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Tiivistelmä: 

Kartellit ovat kiellettyjä kilpailunrajoitustoimia. Kansainvälisillä kartelleilla on erityi-

sen voimallinen vaikutus. Suhtautuminen kartelleihin on muuttunut historiassa, ja ny-

kyisin asenne on vakiintuneesti kielteinen. Erilaisia ennalta ja jälkikäteen suoritettavia 

torjuntatoimia on otettu osaksi Euroopan unionin kilpailulainsäädäntöä. Tutkimuksessa 

on tarkasteltu kilpailulainsäädännön muutosta 2000-luvulla. Tutkimus kuvaa eri näkö-

kulmia erilaisiin torjuntatapoihin ja seuraamuksiin sekä näiden perusteluihin. Tarkas-

telun kohteena on se, millaista vaikuttavuutta torjuntatoimilla voidaan arvioida olevan. 

Tutkimuksessa on arvioitu sitä, onko seuraamuksilla tutkimukseen valittuihin yhtiöi-

hin, ja nimenomaan niiden omistajatahoon, selvästi näkyviä tai tuntuvia vaikutuksia. 

Tutkimuksesta voidaan havaita, että näiden yritysten osingonmaksuun kartelliseuraa-

muksilla ei ole ollut vaikutusta. Vaikuttavuuden osalta voidaan päätellä, että eri torjun-

tatoimet ovat oikeansuuntaisia, mutta niiden yksittäistä painoarvoa on vaikea päätellä 

lähdeaineistosta.  
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1 Johdanto 

1.1 Yleistä kilpailusta 

Markkinoiden toiminta ymmärretään tyypillisesti taloudellisena kilpailuna, jossa osapuo-

lina ovat ostajat ja myyjät. Markkinoista on haettu selitystekijää yhtäältä köyhyyteen, toi-

saalta niiden olemassaoloa perustellaan vaurauden mahdollistajana sekä vapauden läh-

teenä.1 Euroopan yhteismarkkinoiden luonti, ts. tavaroiden, palveluiden ja pääomien va-

paa liikkuvuus sekä sijoittautumisen vapaudet, nähtiin jatkuvan ja tasapainoisen kasvun 

mahdollistajana. Tämä tavoite on kirjattu perustamissopimukseen.2 Kilpailu on hyvin-

voinnin lähde.3 

Kilpailumekanismin huolehdittavaksi on tyypillisesti jätetty hyödykkeiden tuotantoon 

liittyvät kysymykset, kuten se, mitä tuotteita tuotetaan, kuinka paljon ja mihin hintaan. 

Vallitsevan käsityksen mukaan juuri vapaan ja toimivan kilpailun pitäisi johtaa edistyk-

seen ja hyvinvoinnin kasvuun.4 Kilpailua ylläpitää ihmisen luontainen pyrkimys parem-

paan. Taustalla vaikuttaa toisaalta myös niukkuus: kaikki kilpailun osalliset eivät voi saa-

vuttaa täysimääräisesti tavoitteitaan. Tapa, jolla taloudellinen kilpailu ymmärretään, on 

myös muuttunut ajan saatossa.5  

Markkinoilla on lisäksi erottamaton yhteys oikeusvaltioon6 ja demokratiaan. Vapaat 

markkinat edellyttävät tosiasiallista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa. Demokratian 

täytyy toimia. Samalla, toimivaa markkinataloutta tarvitaan turvaamaan mahdollisuus so-

siaaliseen nousuun. Näillä edellytyksillä myös oikeusvaltio toimii parhaimmillaan.7 

 

1 Kallioinen 2019, s. 13. 

2 Bishop, s. 1 ja SEU 3 artiklan 3 kohta. 

3 Pekkarinen, s. 112. 

4 Kuoppamäki 2012, s. 2. 

5 Kallioinen 2019, s. 9. 

6 Kekkonen 2009, s. 117-121. Oikeusvaltion keskeiset tunnusmerkit ovat valtiollisen vallan jakaminen, 

lakisidonnaisuus- eli legaliteettiperiaate, yhdenvertaisuuden periaate sekä kaikille kansalaisille kuuluvat 

kansalaisen perusoikeudet. 

7 Kekkonen 2019, s. 94 ja 103. 
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Euroopan unionin päätavoitteita ovat kuluttajia hyödyttävien sisämarkkinoiden toteutta-

minen ja kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden kehittäminen.8 Markkinoilla voi 

kuitenkin olla toimijoita, joiden tavoitteena tai heidän harjoittaman toiminnan seurauk-

sena mainitut tavoitteet voivat olla uhattuina. Markkinoiden turvaamisessa pyrkimys on 

turvata niin oikea markkinakäyttäytyminen kuin oikea markkinarakenne.9  

Markkinoilla on toimijoita, jotka eivät käyttäydy toivotusti. Kartellissa on kyse yritysten 

keskinäisestä käyttäytymisestä, jolla pyritään kiellettyyn kilpailunrajoitukseen.10 Kartel-

leja pidetään nykyisin kaikkein vakavimpina kilpailunrajoituksina 11. Kiellettyyn käyt-

täytymiseen pyritään puuttumaan ja kartellien muodostumista pyritään ennakollisesti es-

tämään. Euroopan unionin aikana suhtautuminen kartelleihin on ollut aina kielteistä. 

Muina torjunnan kohteina kilpailupolitiikassa ovat olleet määräävän markkina-aseman 

käyttö, kilpailunvastaiset sulautumat sekä valtioiden perusteettomasti myöntämät mono-

polioikeudet ja valtiontuet.12 

Kiellettyihin kilpailunrajoitustoimiin ryhtyneen yhteisön kotipaikka ei ole määräävä te-

kijä EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa. Tämän sijaan olennaista on se paikka, jossa kiel-

letyn toimen vaikutukset olivat havaittavissa.13 Kyse on ns. vaikutusperiaatteesta. Vaikka 

rajoituksesta olisi sovittu kolmannessa maassa, kilpailulakia voidaan siten soveltaa, jos 

rikkomus kohdistuu suomalaiseen asiakaspiiriin tai vastaava vaikutus ilmenee Suomen 

markkinoilla.14 

 

8 EC Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2010, s. 2. 

9 Kuoppamäki 2012, s. 1. 

10 Kanniainen 2002, s. 30. 

11 XXVIII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 26. 

12 XXIX Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 19. 

13 Gleiss, s. 41. 

14 Kuoppamäki 2018, s. 51. 
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Kansallisilla kilpailuviranomaisilla on edessään valinta sen suhteen, soveltavatko ne kan-

sallista lakia vai EU:n kilpailuoikeutta. Ne soveltavat myös EU:n kilpailuoikeutta, kun 

kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan EU:n jäsenmaiden väliseen kauppaan.15 

Yhdysvalloissa, oikeusistuinten katsantokanta kilpailuoikeuden tehtävästä on jakautunut. 

Yhtäältä, kilpailuoikeudella on katsottu olevan tehtävä pyrkimisessä tehokkuuteen, hyö-

dyttäen koko taloutta, ja sitä kautta edelleen myös kuluttajia. Toisaalta, sillä on katsottu 

olevan tehtävä suojella kuluttajia kuluttajien hyväksikäytöltä relevanteilla markkinoilla.16 

Uudemmassa kirjallisuudessa on alettu tarkastella yritysvastuullisuutta. Yksilöiden li-

säksi yhteisöillä katsotaan olevan moraali, käsitys oikeasta ja väärästä. Yritysten toimin-

nalla on samanaikaisesti toisistaan erottamaton taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristölli-

nen liitos.17 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja metodi 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu, miten kilpailulainsäädäntö on kartellien osalta kehittynyt 

Suomessa ja Euroopan unionissa. Tutkimus tarkastelee kartelleihin suhtautumisen muu-

toksia, ja näiden muutosten syitä. Lisäksi on tutkittu kartelleihin liittyviä seuraamus- ja 

valvontajärjestelmän tavoitteita ja muutoksia.  

Tutkimuksen kohteena oikeudella, yleisnimikkeenä, on useita eri tyyppisiä ilmiöitä. Koh-

teena voivat olla oikeussäännöt, oikeudelliset instituutiot, oikeuskäytäntö, oikeudellinen 

ajattelu ja oikeudelliset opit, lakimiesprofessio sekä oikeuskulttuuri.18 Tässä tutkimuk-

sessa käsitellyillä kilpailulainsäädännön muutoksilla on liittymiä väistämättä näihin kaik-

kiin. Tarkastelu on vähäisintä kahden viimeksi luetellun osalta. 

Tämä tutkimus pohjautuu seuraaville kysymyksille: 

1. Miten ja miksi Suomen kilpailulainsäädäntö ja EU:n kilpailulainsäädäntö on ke-

hittynyt kartellien osalta 2000-luvulla? 

 

15 Kuoppamäki 2018, s. 54 ja KilpL 3 §. 

16 Kirkwood, s. 29. 

17 Harmaala, jakso 1. 

18 Kekkonen 1999, s. 5-6. 
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2. Miten seuraamuksien, jotka kartellin osallisille on määrätty tai tuomittu, vaikut-

tavuutta on arvioitu 2000-luvulla? 

3. Voidaanko tutkimukseen valittujen yhtiöiden osalta seuraamusten vaikutusta ha-

vaita? 

Kilpailuoikeuden ”kova ydin” koostuu kartellikiellosta, määräävän markkina-aseman 

väärinkäytön kiellosta sekä yrityskauppavalvonnasta.19 Tämä tutkimus rajautuu kartelli-

kiellon osuuteen.  

Virallislähteinä on käytetty Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, sekä niihin liit-

tyviä esityöaineistoja. 

Tutkimuksessa taloudellisen tiedon esityksessä kohteena on ollut kilpailunrikkomukseen 

syyllistyneen  yhtiön emoyhtiö, tai silloin, kun konsernirakenteesta ei ole ollut kyse, itse 

yhtiö. Tällä on luonnollisesti olla se vaikutus, että kartellijärjestelyyn syyllistyneen tytär-

yhtiön merkittävyys kokonaisuus täytyy erikseen arvioida.20 Tähän tutkimukseen olen tä-

män emoyhtiönäkökulman kuitenkin halunnut yhtäältä valita siksi, että kartellin uusi-

mista emoyhtiön vaikutuspiirissä olisi nopeaa tutkia suoraan aineistotietokantaa hyödyn-

tämällä. Toisaalta syy on hyvin käytännönläheinen: emo- ja konserniyhtiön välistä talou-

denpitoa ei ole ollut mahdollista aineistotietokannan kautta havaita, muiden reittien ol-

lessa tutkimusekonomisesti mahdottomia.  

Tutkimukseen on valikoitu kartellipäätöksiä ja -tuomioita. Niihin liittyen on tarkasteltu 

niihin osallistuneiden yhtiöiden vuosikertomuksissaan julkistamia talouslukuja ja muuta 

saatavilla ollutta talousinformaatiota. Tutkimusekonomisesta syystä myöskään kaikkia 

eri yhtiöiden yksittäisiä kartelleja ei ole voitu käsitellä yksityiskohtaisesti.21 

 

19 Ojala, s. 15. 

20 Kartellirikkomukseen voi olla syyllistynyt vain yksi useista konsernin omistamista, kooltaan pienem-

mistä yhtiöistä. Tällöin kartellin myynti voi olla maltillinen osa koko konsernin myynnistä. Silloin määrätyt 

kartelliseuraamukset voivat olla yhtä lailla vaatimaton osa koko konsernin myynnistä. Etukäteisolettamaa 

siitä, että seuraamuksilla olisi vaikuttavuutta emoyhtiötasolla, ei siksi voi tehdä.   

21 Esimerkiksi koko emoyhtiön myynnistä kartelliaikana on saatavissa vaihtelevasti tietoa, jos kartelli on 

alkanut jo 1990-luvun puolella tai aiemmin. 
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Tutkimus rajautuu pörssiyhtiöihin, joiden osakkeen arvosta on saatavissa vaivattomasti 

historiatietoa. Käytännössä valtaosa tähän tutkimukseen saadusta kurssi- ja osinkodatasta 

rajautuu vuosituhannen vaihteeseen. Eräänlaisena rajatapauksena mukaan on valikoitunut 

yhtiöitä, joiden kartellit ovat alkaneet jo 1990-luvun puolella, mutta joiden päättyminen 

tai seuraamukset osuvat aikajanalla 2000 luvun alkuun. Tällainen yhtiö on ollut mm. Ke-

mira.  

Tutkimuksen lähdeaineiston keskiössä on ollut oikeuskirjallisuus, lainsäädäntö sekä hy-

vin oleellisesti John M. Connorin kokoama tietokanta yksityisistä kansainvälisistä kartel-

leista vuoteen 2019 asti. Kutsun tätä Connorin aineistoa myöhemmin lyhyemmin aineis-

totietokannaksi. Etenkin aineistotietokantaan pohjautuva tässä tutkimuksessa esitetty ti-

lastotieto seuraa vahvasti siten sitä tarkkuutta ja laatua, joka alkuperäisessä tietokannassa 

on22. Muutama yhtiö on poimittu aineistotietokannasta tarkempaa tarkastelua varten. Va-

lintaperusteena on ollut pääasiassa satunnaispoiminta, sekä sitä seurannut oikeustapaus- 

ja talousaineiston helppo saatavuus internetistä. Itse aineistotietokannan laatua ei ole tässä 

tutkimuksessa kyseenalaistettu: Kattava yritysten ja niiden talouslukujen läpikäynti, ai-

neistotietokannan tietojen päivittäminen tai korjaaminen ei ole tutkimusekonomisesti ol-

lut mahdollista.  

Aineistotietokanta sekä muu aineisto sisältävät käytännössä kokonaan länsimaiden kan-

sainvälisiä kartelleja koskevaa aineistoa. Esimerkiksi kehittyvät maat jäävät tästä tarkas-

telusta sivuun. Edelleen, koska aineistotietokanta perustuu vain löydettyihin kartelleihin, 

jäävät havaitsematta jääneiden kartellien ominaispiirteet tutkimuksen ulkopuolelle. Joh-

topäätökset ovat tällöin alttiita vinoumalle.23  

Tietoja yhdistettäessä on tarkkuustaso monin osin pelkistetty vuositasolle: esimerkiksi 

toinen Infineonin raportoiduista kartelleista kesti huhtikuusta 1999 kesäkuuhun 2002. 

 

22 Connor 2020. Tietokannan ylläpito on Connorin mukaan jatkuvaa työtä. Tätä tutkimusta koostettaessa 

on käynyt ilmi yksittäisiä aineistotietokannan virheellisiä kartellin alku- ja loppupäivämääriä. Myös kartel-

lien yksilöintiä varten käytetyssä kartellin nimessä on voinut esiintyä pientä eroavaisuutta eri tietoriveillä. 

Silloin kun näin on, yksittäinen kartelli näyttäytyy lukumääräisesti useampana. Kirjaustapa vaikuttaa ai-

neistotietokannassa harvinaiselta, ja siksi arvioin vaikutuksen päätelmiin vähäiseksi. Tutkimuksen yhtey-

dessä aineistotietokannan järjestelmällinen korjaaminen tai täydentäminen ei ole ollut mahdollista.  

23 Connor 2016, s. 8.  
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Tässä tutkimuksessa ajanjaksot on pyöristetty vuositasolle, ja tapahtumakuvaajat esite-

tään kyseisten vuosien aluissa. Talousluvut on haettu verkossa yleisesti saatavilla olevasta 

aineistosta. Niissä on pääsääntöisesti käytetty kuukausitasoista päätöskurssia, jolloin 

mahdollinen kuukaudensisäinen vaihtelu niin yhtiön osakkeen hinnassa, kuin pörssin, 

jossa yhtiö on listattuna, indeksissä. Kuvaajissa esitetyt vahingonkorvausmäärät on ke-

rätty vahingonkorvauksen määränneen viranomaisen tiedotteista.24 

Talouskuvaajat, osakkeen kurssi- ja osinkoluvut, on esitetty kuukausitason päätöskurssin 

mukaisina.  

Tutkimukseni on yhtäältä oikeushistoriallinen tutkimus. Oikeushistoriassa on Kekkosen 

mukaan olennaista oikeudellisen muutoksen analyysi ja erilaisten oikeuselämän ilmiöiden 

erittely historian eri vaiheissa.25 Muutoksen analyysissä ei kyse ole pelkästä oikeusnor-

mien muutoksia tarkastelevasta lakihistoriasta, vaan muutoksien taustasyyt ja vaikutus-

yhteydet tuodaan esiin.26 Toisin kutsuen, tutkimuksessa tuodaan esiin deskriptio eli muu-

toksen kuvaus ja rekonstruktio eli muutossyiden selittäminen. Muutossyiden selittäminen 

tuo mukaan kontekstuaalisuuden. Oikeudelliset muutokset eivät tapahdu itsestään ja niillä 

on aina yhteys ympäröivään maailmaan. 27 Oikeusjärjestystä muutetaan yhteiskunnan 

muutoksen myötä.28 

Oikeushistoriallisen tutkimuksen funktioita, tehtäviä, Kekkonen mainitsee viisi. Nykyi-

syyden juurien esiin tuonnissa on kyse siitä, että nykyisyyden ymmärtäminen edellyttää 

siihen johtaneiden kehityspolkujen ymmärrystä. Oikeudellisten ilmiöiden suhteellisuuden 

 

24 Aineistotietokannassa vahingonkorvauksen määrässä oli paikoin vaihtelua siitä, mitä esimerkiksi Euroo-

pan unionin virallisessa lehdessä oli julkaistu asian käsittelystä. Tulkintani on, että tietyn yhtiön rivitiedossa 

saattoi ilmetä koko kartelliasiassa kaikille yhtiöille määrätty sakko. Koska kattava aineistotietokannan tar-

kastus ei ole tässä tutkimuksessa ajallisesti mahdollista, olen siksi päätynyt käyttämään komission julkaisua 

vahingonkorvausmäärän osalta. 

25 Kekkonen 1997, s. 131. 

26 Kekkonen 1997, s. 136. On hyvä huomata, että muutosten tutkimisen lisäksi syntyy havaintoja ja seli-

tyksiä ilmiöiden muuttumattomuudesta. Tässä tutkimuksessa tämä näkökulma on esillä yleisen kartelleihin 

suhtautumisen osalta.  

27 Kekkonen 2009, s. 5 ja 13. 

28 Kyntäjä, s. 15. 
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hahmottamisessa kyse on siitä, että perusteeltaan samanlaiset tai -tapaiset yhteiskunnali-

set ja kulttuuriset olosuhteet tuottavat samanlaista oikeutta. Oikeushistoriallisen tutki-

muksen tulosten hyödyntämisestä taas on kyse, kun siinä tehtyjen havaintojen avulla tä-

män päivän tilannetta voidaan eritellä tai tulevaa jopa ennakoida. Kansallisten traumojen 

purkamisessa kipeät ja vaikeat, Suomen 1918 sisällissodan kaltaiset historian vaiheet, 

saadaan rehellisesti tutkittua, jolloin elpyminen voi alkaa ja rauhantilasta muodostua py-

syvä. Historiantutkimus myös rakentaa kansallista identiteettiä, viimeisimpinä aikoina 

eurooppalaista identiteettiä. Tällaisessa tietoisessa identiteetin rakentamisessa on tärkeää 

on olla sitoutumatta tieteellisen tutkimuksen ulkopuolisiin vaikuttimiin, kuten palvele-

maan tiettyä valtaryhmittymää. 29 Kartellien varhaisempien muotojen esittelyssä on tar-

koitus tuoda esiin ilmiön juuret. Kartellin esittely ilmiönä ja taloustieteen kehitys tässä 

yhteydessä esitetään varhaisemmasta ajankohdasta lähtien, 1800-luvun lopulta. Itse kar-

tellitapausten tarkastelu rajautuu 2000-luvulle, ja nimenomaan komission käsittelyssä ol-

leisiin ja aineistotietokannasta löytyviin kartellitapauksiin. Tässä tutkimuksessa ensim-

mäiset kolme historian tutkimuksen tehtävää lienevät eniten läsnä. 

Yritysten moraalin tarkastelun voi sijoittaa liiketoiminnan etiikan oppialaan.30 Yhdysval-

loissa vahva oikeuden ja talouden välistä vuorovaikutussuhdetta tutkiva law and econ-

mics -suuntaus on Suomessa vakiintunut oikeustaloustieteeksi.31 Yksi tämän alueen suun-

tauksista on oikeustaloushistoriallinen tutkimussuuntaus, joka on - Määtän kiteyttä-

mänä - oikeushistoriallista tutkimusta, jossa hyödynnetään taloustieteellistä argumentoin-

tia.32 

Oikeussosiologia puolestaan on ”tieteellistä toimintaa, jonka tarkoituksena on selvittä oi-

keudellisten ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäistä vuorovaikutusta”.33 Se 

 

29 Kekkonen 2009, s. 15-21. 

30 Harmaala, jakso 1.1. 

31 Määttä 1999, s. 9. 

32 Määttä 1999, s. 16. 

33 Kyntäjä, s. 9. 
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tutkii oikeudellisia käytäntöjä, doktriinia ja instituutioita sekä näihin liittyvän yhteiskun-

nallisen kontekstin välistä suhdetta. 34 Oikeussosiologiasta on myös käytetty nimitystä 

empiirinen oikeustiede, sekä tilastoihin perustuvan tutkimuksen osalta oikeustilasto-

tiede.35 Oikeussosiologiassa Parsons nostanut esiin neljä näkökulmaa, joista toimivaa oi-

keusjärjestelmää on arvioitava. Legitimaatio eli mikä oikeuttaa vallitsevat normit? Tul-

kinta eli millaisen muodon yleiset oikeussäännöt saavat yksittäistapausta tarkastellessa? 

Sanktiot eli mitä seuraamuksia, keihin ja millä tavoin on syytä soveltaa? Sekä toimivalta, 

millaisten olojen vallitessa ja kehin lakia sovelletaan?36 

Tutkimuskysymyksenä on, kärsiikö omistaja kartellin paljastuessa tai sen seuraamuksien 

myötä esimerkiksi omistuksensa arvostuksen aleneman, toisien sanoen osakkeen kurssin 

laskun kautta tai vaihtoehtoisesti, syntyykö osingonmaksussa vastaavissa ajankohdissa 

selkeää alenemaa tai katkoa. Tällä tutkimuskysymyksellä voi siten katsoa olevan oikeus-

taloushistorian, liiketoiminnan etiikan sekä oikeussosiologian ulottuvuus. 

Aineistotietokannan tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivisen tiedon hyödyntämistä. Vii-

tattu oikeuskirjallisuus sisältää runsaasti kvantitatiivisen tiedon analyysiä sekä analyysejä 

empiirisistä havainnoista.  

Seuraamuksien tarkastelu on tehty siten, että oikeuskirjallisuudesta on esitetty erilaiset 

seuraamuslajit. Päähuomio on määrätyissä sakoissa. Yksilöihin kohdistettuja seuraamuk-

sia on nostettu esiin vain seuraamuksia koskevan asteikon tai -lajin esittelytarkoituksessa. 

2 Historiallinen kehitys 

2.1 Kilpailuoikeuden varhainen muutos 

Kilpailuoikeuteen liittyvät ilmiöt, kuten monopoli ja kartelli, tunnetaan koko vaihdanta-

talouden ajalta. Roomasta Julius Caesarin ajalta on olemassa tiettävästi vanhin kartelleja 

 

34 Ervasti, s. 75. Ks. myös s. 68: Oikeussosiologian määritelmä on vaihdellut eri aikoina. Nykyään ei esi-

merkiksi enää katsota, että yhteiskuntaa ja oikeutta voitaisiin pitää toisistaan erillisinä ilmiöinä.  

35 Ervasti, s. 68. 

36 Kyntäjä, s. 54. 
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koskenut kilpailulaki. Varhaisempia kilpailuoikeudellista säädöksistä on viiteitä Babylo-

niasta ajalta n. 2100 eKr.37 Kilpailun määrä on vaihdellut aikakausittain. Mm. feodaa-

liajan Euroopassa talous oli vaihdantataloutta, jolloin kilpailua oli vähän. 38 

Merkantilistisella kaudella 1700-luvun loppupuolelle asti valtiot Euroopassa pyrkivät yli-

jäämäisiin kauppataseisiin. Valtiot suosivat privilegioin kotimaista tuotantoa ja vienti-

kauppaa. Talouden liberalisoituminen lähti Iso-Britanniasta 1800-luvulla, jolloin se ajoi 

kaupan vapauttamista ja tullien alentamista, joista jälkimmäisestä Iso-Britannian ja Rans-

kan välillä syntyi kahdenvälinen sopimus. Järjestely toistui muissa Euroopan maissa. 

Vuosisadan lopulle tultaessa Yhdysvalloissa ja Euroopassa alkoi 1873 taloudellinen 

lama. Uudenaikainen teollinen massatuotanto johti ylituotantoon ja hintakilpailuun tap-

piollisilla hinnoilla. Tuottajat pyrkivät hidastamaan tätä kehitystä ja varmistamaan tuo-

tantolaitostensa jatkuvuus tekemällä kartellisopimuksia. Horisontaalinen ja vertikaalinen 

integraatio johti trusteihin, teollisuusyritysten yhteenliittymiin, jotka hankkivat hyödyk-

keidensä osalta määräävän markkina-aseman niiden tuotannossa ja jakelussa. Tämä ke-

hitys alkoi tukahduttaa kilpailua, mikä johti lainsäädäntötoimiin. 39  

Myös Suomen historiassa lainsäätäjällä oli 1700-luvulla merkantilistinen pyrkimys kes-

kittää kaupankäynti ja käsityö kaupunkeihin, mutta se ei käytännössä toteutunut.40 Maa-

seudulla asuvien kauppa oli lainsäädännössä rajoitettu keskinäiseen vaihdantaan.41 Teol-

listuminen puolestaan vauhditti elintason kasvua 1800-luvun lopussa. Kauppiasammatin 

avaamisen, toisin sanoen poistuneiden privilegioiden myötä kaupankäynti maaseudun 

kanssa oli vilkastunut. Kauppiaiden määrän kasvu lisäsi kilpailua ja alensi hintatasoa.42 

 

37 Kuoppamäki 2018, s. 24 ja s. 25 kilpailunrajoituksesta keisari Zenon perustuslaki vuodelta 483 jKr: 

”Edelleen kiellettyjä ovat salaliitot ja sopimukset, joissa kielletyissä tapaamisissa sovitaan, että tavaroita ei 

myydä halvemmalla, kuin mitä yhteisesti on määritelty.” 

38 Ojala, s. 38. 

39 Kanniainen 2002, s. 24-25 

40 Kallioinen 2019, s. 48. Porvareille oli varattu erioikeutena, privilegiona, muun muassa kaupankäynti. 

Maaseudun asukkaiden vanhin ulkomaankaupan muoto, talonpoikaispurjehdus, oli vilkasta koko esiteolli-

sen ajan.   

41 Kallioinen 2019, s. XXX. 

42 Kallioinen 2019, s. 107. 
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Klassinen taloustiede vaikutti aina 1800-luvun lopulle asti. Tuolloin, taloustieteilijät nä-

kivät hyödykkeen arvon muotoutuvan suoraan tuotteen valmistuskustannusten mukaan. 

43  

Adam Smith kuvasi jo 1776 yrittäjien pyrkimyksen kilpailun rajoittamiseen ja markki-

noiden valvomiseen.44 Ensimmäinen moderni kilpailulaki säädettiin Yhdysvalloissa 

vuonna 1890 (Sherman Act), kieltäen kartellit ja markkinoiden monopolisoinnin, mitä 

seurasi vuonna 1914 Clayton Act, yrityskauppoja koskevat säädökset. Sherman Act oli 

erityislaisäädäntöä, jonka tavoitteena oli pienyritysten suojaaminen.45  

Ranskan vallankumouksesta lähtien, aina 1800-luvun viimeiselle neljännekselle, vallalla 

oli liberalistinen näkemys, jonka mukaan valtiollisten rajoitteiden vähentämisellä saatiin 

aikaan varallisuuden kasvua, edistystä ja tyytyväisyyttä. Yksittäisten valtiaiden oikeuden-

käytön tilalle syntyi saksalaisten liberaalien ajatus oikeusvaltiosta (Rechtstaat). Edellä 

mainitun puuttumisen suojan lisäksi osallistumisoikeudet poliittiseen päätöksentekoon 

laajenivat huomattavasti.46 Tässä kehityksessä liberaalit nostivat esille taloudellisen va-

pauden yhtenä vapauksista. Pyrkimyksenä oli lisätä yksityistä päätäntävaltaa, päästä irti 

valtion ja kiltojen talouden hallintaotteesta.47  

Kilpailuprosessin suojelu muotoutui lakiehdotukseksi jo 1890-luvun Itävallassa, ja miltei 

selvisi laiksi asti, mutta kaatui poliittisten tapahtumien seurauksena.48 Ensimmäinen Yh-

dysvaltojen kilpailulakia vastaava laki säädettiinkin Saksassa vasta vuonna 1923.49 Tätä 

 

43 Ricardo, s. 11-12 ja Weintraub. 

44 Kallioinen 2019, s. 115. Adam Smithiltä on peräisin tunnettu lainaus: ”Saman alan ammatinharjoittajat 

tapaavat harvoin edes huvin ja hauskanpidon merkeissä, mutta kun niin käy, keskustelu kääntyy vehkeilyksi 

kansaa kohtaan tai johonkin suunnitelmaan hintojen nostamiseksi.” 

45 Hovenkamp, s. 49. Itse termi kartelli, sai muotonsa vasta 1900-luvulla, ks. Fellman 2015, s. 18. Suomessa 

puolestaan kartelli-sanan käyttö sai kielteisen vivahteen sotien välisenä aikana. Niiden jäsenet etsivätkin 

käyttöönsä neutraalimpia ilmaisuja. Ks. Kallioinen, s. 126. 

46 Gerber, s. 16-18.  

47 Gerber, s. 19. 

48 Gerber, s. 6. 

49 Wikberg 2009, s. 19. 
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aiemmin, Saksassa kartellit olivat syntyneet taloudellisen taantuman myötä, ja niiden toi-

minta oli täysin laillista, jopa arvostettua50. Yhdysvaltojen ja Saksan varhainen kartelli-

lainsäädäntö pyrki torjumaan kartelleja etupäässä niiden kotimarkkinoilla, kun taas pie-

nempien maiden taloudessa huolena olivat vieraiden valtioiden toimijat.51 Suomessa kar-

tellit kasvoivat lukumäärältään vuosina 1875-1905 arviolta kahdeksasta 395:een. Suomen 

ja EU:n lainsäädäntöä on tarkasteltu jaksossa 4.3. 

Gary S. Becker artikkelissaan vuonna 1974 luonnehti 1800- ja 1900 -lukujen vaihdetta 

käännekohdaksi, jolloin länsivaltioiden lainsäädännön määrä voimakkaasti lisääntyi ja 

alettiin torjua laissez faire -ilmiötä. Artikkelissaan hän tutki rikoksen hintaa ja sitä, kuinka 

paljon resursseja on kannattavaa käyttää rikosten torjuntaan, ja mihin seuraamusten taso 

on syytä kiinnittää.52 Taloustieteessä, 1870- ja 1880-luvuilla tuotteiden arvoksi alettiin 

nähdä tuotteesta saatava hyöty. Siitä muodostettiin kysynnän ja tarjonnan teoria, aloittaen 

kauden, jonka yhdysvaltalainen Thorstein Veblen sittemmin nimesi uusklassiseksi talous-

tieteeksi.53 

Suomessa julkisuudessa ja tutkijoiden kesken kartellien ja monopolien, ja näiden haitto-

jen tarkastelu vilkastui 1920-luvun lopulla. Yhtäältä kartellit nähtiin jopa sivistyneenä 

kilpailun muotona, toisaalta maailmansotien välinen nopea kartelloituminen lisäsi kritiik-

kiä. Aikaa leimasi aate, että valtiovallan tulee puuttua mahdollisimman vähän yritysten 

 

50 Wils 2005, s. 5. 

51 Fellman 2015, s. 18. 

52 Becker, s. 2. Ks. myös Stahl, s. 476 ja Clark s. 119-121 : Laissez faire -ilmiöllä tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa yksityisten väliseen vaihdantaan ei vaikuta juuri mikään taloudellinen interventio, kuten sääntely tai 

taloudellinen tuki. Ilmiössä oli erilaisia ajattelun vivahteita. Yhtäältä esim. Richard Cobdenin ja John Brigh-

tin Machesterin koulun näkökulma oli vähimmäisvaltio (minimal state). Siinä valtion vastuulla olisi vain 

sellaisten toimintojen järjestäminen, jotka eivät merkittävästi rajoita yksilöiden vapautta: kuten puolustuk-

sen tai riidanratkaisun järjestäminen. Toisaalta Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin utilitaristinen 

suunta suhtautui valtiovallan väliintuloon edellä mainittua myönteisemmin. He näkivät valtiolla myös ta-

loudellisia tehtäviä, esimerkiksi köyhäinhuollon, koulutuksen ja siirtokuntien perustamisen. 

53 Weintraub. Uusklassismi, nimeltään myös marginalismi, rakentuu kolmelle oletukselle: Yksilöillä on 

rationaalinen  jakso . 
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toimintaan. Kartellitutkija, historioitsija Harm Schröter on yhtäältä pitänyt Suomea yh-

tenä Euroopan kartelloituneimpana valtiona. Toisaalta, Fellman pitää Suomessa vallin-

nutta kilpailutilannetta monimuotoisempana ja vaihtelevampana, kohtuullisen paljon kil-

pailua sisältävänä. Pisimmälle integraatio oli edennyt paperiteollisuudessa, muussa teol-

lisuudessa kartelleja esiintyi, mutta muilla toimialoilla tilanne vaihteli.54  

Sotien välinen aika Suomessa oli yhdistelmä vapaata taloutta ja markkinoita, joissa toi-

mijat organisoivat toimintaansa yhdessä. Suurin toiminnan sääntelyn valta oli kartelleilla 

itsellään, jotka laativat itsesääntelyä keskenään ja eturyhmien kanssa. Taloudellisen libe-

ralismin ydinajatuksen mukaisesti ei katsottu soveliaaksi, että valtio puuttuu yrittäjien 

vapauteen. Julkisen vallan toimintamuodoksi jäikin tukea yritysten yhteistyötä.55 Fellman 

on todennut, että vientikartellit nähtiin jopa hyödyllisinä.56 

Suomessa kartellien yleisyyden arvioinnin sodan jälkeisinä vuosina on katsottu olevan 

vaikeaa.57 Kun toinen maailmansota oli päättynyt, ainoastaan Yhdysvalloilla oli kilpailu-

lainsäädäntö, jota pantiin täytäntöön järjestelmällisesti. Samankaltainen lainsäädäntö oli 

myös muun muassa Kanadalla ja Australialla, mutta täytäntöönpano oli vähäistä.58 

2.2 Moderni kilpailupolitiikka ja -oikeus 

Modernin kilpailuoikeuden kehittymisen vaiheistus on Ojalalla kolmivaiheinen. Ensi 

vaihe sijoittui syntyvaiheeseen 1890-luvulle Yhdysvalloissa. Toinen, aktiivinen kehitys-

vaihe sijoittuu toisen maailmansodan päättymisestä 1980-luvun puoliväliin. Kolmas 

 

54 Fellman 2010, 144. 

55 Kallioinen, s. 162. 

56 Fellman 2010, s. 147. 

57 Kallioinen, s. 170. 

58 Kanniainen 2002, s. 37. 
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vaihe alkoi 1990-luvulla.59 Markkinatalouden perustana on yritysten välinen vapaa kil-

pailu.60 

Kilpailupolitiikalla (competition policy) turvataan ja edistetään taloudellista kilpailua 

konkreettisin keinoin. Erotuksena kilpailuteorian abstraktista mallintamisesta, kilpailu-

politiikka asettaa konkreettisia tavoitteita ja arvioi vaihtoehtoisia keinoja tavoitteisiin 

pääsemiseksi, tai miten tehdyt valinnat ovat käytännössä toimineet.  

Tarkastelunäkökulmat ovat oikeudellinen, kansantaloudellinen ja yhteiskuntapoliittinen. 

Kilpailupolitiikan kysymyksenasettelu on muotoa: Mitä tarkoitusta varten ja millä kei-

noin markkinoita säädellään? Oikeudellisessa tarkastelussa ovat kilpailunormistossa ja 

esitöissä asetetut päämäärät, sekä näiden päämäärien ilmentyminen viranomaisten ja tuo-

mioistuinten käytännössä. Kansantaloudellinen tarkastelu keskittyy taloudelliseen tehok-

kuuteen ja hyvinvointiin. Yhteiskuntapoliittinen tarkastelu keskittyy tutkimaan, mitä so-

siaalisia ja taloudellisia vaikutuksia kilpailupolitiikalta odotetaan.61 Kilpailua voi tarkas-

tella myös instituutiona, jolloin kilpailulla katsotaan olevan merkitystä enemmän, kuin 

vain tuottaa taloudellista hyötyä ja tarkoituksenmukaisuutta. Tällöin se toteuttaa sopimus- 

ja elinkeinovapautta, on keskeinen osa markkinatalousjärjestelmää ja turvaa yksityistä 

omistusoikeutta.62  

Taloustieteen tuottama argumentaatio on oikeuslähdeopillisesti seuraamusargumenttei-

hin eli reaalisin argumentteihin lukeutuvaa. 63 Aulis Aarnion oikeuslähdeopin mukaan oi-

keuslähteet voidaan ennakollisesti velvoittavuutensa puolesta jakaa vahvasti ja heikosti 

velvoittaviin sekä sallittuihin oikeuslähteisiin, joista taloudellinen argumentaatio kuuluu 

 

59 Ojala, s. 38. 

60 Kuoppamäki 2003, s. 112. Kuoppamäki määrittelee taloudellisen kilpailun sosiaaliseksi kanssakäymisen 

muodoksi ja päätöksentekomekanismiksi, jonka avulla suoritetaan valinta useamman samaa asiaa tavoitte-

levan subjektin välillä. Keskeiset elementit ovat rivaliteetti, kilpailu, itsenäisten subjektien välillä, kilpai-

lumuodon prosessi, kilpailukohteen rajallisuus sekä sääntömekanismi, jonka perusteella valinta suoritetaan 

61 Kuoppamäki 2003, s. 25 

62 Wikberg 2009, s. 25 

63 Wikberg 2009, s. 75. 
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viimeksi mainittuun. 64 Taloustiede selvittää markkinoiden syy- ja seuraussuhteita.65  Toi-

mialan taloustiede (industrial organization) tarkastelee kilpailua markkinoiden rakenteen 

kautta.66 

Monopoleja voi syntyä vallitsevasta kilpailupolitiikasta huolimatta. Niiden olemassaolo 

ei ole kiellettyä. Sen sijaan monopolien kehittymiseen luodaan esteitä.67 Kilpailu ei ole 

itseisarvo, vaan sen ylläpitämisestä viime kädessä kuluttajille ja asiakkaille kertyvät hyö-

dyt. Toimintaympäristö pyritään turvaamaan luomalla yrityksille tasapuolisen kilpailun 

edellytykset.68 Kartelleihin puututaan juuri niiden mahdollistaman markkinavoiman 

vuoksi.69 Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys pystyy hinnoittelemaan hyödykkeensä 

yli kilpailullisen hintatason tai vaikuttamaan itsenäisesti markkinaolosuhteisiin esimer-

kiksi sulkemalla kilpailijoitaan markkinoilta.70 Yrityskauppavalvonnalla pyritään enna-

kollisesti puuttumaan järjestelyihin, jotka johtaisivat liialliseen markkinavoimaan. 

Täydellinen kilpailun vapauden turvaaminen ei ole mahdollista. Yrityksillä, jotka toimi-

vat markkinoilla, on pääsääntöisesti vastakkainen intressi niihin yrityksiin nähden, jotka 

ovat vasta pyrkimällä markkinoille.71 Markkinoille pääsy voi kohdata esteitä paitsi siksi, 

että hyödykkeiden kysyntä on tyydyttynyttä, tai siksi, että alalle pääsy edellyttää mittavia 

investointeja. Nämä ovat osa vallitsevaa kilpailutilannetta. Kilpailun vapaus onkin mää-

riteltävissä siten, että yritys päättää kilpailutilanteen perusteella itse käyttämistään kilpai-

lukeinoista, ilman muiden markkinaosapuolten aikaansaamaa pakkoa tai painostusta. 72 

 

64 Aarnio, s. 220. 

65 Wikberg 2009, s. 25. 

66 Wikberg 2011, s. 23. 

67 Kanniainen 2002, s. 15. 

68 Oinonen, s. 11. 

69 Kuoppamäki 2003, s. 336. 

70 Kuoppamäki 2010, s. 9. 

71 Kanniainen 2002, s. 10. 

72 Kuoppamäki 2003, s. 39. 
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Ojala liittää kilpailuoikeuteen toimivan kilpailun käsitteen. Tilanteessa sallitaan keskitty-

mien synty markkinoilla. Kilpailun toiminta perustuu sille, että yritykset kehittävät uusia 

hyödykkeitä ja käyttävät uusia kilpailukeinoja. Toiset kilpailijat puolestaan vastaavat tä-

hän, jolloin kilpailu toimii dynaamisena prosessina. 73 Toimivassa kilpailussa kukin toi-

mija siten itse tekee itseään koskevat ratkaisut. Ongelmatilanne syntyy, mikäli jollekin 

toimijalle kertyy liiallisesti markkinavoimaa.74  

Kilpailupolitiikan tavoitteet ja keinot vaihtelevat eri koulukuntien mukaan.75 Chicagon 

koulukunta julistaa tehokkuuden ainoaksi päämääräksi. Harvard puolestaan näkee tehok-

kuuden ohella myös yhteiskunnallisia tavoitteita, esimerkiksi taloudellisen vallan keskit-

tymisen estämisen.76 EU:n sisällä tehokkaan kilpailun on nykyään katsottu olevan sa-

malla hyödyllistä EU:n ulkopuoliseen kilpailuun, koska yritykset vahvistuvat jo EU:n si-

säisessä kilpailussa sisämarkkinoiden toiminta-aikanaan. 77 Myös Gerberin mukaan kil-

pailulainsäädännöllä on ollut merkittävä osa siinä, että EU:n yhteismarkkinasta on saatu 

luotua poliittisesti haluttava ja taloudellisesti tehokas.78 

Kilpailuoikeudella suppeassa merkityksessä tarkoitetaan kilpailunrajoituksia koskevaa 

lainsäädäntöä. Kilpailunrajoituksia ovat horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoituk-

set sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Laajassa merkityksessä kilpailuoi-

keuteen luetaan myös säännökset, jotka koskevat valtiontukia, julkisia hankintoja ja alalle 

pääsyä.79 Määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole kiellettyä, vain sen väärin-

käyttö, joten kilpailijoita tehokkaammalla toiminnalla ja sisäisellä kasvulla on sallittua 

 

73 Ojala, s. 13. 

74 Kuoppamäki 2003, s.42. 

75 Kallioinen 2020, on esittänyt kannan, jonka mukaan kartellit Suomessa eivät historiallisesti kokonaan 

poistaneet kilpailua, vaan sääntelivät sitä. Ne ovat olleet poikkeuksellisen pitkäikäisiä, mutta niiden kan-

santaloudellinen vaikutus ei ole selvillä. Hänen 2019 käynnistyneessä hankkeessaan on tarkoitus tutkia sitä, 

missä määrin kilpailua kartellien sisällä toteutui. 

76 Kuoppamäki 2003, s. 121. 

77 Oikonen, s. 13. 

78 Gerber, s. 2 

79 Kuoppamäki 2010, s. 1. 
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saavuttaa määräävä markkina-asema80. Kasvu ja markkinavoiman kasvattaminen perus-

tuvat innovaatioihin, joiden aikaan saamiseksi tutkimus- ja tuotekehitys puolestaan vaa-

tivat rahoitukselleen yritykseltä riittävää markkina-asemaa ja kykyä tehdä voittoa. Tällai-

sen kilpailuedun ei ole taloustieteellisessä tutkimuksessa katsottu olevan pysyvä, vaan 

pidemmän ajan kuluessa etumatka poistuu, kun edeltävä tekninen kilpailuetu on kulutettu 

loppuun. Vallitsee Schumpeterin luovaksi tuhoksi kutsuma ilmiö.81 

Horisontaalisella kilpailunrajoituksella tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla 

tapahtuvaa, itsenäisten toimijoiden82 välistä, kilpailunrajoitusta. Vertikaalisesta kilpailun-

rajoituksesta on kysymys tilanteessa, jossa yritykset toimivat eri tuotanto- ja jakelupor-

tailla, ja muodostavat yhteistyösopimuksia, jotka sisältävät mahdollisesti kilpailunrajoi-

tuksia.83 Ryhmäpoikkeuksella tarkoitetaan yksittäisiä tai tietyn lajisia sopimuksia ryh-

mää, jotka ensisijaisesti sisällöltään ovat kiellettyjä kilpailunrajoituksia, mutta jotka ovat-

kin sallittuja sen myötä, että toimivaltainen viranomainen on sallinut järjestelyn.84 

Demokratiakehityksen osalta, markkinatalous ja liberaali demokratia ovat vallitsevat opit 

miltei kaikkialla maailmassa eikä kilpailevia doktriineja ole ilmestynyt. Historia säilyy 

muuttumattomana, riippumatta eri yhteiskuntien todellisesta demokratian asteesta. 85 

2.3 Euroopan unionin kilpailupolitiikka 

Seuraavaksi on tarkasteltu kilpailupolitiikasta vastaavien komissaarien näkemyksiä kil-

pailupolitiikan kehityksestä ja toimenpiteiden kohdentamisesta kahden viime vuosikym-

menen ajalta. 

 

80 Kuoppamäki 2018, s. 17. 

81 Kuoppamäki 2018, s. 16. 

82 Kun toisen yhtiön toiminta ei ole itsenäistä, kuten mm. konsernisuhteessa, kilpailunrajoitukset eivät ole 

kiellettyjä. 

83 Wikberg 2009, s. 235. 

84 Whish, s. 168-169. 

85 Kekkonen 2009, s. 151. 
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Karel van Miert, kilpailupolitiikasta vastaava komissaari, totesi 1996, että Euroopalla on 

tarve mukautua globalisoitumisesta seuraavaan uuteen kilpailutilanteeseen. Siinä kilpai-

lupolitiikka on merkittävä rakenteellinen tekijä. Markkinoiden tehokkuutta uhkaavien te-

kijöidentorjunta on tärkein yhteinen tehtävä. Vuonna 1996 korostetussa asemassa tutkin-

nassa olivat etenkin hintakartellit liikenteen alalla. 86 

Vuonna 1997 Karel van Miert totesi, että vuosikymmenen aikana kaupan vapauttaminen 

oli edistynyt huomattavasti. Kaupan kasvu oli globaalisti ollut huomattavaa. Samalla, 

kaupan globaalistuessa, myös kilpailuongelmat globaalistuvat.87 

Vuonna 1998, toimialoina kartellien kiellossa ja sakkoseuraamuksien määräämisessä oli-

vat ruostumaton teräs, sokeri, kaukolämpöputket ja meriliikenne.88 Tehokkaan kilpailun 

lisäksi kartellit tulee estää niiden aiheuttaman inflaatiovaikutusten johdosta. Samaan vuo-

teen ajoittuu OECD:n, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, kartellinvastaisen 

toiminnan ohjelman käynnistys.89 

Myönteisenä vaikutuksena euron käyttöönotossa nähtiin mm. kuluttajille hintojen vertai-

lun mahdollisuus sekä kilpailun tiukentuminen. Komissio katsoikin, että yritysten väliset 

yhdenmukaistetut toimintatavat – etenkin hinta- ja ehtokartelli – olisivat omiaan kiihdyt-

tämään inflaatiota ja heikentämään talous- ja rahaliiton perustaa.90 Yhteisvaluutta Euron 

käyttöönotto tarkoittikin kartelleissa siirtymistä niiden ankarampaan arvostamiseen.91 

Vuonna 1999 kilpailupolitiikasta vastaavana komission jäsenenä toimi Mario Monti. Hän 

nosti esiin viestinnän tarpeen Euroopan kansalaisille siitä, miten kilpailupolitiikan toi-

meenpanolla voidaan parantaa heidän päivittäistä elämäänsä, mm. hintojen alentamisena, 

tuotteiden ja palveluiden laadun parantumisena tai valintamahdollisuuksien laajenemi-

sena. Markkinoiden kilpailukykyisyyden varmistaminen keinona globaalistumiseen oli 

 

86 XXVI Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 8. 

87 XXVII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 3. 

88 XXVIII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 13. 

89 OECD 2003, s. 3.  

90 XXVIII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 26. 

91 XXIX Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 31. 
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edelleen tärkeää. Uudet vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskevat säännöt 92 Asetuksen 

17/65 ”byrokraattiseksi rajoitukseksi” muuttunut ennakkohyväksyntäjärjestelmä sai jär-

jestelyn uudistamista ehdottavan valkoisen kirjan.93 

Seuraavana vuonna Monti jatkoi huoltaan kuluttajille tiedottamisen vähäisyydestä. Yksi 

kartellien torjunnan muoto on kilpailupolitiikan tekeminen ymmärrettäväksi kansalai-

sille. Monti ilmoitti pyrkivänsä parantamaan tiedotusta ja lisäämään komission toiminnan 

avoimuutta. Ensimmäinen Euroopan kilpailupäivä järjestettiin Lissabonissa kesäkuussa 

2000, jatkossa järjestettynä kulloisessakin neuvoston puheenjohtajavaltiossa kahdesti 

vuodessa. Järjestäjät luonnehtivat tilaisuutta, johon osallistui 250 henkilöä kaikista kil-

pailupolitiikasta yleisesti kiinnostuneista ryhmistä, menestykseksi.94 

Vuonna 2001 Monti korosti vuonna 2001 saavutettua ennennäkemättömän suurta toimin-

nan tasoa kartellien torjunnassa sakkokertymän ylittäessä 1,8 miljardin euron määrän. 

Kartellien vastaisen politiikan kehityskaaressa hän näki selkeän tavoitteen: uskottava, va-

roittava ja tehokas. 95  

Vuosi 2002 nosti esiin viranomaisten tarpeen saada asianmukaiset valvontavälineet. 

Sääntöjen vastaiset kilpailunrajoitukset nähtiin yhä monimutkaisempina ja niiden salaa-

minen oli kehittynyttä. Lieventämisohjelman sakkojen määräämättä jättämäseksi tai lie-

ventämiseksi hyväksyttiin.96 

Vuonna 2003 kilpailun suojaaminen laajentuneessa Euroopassa nähtiin tärkeäksi, samalla 

kun kilpailupolitiikan ennakoitavuutta täytyisi saada lisättyä. Ennakoitavuuden tarpee-

seen komissio toteutti organisaatiouudistuksen, jossa kartellitapausten käsittely jakautui 

toimialoittain eri osastolle. Yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon rooli kuluttajien ja ku-

luttajajärjestöjen toimesta muodostaisi myös keskeisen osan kartellitorjuntaa.97 Euroopan 

 

92 XXIX Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 7. 

93 Ibid., s. 9. 

94 XXX Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 24. 

95 XXXI Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 4. 

96 XXXII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 4. 

97 XXXIII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 3-6. 
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komission uudessa, 1990-luvulla nousseessa lähestymistavassa Wikberg näkee, paitsi ta-

loustieteen teorioiden arvostuksen kasvun, myös empiiristen menetelmien vahvan käyt-

töönoton. Vuonna 2003 perustettiin kilpailun pääosaston pääekonomistin virka.98 Yksi 

taloustieteen teorioista von Neumannin ja Morgensternin jo 1928 kehittämä peliteoria 

(game theory), jolla kilpailukäyttäytymistä on tutkittu.99 

Kilpailupolitiikasta vastaavaksi komission jäseneksi vaihtui vuonna 2004 Neelie Kroes. 

Tämän vuoden merkittäväksi tapahtumaksi osuu aiemmin tutkimuksesta kuvattu hajau-

tettu täytäntöönpanomalli ja kilpailuviranomaisten verkoston perustaminen. Vakavim-

pien kartellien vastaan taistelun ensisijaisuus tehtäväkentässä todettiin jälleen.100 Euroo-

pan kilpailuviranomaisista koostuvan verkoston lisäksi yhteistyötä tehdään ICN:ssä, kan-

sainvälisessä kilpailuviranomaisten epävirallisessa verkostossa, johon kuuluvat melkein 

kaikki maailman kilpailuviranomaiset.101 

Vuosi 2005 oli uusien puitteiden ensimmäinen käyttökokemusvuosi. Verkosto kehittyi 

yhteistyö- ja tukimuotona. Sakoista vapauttamisen tai lieventämisen ohjelma niin ikään 

osoittautui toimivaksi. Kartellien torjunta säilyi ensisijaisena painopistealueena täytän-

töönpanon alalla. 102 Kilpailun pääosastoon perustettiin erityinen kartelleja käsittelevä 

linja.103 Menettelyn läpimenoajoissa syntyi viivettä keskeisen oikeuden, asiakirja-aineis-

toon tutustumisen oikeuden, johdosta. Käsittelyssä oli asioita, jotka kattoivat tuhansia 

asiakirjoja, joissa puolestaan oli luottamuksellisia tietoja.104  

Sakkojen laskennasta komissio antoi uudet suuntaviivat vuonna 2006. Ne olivat samana 

vuonna kilpailuviranomaisten verkostossa hyväksytyn sakoista vapauttamisen ja niiden 

 

98 Wikberg 2009, s. 77. 

99 Wikberg 2011, s. 24. Lisää aiheesta von Neumann.  

100 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2004, s. 4. Kertomusten otsikoinnissa aiemmin käytetyistä roo-

malaisista numeroinneista luovuttiin. 

101 Wikberg 2011, s. 122. 

102 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005, s. 5. 

103 Ibid., s. 13. 

104 Ibid, s. 15. 



34 

 

lieventämistä koskevan malliohjelman mukaiset.105 Nämä ohjelmat nähtiin keskeisiksi 

menestystekijöiksi edelleen vuonna 2007 yhä vaikeutuvassa maailmanlaajuisessa kartel-

lien torjunnassa, jolloin komissio määräsi jälleen yli miljardin edestä sakkoja.106 Toiminta 

keskitettiin Euroopan tai maailman laajuisiin kartelleihin.107  Jäsenvaltioissa sakoista va-

pauttamisen soveltamisessa oli hienoista eroa. Kreikka ei sallinut kartelliin syyllistyneille 

uusijoille immuniteettia sakoista, kuin vasta 2011.108 

Komissio on antamissan suuntaviivoissa asetuksen n:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a 

alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta todennut, että komission on 

huolehdittava valvontatehtävänsä lisäksi yleisen politiikan toteuttamisesta ja seuraamus-

ten riittävistä pelotevaikutuksista: ”Sakkojen on saatava aikaan riittävä pelote sekä yri-

tyksille, joiden maksettaviksi sakot määrätään (pelotevaikutus yksittäistapauksessa), että 

sen estämiseksi, että muut yritykset päättäisivät ottaa käyttöön tai jatkaa perustamissopi-

muksen 81 ja 82 artiklan vastaisia menettelytapoja (yleinen pelotevaikutus)”. 

Vuonna 2008 yksityisoikeudellinen täytäntöönpano eteni komission valkoiseksi kirjaksi. 

Vuosikertomukseen otettiin ensi kertaa aihekohtainen aloittava luku, tällä kertaa kartellit 

ja kuluttajat. Komission yksiköt keskittyivät arvioimaan myös kartellien taloudelle ai-

heuttaman haitan suuruutta. Ylihinnoittelun keskiväliksi syntyi olettama 10 prosenttia, 

joskin talouskirjallisuuden mukaan sen nähtiin olevan jopa 20-25 prosenttia. Sakkojen 

keruu ylitti kaksi miljardia.109  

Vuoden 2009 kilpailupolitiikan esipuheen piti kilpailupolitiikasta vastaavana Euroopan 

komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia. Talous- ja finanssikriisi jatkui Euroo-

 

105 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2006, s. 10. 

106 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2007, s. 3. 

107 Ibid., s. 10. 

108 Wils 2012, s. 8. 

109 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008, s. 5. 
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passa, ja painopiste keskittyi kriisistä selviämiseen sekä tukimuotojen purkamiseen halli-

tusti kriisin päätyttyä. Kartellien torjunta todettiin lyhyesti edelleen tarpeelliseksi, joskin 

esille tuotiin aikomus poikkeusaikana ”ottaa huomioon yrityskohtaiset olosuhteet.” 110 

Vuonna 2010 oli valloillaan valtioiden velkakriisi. Kartelleissa yli 3 miljardin euron sa-

kot. Sovintomenettelyllä saatiin aikaiseksi ensimmäiset tulokset. Talouskriisi johti siihen, 

että sakoista pyrittiin hakemaan vapautusta maksukyvyttömyysperusteella.111 Edelleen, 

vuonna 2011 julkisen talouden velkakriisi paheni. Ns. pankkipaketilla jäsenvaltiota ja ko-

missio sopivat valtiontukea pankeille vuoden loppuun mennessä yhteensä 1,6 biljoonan 

euron edestä.112 Huomio valtiotuissa oli suuri. Kartellitorjunnassa puolestaan sakkojen 

kokonaismäärä vuoden aikana oli 614 miljoonaa euroja.  

Komissio viesti edelleen vuonna 2012, että huolimatta vaikeista ajoista ja kehotuksista 

noudattaa talouskriisin johdosta pehmeämpää linjaa nimenomaan kilpailunvastaisiin toi-

miin, ei ole syytä ”höllentää kilpailusääntöjen soveltamisen valvontaa”.113 

Elpymisen merkkejä taloudessa nähtiin vuonna 2013. Kartellien torjunnassa on otettu 

suuntausta niiden havaitsemiseksi palvelualoilla. Rahoitusjohdannaismarkkinoiden pank-

kikartellille määrättiin 1,7 miljardin euron sakot. 114 

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen kilpailuasioista vastaavaksi komis-

saariksi tuli Margethe Vestager. Kertomus nostaa esiin mahdollisuuden luoda aidot digi-

taaliset sisämarkkinat kilpailupolitiikan avulla. Merkittävänä säädännällisenä uudistuk-

sena oli ensimmäinen kilpailupolitiikan alan tavallista lainsäätämisjärjestystä käyttäen 

 

110 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009, s. 4. 

111 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2010, s. 17. 

112 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2011, s. 3. 

113 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2012, s. 1. 

114 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2013, s. 2. 
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laadittu säännös, kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita kos-

keva direktiivi. Määräpäivä jäsenvaltioiden täytäntöönpanolle oli joulukuussa 2016.115 

Oikeus vahingonkorvaukseen oli jo aiemmin hyväksytty EUT:n oikeuskäytännössä. 116  

Talous- ja rahoituskriisin nähtiin helpottavan 2015. Kilpailupolitiikan asemaa innovoin-

nin ja investointien apuvälineenä korostettiin. Simulaatioilla oli laskettu, että kartelleja ja 

sulautumia koskevat komission päätökset lisäisivät investointeja 0,7 prosenttia viiden 

vuoden kuluttua. 117 

Kartellitapauksista vuodelle 2016 ajoittui mittava kuorma-autokartelli, josta komissio 

määräsi 2,9 miljardin euron sakot.118 Vuonna 2017 komissio laati ECN+ -ehdotuksen 

kansallisten viranomaisten välineistön varmistamiseksi ja vaikutusvallan kasvatta-

miseksi.119 Komissio otti myös käyttöön anonyymin ilmoituskanavan kilpailunrikkomus-

ten ilmoittamiseksi. 

Vuoden 2018 lopussa komissio julkaisi yrityksille liikesalaisuuksien ja muiden luotta-

muksellisten tietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita kilpailusääntöjen rikkomista koskevassa 

menettelyssä.120 

Stigler rakensi tämän päälle rationaalisen täytäntöönpanon teoriansa. 121 Stiglerin mukaan 

sen päättely, mikä on rikkomuksesta tehokas seuraamus, on pääteltävissä tilastoista. Koko 

populaatiosta seurataan yksilön keskimääräistä, kestävää mieltymystä syyllistyä rikko-

mukseen. Kun rangaistuksia muutetaan, seurataan, miten mieltymykset muuttuvat. 122 

 

115 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2014, s. 3. 

116 Asia C-453/99, Courage, kohdat 26-28. 

117 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2015, s. 2-3. 

118 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2016, s. 12. 

119 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2017, s. 2. 

120 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2018, s. 2. 

121 Stigler, s. 526. 

122 Stigler, s. 529. 
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Euroopan Yhteisöä perustettaessa saksalaiset perustajajäsenet, kuten komission ensim-

miänen presidentti Walter Hallstein, olivat ordoliberalistisella kannalla. Sama aate on vai-

kuttanut myös Rooman sopimuksen taustalla vaikuttaneessa raportissa.123  

Komission tuomioistuimella oli keskeinen rooli integraation ylläpitämisessä. Se omaksui 

1960-luvulla ratkaisuissaan hallitsevaksi teleologisen tulkinnan. Se tulkitsi, että perusta-

missopimuksien tavoitteisiin pääsemiseksi ja integraation aikaansaamiseksi komission 

tuli olla vahva. Oikeuskäytännössä komission valta muodostui vahvaksi suhteessa jäsen-

maiden kilpailuviranomaisiin.124  

Vuonna 1991 Yhdysvalloissa uudistettiin liittovaltion sakko-ohjeet. Yhteisösakon mak-

simimäärä nostettiin yhtä yhtiötä koskien puoleen miljardiin dollariin. Henkilöiden rikos-

oikeudellisista seuraamuksista tuli puolestaan rutiinia, ja vankeusrangaistuksia kohden-

nettiin myös muiden valtioiden kansalaisiin. Seuraavana vuonna otettiin käytöön le-

niency-ohjelma.125  

Tilannetta 1990-luvun alussa voi arvioida siten, että vain Yhdysvalloissa oli tehokas kil-

pailulainsäädännöllinen pelote. Vaikka monen muunkin maan kilpailulait tunsivat anka-

rat sakkoseuraamukset sekä myös rikoslailliset seuraamukset, oikeuskäytännössä seuraa-

mukset olivat lieviä. Esimerkiksi tuona hetkenä Japanissa 44-vuotta voimassa olleen kil-

pailulain aikana oli tuomioon johtanut vain kaksi tapausta. Samaten, Euroopan Yhteisössä 

saavutettiin vasta ensimmäinen sellainen kilpailuoikeudellinen tapaus, jossa sakon mak-

simiraja tuli koetukselle. Tämä tapahtui Yhteisön soodamarkkinoiden määräävää mark-

kina-asemaa koskevassa  jutussa.126 

 

123 Gerber, s. 263. 

124 Gerber, s. 353. 

125 Ghosal 2007, s. 3. Leniency-ohjelman mukainen vapautus seuraamuksista säädettiin automaattiseksi, 

mikäli aiempaa tutkimusta yhtiön kartellirikkomuksista ei ollut vireillä, ja toisaalta myös mahdolliseksi 

yhteistyön edetessä tutkinnassa. Lisäksi yhteistyötä tekevä henkilöstö on vapaa rikossyytteistä. Ks. myös s. 

8: Kuten EU:ssa, myöskään Yhdysvalloissa vapautus ei koske yksityisoikeudellisia vahingonkorvausseu-

raamuksia.  

126 Lipsky, s. 565-566. Ks. myös T‑57/01 (Soda Ash).  
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Kilpailuoikeuden tavoitteita on tarkasteltu myös oikeustapausten kautta. Oikeuskäytän-

nössä kilpailuoikeuden tavoite on jäsentynyt kuluttajan hyvinvoinnin (consumer welfare) 

ympärille. Ilman hierarkiaa tai tärkeysjärjestystä, muita tuomioistuinten sanoittamia ta-

voitteita ovat tehokkuus ja innovointi, tehokas kilpailurakenne, reiluus (fairness), mark-

kinoiden integraatio, taloudellinen pluraliteetti ja vapaus, sekä kuluttajan taloudellinen 

hyvinvointi (consumer well-being). 127  

3 Lainsäädännön muutokset 

3.1 Suomen Laki 

Luokittelu siitä, miten kartelleihin on eri aikoina suhtauduttu, on jaettavissa julkisuus-, 

väärinkäyttö- ja kieltoperiaatteisiin. Julkisuusperiaatteen ideana on se, että julkistettu kil-

pailunrajoitus herättää negatiivista yleistä mielipidettä. Tämän johdosta elinkeinonhar-

joittajat pidättäytyisivät vahingollisista kilpailunrajoituksista.128 Suomessa pysyvä maa-

talousyhteiskunta alkoi kasvuhakuiseksi teollistuneeksi yhteiskunnaksi 1800-luvun puo-

livälissä.129 Lain talouselämässä esiintyvien kilpailunrajoitusten valvonnasta (47/1957), 

Suomen ensimmäiselle kartellilain, alullepanijana pidetään Kulutusosuuskuntien Keskus-

liittoa, ja sen julkilausumaa asiaa koskevan lain tarpeellisuudesta.130 Tämä laki rakentui 

yhtäältä julkisuusperiaatteelle, jonka mukaan viranomaisten tehtäväksi jäi kilpailunrajoi-

tusten selvittäminen ja rekisteröinti. Taustalla vaikuttivat yhteiskunnalliset tavoitteet: tar-

vittiin faktatietoa yleensäkin vallitsevista kilpailunrajoituksista tulevan säädännän kehit-

tämiseksi. Toisaalta, jos määrähinnoittelun katsottiin vahingoittavan kuluttajia, se voitiin 

kieltää, mikä ilmentää väärinkäyttöperiaatetta. Tarjouskartellit puolestaan kiellettiin, 

koska ne nähtiin haitallisilta vaikutuksiltaan ilmeisinä. Niihin sovellettiin siten kieltope-

riaatetta, eli ne olivat kiellettyjä, ellei poikkeuslupaa oltu myönnetty. 131 Sysäys laille tuli 

Ruotsista, jossa 1946 oli säädetty laki kilpailunrajoitusten valvonnasta. Samalla, Suo-

 

127 Ezrachi, jakso II.  

128 HE 148/1987, s. 4. 

129 Kekkonen 1999, s. 31. 

130 Fellman 2010, s 142. 

131 Havu, s. 45-46. 
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messa poliittiset voimasuhteet olivat muuttuneet kansanrintamahallituksen myötä. Val-

misteleva komiteatyö tehtiin 1948-1952.132 Myöhäistä syntyajankohtaa ensimmäiselle 

kartellilaille on pidetty luontevana myös siitä syystä, että maassa oli vallinnut niin sota, 

pula kuin sotakorvausten maksaminen. Nämä ongelmat olivat ensisijaisia, jonka taustalle 

kuluttajien väärin kohtelu sai väistyä.133  

Vuoden 1957 laki todettiin seuraavan lakiuudistuksen valmisteluissa epäonnistuneeksi. 

Kokonaiskuvaa vallitsevista kilpailunrajoituksista ei nähty saadun, eikä rekisterin julki-

suuden tuomaa toivottua kilpailunrajoituksia ehkäisevää vaikutusta havaittu. Uudistuk-

sena säädettiin laki taloudellisen kilpailun edistämisestä (1/1964), joka laajensi kieltope-

riaatetta tarjouskartellien lisäksi määrähinnoitteluun. Laissa luotiin neuvottelumenettely 

kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, minkä epäonnistuessa uh-

kana oli valtioneuvoston määräämä kielto kilpailunrajoitukselle enintään vuodeksi. 134 Sa-

manaikaisesti, 1960-luvulla Suomi kävi läpi rajun yhteiskuntarakenteen muutoksen maa-

talousväestön osuuden nopeasti vähentyessä.135  

Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä (423/1973) ei laajentanut kieltoperiaatteen alaa, 

vaan kilpailuoikeus perustui edelleen julkisuus- ja väärinkäyttöperiaatteiden varaan. Kei-

noina olivat ”kilpailunrajoitusten ilmoitusvelvollisuus, kilpailunrajoitusten tutkiminen ja 

julkaiseminen, kilpailuolosuhteisiin kohdistuva tutkimustoiminta, kilpailunrajoitusten 

vahingollisten vaikutusten poistaminen sekä tietynlaisten kilpailunrajoitusten kieltämi-

nen”. 136 Vuoden 1973 laissa edeltävän lain neuvottelumenettelyä kehitettiin määräämällä 

valtioneuvoston määräämän kiellon rikkomisesta tehosteeksi uhkasakkomahdollisuus.  

Seuraava uudistus tapahtui lailla kilpailunrajoituksista (709/1988). Syyt muutoksille oli-

vat talouspoliittiset. Tarvittiin rakennemuutos, mitä hintasääntely ei enää palvellut.137 

 

132 Fellman 2010, s. 148. 

133 Kallioinen, s. 192. 

134 Havu, s. 46. 

135 Kekkonen 1999, s. 106. 

136 HE 100/1984, s. 3. 

137 Lindberg, s. 924. 
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Valtioneuvoston aiempi mahdollisuus kieltää kilpailunrajoituksen toimeenpano ja nou-

dattaminen osoittautui epätarkoituksenmukaiseksi, ja toimivaltaa haluttiin siirtää kilpai-

luvirastolle. Laki rakentui edelleen väärinkäyttöperiaatteelle. Lähtökohdaksi uudistus-

työssä tuli taloudellisen kilpailun ensisijaisuus, ja uutena keskeisenä periaatteena toiminta 

puoluepoliitiikasta ja intressiryhmien vaikutuksista vapaana.138 

Oikeuskäytännössä edeltävän, vuoden 1973 lain ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiri-

kokset ehtivät useimmiten vanhentua ennen asian ilmi tuloa. Lisäksi ilmoitusvelvollisiin 

kohdistui erityyppistä sääntelyä: elinkeinonharjoittajien oli ilmoitettava velvoittavista 

hinnoista tai niiden perusteista, yhteisöjen näiden lisäksi tuotannon rajoittamisesta tai su-

pistamisesta.139. Vuoden 1988 ilmoitusvelvollisuus koski edelleen vain velvoittavia kil-

pailunrajoituksia, suositusluonteisten jäädessä ulkopuolelle. Oikeuskäytännössä kilpai-

lunrajoitusrikokset jäivät harvalukuisiksi, ja johtivat vain lieviin sakkorangaistuksiin. 

Rangaistuskäytännöllä ei katsottu olevan yleisestävää vaikutusta.140 Seitsemänkymmen-

täluvulle ajoittuu myös Suomen ensimmäinen Euroopan yhteisön lainsäädäntöjen harmo-

nisointia koskeva kirjoitus.141 

Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin vielä viime vuosisadan puolivälissä. EFTA-sopi-

mukselle saatiin vastahakoisen Moskovan hyväksyntä vasta, kun Neuvostoliitolle oli 

myönnetty vastaavat tullietuudet. Vapaakauppasopimus EEC:n kanssa solmittiin 1970-

luvulla, niin ikään luottamusta vakuuttelemalla. Yrityksiä koskeva sääntely niiden har-

miksi lisääntyi, mutta oli vapaakaupan syntymisen kannalta välttämätön paha.142 Valtiol-

lisen ohjauksen kausi päättyi 1980-luvulla. Tuolloin nähtiin, että markkinavoimat tuotta-

vat tehokkainta talouskasvua. 143 Ylhäältä käsin otettiin käytäntöön ratkaisuja, jotka ta-

kaisivat vientiteollisuudelle ja taloudellisille toimijoille länsieurooppalaisilla markki-

 

138 Lindberg, s. 932. 

139 HE 100/1984, s. 4. Synonyyminä esitöissä väärinkäyttöperiaatteelle on käytetty valvontaperiaatetta.  

140 HE 162/1991, s. 5. 

141 Kari, s. 439.  

142 Kuisma, s. 207.  

143 Kuisma, s. 212. 
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noilla tasavertaiset kilpailuasetelmat. Vuosikymmenen liberalistinen suunta sisälsi sa-

mankaltaisuutta tilanteeseen, jossa merkantilistinen järjestelmä purettiin n. vuosisata 

aiemmin. 144  

Vuoden 1992 laki kilpailunrajoituksista (480/1992) laajensi kiellettyjä kilpailunrajoituk-

sia, joilla katsottiin olevan vahingollisia vaikutuksia.145 Kartelli ja määräävän markkina-

aseman väärinkäyttö kiellettiin.146 Ensimmäinen kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus-

oikeudenkäynti käytiin 1990-luvun alussa.  

Vuoden 1992 lain tavoitteena oli nimenomainen rakenteellisten eroavaisuuksien vähen-

täminen EY:n ja tuolloin suunnitteilla olleen ETA:n kilpailuoikeuteen. Sanktioinnilta 

edellytettiin edelleen, että se ei ole ylimitoitettua. Samalla, voimassa olevat edeltävän lain 

rangaistussäännöksiä, joista seuraamuksena oli sakkoa tai vankeutta rikkomuksissa enin-

tään kuusi kuukautta tai kilpailunrajoitusrikoksessa vuosi, ei nähty tehokkaina ja tarkoi-

tuksenmukaisina. 147 Uudistuksella luovuttiin julkisuusperiaatteesta ja rikosoikeudelli-

sista seuraamuksista. Hallinnollinen seuraamusmaksu, suuruudeltaan 5000 – neljä mil-

joonaa markkaa tai ylittäen 10 prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuneen lii-

kevaihdosta, muodostui uuden pelotteen ytimeksi.148 Vuoden 1992 lakia täydennettiin 

vuonna 1998 yrityskauppavalvontasäännöksin.149 

Suomen EU-jäsenyyden myötä 1.1.1995 yhteisön oikeus tuli myös Suomessa voimaan. 

Tätä on käsitelty jaksossa 3.2. 

 

144 Kekkonen 1999, s. 136-138. 

145 HE 162/1991, s. 3. 

146 Havu, s. 47. 

147 HE 162/1991, s. 5-6. 

148 Havu, s. 47 ja Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 7 §  

149 Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta (303/1998) ja sitä koskeva hallituksen esitys HE 

243/1997  
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Kilpailurajoituslain muutoksella (318/2004) harmonisoitiin kansallisen lain kieltosään-

nökset EY:n oikeuden kanssa. Samalla siirrytiin väärinkäyttöperiaatteesta kieltoperiaat-

teen aikaan.150 Samalla lakiin lisättiin ns. leniency-menettelyä koskeva osuus, jonka mu-

kaan yritys voi tietyin edellytyksin vapautua sille määrätystä seuraamusmaksusta, vaik-

kakin oltuaan mukana kartellissa, jos se avustaa Kilpailuvirastoa kartellin paljastamisessa 

ja selvittämisessä.  Tavoitteena oli etenkin vakavimpien, salaisten kartellien paljastami-

nen.151 Samalla siirryttiin EU:n tasolla hajautettuun valvontaan, mitä on käsitelty EU:ta 

koskevassa jaksossa.  

Kilpailulaki (948/2011) korvasi kilpailunrajoituslain. Keskeisimmät muutokset koskevat 

seuraamusjärjestelmää, vahingonkorvausta, yrityskauppavalvontaa ja kilpailuasioissa 

noudatettavaa menettelyä. Tarve uudistukselle johtui monista osittaisuudistuksista ja kil-

pailulainsäädännön kehittymisestä. Laissa on sen nimeä myöten uudistettu rakennetta, 

käsitteistöä ja säännösten sijoittelu. Seuraamukset nimenomaisesti on tahdottu sitoa 

EUT:n oikeuskäytäntöön ja seuraamusmaksusta vapautumista tai sen alentamista koske-

vat säännökset komission soveltamiin säännöksiin.152     

Kielletyt kilpailunrajoitukset on lueteltu kilpailulain 5 §:ssä. Kielletylle toiminnalle on 

voitu mahdollistaa poikkeus lain 6 § mukaisesti. Poikkeukselta on edellytetty, että se 

”osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista 

kehitystä; jättää kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä; ei aseta asi-

anomaisille elinkeinonharjoittajille rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittu-

jen tavoitteiden saavuttamiseksi; ja ei anna näille elinkeinonharjoittajille mahdollisuutta 

poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia hyödykkeitä”.  

 

150 Fellman, s. 49. 

151 HE 11/2004, s. 1 ja HE 68/2018, s. 4. 

152 HE 88/2010, s. 1. 
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3.2 Euroopan unionin oikeus 

Taloudellinen integraatio käynnistyi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Vuonna 

1949 perustettiin Euroopan neuvosto. Talousjärjestelmästä haluttiin luoda työväline estä-

mään vastaava taloudellinen kaaos, kuin mitä koettiin ensimmäisen maailmansodan jäl-

keen. Samalla poistettaisiin kasvuala ääriliikkeiltä.153  

Kilpailuoikeudelliset normit ovat olleet olemassa EU:ta edeltävien yhteisöjen perussopi-

muksissa. Jo Euroopan Teräs- ja Hiiliyhteisön (EHTY) perustamissopimuksessa 1951 oli 

kielletty haitalliset kilpailunrajoitukset. 154 Kilpailusääntöjen noudattamista valvoi EH-

TYssä Korkea Viranomainen (High Authority), joka oli Euroopan komission edeltäjä. 

Suhtautuminen yhteisön kilpailupolitiikassa hintakartelleihin ja markkinoita jakaviin kar-

telleihin onkin aina ollut erittäin kielteinen.155 50 vuoden määräajaksi solmittu EHTY 

osoittautui taloudellisesti menestyksekkääksi. 156 

Taloudellisen integraation kehitys edellytti myös rahoitusmarkkinoiden kehitystä. Palve-

luiden ja tavaroiden ohella piti mahdollistaa pääomien liikkuvuus.157 

Rooman sopimuksella 1957 perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY) ja yhteismarkki-

nat, jossa tavaroilla, henkilöillä, palveluilla ja pääomalla oli vapaa liikkuvuus.158 Lukuis-

ten muutosten jälkeen se on nykyisin Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). 

Euroopan unionista tehty Lissabonin sopimus korvasi EY:n perustamissopimuksen.159 

Joitakin tämän kehityksen välivaiheita on tarkasteltu seuraavaksi. 

 

153 Kari, s. 414. 

154 European Coal and Steel Community, perustamissopimuksen artikla 65: “All agreements between un-

dertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices tending directly or indirectly 

to prevent, restrict or distort normal competition within the common market shall be prohibited ..” 

155 XXIX Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 19. 

156 Raitio, s. 26. 

157 Kari, s. 422. 

158 Whish, s. 49-50. 

159 Wikberg 2009, s. 31. 



44 

 

Kansalliset lainsäädännöt olivat saaneet EU:n kilpailuoikeudesta esikuvan, ja 1990-lu-

vulla useimmissa EU-maissa oli kieltoperiaatteelle perustuva kilpailulainsäädäntö, joka 

oli keskeisiltä osiltaan EY:n kilpailuoikeuden periaatteiden mukaista.160  

Rooman sopimuksen ensimmäinen kattava muutosyritys oli 2005, mutta se kariutui kiel-

teiseen tulokseen kansanäänestyksessä Ranskassa ja Alankomaissa. Onnistuminen tapah-

tui myöhemmin EU:n perustavassa Lissabonin sopimuksessa sen astuessa voimaan 

1.12.2009. Euroopan Yhteisö nimikkeenä jäi pois kuin myös Maastrichtin sopimuksen 

mukainen pilarijako. 161 Pilareiden katoamisen myötä toimielinten tehtävät ja toimivalta 

kasvoivat ja eurooppaoikeudelliset keskeiset oikeusperiaatteet ovat sovellettavissa kai-

kissa EU-oikeuden soveltamisalan kysymyksissä. 162 Unionilla säilyi sen yksinomainen 

toimivalta vahvistaa sen sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavat kilpailusäännöt.163 

Euroopan komissiolla on lainsäädäntö- ja valvontatehtäviä. Lainsäädäntövaltaa komissi-

olle delegoitiin jo neuvoston asetuksella (ETY) 19/65, jonka nojalla komissio on voinut 

antaa ryhmäpoikkeusasetuksia.164 Asetuksella 17/62 puolestaan oli luotu aikoinaan kes-

kitetty valvontajärjestelmä. Siinä komissiolla oli yksinomainen toimivalta myöntää poik-

keuslupa toimijoille sellaisista sopimuksista, jotka saattoivat rajoittaa kilpailua tai vaikut-

taa EU-maiden väliseen kauppaan. Luonteeltaan ennakolliseen valvontaan perustuva jär-

jestelmä johti mittavaan jutturuuhkaan komissiossa.165  

Komissio julkaisi vuonna 1996 tiedonannon, jossa säädettiin sakkojen lieventämisestä tai 

määräämättä jättämisestä. Mallina tiedonannolle oli Yhdysvaltojen ja Kanadan onnistu-

neesti toteutettu kilpailupolitiikka. Samalla julkaistiin myös luonnos tiedonannosta, joka 

koski vähämerkityksellisiä sopimuksia ei-kartelliasioissa. Toimintaperiaatteena oli, että 

 

160 Kuoppamäki 2018, s.  

161 Whish, s. 79. Euroopan talousyhteisö (ETY, engl. EEC) muutettiin 1992 Maastrichtin sopimuksella 

Euroopan yhteisöksi (EY, engl. EC) 

162 Raitio, s. 70-71. 

163 SEUT 3(1) artiklan b kohta ja Whish, s. 50. 

164 Raitio, s. 97. 

165 Wikberg 2009, s. 170. 
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kilpailua rajoittavia sopimuksia ei kielletä, jos ne eivät vaikuta merkittävästi jäsenvaltioi-

den kauppaan ja kilpailuun yhteismarkkinoilla. Tällä suuntauksella tavoiteltiin resurssien 

kohdentamista valvontaviranomaisen puolella: toimenpiteitä haluttiin kohdistaa kaikkein 

tärkeimpien kilpailunrajoituksien valvontaan. Määrällinen raja oli komission käytännössä 

kiellettyyn rajoitukseen osallisten yhteen laskettu viiden prosentin markkinaosuus tai yli 

300 miljoonan euron yhteenlaskettu liikevaihto. Rajan alle sijoittuvat tapaukset nähtiin 

kuuluvaksi jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten huolehdittaviksi.166 

Merkittävin muutos valvontatyössä ajoittuu vuoteen 2004, jolloin asetuksen 1/2003 (täy-

täntöönpanoasetus) myötä EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanovaltuuksia siirrettiin 

kansallisille kilpailuviranomaisille. Täytäntöönpanoasetuksella perustettiin myös Euroo-

pan kilpailuviranomaisten verkosto, joka koostuu komission lisäksi kansallisista kilpai-

luviranomaisista. Verkoston toimintana liittyy tiedottamisvelvoitteita molempiin suun-

tiin. Kansallinen viranomainen on velvollinen ilmoittamaan komissiolle SEUT 101 ja 

SEUT 102 artiklan soveltamiseen liittyvistä kielto- ja sitoumuspäätöksistä. Lisäksi, kan-

sallinen viranomainen voi päätöksessään evätä ryhmäpoikkeusasetuksen myöntämät 

etuudet. Komissiolla puolestaan on velvollisuus toimittaa jäsenvaltion kilpailuviranomai-

selle asiakirjajäljennökset, joita se tarvitsee asian tutkinnassa.167 Samana vuonna komis-

sio antoi ns. menettelytapa-asetuksen 773/2004, joka koskee kilpailuasiassa kuulemista, 

kantelua ja oikeutta tutustua asiakirjoihin.168 Täytäntöönpanoasetus ei vaadi jäsenmailta 

leniencyn käyttönottoa, eikä se myöskään harmonisoi kansallisia leniency-ohjelmia.169 

Täytäntöönpanoasetus ei myöskään harmonisoinut seuraamuksia, joita jäsenvaltioiden 

kansalliset kilpailuviranomaiset määräävät kilpailurikkomuksista. 170 

 

166 XXVI Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 23, 29 ja 31. 

167 Wikberg 2009, s. 171. 

168 Wikberg 2009, s. 178. 

169 Wils, s. 57. 

170 Garcia-Verdugo, s. 335. 
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On hyvä huomata, että kartellien osalta de minimis -sääntöä ei noudateta. Ero on siinä, 

syntyykö osapuolten sopimuksesta tai yhdenmukaistetusta toiminnasta ”vain” kilpailun-

rajoituksen vaikutus, vai onko järjestely tehty nimenomaisena tavoitteenaan rajoittaa kil-

pailua, jolloin de minimis -arviointia ei tehdä.171 

Suomen, Ruotsin ja Itävallan liittyessä unioniin ei kohdattu suuria vaikeuksia kilpailu-

sääntöihin mukautumisessa. Syynä oli ilmeisesti liittyjävaltioiden historia ETA-jäsen-

maina.172 

3.3 Unionin oikeuden keskeiset oikeusperiaatteet ja ennakkotapaukset 

Unionin primaarinormeja ovat perussopimukset, joista sovittiin Lissabonin sopimuk-

sella.173 Sekundaarinormit ovat tästä primaarioikeudesta johdettuja, SEUT artiklan no-

jalla annettuja asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä. 174 

Yleiset oikeusperiaatteet ja perusoikeudet vaikuttavat sekä primaari- että sekundaarinor-

mien tulkintaan. Tulkinta ei saa olla ristiriidassa yleisten oikeusperiaatteiden kanssa. En-

nakkotapauksissaan EU:n tuomioistuin on nimennyt yleisiksi lukuisia periaatteita, esi-

merkkeinä oikeusvarmuus, oikeusvaltio, suhteellisuus-, ja kuulemisperiaate, hyvä hallin-

totapa, hallintovallan väärinkäytön sekä kaksoisrangaistavuuden kielto ja asianajajan 

haltuun järettyjen asiakirjojen salassapidon suoja. Useat näistä suojaavat yksityistä hal-

lintovallan väärinkäyttöä vastaan.175 

Unionin ja jäsenmaiden välisenä keskeisenä periaatteena on SEU 4(3) artiklan mukainen 

lojaliteettiperiaate. Se sisältää sekä positiivisen, että negatiivisen velvoitteen. Ensinnä, 

jäsenvaltioiden tulee aktiivisesti pyrkiä kohti EU:n päämäärää ja toteuttaa kaikki toimen-

 

171 Whish, s. 120-121 ja Oinonen, s. 66. 

172 XXVI Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 24. 

173 Raitio, s. 198. 

174 Raitio, s. 201. 

175 Raitio, s. 246-250. 
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piteet, jotka ovat aiheellisia perussopimuksista tai unionin toimielinten säädöksistä joh-

tuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Toiseksi, sellaisista toimenpiteistä tule 

pidättäytyä, jotka ovat omiaan vaarantamaan EU:n perussopimuksien tavoitteita.176 

Euroopan unionin oikeuden etusija on tullut esiin myös kilpailuoikeuden alueella. Yhtei-

söjen tuomioistuin vahvisti yhteisön oikeuden etusijan asiassa Walt Wilhelm, jonka mu-

kaan kansallisia kilpailulakeja voidaan soveltaa vain siten, että soveltaminen ei estä yh-

teisön kilpailusääntöjen soveltamista. 177 

Asetukset ovat eurooppaoikeudessa suoraan sovellettavaa oikeutta. Direktiivit ovat kil-

pailuoikeuden alueella harvinaisia.178 

Suuntaviivat (guidelines) ja tiedonannot (notices) täydentävät asetuksia. Ne ovat sitomat-

tomia SEUT 288 artiklan mukaisesti, mutta ohjaavat kuvaamalla EU:n tuomioistuinten 

oikeuskäytännössä vakiintunutta hallintokäytäntöä ja EU:n kilpailupolitiikan suhtautu-

mista keskeisiin menettelyihin ja määrittelyihin.179 

Vastaavuusperiaate EU-oikeudessa edellyttää, että EU-oikeuden rikkomisen seuraamuk-

set eivät saa olla epäedullisempia, kuin kansallisen lain perusteella määrätyt seuraamuk-

set. Tehokkuusperiaatteen mukaisesti puolestaan kansalliset säännökset eivät saa tehdä 

EU-oikeuteen perustuvien oikeuksien käyttämistä hyvin vaikeaksi tai mahdottomaksi.180 

EU:n kilpailuoikeuden kehittymiseen on liittynyt jatkuvuus- ja yhdenmukaisuus.181 Ul-

komaisilla yrityksillä on entistä helpompi päästä aiemmin puhtaan kansallisille markki-

noille. Tässä tilanteessa voi syntyä voittomarginaalien suojelua kahdella tapaa. Yhtäältä, 

kansallisilla yrityksillä on motivaatio aiemmin kansallisten markkinoiden suojeluun esi-

merkiksi jakamalla markkinoita. Yritys sopii ulkomaisen toimijan kanssa, ettei se tule 

samoille markkinoille. Toinen vaihtoehto on, että ulkomainen yritys voi liittyä kartellin 

 

176 Raitio, s. 206. 

177 Asia 14/68 

178 Wikberg 2009, s. 164. 

179 Wikberg 2009, s. 32 

180 Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys 2015, s. 69. 

181 Kanniainen 2002, s. 17. 
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jäseneksi. Samanaikaisesti, yhtäältä yritysten kasvava määrä markkinoilla heikentää 

mahdollisuuksia kartellin ylläpitoon, niin markkinaintegraation kuin toisaalta alalle tulon 

esteiden poistumisen kautta.182 

4 Kartellit 

4.1 Kartellien toiminta  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ”kartellit ovat samalla tuotanto- tai jakeluportaalla 

olevien yritysten sopimuksia ja menettelyjä, joiden tarkoitus on rajoittaa kilpailua”.183 

Kansainvälisessä kartellissa siihen osallistuvat yritykset ovat kahdesta tai useammasta 

maasta.184 

Kartelleihin on nykyisin nähty liittyvän pelkästään kielteisiä vaikutuksia: niistä seuraa 

kustannusten nousu, vähentynyt kilpailukyky ja kuluttajien valinnan mahdollisuuksien 

väheneminen. Lisäksi välttämättömät rakenneuudistukset yrityksissä viivästyvät ja inno-

vointi vähenee.185 

Talousteoriassa kuvatun täydellisen kilpailun (perfect competition) olosuhteissa tavaroita 

ja palveluita tuotetaan kaikkein tehokkaimmin, joskaan tätä teoreettista mallia ei juuri 

milloinkaan esiinny todellisuudessa.186 Otollisissa olosuhteissa markkinoilla toimii niin 

suuri määrä samankaltaisten tuotteiden ostajia ja myyjiä, sellaisin markkinaosuuksin ja 

toimintakyvyin, että kukaan toimija ei yksin voi määrätä hinnoista tai toimitusehdoista. 

Yrityksillä on täydellisessä kilpailussa vapaa pääsy markkinoille, ja niin ostajien kuin 

myyjien tietämys hyödykkeiden hinnoista ja ominaisuuksista on täydellinen.187 Rationaa-

linen tuottaja kasvattaa myynnin maksimoidakseen tuotemääriään markkinoille niin 

kauan, kuin se on sille taloudellisesti kannattavaa. Tämä tapahtuu niin kauan, kun yhden 

 

182 Kanniainen 2002, s. 30. 

183 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020. 

184 Connor 2005a, s. 197.  

185 XXXI Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 4. 

186 Leivo 1997, s. 1. 

187 Ojala, s. 12. 
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uuden tuotteen valmistuskulut, rajakustannus (marginal cost), sisältäen voittomarginaa-

lin, ovat pienemmät kuin tuotteesta saatava hinta, rajatulo (marginal revenue). Kulutta-

jalle jäävä hinnan ylijäämä maksimoituu täydellisen kilpailun markkinoilla.188  

Vastakohtainen ääriarvo markkinarakenteessa täydelliselle kilpailulle on monopoli, jossa 

markkinoilla on ainoastaan yksi myyjä, ja uusien yritysten markkinoille tulo on estetty. 

Yritys valitsee sellaisen hinnan ja tuotantomäärän, jolla se maksimoi voittonsa.189 Kartel-

lin ostajalta tuotteen hinnan noston avulla perimä ylihinta on usein esitetty oikeuskirjal-

lisuudessa myös suhteellisena ylihintana Or (overcharge rate), jossa kartellin markki-

noilla perimää hintaa Pm verrataan ei-kollusiivisen markkinan vertailukohtana käytettyyn 

kilpailulliseen hintaan Pc (competitive price eli but-for price, hinta ilman kartellia). Ker-

tomalla suhteellinen ylihinta myynnin määrällä Qm, saadaan selvitettyä euromääräinen 

ylihinta.190 Suhteellisen ylilaskutuksen määrissä Yhdysvaltojen kansallisten ja kansain-

välisten kartellien välillä oli suuria eroja. Ylilaskutuksen suurimpia huippuarvoja tarkas-

tellen, Yhdysvaltojen kansallisissa kartelleissa ylilaskutus muuttui n. sadassa vuodessa 

1890-2013 33,6 %:sta 30,1 %:iin, mediaanin ollessa 33,3 %. Kansainvälisissä kartelleissa 

vastaava muutos oli 85,0 %:sta 45 %:iin, mediaanin ollessa 60,5 %. Connorin mukaan 

Yhdysvaltojen kansallisten kartellien ylilaskutuksen mediaani on 18,2%, kansainvälisissä 

kartelleissa 25,1%.191  

Alkuperäisessä Harbergerin 1954 julkaisemassa Yhdysvaltain markkinoita koskeneessa 

tutkimuksessa hyvinvointitappion suuruudeksi saatiin vain 0,1 prosenttia bruttokansan-

tuotteesta. Tutkimukseen on vedottu perusteena kilpailupolitiikan roolin vähentämiselle. 

Myöhemmissä tutkimuksissa on saatu osittain Harbergeria tukevia, osittain huomattavasti 

 

188 Whish, s. 5 

189 Leivo, s. 2 ja Ojala s. 12. 

190 Connor 2014, s. 252. 𝑂𝑟 =
𝑃𝑚− 𝑃𝑐

𝑃𝑐
 𝑗𝑎 𝑦𝑙𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑖𝑛𝑎 = 𝑄𝑚𝑥 𝑂𝑟 . Connor ilmaisee lisäksi oikaistun 

suhteellisen ylihinnan kaavan laskutoimituksena, jossa on koko vaikutuksen alaisten markkinoiden sijaan 

huomioitu kilpailulliset markkinat . huomioitu julkaisee tarkempana suhteellisen ylihinnan kaavana 𝑂𝑟 =

 
(𝑃𝑚− 𝑃𝑐) 𝑥 𝑄𝑚

(𝑃𝑚𝑥 𝑄𝑚(1−((𝑃𝑚−𝑃𝑐)𝑥
𝑄𝑚
𝑃𝑚

 𝑥 𝑄𝑚

 

191 Connor 2014, s. 293 ja 305. 
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korkeampia lukuja, jolloin on päästy yleisesti 4–7 prosentin, enimmillään peräti 12 pro-

sentin osuuteen bruttokansantuotteesta.192 

Oligopoli on markkinarakenne, jossa muutama suuren markkinaosuuden hyödykkeentar-

joaja kilpailee markkinoilla keskenään määräten hyödykkeen hinnan. Pienemmät toimijat 

joutuvat toimimaan suurempien ehdoilla. Monopolistisessa markkinassa hyödykkeet 

markkinoilla ovat differoituja eli erilaistettuja. Ojala käyttää esimerkkinä kahvia, joka on 

lähes sama tuote huolimatta lukuisista eri kauppanimistä.  

Oligopoli ja monopolistinen markkina ovat esimerkkejä epätäydellisestä kilpailusta, 

jossa markkinatoimijoilla, ostajilla tai myyjillä, on mahdollisuus vaikuttaa mm. hintoi-

hin.193 Oligopolissa on erotettavissa kaksi muotoa. Löyhässä oligopolissa neljä suurinta 

yritystä muodostaa enintään 40% markkinoista, jolloin kolluusion syntyminen on vai-

keaa. Tiukassa oligopolissa em. markkinaosuus on 60-100%, ja kolluusion syntyminen 

helppoa.194 Kilpailun toimivuuden kannalta, oligopolistisiin markkinoihin ei ole olemassa 

yhtä määritelmää: joillakin toimialoilla tällaisen markkinan kilpailu voi olla hyvinkin ra-

jua, toisissa vähemmän.195 

Kolluusiolla tarkoitetaan eri osapuolten käyttäytymisen yhteensovittamista.196 Kolluusio 

voi olla nimenomaista (explicit collusion) tai hiljaista (tacit collusion). 197 Hiljaisessa 

kolluusiossa osapuolet eivät varsinaisesti ole keskenään sopineet kilpailun rajoittami-

sesta, mutta ne mukauttavat toimintaansa suhteessa kilpailijaan, tavoitteenaan pitää mark-

kinatilanne vakaana, esimerkiksi seuraamalla kilpailijan hinnoittelua. Hiljaisesta 

 

192 Kuoppamäki 2018, s. 13. 

193 Leivo, s. 2 ja Ojala s. 12. 

194 Oinonen, s. 32. 

195 Marshall, 4. 

196 Oinonen, s. 32. 

197 Kuoppamäki 2018,  s. 144. 
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kolluusiosta onkin käytetty nimitystä torikauppailmiö.198 Kartellissa on kyse nimenomai-

sesta kolluusiosta. Kartellin on katsottu syntyvän niin sopimuksella, yhteiselimen päätök-

sellä tai yhdenmukaistetulla toimenpiteellä.199  

Kartelleja on ryhmitelty oikeuskirjallisuudessa eri tavoin: hinta- ja ehtokartelli, tuotan-

non ja teknisen kehityksen rajoittaminen ja valvominen, boikotti sekä toimitus- ja tuonti-

kielto ja tietojenvaihtokartelli. Lainsäädännössä käytetään terminä kilpailunrajoituksia, 

jolloin määritelmät ovat kattavampia sisältäen myös muun, kuin kartellin eli nimenomai-

sesti sovitun toiminnan. Ojanen mainitsee edellä olevan luettelon kartellilajit kaikkein 

keskeisimmiksi, ehtokartellia lukuun ottamatta.200 

Hintakartellissa kyse on joko tuotteista tai palveluista perittävästä hinnasta sopimisesta 

(myyntikartelli) tai niiden hankinnassa suoritettavista vastikkeista (ostokartelli). Ehtokar-

tellissa kyse on siitä, että alennuksia, laskentasääntöjä tai erityisiä toimitusmaksuja ja -

ehtoja käytetään kaupan yhteydessä. Tarjouskartellissa yritykset yhdenmukaistavat tar-

jouksensa. Tuotannon rajoittamisessa yritys rajoittaa joko tuotantoaan tai myyntiään. 

Markkinoiden jakokartellissa jaetaan markkinoita, asiakkaita tai tuotantolähteitä. 201 

Ns. paljaaksi kartelliksi Kuoppamäki202 kuvaa seuraavat sopimuksen tai muun järjestelyn 

piirteet: 

1. todellisena tarkoituksena on rajoittaa tuotantoa tai nostaa hintoja kuluttajien va-

hingoksi 

2. merkittäviä tehokkuushyötyjä ei ole tai ne ovat selkeästi haittoja pienempiä 

3. poikkeusluvalle ei ole edellytyksiä 

4. seuraamusmaksut ja siviilioikeudelliset sanktiot ovat huomattavia 

5. osalliset pyrkivät pitämään toiminnan salassa 

 

198 Wikberg 2011, s. 310.  

199 Kuoppamäki 2003, s. 337. 

200 Ojanen, s. 212. 

201 Helsingin yliopisto 2014, s. 7. 

202 Kuoppamäki 2003, s. 340. 
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6. kilpailuviranomaisen intressi paljastaa kartelli edellyttää sen oma-aloitteista tut-

kimista tai kartellin sisäpiiriin kuuluvalta tiedonantoa  

 

Kaikkea keskenään kilpailevien yritysten välistä yhteistyötä ei suinkaan ole kielletty. 

Muun muassa kustannussäästöjen saavuttaminen, investointien lisääminen, hyödykkei-

den laadun parantaminen ja uusien tuotteiden sekä innovaatioiden markkinoille tuonti 

ovat esimerkkejä yhteistyömalleista, joissa hyötyjinä ovat kuluttajat.203 

Toimitus- ja tuontikielto on kielletty. Yritysten välinen tietojenvaihto on kiellettyä, kun 

se koskee tulevaisuuteen sijoittuvia markkinakäyttäytymisen tietoja.204  

Kielletty kilpailunrajoitus solmitaan usean toimijan kesken. Yhden taloudellisen toimijan 

käsite rajaa soveltamista siten, että mm. emo- ja tytäryhtiöt ovat yksi toimija, eikä niiden 

välillä ole kilpailua. Niiden välisen toiminnan johdosta ei myöskään kiellettyä kilpailun 

rajoittamista tapahdu.205 Kartellikiellon piiriin kuuluvat kaikki oikeudelliset yhteistyö-

muodot. Kielletyn toiminnan arvioinnissa ratkaisevat osapuolten yhteistyön tavoitteet, si-

sältö ja vaikutukset markkinoilla.206  

Kaksi tekijää määräävät kartellin pysyvyyden ehdot. Ensinnä, kartellit sijaitsevat toi-

mialoilla, joiden ominaisuudet tekevät kolluusiosta helpompaa. Toiseksi, kartellien tulee 

organisoitua, että ne pystyvät koordinoimaan toimintansa, estämään jäsenten keskinäisen 

vilpin sekä muiden toimijoiden pääsyn markkinoille.207 Kuoppamäki on kuvannut kartel-

lin syntymisolosuhteiden, pitkäikäisyyden ja markkinavoiman edellytyksiä seuraavasti.  

Kartellien syntymiseksi markkinarakenteen tulee olla suhteellisen keskittynyt. Mitä use-

ampi yritys markkinoilla toimii, sen vaikeampi on luoda kartellia tarpeeksi suuren jäsen-

määrän saamiseksi siten, että kaikilla on yhteisymmärrys kartellissa noudatettavista sään-

 

203 Wikberg 2011, s. 230. 

204 Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tietojenvaihto. 

205 Whish, s. 93. 

206 Kuoppamäki 2003, s. 466 

207 Levenstein, s. 57. 
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nöistä. Erilaiset markkinarakenteet suosivat siten kartelloitumista. Tähän, etenkin yritys-

kauppavalvonnan keinoin vaikutettavaan osuuteen Kuoppamäki on jaotellut erilaisten 

markkinarakenteiden mukaisesti keinot torjua kartelleja. 208 Tässä tutkimuksessa ei tut-

kita yrityskauppavalvontaa. 

Mekanismina kartelli toimii siten, että esim. tuotannon rajoittamisesta aiheutuu hintata-

son nousu. Asiakkaan tilanteen tulee olla sellainen, että tämä suostuu tai joutuu hankki-

maan hyödykettä kartellihinnalla. Mikäli asiakas voi vaihtaa korvaavaan tuotteeseen, hin-

tojen nostaminen tuotantorajoituksin ei ole mahdollista. Silloin kun kartellin jäsenet mak-

simoivat tulonsa, heidän yhteen laskettu hyödykkeestä saatu rajahyöty vastaa rajakustan-

nuksia. 209 

Kartellin jäsenten tulee päästä sopimukseen ehdoista, joita kartellissa sen osallisten tulee 

noudattaa. Samanaikaisesti kartelli voi horjua. Peliteorian mukaan jokainen jäsen pyrkii 

maksimoimaan oman hyötynsä, mistä syystä kartellin jäsenillä on motivaatio huijata 

kanssakumppaneitaan. Tämä oman edun maksimointi tosin vaikuttaa mallissa toteutuvan 

kertaluonteisessa tilanteessa parhaiten. Mikäli taas peli on toistuva eli iteratiivinen, 

kolluusiosta on odotettavissa pitkäaikainen. Kolluusion kestoaikaa pidentää se, mitä suu-

remmiksi riskit kartellista luopumisesta koetaan. 210 Lisäksi, mitä paremmin kartellin osa-

puolilla on keino havaita kilpailijoidensa liikkeet, ja mitä tehokkaammin ne saavat ran-

kaistua yhteisestä linjasta lipsuneita, sitä tehokkaammin kartelli pysyy voimassa. 211  

Levensteinin mukaan -teorioiden kannattajilla on näkemys, että kolluusio lisääntyy kes-

kittymisessä siitä syystä, että yksittäisten yritysten hyöty kolluusiosta lisääntyy. Toisin 

sanoen, suuremman yritysmäärän toimiessa markkinoilla, kartellin osuus koko markki-

nan voitoista laskee. Kartelliin osallisten tuotteiden samankaltaisuus lisää kolluusiosta 

saatavia hyötyjä, mutta myös lisää kannustimen huijata.212  Nykyaikaisissa kartelleissa 

yksinkertaista kytkentää markkinoiden keskittymisen ja kolluusion välillä ei ole voitu 

 

208 Kuoppamäki 2003, s. 85. 

209 Kuoppamäki 2003, s. 370. 

210 Kuoppamäki 2003, s. 370. 

211 Kuoppamäki 2003, s. 372. 

212 Levenstein, s. 46. 
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osoittaa. Kartellien jäsenten lukumäärän kasvun on puolestaan havaittu Yhdysvalloissa 

lisänneen kartellin kestoa. Markkinoiden keskittymisellä ei puolestaan havaittu olevan 

tilastollista vaikutusta kartellin kestoaikaan.213  

Markkinoilla, joissa kartelli koostuu tuottajista, ylihinta voi välittyä jakeluketjussa eri ta-

voin eteenpäin, riippuen välitason toimijoiden markkina-asemasta ja valmistettavan tuot-

teen erilaistuneisuudesta. Kuluttajalle välittyvä ylihinta voi lopulta olla enemmän, kuin 

alkuperäinen ylihinta.214 

Kilpailupolitiikkaa koskevassa jaksossa 2.3 oli esitelty keskeinen salaisen kartellin tor-

juntakeino, ns. leniency -menettely. Kilpailuviranomaisten yhteistyöverkoston toimesta 

laadittiin leniency-malliohjelma vuonna 2012.  

Kilpailulain mukaan ensimmäisenä kilpailunrikkomuksesta ilmoittava, joka ei kuiten-

kaan itse ole toista kartelliin osallistumaan painostanut taho, voi tekemällä yhteistyötä 

kilpailuviranomaisen kanssa vapautua seuraamusmaksusta. Mikäli kilpailuviranomainen 

on saanut tiedot muuta kautta, täyttä vapautusta ei ole mahdollista saada.215 Mikäli yritys 

ei voi saada täyttä vapautusta, se voi kuitenkin saada alennusta seuraamusmaksuunsa yri-

tyslausunnon, tietoja ja todisteita kilpailunrikkomuksesta. Tiedoilta edellytetään merki-

tyksellisyyttä kilpailunrajoituksen tai sen koko luonteen ja laajuuden toteamiseksi.216 Il-

miannon uhka synnyttää kilpajuoksun kilpailuviranomaisen luo.217 

Vastaavanlainen mahdollisuus sakkolievennykseen on komission täytäntöönpanoasetuk-

sen 1/2003 23 artiklassa. Unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään todennut, että 

komissiolla on harkintavaltaa määritellä leniencyn edellytykset. Yrityksille kertyy perus-

 

213 Levenstein, s. 58.  

214 Connor 2014, s. 256. 

215 Kilpailulaki 14 § 

216 Kilpailulaki 15 § 

217 Wikberg 2009, s. 7. 
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teltu luottamus siihen, että ne voivat hyötyä alennusprosentista. Sen sijaan tietylle sakko-

jen kokonaismäärälle tai niiden laskentatavalle yhteistyöhän aikovat yritykset eivät  voi 

asettaa odotuksia.218  

Motta on tutkinut kansantaloustieteellisesti leniencyn käyttöä. Hänen mukaan, jos resurs-

sit ovat riittävät kolluusion estiämiseksi täysiä sakkoja käyttämällä, ei leniencyyn pitäisi 

turvautua. Mikäli taas valvovan viranomaisen resurssit ovat rajalliset, on leniency toiseksi 

paras vaihtoehto.219 Edellä, jaksossa 2.3 kilpailupolitiikassa esitetysti, käytännön koke-

mukset ovat olleet positiivisia. 

Ghosal kuvaa leniency -ohjelmaa kolmesta eri funktiosta käsin. Yksi ohjelman merkitys 

on piilossa olevan kartellin löytäminen. Esimerkkinä hän mainitsee monochloroacetic 

acid -kartellin. Hän ei kuitenkaan pitänyt täysin pimennossa olevien kartellien esiin tuon-

tia tärkeimpänä ohjelman tuotoksena. Tärkeämpänä hän piti sitä, että ohjelma saa aikaan 

myötävaikutuksen kartellin selvittämisessä. Tämä koskee tilanteita, joissa tutkinta on jo 

vireillä tai vähintään epäilys kartellista on olemassa. Viimeisimpänä hän myös mainitsee, 

että ohjelman olemassaolo voi auttaa ”tönäisemään” tunnustuksen rikkomuksiin syyllis-

tyneeltä yhtiöltä. 220 

4.2 Täytäntöönpano ja seuraamukset 

Seuraamukset voi jakaa julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin seuraamuksiin.221  

Kartellien torjunnan taustalla vaikuttaa pelotevaikutus, joka on tavallisesti jaettu yleis- ja 

erityisestävään pelotteeseen. Tahto välttää epämiellyttäviä kokemuksia on pelotevaiku-

tuksen peruslähtökohta. Teho riippuu paitsi sanktioankaruudesta, myös sanktiovarmuu-

desta. Yleisestävyys eli -preventio nojaa siihen ajatukseen, että tietty rangaistusuhka 

muodostaa etukäteen riittävän motivaation pidättäytyä kielletystä teosta. Erityisestävyys 

 

218 Wikberg 2009, s. 8. 

219 Motta 2003, s. 375. 

220 Ghosal 2007, s. 5. 

221 Kuoppamäki 2018, s. 83. 
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puolestaan merkitsee rangaistuksen vaikutusta rangaistuun itseensä.222 Kilpailuoikeu-

dessa on puhuttu pelotevaikutuksesta yksittäistapauksessa.223 Kilpailuoikeudellisten seu-

raamusten osalta on lisäksi välttämätöntä, että eri jäsenvaltioissa määrätään sanktioita yh-

teismitallisesti.224 Erityisestävyyden osalta on hyvä huomata sakoista vapautumisen mah-

dollisuus. Komission tiedonannossa onkin katsottu, että yksittäisen, yhteistyötä tekevän 

rikkomukseen syyllistyneen sakottaminen ei ole niin tärkeää, kuin itse salaisen kartellin 

paljastaminen ja sitä kautta seurauksien langettaminen muille kartelliin osallisille.225 

Petter Asp on kutsunut sanktio-oikeudeksi oikeusaluetta, joka koostuu hallinnollisista, ri-

kosoikeutta muistuttavaista seuraamuksista, joita ovat hallinnolliset sakot ja maksut.226 

Yhteisön vaikutuksen hän niin ikään erottelee kahteen kategoriaan: Ylikansallinen sank-

tio-oikeus eli sanktiosäännökset EU-oikeudessa ja EU-oikeuden vaikutus kansallisessa 

rikos- ja sanktio-oikeudessa, eli kansalliset säännökset.227 

Keskeinen julkisen täytäntöönpanon seuraamus syyllistyneelle on velvoite lopettaa lain-

vastainen käyttäytyminen. 228 Muita kilpailuoikeuteen liittyviä seuraamuksia ovat yrityk-

selle määrättävä sakko, uhkasakko, yhtiöön kohdistuvat muutokset, sekä tietyissä maissa 

johtajiin kohdistuvat rikosoikeudelliset seuraamukset. Ruotsi otti vuonna 2008 kilpailu-

laissaan käyttöön hallinnollisen liiketoimintakiellon (Director Disqualification Order).229 

Nimenomaan pelotevaikutuksesta seuraamuslajien osalta on oikeuskirjallisuudessa vaih-

televia näkemyksiä. Seuraamukset ja siihen liittyvä pelote jakautuvat yhtäältä yhtiöille tai 

yksilöille, yhtiön henkilöstölle sekä johtajille. Yhtiölle langetetut sakot uhkaavat käytän-

 

222 Lappi-Seppälä, jakso I.1.  

223 Wikberg 2009, s. 393. 

224 Wikberg 2009, s. 395. 

225 EUVL 8.12.2006 2006/C 298/11, kohta 3. 

226 Asp, s. 29. 

227 Asp, s. 52. 

228 Kilpailulaki 9 §, Asetus 1/2003. 

229 Günsberg, s. 6. 
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nössä ensi sijassa yhtiön omistajia. Heillä ei välttämättä ole ollut mitään vaikutusmahdol-

lisuutta kartellitoiminnan pysäyttämiseen. Vankeusrangaistus on Croninin mukaan ylei-

sesti katsottu tehokkaimmaksi pelotteeksi yksilöille.230 Hintakartellin kriminalisointi on 

laajentunut. Vuonna 2002 Irlanti ja Iso-Britannia liittyivät Israelin, Kanadan ja Yhdys-

valtojen joukkoon.231 Uudessa-Seelannissa vastaava lainsäädäntömuutos oli käynnissä 

vuosikymmen myöhemmin.232 Kanadassa, jossa lainsäädäntö on ankaroitunut, on mah-

dollista tuomita jopa 14 vuoden vankeusrangaistus sekä 25 miljoonan Kanadan dollarin 

sakko.233 Croninin mainitsema vankeusrangaistuksen pelotevaikutus on kuitenkin päin-

vastainen oikeussosiologiassa esitetyn tulkinnan kanssa, jonka mukaan nimenomaan lai-

tosrangaistus lisää uusimisen riskiä.234 Seuraamuslajin oikealajisuuden lisäksi seuraa-

muksen suuruudella on keskeinen asema niin yleis- kuin erityisestävyyden vaikutuksessa. 

Kotimaisessa bussikartelli -tapauksessa KHO:2019:98 ei hyväksynyt Markkinaoikeuden 

määräämiä liian alhaisia sakkoja.235 

Erityisestävyyden osalta tarkastellaan sitä, miten tietty yritys yhä uudelleen syyllistyy kil-

pailunrikkomukseen. Vuosien 1969 ja 2009 väliaikana kaikista komission kartellitapauk-

sista 24 prosentissa oli kyse uusijoista, eli jo aiempiin kartellitapauksiin osallistuneesta 

yrityksestä. Vuosien 2009 ja 2011 välillä uusijoiden määrä nousi 40 prosenttiin.236 Vuo-

den 2006 sakkojen määräämistä koskevissa suuntaviivoissa uusiminen on mitoitettu 100 

prosentilla sakon perusmäärää korottavaksi. 

 

230 Cronin, s. 1686. Empiirisen kokemuksen perusteella voi nähdäkseni myös sanoa, että omistajilta puuttuu 

paitsi kartelliin puuttumisen mahdollisuus, myös sen havaitsemismahdollisuus.  

231 Ghosal 2007, s. 7. 

232 Whish, s. 517. 

233 Günsberg, s. 31. 

234 Kyntäjä, s. 226. 

235 KHO päätös 20.8.2019, kohta 66: ”.. nimellisillä seuraamusmaksuilla ei ole alhaisen tasonsa vuoksi 

muita markkinatoimijoita estävää ja riittävän varoittavaa esimerkkiä antavaa yleisestävää vaikutusta eikä 

nyt esillä olevaan kilpailurikkomukseen syyllistyneitä taloudellisia kokonaisuuksia riittävästi rankaisevaa 

erityisestävää vaikutusta”. 

236 Barennes, s. 1. 
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Syyskuussa vuonna 2006 annettiin sakon määräämistä koskeva ohjeistus. Edeltävä 1998 

ohjeistus perustui tariffeille, jota ei käytännössä seurattu ja niistä tehdyt valitukset me-

nestyivät oikeusistuimissa.237 Sakkojen perusmäärä riippuu myyntiarvosta, joka on rik-

komiseen suoraan tai epäsuorasti liittyvien tavaroiden tai palveluiden ETA-alueen myyn-

tiarvo rikkomuksen jäsenenä, viimeisimpänä täytenä vuotena. 238 

Sakkojen laskennassa muodostetaan ensin sakkojen perusmäärä, rikkomuksen vakavuu-

den ja keston perusteella. Perusmäärään tehdään muutoksia mahdollisesti käsillä olevien 

raskauttavien ja lieventävien seikkojen perusteella. Mukautettua perusmäärää mahdolli-

sesti korotetaan pelotevaikutuksen aikaansaamiseksi. Näin saatu summa tarkistetaan ase-

tuksen 1/2003 sakkojen lakimääräisen enimmäismäärän osalta, ettei se ylitä rikkoneen 

yrityksen määräämishetkeä edeltävän tilikauden liikevaihdosta 10 prosenttia. Lopuksi 

huomioidaan Leniency -tiedonannon vaikutukset.239  

Kun kyseessä on tytäryhtiö, joka on ryhtynyt kiellettyyn kilpailunrajoitukseen, on oleel-

linen kysymys, kohdistuuko edellä mainittu sakko ja siinä noudatettava liikevaihdon raja 

tytäryhtiöön. Enimmäismäärää määritettäessä tarkastellaan taloudellista kokonaisuutta, 

johon kartelliosallinen kuuluu. EU:n oikeuskäytännössä tytäryhtiön itsenäisyys on ollut 

ratkaiseva tekijä: Jos tytäryhtiö ei ole itsenäisesti päättänyt markkinakäyttäytymisestään, 

emoyhtiön on ollut vastuussa. Tosiasiallista määräysvaltaa on pidetty ratkaisevana. Täy-

sin, siis 100% omistetun tytäryhtiön osalta on pidetty lähtökohtaisena olettamana, että 

emoyhtiöllä on tosiallinen määräysvalta.240  

Vuonna 2005, globaalit kartellit päätyivät useamman valtion kilpailuviranomaisen tutkin-

taan.  Yksityistä toimenpanoa puolestaan oli haettu Pohjois-Amerikassa ostajien toi-

mesta.241 Connor tarkasteli näiden toimenpiteiden tehokkuutta arvioidessaan seuraavia 

 

237 Veljanovski, s. 872. 

238 EUVL 1.9.2006, s. 3. 

239 Wikberg 2009, s. 411 ja EUVL 8.12.2006 2006/C 298/11. 

240 Wikberg 2011, s. 398. Ks. myös Korjus, s. 23. 

241 Connor 2005a, s. 201. 
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näkökulmia: toimenpiteiden nopeus, kartellien muodostumisen tapa, sakkojen osuus 

myynnistä sekä sakkojen suhde ylihinnoitteluun.  

Nopeudella tarkoitetaan sitä, miten ripeästi viranomaiset tutkivat, neuvottelevat ja mää-

räävät seuraamukset. Tutkinnan liiallisella nopeudella on toki sellainen teoreettinen ää-

riarvo, että kunnollista näyttöä ei saada muodostettua. Päähuomio on kuitenkin hitau-

dessa. Se vaikuttaa mm. siten, että tutkinnan kohteena olevat joutuvat elämään pitkässä 

epävarmuudessa seuraamusten syntymisen tai niiden mittaluokan osalta. Hitaus myös vä-

hentää seuraamusten pelotevaikutusta. Kartellien muodostumisen tavassa on kyse siitä, 

miten kartellit syntyvät ajan edetessä. Yrityksen liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden 

tietoisuus suurimmista mahdollisista kilpailurikkomusten seuraamuksista ja kiinnijäämi-

sen todennäköisyydestä kasvaa vähitellen. Riippuvuutta kartellien määrän vähenemisestä 

suhteessa lakien muutokseen tai täytäntöönpanoihin joudutaan tarkkailemaan pidemmän 

aikavälin yli. Sakkojen osuudella myynnistä tarkoitetaan osuutta, jonka sakot muodosta-

vat yrityksen kartellinaikaisesta myynnistä, tai vaihtoehtoisesti osuutta koko niiden mark-

kinoiden myynnistä, joihin kartelli vaikutti. Tällä suhdeluvulla ei ole suoraa taloudellista 

pelotevaikutusta, vaan se toimii syyksi näytön välineenä. Viimeisimpänä, sakkojen osuus 

ylihinnoittelusta koskee nimenomaisesti taloudellista pelotetta. Se on vaikeinta muodos-

taa ja sisältää todennäköisimmin virheitä. 242 

Kilpailurikkomukseen syyllistyneen vastuu ei kotimaisen oikeuskäytännön mukaan 

muutu yrityksen tai yhteenliittymän nimenmuutoksella, tai sulautumisella. Kyseessä on 

taloudellisen seuraannon periaate. Silloin, kun yritys myy vain tiettyjä varallisuuseriään 

kilpailurikkomuksen lakattua, ostaja on näihin liittyvistä velvoitteista vastuussa ja myyjä 

jää tällöin yksin kilpailurikkomuksesta vastuuseen. Rikkomuksen jatkuessa myös ostaja 

on vastuussa. Jos ostaja on hankkinut liiketoiminnan ja myyjä sittemmin lakannut ole-

masta, voi ostaja poikkeuksellisesti joutua vastuuseen. Selvitysten tarve yrityskaupoissa 

onkin erityisen korostunut.243 EUT on vahvistanut taloudellisen jatkuvuuden periaatteen 

vuoden 2019 päätöksessään. Kun ”kiellettyyn kartelliin osallistuneiden yhtiöiden koko 

osakekanta on myyty toisille yhtiöille, jotka ovat sitten purkaneet nämä ensimmäiseksi 

 

242 Connor 2006, s. 202. 

243 Wikberg 2011, s. 400. 
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mainitut yhtiöt ja jatkaneet niiden liiketoimintaa, mainittujen ostajayhtiöiden voidaan 

katsoa olevan vastuussa kyseisestä kartellista aiheutuneesta vahingosta”. 244. 

Yhtenä, sääntelemättömänä seuraamuksena voidaan pitää mainehaittaa, joka yksilölle ja 

yritykselle Cohenin mukaan. Silloin, kun rikosoikeudellisia seuraamuksia käyttävissä jär-

jestelmissä tuomiot kohdistuvat yksilöön, tälle syntyy jonkin asteinen henkinen kuorma 

sekä myös jatkossa rahallinen haitta rikosrekisterin myötä. Yritykset saavat hänen mu-

kaansa huonon toimijan maineen, ja niiden markkina-arvossa on voitu havaita merkittäviä 

pudotuksia kartellijulkistuksen jälkeen.245  

Wils on artikkelissaan tutkinut optimaalisen yhteisösakon tasoa. Kolmen perusedellytyk-

sen on tullut täyttyä rikkomukseen: tilaisuus, halu ja kannustin. Tilaisuus edellyttää aiem-

min esiteltyjä olosuhteita. Johtajilla voi olla moraalinen asennoituminen niin tiukka, että 

halua ryhtyä lainvastaiseen toimeen, huolimatta esimerkiksi kiinnijäämisriskistä, ei 

synny. Viimeiseksi, yritykset tai yksilöt niiden sisällä tarvitsevat kannustimen, jonka mu-

kaan odotetut hyödyt ylittävät odotetut haitat. Se, että vähennetään yrityksien tilaisuuksia 

kartelliin, on olennaisesti etukäteisesti (ex ante) tehtävää työtä. Tätä tehdään erityisesti 

valvomalla ennakollisesti yrityskauppoja, joihin liittyy markkinavoimaa. Haluun ryhtyä 

kiellettyyn kilpailunrajoitukseen voidaan vaikuttaa sillä, että kartelliseuraamukset ovat 

julkisia. Tällä on sekä pelotevaikutus hyötyä laskelmoiville, että yleinen, jo entuudestaan 

lakia noudattavien moraalia vahvistava vaikutus. Viimeksi, kannustinta vähennetään huo-

lehtimalla siitä, että odotetut kustannukset ylittävät hyödyt.246 Sakon optimaaliseksi mää-

räksi Wils määritteleekin kartellista odotetun hyödyn kerrottuna kiinnijäämisriskin kään-

teisluvulla.247  

Kiinnijäämisen todennäköisyyteen vaikuttavat yritysten ja asiakkaiden lukumäärä, osto-

käyttäytymisen vakaus sekä vallitseva kilpailupolitiikka.248 Todennäköisyyttä Connor 

seurannut usean muun tutkimuksen kautta. Esimerkiksi Landes käytti vuonna 1983 vain 

 

244 Asia C-724/17, s. 9. 

245 Cohen, s. 351. 

246 Wils 2006, s. 184. 

247 Ibid., s. 191. 

248 Becker, s. 42. 
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”havainnollistamisen vuoksi” todennäköisyyttä 0.33. Pienempään todennäköisyyteen 

0.10 päätyi USSG 1986 kansallisten kartellien arvioinnin kautta. Beckstein ja Gabel sekä 

Fenberg päätyivät tulokseen ”alle 0.50”. Heillä tutkimustapa oli anonyymi haastattelu 

kartellien parissa työskenteleville juristeille. Bryant ja Eckard käyttivät 1991 tutkimuk-

sessaan Yhdysvalloissa syytettyjen kartellien tietoja, ja tutkimustapana estimoivat aineis-

tosta kiinnijäämisriskin vaihteluväliksi 0.13-0.17, johon myös mm. OECD vielä tämän 

vuosituhannen puolella tukeutui. Uudempana tutkimuksena vuodelta 2000, Polinsky ja 

Shavell päätyivät ylärajaltaan arvoon 0.165. kerätä tulokset oli anonyymi tutkimus kar-

telli osalta. Bush summaa vuonna 2004 eri tutkimukset vaihteluväliksi 0.10 – 0.33.249 

Kasvavasti merkittävä painoarvo on yksityisoikeudellisella täytäntöönpanolla, joka Suo-

messa käsitellään yleisessä alioikeudessa tai välimiesoikeudessa.250 Vahingonkorvaus-

asiaa käsiteltäessä liiketoimintaan kohdistuvia muutoksia onkin pystyttävä erittelemään 

ja jaottelemaan. Yrityksen tulokseen voivat olla vaikuttaneet, kielletyn kilpailunrajoituk-

sen ohella, toisen kilpailijan täysin lailliset kilpailutoimet, kilpailuolosuhteiden muutos, 

vahinkoa kärsineen omat toimet tai olosuhteiden muutos.251 Yksityisoikeudellisessa toi-

meenpanossa on kuitenkin valtioittain eroa. Esimerkiksi näyttökysymyksessä Yhdysval-

loissa määrätty sakko toimii prima facie näyttönä rikkomuksesta myös siviilioikeudelli-

sesa vahingonkorvausasiassa, kun taas Brasiliassa hallinnollisilla päätöksillä ei ole näyt-

töarvoa. 252 

Entä miten vahingon määrää voidaan arvioida? Yhdysvalloissa, vahingon arvioinnissa on 

käytetty mittatikku-, ennen ja jälkeen-, markkinaosuus- ja käyvän arvon menetelmiä. Mit-

tatikkujärjestelmässä on vertailtu liiketoiminnan tulosta olennaisesti vahingonkärsijän 

kanssa samankaltaisen toimijan tuloksiin. 253. Menetelmän vaikeus on samankaltaisen toi-

mijan tunnistamisessa. Menetelmä toimii hyvin hintasyrjintätilanteissa, koska vertailu-

kohteena on saatavilla reilumpien ehtojen mukainen ”oikea” hintataso.  

 

249 Connor 2006, s. 9. 

250 Wikberg 2011, s. 130. 

251 Havu, s. 79. 

252 ICN, s. 4. 

253 Havu, s. 74. 



62 

 

Ennen ja jälkeen -menetelmää käytettäessä asetetaan vertailukohteeksi liiketoiminnan tu-

lokset ennen ja jälkeen kilpailunrajoituksen kestoajan. 254 

Markkinaosuusmenetelmä soveltuu tapauksiin, joissa toimija on suljettu markkinoilta. 

Menetetyn markkinaosuuden perusteella voidaan laskea vahingot. Menetelmä toimii it-

senäisenä, tai sovellettaessa sitä mittatikku- ja ennen ja jälkeen -menetelmien kanssa.  

Käyvän arvon menetelmä ei välttämättä toimi itsenäisesti, joten sitä käytetään tilanteissa, 

joissa vahingonkärsijä on täysin suljettu markkinoilta. Vahinkoa kärsineen yrityksen, sen 

voittojen nykyarvo ja käyttökelpoinen omaisuus, arvo muodostaa menetelmässä korvauk-

sen perustan.255  

 

4.3 Yritysten puolustautumisoikeudet 

Yritykselle syntyvät seuraamukset eivät määräydy puhtaasti matemaattisen harkinnan pe-

rusteella. Tässä jaksossa on tarkasteltu lyhyesti yritysten keskeisiä puolustautumisoikeuk-

sia kilpailuoikeuteen liittyen rikkomustilanteessa. 

Valitusoikeus on Suomen lainsäädännössä ollut voimassa yleisenä oikeusperiaatteena 

vuodesta 1950.256 Muutoksenhaussa kansallisesti markkinaoikeuden päätöksiin haetaan 

muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Komission kilpailuasioissa tekemiin päätök-

siin haetaan muutosta kahden kuukauden määräajassa Euroopan unionin yleisestä tuo-

mioistuimesta.  

Wikberg toteaa, että joissakin oikeusjärjestelmissä yritykset nauttivat joitakin perintei-

sesti ihmisille kuuluvia ihmisoikeuksien suojaa, esimerkiksi syrjintäkieltoa ja omaisuu-

densuojaa. Lisäksi prosessuaaliset oikeudet kuuluvat myös yrityksille.257 Itsekriminointi-

suojan on katsottu sisältyvän ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan suojaamiin oikeuksiin.258  

 

254 Havu, s. 76. 

255 Havu, s. 78. 

256 Kekkonen 1999, s. 95. 

257 Wikberg 2009, s. 376. 

258 Tapanila, s. 29. 
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on vahvistettu periaate. Tapauksessa Orkem v komissio Unionin tuomioistuin katsoi itse-

kriminointisuojan kuuluvan unionin oikeusjärjestyksen perustavanlaatuiseksi katsotta-

viin puolustautumisoikeuksiin. Siten epäillyllä yhtiöllä ei ollut velvollisuutta todistaa it-

seään vastaan.259 Epäiltyä yritystä ei siten voida velvoittaa tunnustamaan, että se on syyl-

listynyt kiellettyyn kilpailunrikkomukseen. Sen sijaan yrityksellä on velvollisuus luovut-

taa asiakirjat, joista syyllisyys voi käydä ilmi. 

Jotta leniency-menettely säilyttää houkuttelevuutensa, pitää järjestelmän huolehtia siitä, 

että kartellista ilmoittanut kartellin jäsen ei joudu muita huonompaan asemaan mahdolli-

sessa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Sekä kansallisessa että EU-oikeudessa le-

niency -menettelyssä toimitettuja tietoja voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon 

ne on annettu. Käsittelyforumeina olivat siten Kilpailuvirasto, Markkinaoikeus tai Kor-

kein hallinto-oikeus, joissa tietoja voi käyttää käsiteltäessä 9 §:ssä tarkoitettua kielletyn 

kilpailunrajoituksen lopettamismääräystä tai toimitusvelvoitetta, 10 §:ssä tarkoitettua si-

toumuspäätöstä, 11 §:ssä tarkoitettua ryhmäpoikkeuksen edun peruuttamista tai 12 §:ssä 

tarkoitettua seuraamusmaksuesitystä.260 Leniencyä hakeneen toimittamia tietoja ja todis-

teita ei voi käyttää todisteena vahingonkorvausasiassa.261 Yksityisoikeudellisen täytän-

töönpanon osalta vahingonkärsijän saamaa korvausta voi rajoittaa useakin peruste, joihin 

vahingonaiheuttaja voi vedota. Tällaisina Havu luettelee mm. vahingonkärsijän oman toi-

minnan, myötävaikutuksen, vahingon rajoittamisvelvollisuuden, kohtuusperusteisen so-

vittelun, rikastumiskiellon, yhteisvastuun ja perusteettoman edun palautuksen.262 Eri mai-

den välinen lainsäädäntö rajaa sitä, millainen korvaustaso on kantajan saatavilla. Yhdys-

valloissa vahingonkorvaukset voidaan määrätä kolminkertaisina vahingonkärsijän kom-

pensaatio- ja pelotetarkoituksessa.263 Kansallisesti kilpailuoikeudellisten vahingonkor-

vausasioiden määrä on ollut vielä vuosikymmen sitten vähäinen.264 

 

259 Wikberg 2009, s. 382. 

260 Wikberg 2011, s. 430. 

261 Wikberg 2011, s. 361 ja HE 83/2016, s. 53. 

262 Havu, s. 80-87. 

263 ICN, s. 2. 

264 Wikberg 2009, s. 69. 
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Kilpailuoikeudelliselta vahingonkorvaukselta edellytetään, kuten yleensäkin vahingon-

korvausasioissa, syy-yhteyttä kilpailunrikkomuksen ja vahingon välillä. 265 Kalliokoski 

on todennut, että jäsenvaltioiden vastuulle jää, vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita nou-

dattaen, syy-yhteyttä koskevien sääntöjen määrittely. Asian tärkeys korostuu monimut-

kaisissa taloudellisissa syy-seuraus -suhteissa, joissa samalla useat eri seikat voivat olla 

vaikuttamassa lopputulokseen. Kilpailunrikkomustilanteet ovat korostuneesti tällaisia.266  

Poikkeuksellisten olosuhteiden osalta Asp nostaa esiin pakkotilan kaltaiset tilanteet. Hä-

tävarjelu ja pakkotila ovat säänneltyjä kaikissa jäsenmaiden oikeusjärjestyksissä, mutta 

unionin oikeudessa sääntelemättömiä. Kilpailusäännöksiä rikottaessa niihin vetoaminen, 

esimerkiksi konkurssin uhatessa, ei menesty.267 Tämä on käynyt ilmi muun muassa ta-

pauksessa AT.38354 – Teollisuussäkit, jossa useat osapuolet vetosivat markkinan kriisiin. 

Komission mukaan vapaassa markkinakilpailussa yritysriski sisältää hetkittäisten tap-

pioien ja jopa konkurssien mahdollisuuden, eikä sellainen tee kolluusiota sallittavaksi.268 

5 Oikeustapaukset ja seuraamukset  

Tässä jaksossa on esitelty lyhyesti komission oikeustapauksia ja yksittäinen KKV:n oi-

keustapaus. Lisäksi on tutkittu, miten, jos mitenkään, kartellia koskeva lainvoimainen 

päätös tai tuomio on vaikuttanut yhtiöön talouslukujen valossa. 

5.1 Komissio, EU:n yleinen tuomioistuin ja EU:n tuomioistuin 

Tapauksessa AT.39870 kirjekuorten valmistajat olivat rikkoneet perustamissopimuksen 

101 artiklaa. Salaisessa järjestelyssä mukana olleet yhtiöt olivat Bong, GPV-yhtymä, Ha-

melin, Mayer-Kuvert, Tompla, tavoitteenaan jakaa asiakkaat ja koordinoida hinnat toi-

mintansa alueella Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Yhdistyneessä 

 

265 Asiat C-295/04 ja C-298/04, Manfredi. 

266 Kalliokoski, s. 624. 

267 Asp, s. 148. Ks. myös s. 161, Asp tekee myös keskeisen eron sen välillä, onko uhattuna ihminen vai 

yritys. Toisin kuin jokaisen yksittäisen ihmisen suojeleminen, yksittäisen yrityksen suojeleminen ei ole 

tavoite. Päinvastoin, markkinamekanismissa parhaiten menestyvien on tarkoituskin peitota kilpailijansa 

markkinoilla. 

268 Komission päätös 30.11.2005 C(2005) 4634, s. 98. 
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kuningaskunnassa. Järjestelyssä oli sovittu myös muiden kartellin jäsenten tekemistä kor-

vauksista niille jäsenille, jotka mahdollisesti menettäisivät myyntimääriään järjestelyssä. 

Lisäksi osallistujat vaihtoivat kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Kartelli oli voimassa lo-

kakuusta 2003 lopulta huhtikuulle 2008. Sovintomenettely alkoi 10.12.2013. Komissio 

antoi väitetiedoksiannon 18.11.2004. 269 Ruotsalaiselle Bongille, jota tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan lähemmin, määrättiin 3 118 000 euron sakko. 

Tapauksessa AT.37954 älykorttien valmistajat olivat ryhtyneet kartellijärjestelyyn. Infi-

neon, Philips, Samsung ja Renesas, Hitachin ja Mitsubishin yhteisyritys270. Saksalaiselle 

Infineon Technologiesille, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin, komissio 

määräsi 82 874 000 euron sakon.271 Asiaa käsiteltiin myöhemmin EU:n ensimmäisen as-

teen tuomioistuimessa sekä EU:n tuomioistuimessa, joka palautti asian sakon suuruuden 

määräämisen osalta yleiseen tuomioistuimeen. Sakko aleni 76 871 600 euroon. Samsun-

gille määrättiin puolestaan 35 100 000 euron sakko.272 

DRAM-tapauksessa AT.38511 komissio määräsi kymmenelle muistien valmistajalle yh-

teensä 331 miljoonan euron seuraamusmaksun. Tässä tutkimuksessa tarkastelluista yhti-

öistä mukana olivat Infineon, ainoana tämän kartellin eurooppalaisena edustajana, sekä 

Samsung.273 Yhtiöt olivat muodostaneet keskenään verkoston, jonka piirissä ne koordi-

noivat tiedonvaihtoa hinnoittelustaan.274 Taulukon 2 mukaisesti Infineon joutui maksa-

maan sakkoja  tästä kartellista 56 000 000, ja myös Yhdysvalloissa n. 130 000 000 euron 

seuraamukset. Samassa asiassa, taulukon 5 mukaisesti Samsungille määrättiin 

146 000 000 euron seuraamusmaksu. 

 

269 EUVL 2015/C 74/05, s. 1-3. 

270 Asia T-758/14, s. 1. 

271 EUVL 2017/C 27/12, s. 18. 

272 Asiat T-758/14, kohta 40 ja C-99/17. 

273 Euroopan komission tiedote 19.5.2010 

274 EUVL 21.6.2011 2011/C 180/09, s. 15. 
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Teollisuussäkkejä koskevassa tapauksessa AT. Komissio määräsi 14 teollisuussäkkien 

valmistajille, joilla oli yhdessä 75 % markkinaosuus n. 250-300 miljoonan euron markki-

noista Euroopassa. UPM:lle määrättiin aluksi 56,55 miljoonan euron seuraamusmaksu275, 

joka aleni Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa 50,7 miljoonaan euroon. 276 

5.2 Kilpailuvirasto, markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus 

Tapauksessa KHO:2009:83 Lemminkäinen, VLT Trading, Skanska Asfaltti, NCC Roads, 

SA-Capital, Rudus Asfaltti, Super Asfaltti jakoivat asfaltointityöt valtakunnallisesti. Kar-

telli toimi vuosina 1995-2002. Lemminkäisellä oli osuus kaikissa kilpailunrajoituslain 

vastaisissa menettelyissä. Markkinoiden jakamisen lisäksi osalliset pyrkivät estämään 

alalle pääsyn mm. kiellolla myydä asfalttimassaa kartelliin kuulumattomille.277 Lemmin-

käiselle, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin, määrättiin kilpailunrajoituslain 

8 § tarkoitettua seuraamusmaksua 68 miljoonaa euroa. Sittemmin Lemminkäinen on su-

lautunut YIT Oyj:hin.  

Yksityisoikeudellinen vahingonkorvausasia eteni yleisissä tuomioistuimissa. Lemmin-

käinen kirjasi 66 miljoonaa asfalttikartellin vahingonkorvauksia vuoden 2013 tulok-

seen.278 

 

5.3 Kartellit tilastolukuina 

Kuvassa 1 on esitetty aineistotietokannan sisältämät kartellit lukumääränä eri maantie-

teellisillä alueilla, sekä kaikkien alueiden yhteislukumäärä. Kuva on siten muodostettu 

vuosittaisesti sen perusteella, onko kartelli ollut kyseisenä vuonna toiminnassa. Kuukau-

sien tarkkuutta ei ole noudatettu, joten tammikuussa loppunut tai joulukuussa alkanut kar-

telli on vuosilaskennassa mukana.  

 

275 EUVL 2007/686/EY, kohta 35 (j).  

276 Asia T-53/06, kohta 153. 

277 KHO:2009:83 kohta 531. 

278 Lemminkäinen Oyj 2014, s. 61. 
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Kuvassa 2 on esitetty kartellien kestoaikoja jaottelemalla ne päättymisvuosiensa mukaan. 

Musta pystyviiva ääripäät vähiten kestäneelle ja eniten kestäneelle kartellille. Musta piste 

ilmaisee mediaanin.  

Aineistotietokannassa on myös ollut saatavissa se tieto, minä vuonna kutakin kartellia 

koskeva ensimmäinen viranomaistoimenpide, josta kartellissa toiminut on tullut tie-

toiseksi, on tehty. Tämä toimenpide on voinut olla esimerkiksi julkistettu tieto kartellitut-

kimuksesta tai ratsia yrityksen tiloihin.279 Kuvassa 3 on tarkasteltu vuotta, jona kartelli 

päättyi, erotuksena vuodesta, jolloin kartelliin kohdistettiin ensimmäinen toimenpide. 

Esimerkiksi, jos kartelli on päättynyt samana vuonna kuin se on tullut toimenpiteiden 

kohteeksi, on erotus nolla. Mustan pystyviivan ääripäät kuvaavat varhaisinta ja myö-

häisintä puuttumista, jota kutsuttakoon tässä toimenpideviiveeksi. Musta piste kuvaa toi-

menpideviiveen mediaania. Kuten kuvassa 2, tulokset on laskettu kartellin päättymisvuo-

sittain.  

Kuvan 2 tiedoista on johdettu kaksi uutta lukua ja ne merkintöinä ensimmäiseen kuvaan. 

Kaikkien eri vuosien toimenpideviivemediaaneille laskettu mediaani oli 6 vuotta. Tällä 

on pyritty saaman esiin tyypillinen toimenpideviive. Toinen laskettu arvo laskettiin koh-

dentamalla huomio vain ”pahimmille tapauksille”. On siis laskettu suurimmille viiveille 

eri vuosilta mediaani – nimitettäköön tässä suurimmaksi tyypilliseksi toimenpideviiveeksi, 

joka oli 22 vuotta. Kartellien kokonaismäärään sisältävä kuva 1 sisältää myös punaisen 

pystysuoran yhtenäisen viivan vuoden 2014 kohdalla, sekä punaisen pisteviivan vuoden 

1998 kohdalla. Kun tässä tutkimuksessa käytetty tilastotieto on päättynyt vuoden 2019 

loppuun, on vuodesta 2020 vähennetty edellä mainitut toimenpideviiveet. Yhtenäinen pu-

nainen viive kuvaa tyypillistä toimenpideviivettä ja punainen pisteviiva suurinta tyypil-

listä toimenpideviivettä.  

Kuvat 5-9 kuvaavat eri yritysten osakkeen kurssikehitystä. Selitteet kuvaajille ovat ku-

vassa 4. Yrityksen osakkeen kurssi ja kartelliseuraamukset on piirretty y-akselissa mai-

nittuun mittakaavaan. X-akseli ilmaisee ajankohdan. Kuvaan tuodut yrityksen myynnin 

kuvaaja sekä pörssin indeksi, jossa osake on ollut vaihdossa, on skaalattu mittakaavaan. 

Tarkoitus on ollut havainnollistaa kurssin käyttäytymistä sekä osingonjaon mahdollista 

 

279 Connor 2016, s. 19. 
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katkottaisuutta suhteessa ”kartellin merkkipäiviin”. Myynnissä ja pörssi-indeksissä käy-

tetty kerroin tai jakaja on ilmaistu kuvaotsikon yhteydessä.  

Vuonna 2014 kokonaismäärä vuosikymmeneltä oli 870 kartellitapausta, joista jäsenvalti-

oiden kilpailuviranomaiset olivat hoitaneet 85% ja komissio 15 %.280 Kansalliset kilpai-

lulainsäädännöt eivät kuitenkaan vielä olleet valmiit: yhdessä jäsenvaltiossa ei ollut lain-

kaan kilpailunrikkomuksesta seuraavia hallinnollisia sakkoja tai siviilioikeudellisia kor-

vauksia. Lisäksi useammassakin jäsenvaltiossa emoyhtiöt saattavat vapautua vastuusta, 

koska vain niiden tytäryhtiöihin voidaan kohdistaa sakkoja, ja, yhtiöiden yhteenliittymien 

voidessa siirtää varallisuutta yksiköstä toiseen, välttyä sakkojen maksamiselta.281 

Entä mitä tietoa kartellien uusijoista on saatavilla? Vuosien 1969 ja 2009 välillä Euroopan 

komission päätösten kohteena olevissa yhteisöissä oli vähintään yksi uusija 25%:ssa ta-

pauksista. Vuosien 2006 ja 2011 välillä, uusimisprosentti ylitti 40%.282  

6 Johtopäätökset 

Tässä jaksossa on tarkasteltu aluksi kartellien lukumäärää ja toimenpideviitettä yleisellä 

tasolla, sitten valikoitujen yhtiöiden talouslukuja. Yhtäältä on tarkasteltu omistajalle nä-

kyviä talouslukuja. Millainen on myynnin muutos läpi kartelliajan ja kieltomääräyksen 

antamisen jälkeen? Toisaalta on tarkasteltu sitä, näkyykö kielletystä kilpailunrajoituk-

sesta seuraava sakko omistajilla taloudellisesti osingonmaksua tarkkailemalla? 

Kuvan 1 kartellien määrää seuraavassa kuvaajassa oli yhtenä rajaajana tyypillinen toi-

menpideviive. On varmasti turvallista olettaa, että tuota viivaa nykyhetkeä lähempänä 

olevista kartellien lukumääristä ei voi tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Sen sijaan kahden 

toimenpideviivettä kuvaavien viivojen välimaasto näyttäisi mahdollistavan vaihtoehtoi-

sia selityksiä. Kartellien määrä voi todellakin olla laskusuuntainen, niitä on vaikeampi 

havaita tai tutkintaa on muutettu. Viimeisin vaihtoehto ei tunnu uskottavalta, huomioiden 

vakaa kilpailupolitiikka ja sen tavoitteet. Mikäli kartellien havaitsemisessa ei olla otettu 

 

280 Italiener, s. 2. 

281 Ibid., s. 5-6. 
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takapakkia, näyttäisi, että kansainvälisten kartellien lukumäärä on aineistokannan perus-

teella laskusuunnassa. Nousutrendi on muuttunut laskevaksi vuosien 2000 ja 2010 välillä. 

Miksi näin on tapahtunut? Unionin leniency on peräisin vuodelta 1996, mikä yhtäältä voi 

selittää muutosta. Kun aiemmin kartellien jäsenillä oli motivaatiota vain keskinäiseen 

huijaukseen jättämällä noudattamatta kartellin sääntöjä, nyt saataville tuli käytännössä 

”mahdollisuus laillistaa laittomasti hankittu varallisuus” – kunhan muistaa ja ehtii toimia 

ensimmäisenä, ja on valmiudet maksaa seuraavat yksityisoikeudelliset vahingonkorvauk-

set. 283 

Kuvien 2 ja 3 mediaaniarvojen perusteella näyttäisi siltä, että tyypillisen kartellin kesto-

ajassa, sekä viiveessä siihen puuttumisessa eli toimenpiteiden nopeudessa, ei ole selkeää 

nousu- tai laskutrendiä. Toimenpiteiden nopeuden esitettiin aiemmissa jaksoissa olevan 

yksi keskeinen torjuntakeino, ja samalla rajoittuvan siihen, mitä kunnollinen asian tut-

kinta vaatii. Yleistä kartellitorjuntaan liittyvää vaikutusta ei asioiden käsittelyvauhdilla 

tässä saatavilla olevasta aineistosta esitetystä voi johtaa. 

Bong-yhtiön kurssikehitys (kuva 5) saattaisi ensi katsomalta olla likimainen malliesi-

merkki yhteiskunnan näkökulmasta toivottavasta kohtalosta, joka kartelliin lähtijöitä seu-

raa. Yhtiön kurssi on noussut kartellin alettua, mutta päätynyt laskuun ja edelleen tasai-

selle alueelle, josta ei näytä olevan palautumista aiemmalle tasolle. Myynnin määrä ei ole 

merkittävästi muuttunut kartellin alun ja päättymisen välillä. Bongin osalta on hyvä huo-

mioida rikkomuksen sakoissa noudatettavien suuntaviivojen284 mukainen sakkojen pe-

rusmäärä,  jonka arvioitiin olevan 15% myyntiarvosta. Koska seuraamus oli lopulta, vii-

meisen kartellivuoden  2008 mukaan laskettuna vain n. 0,2 % kokonaismyynnistä, ei sillä 

voi olettaa olevan oleellista vaikutusta. 

Infineonin kurssikehitys (kuva 6) puolestaan näyttäisi laskevan jo aiemmin, kuin kartel-

lituomiot on annettu, yleisen pörssilaskun yhteydessä. Myynti näyttäisi nousevan molem-

pien kartellien aloituksen jälkeen, niin ikään yleisen pörssi-indeksin kasvun yhteydessä. 

Viimeisimpien seuraamuksien yhteydessä sekä osakekurssi, että myynti ovat olleet kas-

 

283 Wikberg 2009, s. 26. 

284 EUVL 1.9.2006, 2006/C 210/02.  
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vusuhtaiset. Lisäksi, osingonmaksuun ei ole vuoden 2011 jälkeen tullut katkoja. Älykort-

tikartellista seurannut sakko (taulukko 7) oli Infineonin viimeisen kartellivuoden myyn-

nistä n. 1,2 %. Samanaikaisesti, yhtiöllä oli käteistä tai käteiseksi muutettavaa varalli-

suutta n. 2 miljardin euron arvosta285. Tästä syystä yhtiöllä ei ole ollut selvästikään mitään 

pakotetta poiketa osingonjakostrategiastaan.  

Kemiran osakekurssi (kuva 7) on myös seurannut pörssin arvoa. Kartellituomio osuu koh-

taan, jolloin pörssi ja kurssi ovat laskeneet, mutta myynti noussut. Selkeästi on havaitta-

vissa, että osingonmaksu ei ole katkennut kartellituomioiden yhteydessä. Kemiran vety-

peroksidi ja perboraatti -kartellisakon määrä viimeisenä kartellivuotena koko yhtiön 

myynnistä oli vain hieman yli 0,1%, joten oleellista vaikutusta ei tällöin voisi edes odot-

taa.   

Lemminkäisen taloudessa (kuva 8) tapahtui vuonna 2009 tapahtuneen notkahduksen 

vuonna 2009, mitä seurasi osingoton jakso. Ensi katsomalta näyttäisi siltä, että markki-

naoikeudesta saadulla tuomiolla olisi ollut vaikutusta. Kyse on kuitenkin siitä, että yhtiön 

kaikkien toimialojen liikevaihto laski tuona vuonna n. viidenneksen.286 Kun KHO:n tuo-

mio saapui hetkeä myöhemmin, sillä ei ollut osingon maksamiseen mitään vaikutusta.  

Lemminkäinen aloitti myöhemmin, vuonna 2014, vuosikertomuksensa mukaisesti henki-

löstön kouluttamisen. Ajankohta liittyy vuoteen 2013, jolloin yhtiölle seurasi 66 miljoo-

nan euron vahingonkorvaustuomio. Samalla, vahingonkorvausasioita oli edelleen vireillä 

21 kappaletta, yhteensä noin 25 miljoonan euron arvosta. 287 Syitä omavaraisuusasteen 

heikkenemiseen olivat johdon mukaan ”epäonnistumiset projektinhallinnassa ja mittavat 

kertaerät”, joista jälkimmäisillä viitattiin juuri kartelliseuraamuksiin.288 Tässä yhteydessä 

näyttäisikin olevan käsillä välitön vaikutus omistajille, kun vuosi 2014 saapui osingotto-

mana.  

Samsungilla (kuva 9 ja taulukko 5) on ollut käynnissä useita kartelleja, joista kolmessa 

se on toiminut ilmiantajana. Yhtiön kurssi on ollut nousujohteinen, ja yhtiö on maksanut 

 

285 Infineon 2005, s. 5. 

286 Lemminkäinen Oyj 2009, s. 12. 

287 Lemminkäinen Oyj 2013, s. 16 sekä Lemminkäinen Oyj 2014, s. 61.  

288 Lemminkäinen Oyj 2013, s. 8. 
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osinkoa tauotta, sekä useasti vuodessa tässä tutkimuksessa esitetyn seurantajakson 2006-

2019 aikana. Myynnissä on ilmennyt pienehkö notkahdus 2013-2017 välillä, mutta se ei 

kuvaajasta pääteltynä kytkeydy kartelleista seuranneisiin tuomioihin, eikä niihin liity 

myöskään havaittavaa kurssialenemaa.  

UPM:n kartelliseuraamus (kuva 10) ajoittuu pitkälle kartellitoiminnan lakkaamisesta. Eu-

roopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio annettiin n. 12 vuotta kartellin päättymi-

sestä. Yhtiön jakamassa osingossa ei tapahdu katkoksia, ja yhtiön kurssi näyttäisi seuraa-

van pörssiä. Yhtiön vuoden 2012 myynnistä määrätty seuraamus on vain n. 0,5%, jolloin 

merkittävää vaikutusta määrätyllä seuraamuksella ei ole syytäkään odottaa. 

Jaksossa 4 oli yhteisön seuraamuksena esitetty yrityksen markkina-arvon menetys, joka 

perustuu kartellista seuraavaan mainehaittaan. Noin 30 vuotta sitten vallinnut tilanne ei 

näyttäisi toistuvan tässä tutkittujen kartellitapausten osalta. Erityisen selvästi asia tulee 

ilmi tässä tutkimuksessa lukumääräisesti eniten kartelloituneen yhtiön, Samsungin, koh-

dalla. 

Taulukossa 7 on vertailtu joidenkin kartellien myyntiä, sakkoa, sekä tästä myynnistä joh-

dettua, oikeuskirjallisuudessa esitettyä tyypillistä 10 – 25% ylihintaa. Selvästi, osassa va-

likoituja tapauksia laskennallinen ylihinta on suurempi, kuin määrätty sakko. Tällöinhän 

voidaan ajatella, että sakko toimii lopulta vain alkuperäisen tilanteen ennallistavassa 

funktiossa. Osassa, sakkomäärä ylittää myynnin laskennallisen osuuden, jolloin asiassa 

on helpompi havaita pelotetarkoitus. Koska komission päätökset eivät ole yhtiöiden 

markkinaosuuksien tai myyntien osalta täysin avoimia, ei sellaista selkeää johtopäätöstä 

voi julkisista tiedoista muodostaa, onko sakkojen osuudella myynnistä tai sakkojen osuu-

della ylihinnasta ollut ratkaiseva vaikutus.  

Selvästikään sakon määrä ei ole ollut tässä tutkimuksessa esitetyissä kartelleissa kauttaal-

taan ehkäisevä tekijä. Yksityisoikeudelliset vahingonkorvaukset ovat lukumäärällisesti 

olleet EU:ssa vähäisiä. Toisaalta, vahingonkorvauksen suuruus voi ulottua selvästi ko-

mission määräämää sakkoa suuremmaksi. Voisiko tilastosta havainnoitavalle trendin 

muutokselle etsiä myös muita selityksiä?  

Yksi selittävä tekijä kartellimäärän vähenemiseen voisi olla juuri jo aiemmin tässä jak-

sossa mainittu leniency:n käyttöönotto ja vakiintuminen. Mm. Wikberg on luonnehtinut 
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leniency:ä menestykseksi.289 Kartellirikkomuksiin tuomitut yhtiöt ovat yhtiöitä, joilla on 

merkittäviä markkinaosuuksia. Ne jatkavat rikkomuksen jälkeenkin toimintaansa. Kun 

tällaiset yhtiöt sittemmin ryhtyvät ilmiantajiksi ja saavat sakkovapautuksen, ne jättävät 

väistämättä niin kilpakumppaneilleen kuin entisille kartellin jäsenille viestin, etteivät ole 

luotettavia kartellitoimijoita. Voisi siis helposti olla ajateltavissa, että luotettavia kartelli-

tovereita löytyy lähinnä uusista yhtiöistä, tai ainakin jo vanhastaan markkinoilla toimi-

vissa yhtiöissä täytyy toimivassa johdossa tapahtua muutoksia luottamuksen palautta-

miseksi. Kemira päätti kartelliuransa ilmiantoon. Samsungilla kaksi ilmiantoa ovat kar-

telliuran lopulla vuodelta 2007. Yksi kartelli kuitenkin ulottuu ilmiantoa koskeneita kar-

telleja myöhemmäksi vuodelle 2008. Tällainen kartellin sisäisen epävarmuuden kasvu on 

tietysti markkinataloudelle erittäin hieno asia.  

Jotkin kartellirikkomuksiin syyllistyneet yhteisöt ovat julkisesti myös ilmaisseet haluk-

kuutensa muuttaa toimintaansa kouluttamalla henkilöstöään.290 Mikäli tämä toimenpide 

on tosiasiassa toteutettukin, se voi osaltaan selittää kartellirikkomuksen uusimiskierteen 

katkaisun. 

Kaikkiaan, tässä tutkimuksessa käsitellyillä kartellituomioilla ei näytä olevan yksiselit-

teistä ja useissa yhtiöissä toistuvaa vaikutusta emoyhtiön osingonmaksuun tai sen osak-

keen arvoon. Yhtenäinen syy vaikuttaisi olevan edellä esitetysti olevan se, että rikkomuk-

sen osuus kokonaisliikevaihdosta jää vähäiseksi. Erilaisten etu- ja jälkikäteisten torjunta-

toimenpiteiden vaikuttavuudesta voitaneen tehdä se päätelmä, että ne yhdessä vaikuttavat 

yhä paremmin. Tämän tutkimuksen lähdeaineistosta ei kuitenkaan ole johdettavissa eri 

osatekijöiden kunkin itsenäistä painoarvoa. 

7 Lopuksi 

Euroopan unionin kilpailupolitiikka ja sitä kautta Suomen kilpailupolitiikka on kartellien 

osalta 20 vuoden ajan ollut hyvin yhdenmukaista ja jopa monotonista. Oikeuspoliittinen 

 

289 Wikberg 2009, s. 39. 

290 Lemminkäinen Oyj vuosikertomus 2014, s. 27. 
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vuoropuhelu vuonna 2012 kuitenkin mielenkiintoisesti paljasti, että vielä tällä vuositu-

hannella taloudellisesti heikkoina aikoina saatetaan ehdottaa sata vuotta aiemmin käytet-

tyjä ratkaisuja – siitä huolimatta, että tietämys kartelleista on kasvanut. 

Kartellien torjunta tapahtuu etu- ja jälkikäteisin toimenpitein ja seuraamuksin. Niiden la-

jien ja määrien valinta hakee yhtäältä perustelut taloustieteestä ja samanaikaisesti oikeu-

tukset ja rajoitteet oikeustieteestä. Keinojen onnistuvuutta on syytä tarkastella molem-

mista näkökulmista.  

Kartelliyhtiöissä työskentelee suuri joukko henkilöstöä, ja niitä omistaa suuri joukko ih-

misiä, joilla ei ole ollut mitään tietoa kartellin olemassaolosta ja keinoa vaikuttaa siihen, 

että se olisi jäänyt syntymättä. Yhtiön omistajat saattavat kuulla kartellista vasta tutkinnan 

käynnistyttyä mediasta, tai siinä vaiheessa, kun kartellia koskevat seuraamukset lankea-

vat maksettaviksi. Vastuun kohdentumista kartellin järjestäneisiin henkilöihin ei välttä-

mättä tapahdu. Sekä kielletty järjestely että osalliset tekijät usein paljastuvatkin vasta jon-

kun osallisen livettyä kartellista, sakkoarmahduksen toivossa. Torjuntatyössä vaikuttaa-

kin samanaikaisesti useampi vastakkainen intressi, sekä ”valinnat pienemmän” pahan 

puolesta.  

Ydinajatus, että päätavoitteena on toimivan kilpailun turvaaminen, kestänee aikaa hyvin, 

vielä seuraavankin vuosisadan. 
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Kuvat ja taulukot 

 

 

Kuva 1: Voimassa olleiden kartellien lukumäärä vuosittain 
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Kuva 2: Kartellien kestoaika tarkasteltuna päättymisvuosittain 

 

 

 
 

Kuva 3: Kestoaika ensimmäiseen toimenpiteeseen, kartellien päättymisvuosittain 
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Kuva 4: Yhtiöiden kuvaajien selitteet 

 

 

 

Kuva 5: Kurssi- ja osinkokehitys / Bong 

Myynti (MSEK) : 50, OMX Stockholm 30 (SEK) : 10. 
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Kuva 6: Kurssi- ja osinkokehitys / Infineon. 

Myynti (MEUR) : 100, DAX (EUR) : 100. 
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Kuva 7: Kurssi- ja osinkokehitys / Kemira. 

Myynti (MEUR) : 150, OMXH (EUR) : 1000. 
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Kuva 8: Kurssi- ja osinkokehitys / Lemminkainen. 

Myynti (MEUR) : 150, OMXH (EUR) : 1000. 
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Kuva 9: Kurssi- ja osinkokehitys / Samsung 

Myynti (Mrd EUR) , KRX (EUR) x 100.  
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Kuva 10: Kurssi- ja osinkokehitys / UPM 

Myynti (MEUR) : 200, OMXHEX (EUR) : 200 
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Kartelliasia 

(Yritysten lukumäärä) 

Osallistuneet tytäryhtiöt  Kestoaika Sakko 

MEUR 

AT.39780  

Kirjekuoret (5) 

Bong AB, Bong Sverige AB, Bong 

Belgium S.A., Bong U.K. Ltd. ja 

Bong GmbH 

8.10.2003 

– 

22.4.2008 

3,1 

Taulukko 1: Komission määräämä sakko / Bong 

 

 

Kartelliasia 

(Yritysten lukumäärä) 

Osallistuneet tytäryhtiöt  Kestoaika Sakko 

MEUR 

Sovintomenettely291 

DRAM   

Infineon Technologies  07/1999 – 

06/2002 

n. 133 

(160 

MUSD)  

AT.38511 

DRAM (10) 

Infineon Technologies 14.11.1998– 

15.6.2002 

56,7 

AT.39574 

Älykorttien sirut (6) 

Infineon Technologies 24.9.2003- 

8.9.2005 

82,9 

 Taulukko 2: Komission ja Yhdysvaltojen määräämikä sakkoja / Infineon 

  

 

291291 DOJ 04-299 ja Shearman & Sterling. 
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Kartelliasia 

(Yritysten lukumäärä) 

Osallistuneet tytäryhtiöt  Kestoaika Sakko 

MEUR 

COMP/38.866 

Rehufosfaatit  (3) 

Kemira 1989-2003 0 (L) 

AT.38620 

Vetyperoksidi ja perbo-

raatti (14) 

Kemira 31.12.1994 

– 

31.12.2000 

33 

Taulukko 3: Komission määräämät sakot / Kemira. (L) = Leniency. 

 

Kartelliasia 

(Yritysten lukumäärä) 

Osallistuneet tytäryhtiöt  Kestoaika Sakko 

MEUR 

Asfalttikartelli (6) Lemminkäinen 1994-2002 

292 

68  

Taulukko 4: KHO:n määräämät sakot / Lemminkäinen. 

  

 

292 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.9.2009, s. 1. Dnro 188-191/3/08, 196-197/3/08 ja 199/3/08, 

taltio 2389. 
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Kartelliasia 

(Yritysten lukumäärä) 

Osallistuneet tytäryhtiöt  Kestoaika Sakko 

MEUR 

AT.39605 

Katodisädeputkissa 

käytettävä lasi (4) 

Samsung Corning Precision Mate-

rials Co  

 

23.2.1999-

27.12.2004 

0 (L) 

AT.39574 

Älykorttien sirut (6) 

Samsung Electronics Co., Ltd ja 

Samsung Semiconductor Europe 

GmbH (6) 

24.9.2003- 

8.9.2005 

35,1 

AT.39904 

Ladattavat akut (4) 

Samsung SDI Co., Ltd (4) 1.4.2004–

1.10.2007 

0 (L) 

AT.38511 

DRAM (10) 

Samsung Electronics Co. Ltd., 

Samsung Semiconductor Europe 

GmbH, Samsung Semiconductor 

Europe Ltd ja Samsung Semicon-

ductor France Sarl 

1.7.1998– 

15.6.2002 

146 

AT.39437 

Televisioiden ja tietoko-

neiden näytöissä käytet-

tävät kuvaputket (9) 

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung 

SDI (Malaysia) Berhad ja Sam-

sung SDI Germany GmbH 

 

3.12.1997 

– 

15.11.2006 

18,16 

AT.39639 

Optiset levyasemat 

(8) 

Toshiba Samsung Storage Tech-

nology Corporation, Toshiba Sam-

sung Storage Technology Korea 

Corporation293 

23.6.2004 

– 

17.11.2008 

41,3 

 

293 Wikipedia Toshiba Samsung Corporation oli n. 49% Samsungin ja 51% Toshiban omistama yhteisyritys.  
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AT.39309 

LCD-näytöt (6) 

Samsung Electronics Co. Ltd 1.10.2001 

– 

28.2.2006 

0 (L) 

Taulukko 5: Komission määräämiä sakkoja / Samsung. (L) = Leniency  

 

Kartelliasia 

(Yritysten lukumäärä) 

Osallistuneet tytäryhtiöt  Kestoaika Sakko 

MEUR 

AT.38354 

Teollisuussäkit (13) 

Rosenlew  

 

18.7.1994 -

31.01.1999 294 

56,55 

Taulukko 6: Komission määräämä sakko / UPM. 

  

 

294 EUVL 26.10.2007, 2007/686/EY, s. 44. Kartelli toimi vuosina 1982-2001. 
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Yhtiö (kartellin kesto 

vuosina) 

Sakko 

(MEur) 

Yrityksen koko liikevaihto 

kartellivuosilta (MEur) sekä 

[kartellin myynti (MEur)] 

Laskennallinen 

ylihinta (MEur) 

10 % .. 25% 

Bong (5) 

AT.39780 

3,1 1141, vuosi 2008: 131 295  

[115,5]296 

 

11,6 - 28,9 

Infineon Technolo-

gies (2) 

AT.39574  

82,9 13347, vuosi 2005: 6759297 

[310,9]298 

 

31,1 – 77,7  

Samsung (4) 

COMP/38.511 

147 [1019] 299 101,9 – 254,8 

Samsung (9,5) 18,16 [95,6] 300 9,6 – 23,9 

 

295 Bong 2008, s. 10 ja 15. Kirjekuorien myynti oli n. 67% kaikesta myynnistä. Kartellin viimeisimpänä 

vuonna kirjekuorien myynti oli n. 131MEur. Ruotsin kruunun osalta on käytetty eri vuosien yli likiarvoista 

vaihtokurssia 1 EUR = 10 SEK. 

296 Komission päätös 10.12.2014 C(2014) 9295 final, s. 20. Kartellimyynnin osuudeksi komissio päätti 

15%. Kartellin kestoajan johdosta Bong:lle määrättävään sakkoon käytettiin kerrointa 4,5. Samalla, sovin-

tomenettelyn johdosta Bongille myönnettiin 10% alennus. 

297 Infineon 2005, s. 4. 

298 Komission päätös 3.9.2014 C(2014) 6250, s. 113-115. Infineonin sakkoja alennettiin 20%. Kaikkien 

osallisten sakkoja alennettiin prosessin keston vuoksi 10%. Sakkojen perusmääränä oli käytetty 16% yri-

tyksen myynnistä, lisättynä 16%:lla pelotevaikutuksen aikaan saamiseksi. Sakon perusmäärää ei ole pää-

töksessä julkistettu. Tällä perusteella yrityksen myynniksi on laskettu 82,9 : 0,7 : 0,32 x 0,84 = 310,9. 

299 EUVL 2011/C 180/09, s. 16. Sakon perusmäärä oli komission päätöksen mukaan 16% yrityksen DRAM-

muistien myynnistä. Samsungin osalta käytettiin perusmäärään yrityksen koosta johtuen kerronta 1,1. Vuo-

den 2002 tiedoksiannon johdosta sakkoa alennettiin 18%. 

300 EUVL 2013/C 303/07, s. 15. Sakon perusmäärä oli 19% yrityksen värinäyttöputkimyynnistä. 
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COMP/39.437 

Samsung (4) 

AT.39639 

41,3 [258,1]301 25,8 - 64,5 

UPM (4,5) 50,7302 [22,5-64,8] 303 2,3 – 16,2 

Kemira (6) 33 Vuosi 2000: 2486 304 

[Vuosi 200: 90-100]305 

0,9 - 25 

Taulukko 7: Yrityksen kartellisakot ja kartelliajan myynti  

 

 
 

 

301 EUVL 2016/C 484/10, s. 29. Sakon perusmäärä oli 16 % yrityksen rikkomiseen liittyvän myynnin ar-

vosta. 

302 Asia T-53/06, kohta 153. 

303 Komission päätös 30.11.2005 C(2005) 4634, s. 18. Kartelliin osallistuneiden teollisuussäkkimyyntiä oli 

tarkasteltu vuodelta 1996 erilaisin markkinaosuuksin, josta UPM:n omistaman Rosenlewin osuus oli 3-5%. 

eli n. 5 MEur, jolloin 4,5 vuoden kartellin aikaiseksi myynniksi voisi karkeasti arvioida 22,5 MEur. Vas-

taavasti, EUVL 2007/686/EY kohta 16 mukaan UPM:n markkinaosuus oli 4,8 prosenttia 300 miljoonan 

markkinoista, eli n. 14,4 MEur. Tämän luvun avulla 4,5 vuoden kartellin aikaiseksi myynniksi voi arvioida 

64,8 MEur. 

304 Kemira 2000, s. 12.  

305 Komission päätös 3.5.2006 C(2006) 1766 final, s. 16. 


