1162–1167 oikeuskäytäntöviittauksineen. 
381 KHO 2009:83, k. 1202, 1217, 1240, 1262, 1280, 1306 ja 1321. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Miten EU-oikeus rajoittaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten 

sakkopäätöksiä niiden määrätessä rangaistuksia SEUT 101 ja 102 artikloiden 

vastaisista kielletyistä kilpailunrajoituksista? 

Komissio valvoo SEUT 101 ja 102 artiklan noudattamista. Sakko on ainoa rangaistus, jonka 

se voi määrätä kieltosäännösten rikkomisesta. Sakot toteuttavat kilpailuoikeuden täytäntöön-

panojärjestelmässä sekä lainvastaisen toiminnan jälkeistä tilannetta oikaisevaa että ennalta-

ehkäisevää tehtävää. Niillä rankaistaan menneestä rikkomuksesta ja toisaalta pyritään estä-

mään tulevat kielletyt menettelyt. Sakon tulisi aina ylittää rikkomuksen kautta saatu hyöty 

ja toisaalta varmistaa täytäntöönpanojärjestelmän ennaltaehkäisevyys yhdessä muiden oi-

keudellisten ja ei-oikeudellisten seuraamusten kanssa. Komission toimivaltaa kilpailuoikeu-

den valvojana sekä sakkoihin liittyvät reunaehdot määritetään SEUT:ssa ja täytäntöönpano-

asetuksessa. Lisäksi komissio on antanut omaa laajaa harkintavaltaansa sitovat sakkosuun-

taviivat, joissa se tarkentaa sakkojen laskennassa käyttämäänsä metodia. 

Täytäntöönpanoasetuksella luotiin EU:n kilpailuoikeuden hajautettu täytäntöönpanojärjes-

telmä. Kansalliset kilpailuviranomaiset alkoivat asetuksen myötä tosiasiallisesti soveltaa 

SEUT:n aineellisia kilpailusääntöjä. Aineellisoikeudellisen yhtenäistämisen ohella menette-

lysääntöjä ei kuitenkaan yhtenäistetty, minkä seurauksena täytäntöönpanoasetuksella luotiin 

jännite EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanojärjestelmään: samojen aineellisten sääntöjen 

rikkominen saattaa menettelysääntöjen eroavaisuuksien vuoksi johtaa erilaisiin lopputulok-

siin eri kilpailuviranomaisten prosesseissa. Menettelysäännöiksi katsotaan muun muassa 

rangaistussäännöt, ja esimerkiksi sakkojen määrässä saattaa olla suuria eroja toimivaltaisesta 

kilpailuviranomaisesta riippuen. Sakkoja ja muita menettelysääntöjä on pyritty yhdenmu-

kaistamaan ECN+-direktiivillä. 

Kansallisen prosessiautonomian vuoksi jäsenvaltiot saavat kuitenkin lähtökohtaisesti määri-

tellä omat menettelysääntönsä, jollei EU-oikeudesta johdu muuta. Prosessiautonomiaa tode-

taan usein rajoitettavan yleisen tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteen kautta. EU:n kilpailuoi-

keutta täytäntöönpaneville jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille on asetettu yleistä tehok-

kuusperiaatetta pidemmälle meneviä positiivisia velvollisuuksia. Niiden tulee soveltaa EU:n 

kilpailuoikeutta tehokkaasti ja yhdenmukaisesti yleisen edun mukaisesti. EU:n kilpailuoi-

keutta toteuttaessaan kansallisten kilpailuviranomaisten tuleekin varmistaa EU:n kilpailuoi-

keuden täysi tehokkuus. Täysi tehokkuus tarkoittaa käytännössä tiettyjen 
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vähimmäisvaatimusten täyttämistä ohittamalla kansallisia tehokkaan täytäntöönpanon es-

teitä ja olemalla vaarantamatta kilpailusääntöjen soveltamisen koherenssia unionissa. 

Sakoilla pyritään varmistamaan SEUT 101 ja 102 artiklan tehokas ja yhdenmukainen täy-

täntöönpano. Kilpailuviranomaisten tulee määrätä sakkoja aktiivisesti ja lisäksi valvoa nii-

den toteutumista muutoksenhakuprosesseissa kilpailuoikeuden täyden tehokkuuden varmis-

tamiseksi. EU-oikeuden rikkomisesta jäsenvaltioissa määrättävien rangaistusten tulee olla 

tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Tehokkuudella tarkoitetaan sakkojen yhteydessä 

sitä, että niillä voidaan päästä niiden ennaltaehkäisevään ja rankaisevaan tavoitteeseen. Oi-

keasuhtaisuuden puitteissa puolestaan tarkistetaan, että sakko on asianmukainen ja sopiva 

keino kilpailuoikeuden täytäntöönpanolle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi ja että sa-

kon määrä on oikeassa suhteessa teon vakavuuteen. Varoittavuudella taas tarkoitetaan sak-

kojen ennaltaehkäisevyyttä sekä yleisesti että yksittäistapauksessa. Yleispreventiivinen ta-

voite vaatii pelotevaikutusteorian mukaisesti riittävän korkeita sakkoja ja rankaisutodennä-

köisyyttä, kun taas erityispreventiivisen tavoitteen mukaan sakon määrässä tulee ottaa huo-

mioon yrityksen yksilöllinen tilanne. Tehokkuus-, oikeasuhtaisuus- ja varoittavuusvaatimus 

ovat yhteydessä toisiinsa, eivätkä sakot voi olla esimerkiksi tehokkaita ilman, että ne olisivat 

myös varoittavia ja oikeasuhtaisia. 

EU:n kilpailuoikeuden tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimuksen lisäksi 

kansallista prosessiautonomiaa rajoittavat EU:n oikeusperiaatteet, jotka hillitsevät tehok-

kuusperiaatetta. EU-oikeuden toteuttamisessa huomioitava vaatimus tehokkaasta ja yhden-

mukaisesta täytäntöönpanosta törmää tiettyihin perustavanlaatuisiin prosessuaalisiin peri-

aatteisiin. Näitä periaatteita joudutaan myös kansallisissa kilpailuviranomaisissa punnitse-

maan suhteessa EU:n kilpailuoikeuden tehokkuusperiaatteeseen, eikä tehokkuusperiaatteelle 

tai prosessuaalisille EU:n oikeusperiaatteille voida antaa EUT:n määrittämästä laajuudesta 

poikkeavaa laajuutta suhteessa toisiinsa. 

EU-oikeudessa tehokkuusperiaatetta on punnittu suhteessa esimerkiksi oikeusvarmuuden 

periaatteeseen, legaliteettiperiaatteeseen, taannehtivuuskieltoon, lievemmän lain periaattee-

seen sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. Myös kansallinen SEUT:n kieltosäännös-

ten rikkomisesta sakkoja määräävä kilpailuviranomainen joutuu sakkoharkinnassaan punnit-

semaan tehokkuusperiaatetta erityisesti näihin periaatteisiin. Suomalainen ratkaisukäytäntö 

vaikuttaa olevan varsin hyvin linjassa kyseisten oikeusperiaatteiden ja tehokkuusperiaatteen 
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punninnan sekä EUYT:n ratkaisukäytännön mukaisen sakkojen oikeasuhtaisuusarvioinnin 

kanssa. 

Näin ollen tässä tutkielmassa todetaan, että EU-oikeus rajoittaa jäsenvaltioiden kilpailuvi-

ranomaisten SEUT:n kieltosäännöksiä koskevia sakkopäätöksiä kolmella merkittävällä ta-

valla. Ensimmäinen tapa on sekundäärioikeudessa asetetut velvollisuudet. Toinen tapa on 

tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi asetetut velvollisuudet, ku-

ten velvollisuus määrätä tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia sakkoja. Tämä tapa vaikut-

taa kansallisiin seuraamusmaksupäätöksiin pistemäisesti ja kenties hieman yllättäenkin, sillä 

ei ole välttämättä kansallisella tasolla selvää, mitkä kansalliset säännöt ovat koko täytän-

töönpanojärjestelmän tehokkuuden ja koherenssin kannalta tarpeeksi merkityksellisiä. Kol-

mas tapa ovat EU:n oikeusperiaatteiden kautta ilmenevät EU:n muut keskeiset intressit, jotka 

vaativat punnintaa suhteessa tehokkuusperiaatteeseen. Punninnan tulisi olla tapauskohtaista 

ja jatkuvaa, kun otetaan huomioon kuinka perustavanlaatuiset periaatteet joutuvat jousta-

maan tehokkuusperiaatteen tieltä. 

5.2 Lopuksi 

Kansallisia seuraamusmaksuja reunustavien seinien tarkka osoittaminen on hankalaa, koska 

seinien harmonisoitujen, staattisempien osien lisäksi EU-oikeus pitää seinien tietyt punnin-

taa vaativat elementit jatkuvassa liikkeessä. Toisaalta EU-oikeus supistaa enemmän tilaa 

kansalliselta prosessiautonomialta joidenkin pistemäisten kysymysten osalta silloin, kun 

EU-oikeuden täysi tehokkuus vaatii sitä. EU-oikeuden rakentamien seinien lisäksi voidaan 

huomauttaa, että kansallinen lainsäätäjä ja lainkäyttöelimet ovat harmonisoineet menettely-

sääntöjä myös vapaaehtoisesti ja rajoittaneet siten itse omaa kansallista prosessiautonomi-

aansa. 

Voidaankin ajatella, että erityisesti vapaaehtoisen harmonisoinnin vuoksi EU-oikeus saa jat-

kuvasti suuremman roolin kansallisissa tuomioistuimissa myös menettelysääntöjen kuten 

seuraamusmaksuihin liittyvien säännösten osalta. Kansallisiin seuraamusmaksuihin liitty-

villä kilpailulakiin ehdotetuilla muutoksilla on tavoiteltu seuraamusmaksujen parempaa en-

nakoitavuutta. Tähän pyritään harmonisoimalla seuraamusmaksusääntely lähemmäs komis-

sion vastaavaa menettelyä. Erityisesti EU-oikeuden tehokkaan ja yhdenmukaisen täytän-

töönpanon näkökulmasta kehitys on toivottavaa, ja KKV:n työskentelyn voidaan odottaa te-

hostuvan, kun KKV voi ottaa entistä helpommin esimerkkiä komission käytännöistä. 
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Erityisen tärkeää on, että tulevissa kansallisissa seuraamusmaksuesityksissä ja -päätöksissä 

panostetaan yhä enemmän päätösten perustelemiseen. Parempien perusteluiden kautta voi-

daan parantaa oikeusvarmuuden periaatteen puitteissa huomioitavaa seuraamusmaksuratkai-

sujen ennustettavuutta ja toisaalta myös ratkaisujen hyväksyttävyyttä. Seuraamusmaksurat-

kaisujen hyväksyttävyys lisää järjestelmän legitimiteettiä. Paremmilla perusteluilla saatetaan 

edistää jopa seuraamusmaksujen varoittavuutta, kun ratkaisujen perusteluilla kommunikoi-

daan järjestelmän arvoja markkinatoimijoille. Seuraamusmaksujen yhteydessä tulisikin 

muistaa, että seuraamusmaksujen määrääminen ei ole järjestelmän tavoite vaan keino mui-

den tavoitteiden saavuttamiseen. Ennaltaehkäisevyyden tavoite toteutuu aiempaa paremmin, 

jos sakoilla luodun pelotteen lisäksi yrityksiä kannustetaan sisäistämään järjestelmän arvot 

ja toimimaan vapaaehtoisesti niiden mukaisesti. 


