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1 JOHDANTO 
 

Ostajavoiman haitat yhteiskunnalle ja toimivalle kilpailulle ovat saaneet kasvavaa 

merkitystä tiedeyhteisössä ja elinkeinoelämässä. Helmikuussa 2008 Euroopan parlamentti 

antoi kirjallisen julistuksen, jossa esitettiin näkemyksiä Euroopan unionin alueella 

toimivien suurten kauppaketjujen ostajavoiman väärinkäytöstä.
1
 Suomessa ostajavoimaan 

liittyvät kilpailuongelmat ovat päivittäistavarakaupan lisäksi tulleet ajankohtaiseksi 

raakapuumarkkinoilla, joilla markkinoiden ostajapuoli on huomattavan keskittynyt. 

Markkinaoikeus antoi joulukuussa 2009 raakapuun ostokartellia koskevan langettavan 

tuomion kartellikiellon rikkomisesta.
2
 Metsäyhtiöiden kartelli toimi raakapuumarkkinoilla 

vuosina 1997–2004. UPM ilmoitti raakapuun ostokartellin kilpailuvirastolle 1.5.2004 eli 

samana päivänä, jolloin sakkovapautusjärjestelmä astui voimaan Suomen 

kilpailulainsäädännössä. UPM vapautettiin sakoista ja ne määrättiin kartellin muille 

jäsenille eli Stora Ensolle ja Metsäliitolle.   

Kartellin ilmitulon jälkeen kuitupuun hintakehitys on ensi näkemältä säilynyt kartellin 

aikaisella tasolla (kuva 1).
3
 Markkinaoikeuden mukaan metsäyhtiöiden kartellin 

tarkoituksena oli hintojen polkeminen.
4
 Kuitupuun hintakehitys antaa syyn epäillä, ettei 

kartellin ilmitulolla ole ollut vaikutusta Suomen kuitupuumarkkinoiden toimintaan vaan 

hintataso on edelleen alle kilpailullisen tason. Kartellin ilmitulo ei tarkoita, että puun 

ostajien kannustimet yhteistyöhön olisivat kadonneet. Raakapuumarkkinoiden ostajapuoli 

on erityisen keskittynyt kuitupuumarkkinoilla, joilla ostajia on käytännössä vain neljä: 

UPM, Stora Enso, Metsä Group ja vuonna 2008 toimintansa aloittanut Harvestia. Sen 

sijaan yksityisiä metsätaloustuottajia on Suomessa noin 740 000. Yksityisiä 

metsätilakokonaisuuksia on tästä vajaa puolet eli noin 350 000.
5
 Tällainen 

markkinarakenne on otollinen ostajien väliselle yhteistyölle eli kysyntäpuolen kolluusiolle, 

jonka seurauksena hinnat muodostuvat kilpailullista tasoa matalammaksi. Koordinoinnin 

luonteesta riippuen kolluusio voi olla joko nimenomainen (eksplisiittinen) tai hiljainen 

                                                           
1
 Euroopan parlamentin päivittäistavarakauppaa koskeva julistus 2007 

2
 Markkinaoikeuden päätös MAO 614/09, dnro 132/05/KR Kilpailuvirasto v Metsäliitto osuuskunta ja Stora 

Enso Oyj, annettu 3.12.2009 
3
 Katkoviiva on sijoitettu ajankohtaan, jolloin UPM ilmoitti raakapuun ostokartellista kilpailuvirastolle. 

Hinnat on deflatoitu kotimaisten tukkuhintojen kokonaisindeksillä vuoden 2012 lokakuun hintatasolle 
4
 Markkinaoikeuden päätös MAO 614/09, dnro 132/05/KR Kilpailuvirasto v Metsäliitto osuuskunta ja Stora 

Enso Oyj, annettu 3.12.2009 
5
 Metsätilastollinen vuosikirja 2011, s. 39 
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(implisiittinen). Kartellissa oli kyse puun ostajien välisestä kielletystä tietojenvaihdosta. Se 

oli siten luonteeltaan eksplisiittinen kolluusio.  

 

Kuva 1 Kuitupuun kotimaiset kantohinnat tukkuhintojen kokonaisindeksillä deflatoituna 2012:10 

hintatasolle, aikavälillä tammikuu 2002 – lokakuu 2012, lähde: Metsäntutkimuslaitos 

Kolluusion kilpailuoikeudellinen sääntely on perinteisesti kuulunut kartellikiellon 

soveltamisalaan.
6
 Kartellikiellon soveltaminen edellyttää yritysten välillä havaittua 

yhtenäistettyä toimintaa, joka käsitteellisesti kuuluu nimenomaisen kolluusion piiriin. 

Hiljainen kolluusio jää siten implisiittisenä menettelytapana kartellikiellon soveltamisalan 

ulkopuolelle. Sen sijaan Suomen kilpailulain 5 § ja SEUT 102 artikla kieltävät määräävän 

markkina-aseman väärinkäytön yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan toimesta.
7
 

Yhteisen määräävän markkina-aseman käsite on oikeuskäytännössä kehittynyt hiljaisen 

kolluusion sääntelyn välineeksi. Sitä koskevaa oikeuskäytäntöä on kuitenkin vähän ja se on 

vakiintumatonta. 

Tällä tutkimuksella on kolme tavoitetta. Pyrkimyksenä on ensinnäkin tarkastella 

ostajavoiman keskittymisen hyvinvointivaikutuksia ja kilpailupoliittista merkitystä 

erityisesti kuluttajien hyvinvoinnin näkökulmasta. Toisena tavoitteena on selvittää, onko 

kuitupuun ostajilla Suomessa SEUT 102 artiklan ja kilpailulain 5 §:n mukainen yhteinen 

                                                           
6
 Nykyisin SEUT 101 artikla ja kilpailulain 5§. 

7
 Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta (SEUT), EUVL C 83, 30.3.2010, s. 47  
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määräävä markkina-asema. Kolmantena tavoitteena on arvioida, onko kuitupuun ostajien 

käyttäytymistä pidettävä SEUT 102 artiklan ja kilpailulain 5 §:n vastaisena ostajavoiman 

väärinkäyttönä.  

Vuoden 2004 kilpailunrajoituslain uudistus johti Suomen kilpailuoikeuden harmonisointiin 

EU:n kilpailuoikeuden kanssa. Vuonna 2011 voimaan astuneen uuden kilpailulain
8
  myötä 

harmonisointi täydellistyi koskettamaan myös yrityskauppojen arviointia.
9
 Näin ollen 

vallitseva Suomen ja EU:n kilpailuoikeuden aineellisoikeudellinen sisältö on sama. 

Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi tutkimus tehdään soveltamalla EU:n kilpailuoikeutta ja 

erityisesti SEUT 102 artiklaa. Harmonisoinnin myötä tutkimuksen tulokset soveltuvat 

myös sellaisiin tilanteisiin, joissa kauppavaikutuskriteerin jäädessä täyttymättä 

sovellettavaksi tulee yksinomaan Suomen kilpailulainsäädäntö.
10

 

Rakenteensa perusteella tutkimus voidaan jakaa neljään jaksoon. Ensimmäinen jakso on 

talousteoreettinen, jossa analysoidaan ostajavoiman hyvinvointivaikutuksia ja oligopsonin 

reaktioyhteyttä taloustieteen menetelmin (jaksot 2.1–2.3 sekä 3.1). Toinen jakso on 

oikeusdogmaattinen, jossa pyritään täsmentämään yhteisen määräävän markkina-aseman 

käsitteen oikeudellinen merkityssisältö ja vallitseva tulkinta (jakso 3.2). Tämä edellyttää 

esikysymyksenä kartellikiellon ja väärinkäyttökiellon välistä rajanvetoa.  

Talousteoreettisen ja oikeusdogmaattisen tarkastelun pohjalta tehdään kilpailuanalyysi, 

jossa tarkastellaan yhteisen määräävän markkina-aseman toteamisen edellytysten 

täyttymistä Suomen kuitupuumarkkinoilla. Tavoitteena on tutkia, ovatko 

markkinaolosuhteet otolliset kuitupuun ostajien hiljaiselle kolluusiolle ja riittävät yhteisen 

määräävän markkina-aseman toteamiseksi (jaksot 3.4–3.6). Arviointia edeltää relevanttien 

markkinoiden määrittely (jakso 3.3).  

Ostajavoiman väärinkäyttöä koskevassa jaksossa tavoitteena on selventää kollektiivisen 

ostajavoiman väärinkäytön oikeudellinen käsite ja muodot (jakso 4.1) ja kuitupuun ostajien 

mahdollisuudet hiljaiseen koordinointiin (jakso 4.2). Tämän lisäksi tavoitteena on testata 

ekonometrian keinoin, onko raakapuun ostokartellin ilmitulolla ollut tilastollista vaikutusta 

kuitupuumarkkinoiden toimintaan (jakso 4.3).  

                                                           
8
 Kilpailulaki (948/2011) 

9
 Kuoppamäki 2012, s. 51 

10
 Kauppavaikutuskriteerin täyttyminen on EU:n kilpailuoikeudessa peruste sen soveltamiselle kansallisen 

lainsäädännön sijasta. Ks. Kuoppamäki 2012, s. 47 
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2 OSTAJAVOIMAN HYVINVOINTIVAIKUTUKSET 

2.1 Ostajavoiman käsite 
 

Ostajavoimalla tarkoitetaan markkinoiden kysyntäpuolella olevaa markkinavoimaa. Se 

jaetaan käsitteellisesti monopsonivoimaan ja neuvotteluvoimaan. Rajanveto on 

talousteoreettisesti eksakti ja riippuu siitä, onko markkinoiden tarjontapuolella 

markkinavoimaa. Jos näin on, ostajien strateginen etulyöntiasema tarkoittaa 

neuvotteluvoiman olemassaoloa. Toisin sanoen neuvotteluvoimalle leimallista on 

markkinavoiman bilateraalisuus. Sen sijaan monopsonivoima on ostajavoimaa tilanteessa, 

jossa markkinoiden tarjontapuoli on kilpailullinen. Tällöin yhden tai useamman ostajan 

voidaan sanoa olevan määräävässä asemassa suhteessa tuottajiin, joilla ei ole 

markkinavoimaa.
11

  

Ostajavoiman käsitteellinen jako kytkeytyy sen taloustieteelliseen analyysiin, jolle on 

olemassa kaksi erilaista tarkastelutapaa: monopsonimalli ja neuvotteluteoria.
12

 

Monopsonimalleissa lähdetään tuottajien välisen täydellisen kilpailun oletuksesta. Tällöin 

ostajavoima pelkistyy yrityksen kyvyksi hinnoitella tuotantopanoksina käyttävät tuotteet 

alle kilpailullisten tasapainohintojen. Monopsonin taloustieteellinen tarkastelu on peilikuva 

monopolianalyysista; monopolivoimalla tarkoitetaan yrityksen mahdollisuutta hinnoitella 

myymänsä tuotteet menestyksekkäästi yli kilpailullisen hintatason. Siinä missä 

monopolivoimaa voi esiintyä monopolissa ja oligopolissa, monopsonivoiman 

edellytyksenä on monopsoni- tai oligopsonirakenne. Toisin sanoen markkinoiden 

kysyntäpuolen on oltava kyllin keskittynyt.
13

 

Monopsonivoimassa on kyse yhden tai useamman ostajan käyttämästä tuottajiin 

kohdistuvasta taloudellisesta pakosta (”the act of purchasing less”), jonka seurauksena 

hinnat panosmarkkinoilla alenevat. Jos ostajia on enemmän kuin yksi, voidaan puhua 

oligopsonivoimasta. Tuottajien välisen täydellisen kilpailun oletus edellyttää, että tuottajat 

saavat hintansa yrityksen ulkopuolelta annettuina eivätkä voi itse vaikuttaa näihin 

hintoihin. Joustaminen tästä oletuksesta johtaa markkinavoiman bilateraalisuuteen ja 

                                                           
11

 OECD 2008, s. 9 
12

 Ezrachi – de Jong 2012, s. 257 
13

 Noll 2005, s.589 
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tarkoittaa siirtymistä monopsonivoiman käsitteellisestä kontekstista neuvotteluvoiman 

asiayhteyteen.
14

   

Neuvotteluteoriassa ostajavoimaa tarkastellaan epätäydellisen kilpailun vallitessa sekä 

kysyntäpuolella että tarjontapuolella.
 

Tällöin yrityksellä on ostajavoimaa, jos se voi 

uskottavalla tavalla uhata (”the threat of purchasing less”) ainakin yhtä tuottajaa 

pitkäaikaisella vaihtoehtoiskustannuksella. Tuottajan kannettavaksi tulevan 

vaihtoehtoiskustannuksen on oltava suurempi kuin ostajalle tuleva vaihtoehtoiskustannus. 

Toisin sanoen ostajalla on strateginen etulyöntiasema, jos tuottaja on sitä riippuvaisempi 

kaupan syntymisestä. Suuremman neuvotteluvoiman kautta ostaja pystyy strategisella 

käyttäytymisellään alentamaan panostuotteen hintaa, jos uhkaus on uskottava.
15

 

Toisaalta voittoa maksimoivan yrityksen ei ole kannattavaa hinnoitella alle 

marginaalikustannusten. Tämän vuoksi uhkauksen uskottavuuden välttämättömänä 

edellytyksenä pidetään sitä, että alkutilanteessa hinnat ylittävät tuottajien lyhyen aikavälin 

marginaalikustannukset. Koska täydellisen kilpailun ehtona on hintatason asettuminen 

marginaalikustannusten tasolle, neuvotteluvoimaa ei voi esiintyä paretotehokkaassa 

tilanteessa vaan tarjontapuolen kilpailun on oltava epätäydellistä.
16

 Tämä havainto on 

ostajavoiman määritelmän kannalta keskeinen, sillä ostajavoiman luonne ja vaikutukset 

riippuvat markkinoiden tarjontapuolen kilpailullisuudesta. Siinä missä ostajien 

neuvotteluvoima voi viedä panosmarkkinoiden tuotantomääriä ja hintoja kohti 

kilpailullisempaa tasapainoa, monopsonivoima vaikuttaa juuri päinvastoin.
17

 

 

2.2 Monopsoni- ja oligopsonivoima 
 

Monopoli on markkinamuoto, jossa tuotetta myy yksi myyjä. Sen sijaan monopsonissa 

kysymys on siitä, että panosmarkkinoilla toimii vain yksi ostaja. Tämä on pelkistetyin 

markkinamuoto, jossa ostajavoimaa voi esiintyä. Taloustieteellisessä analyysissä 

monopsonia käsitellään monopolin peilikuvana, jolloin kyseiset markkinamuodot nähdään 

                                                           
14

 Chen 2008, s. 243 
15

 OECD 2008, s. 37. Tarkastelutapa ei vaadi kustannusten absoluuttista eroa. Tässä jo myönnettyjen etujen 
poistaminen on rinnastettu kustannuksiin. Ks. Kirkwood 2005, s. 638 
16

 Varian 2008, s. 396. Neuvotteluvoiman käsitteen otti ensimmäisenä käyttöön John Calbraith, ks. Calbraith 
1952 
17

 Chen 2008, s. 246-247 



6 
 

symmetrisinä. Alamarkkinoiden kilpailutilanne on asia erikseen, sillä näillä markkinoilla 

monopsoni voi kohdata kilpailua. Monopsoniasemasta panosmarkkinoilla ei nimittäin 

välttämättä seuraa markkinavoimaa välituote- tai lopputuotemarkkinoilla.
18

 

Merkittävä osa monopsonin taloustieteellisestä tutkimuksesta käsittelee yhden hinnan 

monopsonin tasapainoteoriaa ja keskittyy voittoa maksimoivan monopsonin toimintaan 

panosmarkkinoilla.
19

 Toisaalta monopsonivoimaa voi esiintyä myös oligopsonissa, jolloin 

markkinoilla toimii vain harvoja ostajia ja lukuisia myyjiä. Tällöin puhutaan myös 

oligopsonivoimasta, jonka vaikutukset ovat samansuuntaiset monopsonivoiman kanssa. 

Monopsoni- ja oligopsonivoiman edellytyksenä on, että yritykset kohtaavat nousevan 

tarjontakäyrän panosmarkkinoilla. Toisin sanoen yrityksillä on oltava markkinavoimaa.
20

  

Tällöin ne eivät toimi hinnanottajina, vaan yksittäisen yrityksen ostot vaikuttavat 

panostuotteen hintaan. Tästä syntyy intressi rajoittaa kaupantekomääriä panoshintojen 

polkemiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, markkinoiden ostajarakenteen on oltava kyllin 

keskittynyt. 

Tarkastellaan monopsoni- ja oligopsonivoiman vaikutuksia staattisen oligopsonimallin 

avulla.
21

 Oletetaan, että yritysten päätöksentekomuuttujana ovat määrät. Olkoon 

markkinoilla   määrä ostajayrityksiä ja kilpailu markkinoiden tarjontapuolella oletetaan 

täydelliseksi. Ostajat käyttävät homogeenista tuotantopanosta  , jonka kokonaisostojen 

määrä on              ∑   
 
   . Muita tuotannossa käytettäviä panoksia 

merkitään panosvektorilla   (             )   , jonka hintavektori   (             )  

  on eksogeeninen. Yritysten tuotantofunktiot ovat muotoa      (     ), jotka oletetaan 

kasvaviksi ja konkaaveiksi eli   
 (     )     a   

  (     )    kaikilla       a     . 

Lisäksi oletetaan, että yritykset ottavat lopputuotteen hinnan     annettuna, eli 

alamarkkinat ovat kilpailulliset.
22

  

Olkoon panoksen   hinta  ( )   (          )   (      ) endogeeninen, 

joka riippuu kokonaisostojen määrästä ja on siten määrän suhteen kasvava eli 
  ( )

  
  . 

                                                           
18

 Varian 2002, s. 488 
19

 Noll 2005, s. 594. Yhden hinnan monopsonin tasapainoteoriassa lähdetään siitä, että monopsoni asettaa 
panoshinnan, johon tuottajat vastaavat päättämällä myytävän määrän. 
20

 Tämä ei käytännössä ole rajoittava oletus. 
21

 Analyysi on hyvin samankaltainen kuin oligopolin. Ks. Shapiro 1989, s. 333-339 
22

 Oletus lopputuotemarkkinoiden täydellisyydestä ei ole välttämätön, mutta helpottaa algebraa. 
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Toisin sanoen tarjonta kasvaa hinnan kasvaessa. Nyt ostajayrityksen   voiton 

maksimointiongelma (1) on: 

     
  

  (       )     (     )   (      )        (1) 

Käyttämällä ketjusääntöä
23

 ensimmäisen kertaluvun ehdoksi (2) saadaan: 

    (       )

   
  

   (     )

   
 [ (      )  

  (      )

   
  ]    (2) 

Olkoon tarjonnan hintajousto   
  

  

 

 
, joka saa arvoja väliltä ]   [.  Kun muiden 

yritysten ostot     pidetään vakiona, niin 
  

  
 

  

   
. Merkitään yrityksen   markkinaosuutta 

panosmarkkinoilla    
  

 
. Nyt ensimmäisen kertaluvun ehto saadaan edelleen muokattua 

muotoon (3):  

  
   (     )

   
  (      ) [  

  

 

  

   

 

 
]   (      ) [  

  

 
]    (3) 

Lausekkeen vasen puoli on panoksen   rajatuotoksen arvo eli rajatuotto. Merkitään 

yrityksen   rajatuotosta    . Yhtälön oikea puoli on sen sijaan panoksen   rajakustannus 

yritykselle  , jota merkitään     . Toisin sanoen yritys maksimoi voittonsa ehdolla 

          . Lisäksi        edellyttäen, että yrityksellä on nollaa suurempi 

markkinaosuus eli     . Näin ollen oligopsoni käyttää panostuotetta   vähemmän kuin 

täydellisesti kilpaillut markkinat, joilla           .
24

 Koska hintafunktio on 

määrän suhteen kasvava, hintataso muodostuu kilpailullista tasoa matalammaksi.  

Monopsonivoiman vaikutukset riippuvat markkinoiden keskittyneisyyden asteesta ja 

tarjonnan hintajoustosta. Mitä heikommin tarjonta reagoi hinnanmuutoksiin, sitä 

intensiivisemmät monopsonivoiman vaikutukset ovat. Toisaalta kun tarjonnan jousto 

kasvaa rajatta eli     niin       . Tässä teoreettisessa tapauksessa oligopsonin 

ostama tuotantomäärä lähenee asymptoottisesti kilpailullisten markkinoiden 

tuotantomäärää. Toisin sanoen ellei tarjonta ole täydellisen joustavaa, tuotantomäärä on 

                                                           
23

 Chiang – Wainwright 2005, s. 161 
24

 Varian 2008, s. 496 
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pienempi kuin kilpailullisilla markkinoilla. Tuotannon rajoitus johtaa matalampiin 

hintoihin panosmarkkinoilla, koska tarjontakäyrä on hinnan suhteen monotonisesti 

kasvava. 

 

Kuva 2 Monopsonivoiman allokatiivinen tehokkuustappio 

Yritysten määrä vaikuttaa keskeisesti lopputulokseen. Jos yrityksiä on vain yksi eli     

niin       ja     , jolloin kysymyksessä on monopsoni. Monopsonin voitto 

maksimoituu ehdolla (4): 

             (  ) [  
 

 
]    (4) 

Monopsonissa ostajavoima on äärimmäistä. Monopsonin aiheuttama allokatiivinen 

tehokkuustappio on symmetrinen monopoliin nähden (ks. kuva 2).
25

 Täydellisen kilpailun 

olosuhteissa kysyntä vastaa tarjontaa. Tämä on yhteiskunnan kannalta paretotehokas 

resurssien allokaatioratkaisu, koska kaikki kaupanteon hyödyt saadaan realisoitua. Toisin 

sanoen kokonaishyvinvointi maksimoituu. Monopsoni ei kuitenkaan osta yhteiskunnan 

kannalta optimaalista määrää, koska se olisi ristiriidassa sen yksityisen voiton 

maksimointitavoitteen kanssa.
26

  

                                                           
25

 Blair – Romano 1997, s. 689-690 
26

 Blair – Harrison 2010, s. 44 

    

𝑝    

 r j tuotos

 kysyntä 

𝑥m 𝑥c 

𝑤c  

𝑤m 

𝑥 

𝑤 

𝑤(𝑥)

 t rjont  



9 
 

Toisaalta jos yritysten määrä kasvaa rajatta eli     niin      ja tasapaino vastaa 

täydellistä kilpailua. Muussa tapauksessa lopputulos samansuuntainen monopsonin kanssa, 

mutta vaikutukset ovat lievemmät. Syynä tähän on oligopsonin reaktioyhteys. 

Kannustin monopsonivoiman käyttöön tulee siitä, että se alentaa yrityksen keskimääräisiä 

kustannuksia.
27

 Alemman hintatason johtaminen suurempaan tuotantomäärään ja sitä 

kautta kuluttajalle matalampiin hintoihin saattaisikin tuntua intuitiiviselta lopputulemalta. 

Vaikutus on kuitenkin juuri päinvastainen, sillä yrityksen hinnoittelupäätökseen 

vaikuttavat marginaalikustannukset eivätkä keskimääräiset kustannukset.
28

Oletetaan, että 

yritys kohtaa lopputuotemarkkinoilla täydellisen kilpailun. Yleisen talousteorian nojalla 

tiedetään, että tällöin yritys hinnoittelee tuotteensa marginaalikustannusten tasolle eli 

ehdon    C mukaisesti.
29

 Lisäksi yritys maksimoi voittonsa panosmarkkinoilla ehdon 

           mukaisesti. Toisaalta monopsonivoiman seurauksena       . Nyt 

yrityksen   marginaalikustannukset     ovat (5): 

       
    

   
 

 

   
 (5) 

Näin ollen monopsonivoima nostaa yrityksen rajakustannuksia ja lopputuotteiden hintaa.
30

 

Monopsonivoima johtaa kilpailullista tasapainoa matalampaan hintatasoon 

panosmarkkinoilla, mutta tämän seurauksena tuotannon marginaalikustannukset nousevat. 

Rajakustannusten nousu johtuu monopsonin aiheuttamasta tuotannon rajoituksesta. Tämä 

pienentää kuluttajaylijäämää, sillä rajakustannusten kasvu siirtyy lopputuotteiden 

hintoihin.
31

 

Lisäksi panosmarkkinoiden kilpailullista tasoa matalammat hinnat johtavat tuottajien 

ylijäämän heikkenemiseen välittömän hintamekanismin kautta. Osa tuottajista joutuu 

poistumaan markkinoilta, koska hinnat eivät kata tuotantokustannuksia. Kilpailullista tasoa 

matalammat hinnat ovat lisäksi omiaan vähentämään investointeja tuottajapuolella.
32

 Jos 

tarjontapuolella on merkittäviä uponneita kustannuksia, jotka johtuvat aikaisemmin 

tehdyistä investoinneista, lyhyen aikavälin hinnat voivat laskea lyhyen aikavälin 

marginaalikustannuksiin. Tällöin hintataso muodostuu pidemmän aikavälin tasapainoa 

                                                           
27

 Blair – Romano 1997, s. 688 
28

 Ferguson 1969, s. 169-186  
29

 Blair – Kaserman 2008, s. 7-9 
30

 Ks. esimerkiksi Blair – Harrison 2010, s. 48, Blair – Romano 1997 s, 186-189 ja Noll 2005, s. 603 
31

 Blair – Harrison 2010, s. 48 
32

 OECD 2008, s. 11 



10 
 

alhaisemmaksi, mikä vähentää merkittävästi investointien kannattavuutta.
33

 Hintojen 

polkeminen pienentää tuottajien hintamarginaaleja, jolloin liiketoiminnan kannattavuus 

laskee ja kyky investoida uuteen tuotantoteknologiaan heikkenee. Näin ollen 

monopsonivoiman alentamat hinnat heikentävät taloudellisia kannustimia investoida 

tulevaan tuotantokapasiteettiin.
34

 

Hyvinvointivaikutukset riippuvat keskeisesti myös siitä, onko ostajilla markkinavoimaa 

lopputuotemarkkinoilla. Jos ostaja toimii lopputuotemarkkinoilla hinnan ottajana eli sillä ei 

ole markkinavoimaa lainkaan, sen myymien lopputuotteiden hinnat nousevat täsmälleen 

rajakustannusten kasvun verran. Jos tarjonta lopputuotemarkkinoilla on täydellisen 

korvaavaa, yritys menettää kysynnän kilpaileville yrityksille ja monopsonivoiman 

kuluttajavaikutukset ovat neutraalit. Monopsonivoima ei kuitenkaan johda matalampiin 

kuluttajahintoihin, vaikka lopputuotemarkkinoilla olisikin täydellinen kilpailu. Kun 

yrityksellä ei ole lainkaan markkinavoimaa lopputuotemarkkinoilla, monopsonivoiman 

asymptoottinen ominaisuus on kuluttajien hyvinvoinnin säilyminen muuttumattomana.
35

     

Sen sijaan jos yrityksellä on markkinavoimaa myös lopputuotemarkkinoilla, sen 

korkeammat rajakustannukset heikentävät myös kuluttajien hyvinvointia. Tämä johtuu 

siitä, että heikon tarjonnan substituution vuoksi ainakin osa kuluttajista joutuu kyseiseltä 

yritykseltä. Kuluttajat kärsivät korkeammista rajakustannuksista ja joutuvat maksamaan 

tuotteesta kilpailullista tasoa korkeamman hinnan. Kuluttajien hyvinvointi heikkenee 

eniten silloin, kun monopsoni on monopoliasemassa lopputuotemarkkinoilla. Tällöin 

monopsonivoiman asymptoottinen ominaisuus on kuluttajien hyvinvoinnin merkittävä 

heikentyminen, koska korkeammat rajakustannukset siirtyvät absoluuttisesti 

lopputuotemarkkinoille. 

Monopsonivoiman negatiiviset kuluttajavaikutukset johtuvat siitä, että yrityksen on 

rajoitettava tuotantomääriä hintavaikutuksen aikaansaamiseksi. Tuotantomäärien 

supistumisen vuoksi alhaisemmat panoshinnat eivät johda matalampiin kuluttajahintoihin 

vaan päinvastoin. Kuluttajavaikutus on joko neutraali tai negatiivinen silloin, kun 

ostajavoima on luonteeltaan monopsonivoimaa.  

                                                           
33

 Ezrachi 2012, s. 1-25 
34

 Komission tiedonanto elintarvikkeiden hinnoista Euroopassa 2008, s. 12 
35

 Blair – Harrison 2010, s. 48 
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Ostajavoiman hyvinvointivaikutukset saattavat olla hieman toisenlaiset, jos yritykset 

voivat toimia kaksilla erillisillä panosmarkkinoilla ja panoksien korvaussuhde on 

laadultaan riittävän täydellinen. Vaatimus erillisyydestä tarkoittaa, ettei ostajavoiman 

kohteena olevilla tuottajilla ole pääsyä toisille markkinoille. Tällaiset markkinaolosuhteet 

antavat yrityksille mahdollisuuden täydentää esimerkiksi kotimaan markkinoilla 

rajoittamiaan ostoja tuontimarkkinoiden kautta. Toisaalta tällaiset varamarkkinat antavat 

yritykselle lisää säätövoimaa. Ostamalla enemmän varamarkkinoilta yritys kykene 

rajoittamaan monopsonivoiman kohteena olevan panoksen ostoja vieläkin enemmän, 

jolloin hinnat laskevat entisestään. Lisäksi varamarkkinoilta ostettavat substituutit saattavat 

olla korvaavuudeltaan epätäydellisiä eli esimerkiksi laadultaan heikompia tai substituutio 

voi aiheuttaa muuta tuotannollista tehottomuutta.
36

 

Tässä esitetty oligopsonimalli rakentuu oletukselle, että kilpailu panosmarkkinoilla on 

luonteeltaan Cournot -kilpailua eli yritysten päätöksentekomuuttujina ovat määrät eivätkä 

hinnat.
37

 Monopsonin osalta tämä ei ole rajoittava oletus, koska yhden ostajan markkinoilla 

yritysten sisäisellä kilpailulla ei ole merkitystä. Tilanne on toinen, jos ostajia on enemmän 

kuin yksi. Yritysten välinen hintakilpailu (ns. Bertrand -kilpailu) johtaa täysin toisenlaiseen 

lopputulokseen kuin määräkilpailu. Oligopoliteorian analogisen tulkinnan perusteella 

hintakilpailu johtaa oligopsonissa samaan ratkaisuun kuin täydellinen kilpailu edellyttäen, 

ettei hintasyrjintää tai tuotedifferentiaatiota esiinny.
38

  

Olennaista on, että oligopsoni voi johtaa samansuuntaiseen tuotannon vääristymään ja 

panosmarkkinoiden tehokkuustappioon kuin monopsoni, jolloin se useimmiten vähentää 

sekä tuottajien että kuluttajien hyvinvointia.
39

 Lisäksi oligopsonirakenne saattaa johtaa 

ostajien kolluusioon eli yhtenäistettyyn toimintaan, jos markkinaolosuhteet ovat 

kolluusiolle otolliset. Kolluusio voi syntyä niin määrä- kuin hintakilpailussa ja sen 

kannustimena ovat jaetut monopsonivoitot yritysten kesken.
40

 

Ostajien kolluusion hyvinvointivaikutukset ovat samansuuntaiset kuin monopsonin, mutta 

laimeammat.
41

 Ostajien kolluusion haitallisuus riippuu siihen osallistuvien yritysten 

                                                           
36

 Noll 2005, s. 603 
37

 Shapiro 1989, s. 333 
38

 Bertand -paradoksista ks. Tirole 1992, s. 209. Bertrand -malli kun markkinoilla on tuotedifferentiaatiota, 
ks. Shapiro 1989, s. 346-348 
39

 OECD 2008, s. 9 ja Dowd 1996, s. 1084. Ks. myös Devadoss – Song 2006, s. 494 
40

 Blair – Romano 1997, s. 687-689 
41

 Blair – Harrison 1991, s. 308 
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yhteenlaskettujen ostojen osuudesta koko toimialan ostoihin ja siitä, kuinka usein kolluusio 

murtuu hintasotaan eli osallisyritysten kyvystä maksimoida yhteenlaskettua 

kokonaishyötyä.  Jos kaikki markkinoilla toimivat ostajat osallistuvat kolluusioon, 

yhteiskunnallinen tehokkuustappio voi muodostua yhtä suureksi monopsonin aiheuttamien 

haittojen kanssa. Tällaista markkinailmiötä kutsutaan taloustieteessä kollusiiviseksi 

monopsoniksi.
42

 Näin ollen monopsonin ei välttämättä tarvitse olla yksi yritys, vaan 

sellaiseksi on mahdollista tulkita myös yksittäisten yritysten muodostama kokonaisuus.
43

 

Kollusiivisen monopsonin kilpailuvaikutukset ovat periaatteessa täysin samanlaiset kuin 

yhden ostajan markkinoilla eli voiton maksimointiongelma on identtinen 

monopsonimallissa esitetyn kanssa.  Jos kaikki ostajat eivät osallistu kolluusioon, 

monopsonivoiman aiheuttamat markkinavaikutukset liudentuvat, mutta ovat edelleen 

laadullisesti samansuuntaiset.
44

    

Karkeasti ottaen mitä pienempi ostajien kolluusio on suhteessa markkinoiden 

kysyntäpuoleen, sitä heikompi vaikutus sillä on markkinoiden toimintaan. Näin ollen 

panosmarkkinoilla toimivien ostajien tulee muodostaa merkittävä osa koko markkinoiden 

yhteenlasketusta tuotantomäärästä, jotta kolluusiolla olisi vaikutusta. Toisaalta myös 

kolluusion sisällä yrityskoolla on merkitystä, sillä jäsenmäärältään harvalukuisen 

kolluusion täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset ovat matalammat kuin suurilukuisella 

kolluusiolla. Näihin kustannuksiin kuuluvat muun muassa päätöksenteko- ja 

valvontakustannukset. Lisäksi tuotteiden homogeenisuus on omiaan helpottamaan 

transaktiokustannuksia.
45

 

 

2.3 Ostajien neuvotteluvoima 
 

Monopsonivoima ja oligopsonivoima ovat yhteiskunnan kannalta haitallisia ilmiöitä ja 

aiheuttavat kokonaistehokkuustappion lisäksi monesti myös kuluttajien hyvinvoinnin 

heikkenemisen. Ostajavoiman hyvinvointivaikutukset voivat kuitenkin olla positiiviset 

silloin, kun myös markkinoiden tarjontapuolella vallitsee epätäydellinen kilpailu. Siinä 

missä monopsonivoima polkee panosmarkkinoiden hintoja ja tuotantomääriä alle 

                                                           
42

 Blair – Harrison 2010, s. 48 
43

 Depasquale 2009, s. 908 
44

 Blair – Romano 2010, s. 48 ja s. 683-686 
45

 Ibid., s. 50 
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kilpailullisen tason, ostajien neuvotteluvoima voi tasapainottaa myyjävoimaa ja viedä 

markkinoita lähemmäksi kilpailullista tasapainoa. Tällöin toimialan tuotantomäärä kasvaa 

ja matalammat panoshinnat saattavat välittyä lopputuotemarkkinoille kuluttajahintojen 

laskuna.
46

     

Monopsonimalli rakentuu tuottajien välisen täydellisen kilpailun oletukselle. Tästä 

oletuksesta joustaminen tarkoittaa, että markkinavoimaa voi olla sekä kysyntä- että 

tarjontapuolella. Äärimmäisenä markkinamuotona on bilateraalinen monopoli, jossa 

markkinoilla toimii vain yksi ostaja ja yksi tuottaja. Kun markkinat ovat keskittyneet sekä 

kysyntä- että tarjontapuolella, neuvotteluteoria soveltuu monopsonimallia paremmin 

kuvaamaan markkinoiden toimintaa ja tehokkuutta. Neuvotteluasetelmassa hinnat ja 

tuotanto määräytyvät yksilöllisten sopimusten yhteisvaikutuksesta. Näkökulma eroaa 

monopsonimallista, jossa markkinoiden kysyntä ja tarjonta määräytyvät hintamekanismin 

kautta ja sopimuksia käsitellään yhtenä anonyymina massana.
47

  

Neuvottelukontekstissa ostajan kyky neuvotella yksilöllisiä alennuksia on relevantti.
48

 

Tämä on mahdollista uskottavan taloudellisen uhkauksen kautta. Ostajavoima 

neuvottelutilanteessa riippuu osapuolten vaihtokustannuksista ja neuvottelun ulkopuolisista 

vaihtoehdoista, joista jälkimmäiset määräytyvät suurelta osin panosmarkkinoiden 

kilpailullisuudesta. Ostajan tekemän taloudellisen uhkauksen uskottavuus on sitä suurempi, 

mitä arvokkaampia ulkopuolisia vaihtoehtoja sillä on ja sitä vakuuttavampi mitä 

vähemmän tuottajalla on todellisia vaihtoehtoja.
49

 

Yleisesti hyväksytty pääsääntö on, että suurilla ostajilla on enemmän neuvotteluvoimaa 

kuin pienillä. Näin ei kuitenkaan välttämättä aina ole. Taloustieteellisessä tutkimuksessa on 

tarkastelu erityistä neuvotteluvoiman muotoa, joka syntyy tuottajien välisen kilpailun ja 

epätäydellinen informaation johdosta. Oletuksena on, että kilpailu (ei täydellinen) 

markkinoiden tuottajapuolella aiheuttaa epävarmuutta toimitettavien määrien osalta. 

Tällöin suurelle ostajalle voi syntyä neuvotteluvoimaa, jos tuottajien teknologialle pätevät 

nousevat skaalatuotot. Sen sijaan vähenevät skaalatuotot antavat neuvotteluedun pienille 

                                                           
46

 OECD 2008, s. 9 
47

 Ezrachi – de Jong 2012, s. 257 
48

 Doyle – Inderst 2007, s. 212. On syytä huomauttaa, ettei yksilöllisten alennusten olemassaolo sinänsä 
tarkoita ostajavoiman olemassaoloa. Yksilölliset alennukset saattavat olla esimerkiksi monopolin 
hintasyrjinnän seuraus, jonka mahdollistavat ostajien erilaiset kysyntäkäyrät ks. esimerkiksi Tirole 1992, s. 
133-166 
49

 OECD 2008, s. 40 
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ostajille, jotka pystyvät hinnoittelemaan panostuotteen hinnat alhaisemmalle tasolle. Jos 

skaalaedut ovat vakioiset, tällaista neuvotteluvoimaa ei synny lainkaan.
50

 

Ostajien neuvotteluvoima voi lisätä markkinoiden tehokkuutta ja kuluttajien hyvinvointia, 

jos sen seurauksena tuottajat joutuvat hinnoittelemaan hyödykkeet lähemmäs niiden 

pidemmän aikavälin tuotantokustannuksia. Tällöin ostajavoimalla on tuottajien 

markkinavoimaa tasapainottava vaikutus ja markkinoiden tasapaino lähenee kilpailullista 

tasapainoa.
51

 Seurauksena on lopputulos, jossa toimialan tuotantomäärä ja tehokkuus 

kasvaa. Tällöin keskimääräisten kustannusten pienenemisen ohella ostajien 

rajakustannukset laskevat, mikä on omiaan johtamaan matalampiin kuluttajahintoihin. 

Kustannushyötyjen siirtyminen lopputuotteiden hintoihin on kuitenkin kiistanalaista. 

Siirtymisargumentti on ongelmallinen etenkin, jos ostajilla on markkinavoimaa 

lopputuotemarkkinoilla. Sen sijaan intensiivinen kilpailu saattaa pakottaa ostajat siirtämään 

matalammat rajakustannukset myös lopputuotehintoihin.
52

 

Neuvotteluvoimalla voi olla myös kilpailua rajoittavia vaikutuksia. Ensinnäkin yhden 

ostajan neuvottelullinen etulyöntiasema saattaa nostaa muiden ostajien 

tuotantokustannuksia. Ostajan markkina-asema saattaa parantua entisestään, jos 

korkeampien tuotantokustannusten takia muita ostajia joutuu poistumaan markkinoilta. 

Tämä lisää ostajapuolen keskittymisen astetta. Toisaalta yhden ostajan neuvottelemat 

alennukset voivat olla myös kuluttajien kannalta haitallisia, jos siitä seuraa muiden ostajien 

neuvotteluvoiman heikentyminen ja ne joutuvat maksamaan tuotantopanoksesta enemmän. 

Korkeammat panoshinnat ovat omiaan siirtymään lopputuotemarkkinoiden hintoihin, mikä 

on kuluttajien kannalta haitallista.
53

  

Ostajien neuvotteluvoiman dynaamiset tehokkuusvaikutukset eivät ole täysin 

yksiselitteiset. Yleinen käsitys on, että ostajavoima vaikuttaa negatiivisesti tuottajien 

innovaatiopäätöksiin. Ostajavoima vähentää tuottajien voittoja, mikä pienentää 

kannustimia uusiin investointeihin. Monopsoni- ja oligopsonivoiman kohdalla tämä 

vaikutus yksiselitteisempi, koska ostajavoima painaa hinnat alle kilpailullisen tason. 

Tuottajilla saattaa olla kannustin lyhyellä aikavälillä heikentää myytävien tuotteiden laatua 

                                                           
50

 Smith – Thanassoulis 2006, s. 1-9 ja 35-36 
51
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ostajavoimasta seuraavan hintapaineen vuoksi.
54

 Toisaalta jos tuottajilla on 

markkinavoimaa, hinnat ovat yli kilpailullisen tason ja ostajien neuvotteluvoima voi 

parantaa markkinoiden tehokkuutta ja lisätä toimialan tuotantoa. Tällöin ostajavoima voi 

pikemminkin kannustaa tuottajia investointeihin, jos kilpailu ostajien välillä on 

voimakasta.
55

 

Ostajavoiman vaikutuksia tarjontapuolen investointikannustimiin on tutkittu melko vähän 

empiirisesti. Köhler ja Rammer havaitsevat ostajavoiman vähentävän tuottajan tekemien 

tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien todennäköisyyttä. Heidän tutkimustulostensa 

perusteella tämä negatiivinen vaikutus kuitenkin heikkenee, jos hintakilpailu on 

alamarkkinoilla voimakasta. Toisaalta ostajavoiman vaikutukset dynaamiseen 

tehokkuuteen näyttävät riippuvan teknologisen kilpailun intensiteetistä alamarkkinoilla. 

Mitä heikompi teknologinen kilpailu alamarkkinoilla on, sitä vähemmän investointeja 

tuottaja on valmis tekemään kohdatessaan voimakkaan ostajan.
56

     

Ostajavoimalla voi olla positiivisia hyvinvointivaikutuksia etenkin silloin, kun 

markkinoiden tarjontapuoli on voimakkaan keskittynyt.
57

 Toisaalta tämä on vain saman 

kolikon toinen puoli, sillä myös tuottajien markkinavoimalla voi olla ostajavoiman haittoja 

tasapainottava vaikutus. Äärimmäisessä tilanteessa monopsoni kohtaa monopolin. 

Bilateraalisen monopolin neuvotteluteorian perusteella markkinavoimalla voi olla 

vastavoimana taloudellista tehokkuutta edistäviä vaikutuksia. Toisaalta yrityksillä on 

kannustin keskinäiseen yhteistyöhön, joka saattaa johtaa vertikaaliseen integraatioon.
58

 

Kannustin syntyy siitä, että yritysten välinen sulautuma on keino yritysten välisten 

negatiivisten ulkoisvaikutusten poistamiseksi. Bilateraalisella monopolilla on siten melko 

korkea vaihtoehtoiskustannus.
59
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 Ezrachi – de Jong 2012, s. 258.  
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 Inderst – Wey 2011, s. 702-720 
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3 YHTEINEN MÄÄRÄÄVÄ MARKKINA-ASEMA 

3.1 Oligopsonin reaktioyhteys 

3.1.1 Kilpailullinen tasapaino 

 

Oligopsonimarkkinoilla kilpailullisia tasapainoja voi olla kahdenlaisia riippuen siitä, 

ovatko strategisina muuttujina hinnat vai määrät.
60

 Lisäksi yritykset voivat tehdä päätökset 

joko samanaikaisesti tai vaiheittain, jolloin yrityksellä voi olla päätöksentekoajankohdasta 

riippuva strateginen etu suhteessa kilpailijoihin.
61

 Jos markkinoilla vallitsee hintakilpailu, 

markkinoiden tasapaino ratkaistaan taloustieteessä niin sanotun Bertrand -mallin avulla. 

Mikäli strategisena muuttujana toimivat hintojen sijasta määrät, tasapaino saadaan Cournot 

-mallin avulla. Oletuksen tällöin on, että yritykset asettavat ensin optimaaliset 

tuotantomäärät, joiden perusteella markkinahinnat määräytyvät. Oligopsonimarkkinoille 

syntyvä kolluusio poikkeaa näiden mallien lopputuloksista siinä, että siinä yritykset 

maksimoivat kollektiivista voittoaan.
62

 

Sekä Bertrand että Cournot -kilpailussa saavutettu tasapainoratkaisu on niin sanottu Nash -

tasapaino. Se on peliteoreettinen käsite, jolla tarkoitetaan staattisen eli yhden kerran 

pelattavan pelin ratkaisua tietyillä tuotemarkkinoilla kun yritysten strategisina muuttujina 

ovat joko hinnat tai määrät. Nash -tasapainoa pidetään oligopsoni- ja 

oligopolimarkkinoiden kilpailullisena tasapainona, jota intensiivisempää kilpailun ei 

pitkällä tähtäimellä odoteta olevan.
63

 Ilman hintasyrjintää homogeenisilla 

tuotemarkkinoilla Bertrand -mallin mukainen Nash -ratkaisu on sama kuin täydellisesti 

kilpailuilla markkinoilla, jossa markkinoilla toimivia yrityksiä on lukemattomia.
64

 Sen 

sijaan Cournot -kilpailun mukainen staattinen tasapaino riippuu olennaisesti markkinoilla 

toimivien yritysten lukumäärästä. Mitä enemmän yrityksiä on, sitä lähempänä Cournot -

tasapaino on täydellisen kilpailun mukaista tasapainoa.
65

 

                                                           
60

 Perinteisiä oligopolimalleja voidaan soveltaa analogisesti oligopsonimarkkinoille. 
61

 Etulyöntiasema voi perustua siihen, että yritys tekee päätöksen ennen kilpailijaansa (first-mover -
advantage) tai kilpailijan jälkeen (second-mover -advantage). Näitä pelejä tarkastellaan ns. Stackelberg -
mallin avulla. Ks. esim. Varian 1992, s. 294-301 
62

 Mas-Colell – Whinston – Green 1995, s. 387 ja Kuoppamäki 2003, s. 358-364 
63

 Werden 2004, s. 760 
64

 Tuotteiden homogeenisuuden olettamasta joustaminen muuttaa tilanteen. Duopolimalli Bertrand -
kilpailussa hintadifferentiaation vallitessa, ks. Motta 2004, s. 563-565 
65

 Varian 1992, s. 285-304 
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Markkinaolosuhteista riippuen yritykset kilpailevat pääsääntöisesi joko hinnoilla tai 

määrillä. Hyvinvointivaikutusten arvioimiseksi on olennaista tietää, kummasta kilpailusta 

on kysymys. Valinta riippuu merkittävästi siitä, kuinka nopeasti yritykset kykenevät 

säännöstelemään kapasiteettiaan. Jos kapasiteetin muuttaminen ei ole joustavaa, yritykset 

päättävät ensin määrän ja sitten vasta hinnan. Siksi Cournot -kilpailu on ominaista 

pääomaintensiivisille toimialoille. Bertrand -kilpailu johtaa samaan lopputulokseen 

Cournot -kilpailun kanssa, jos yritykset joutuvat ensin sitoutumaan tiettyyn 

kapasiteettirajoitteeseen ja seuraavalla periodilla päättämään hinnoista aikaisemmin 

asetetun kapasiteettirajoitteen puitteissa.
66

    

Palataan jaksossa 2.2 esitettyyn oligopsonimalliin. Oligopsonin reaktioyhteyden 

havainnollistamiseksi tarkastellaan tilannetta, jossa ostajia on vain kaksi ja ne ovat 

symmetrisiä eli tuotantofunktiot ovat identtiset        (     ), jossa        . 

Tehdään lisäksi algebraa helpottava oletus, että hintafunktio on lineaarinen ja muotoa 

 (     )         , jossa        . Nyt yrityksen     voiton 

maksimointiongelma (6) on: 

     
  

  (       )    (     )  (       )        (6) 

Koska oletuksen nojalla yrityksen tuotantofunktiot ovat identtiset ja panokset 

homogeenisia, voidaan merkitä      
  (     )

   
.
67

 Oletetaan, ettei yksikään 

ostajayrityksistä kykene vaikuttamaan kilpailijoiden valitsemiin strategioihin.
68

 

Käyttämällä ketjusääntöä
69

 saadaan ratkaistua yrityksen   reaktiokäyrä kilpailijan   

ostomäärän suhteen (7 ja 8): 

 

   (       )

   
  

  (     )

   
 (        )    

(7) 

     
    (    )

 
 (8) 

                                                           
66

 Motta 2004, s. 551-561 
67

 Chang – Tremblay 1994, s. 8 
68

 Tämän peliteoreettisen tasapainon idean esitti vuonna 1951 John Nash. Hän sai peliteorian 
tutkimuksestaan taloustieteen Nobelin -palkinnon vuonna 1994.  
69

 Chiang – Wainwright 2005, s. 161 
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Yritysten reaktiokäyrien leikkauspiste       on staattisen pelin Nash -tasapaino.
70

 

Olkoon yrityksen 1 reaktiofunktio    ja yrityksen 2 reaktiofunktio   , jotka ratkaistuna    

suhteen ovat (9): 

           (     )         
    (    )

 
 (9) 

Kuvassa 3 havainnollistetaan yritysten 1 ja 2 reaktiokäyrät koordinaatistossa  (     ). 

Yrityksen reaktiokäyrä on laskeva, jolloin kilpailijan suurempi ostomäärä vähentää 

yrityksen kysyntää. Kuvaan on merkitty myös yritysten samavoittokäyrät, joiden optimit 

yhdistämällä saadaan yritysten reaktiokäyrät. Mitä lähempänä Nash -tasapainoa yrityksen 1 

reaktio on, sitä suuremmat voitot se saa (    ). Sama pätee yritykselle 2 (    ).
71

   

 

Kuva 3 Duopsoniyritysten reaktiokäyrät Cournot -kilpailussa 

Tämä staattinen lopputulos syntyy ilman, että yritykset pyrkivät vaikuttamaan kilpailijan 

valitsemaan strategiaan. Kannustin siihen on kuitenkin olemassa, koska jaetut 

monopsonivoitot ovat suuremmat kuin Nash -tasapainossa hankitut. Pelkkä reaktioyhteys 

                                                           
70

 Nash -tasapainosta, ks. Fudenberg – Tirole 1989, s. 265-272 
71

 Duopolin osalta, ks. Motta 2004 s. 556-557 
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ei itsessään vielä riitä kolluusion syntymiseen, jos yritykset eivät pysty vaikuttamaan 

kilpailijoiden valitsemiin strategioihin.
72

  

 

3.1.2 Kollusiivinen tasapaino 

 

Kolluusio voi olla joko nimenomainen tai hiljainen tai yhdistelmä näitä molempia.
73

 

Nimenomaisella kolluusiolla tarkoitetaan yhtenäistettyä toimintaa, joka saadaan aikaan 

sopimusten tai yritysten toisilleen antamien suositusten kautta. Kysymys on siten 

varsinaisen välipuheen olemassaolosta, joka kuuluu kilpailuoikeudessa kartellikiellon 

piiriin.
 
Hiljainen kolluusio ei puolestaan edellytä eksplisiittisesti yhtenäistettyä toimintaa, 

vaan yhtenäinen toiminta markkinoilla saadaan aikaan strategisen päätöksenteon ja 

implisiittisen koordinoinnin seurauksena. Hiljaisella kolluusiolla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa yritykset saavat vuorovaikutteisin toimenpitein aikaan markkinaolosuhteen, jossa ne 

käyttäytyvät yhdenmukaisesti.
74

 Toisaalta myös viranomaisten suositukset voivat 

tavoitteidensa vastaisesti johtaa tällaiseen lopputulokseen.
75

 Kilpailupolitiikassa hiljaista 

kolluusiota ei ole perinteisesti pidetty yhtä rangaistavana kuin nimenomaista kolluusiota, 

vaikka se talousteorian perusteella voi olla kansantaloudelle yhtä haitallinen.
76

   

Peliteoreettisessa tutkimuksessa kolluusio on määritelty negaationa kilpailullisesta 

markkinatasapainosta. Sillä tarkoitetaan lopputulosta, joka on peliin osallistuvien yritysten 

kannalta staattisen pelin Nash -tasapainoa parempi.
77

 Kolluusio oligopoli- tai 

oligopsonimarkkinoilla syntyy silloin, kun yritysten välisen eksplisiittisen tai implisiittisen 

koordinoinnin vuoksi he eivät kilpaile keskenään.
78

 Kilpailupolitiikan kannalta rajanveto 

hiljaisen kolluusion ja staattisen pelin Nash -tasapainon välillä on ratkaiseva, sillä 
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jälkimmäinen on kilpailutasapaino ja edellinen seurausta yritysten kilpailua rajoittavasta 

toiminnasta.
79

 

Hiljainen kolluusio on käsitteenä saanut paljon huomiota taloustieteellisessä 

kirjallisuudessa. Se asettuu taloustieteellisenä ilmiönä nimenomaisen kolluusion ja 

kilpailullisen Nash -tasapainon välimaastoon. Eksplisiittisen kolluusion tavoitteena on 

saada sisäistettyä kaikki markkinavoiman hyödyt eli tarkoituksena on ratkaista yhteinen 

voiton maksimointiongelma kolluusion kollektiivisen edun kannalta parhaalla 

mahdollisella tavalla. Sen sijaan hiljainen kolluusio pitää yritysten voitot kilpailullista 

tasoa korkeampana, mutta siltä ei määritelmällisesti edellytetä pyrkimystä kollektiivisen 

hyödyn täysimääräiseen maksimointiin. Näin voi kuitenkin tapahtua.
80

  

Hiljaisen kolluusion ja kilpailullisen Nash -tasapainon rajanvedon kannalta ratkaisevaa on 

pelin toistuvuus. Hiljainen kolluusio voi syntyä ainoastaan, jos yritykset kohtaavat 

markkinoilla toistuvasti eli kysymys on dynaamisesta pelistä. Ääritapauksessa yritykset 

kohtaavat markkinoilla lukemattomia kertoja. Jos yrityksillä ei ole tietoa pelikertojen 

lukumäärästä, lopputulos on sama kuin äärettömän monta kertaa pelattavan pelin 

kohdalla.
81

 Sen sijaan kilpailutasapaino on yhden kerran pelattavan eli staattisen pelin 

Nash -ratkaisu. Toisin sanoen hiljaisen kolluusion peliteoreettinen analyysi edellyttää 

siirtymistä staattisesta tarkastelusta dynaamiseen näkökulmaan. 

Dynaamisuus liittyy kiinteästi markkinoiden keskittyneisyyden paljastamaan kilpailun ja 

yritysten kollektiivisen hyödyn väliseen jännitteeseen. Kilpailullisilla markkinoilla 

jokainen yritys toimii itsenäisesti, mutta keskittyneillä markkinoilla oman hyödyn 

lyhytnäköinen toteuttaminen voi johtaa kaikille osapuolille epäedulliseen tilanteeseen, 

kuten kolluusion raukeamiseen. Kilpailun sijasta yritysten kannattaa pyrkiä vaikuttamaan 

muiden oligopolin tai oligopsonin jäsenten markkinakäyttäytymiseen, jotta yhteisen 

toimintamallin kautta päästäisiin suurempiin voittoihin. Tällöin yhteisen voiton 

kasvattaminen lisää individuaalista voittoa enemmän kuin oman osuuden kasvattaminen 

kokonaisvoitoista. Näiden pidemmän tähtäimen etujen huomioon ottaminen vaatii mallilta 

dynaamisuutta.  
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Ainutkertaisissa tai toistuvuudeltaan määrätyissä peleissä yhteisen toimintamallin 

aikaansaaminen ei ole mahdollista niin sanotun taaksepäin laskemisen ongelman takia. Sen 

sijaan yritysten toistuva kohtaaminen markkinoilla ja epätietoisuus pelin lopusta voi johtaa 

koordinoituun lopputulokseen.
82

 Toistuva kohtaaminen markkinoilla on hiljaisen 

kolluusion välttämätön edellytys. Dynaaminen luonne tuo mukanaan intemporaalisen 

valinnan ongelman eli yritysten on liikejohdollisessa päätöksenteossaan substituoitava 

tämän päivän voittojen ja tulevaisuuden voittojen välillä. Tulevaisuuden voittojen 

arvokkuuteen vaikuttaa merkittävällä tavalla diskonttaustekijä, joka riippuu käänteisesti 

vallitsevasta ja odotettavasta korkotasosta.  

Havainnollistetaan diskonttaustekijän merkitystä dynaamisella mallilla. Oletetaan, että 

yritykset kohtaavat markkinoilla toistuvasti ja pelin loppu on epävarma. Olkoon 

diskonttaustekijä   
 

   
, joka riippuu korkotasosta   ja saa arvoja väliltä (   ). Olkoon   

todennäköisyys, että peli jatkuu seuraavalle periodille ja se saa niin ikään arvoja väliltä 

(   ). Merkitään tämän todennäköisyyden huomioivaa diskonttaustekijää       

(   ). Merkitään yrityksen   voittoa kilpailullisessa Nash -tasapainossa    ja 

kollusiivisessa tasapainossa      . Jos yritys poikkeaa kolluusiosta ja sen kilpailijat 

pitäytyvät yhteisessä toimintamallissa, sen saa voiton yhdellä periodilla erittäin suuret 

voitot      .  Oletetaan, että yritykset pitäytyvät kolluusiossa edellyttäen, ettei yksikään 

yritys ole poikennut siitä. Jos joku poikkeaa, kaikki kolluusio raukeaa ja kaikilla 

myöhemmillä periodeilla pelataan Nash -tasapaino. Nyt kolluusion säilymisen 

edellytyksenä on (10, 11 ja 12): 

                             (10) 

  
  

   
    

   

   
      (   )      (11) 

       
     

     
 (12) 

Jos diskonttaustekijä on kyllin pieni, koordinoidun pelin ratkaisu on sama kuin ei-

kooperatiivisen pelin staattinen Nash -tasapaino.
83

 Tämä johtuu siitä, että 

vaihtoehtoiskustannus tulevaisuuden voitoille kasvaa diskonttaustekijän suurenemisen 
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myötä. Näin ollen kolluusion tarkoituksenmukaisuus edellyttää, että diskonttaustekijä on 

riittävän suuri eli yritykset ovat kyllin kärsivällisiä odottamaan tulevaisuuden voittoja.
84

   

Oligopsoni- ja oligopolimarkkinoilla yrityksiä on niin vähän, että ne kykenevät 

vaikuttamaan markkinaolosuhteisiin. Tämä edellyttää yritysten strategiselta 

käyttäytymiseltä kilpailijoiden toiminnan huomioon ottamista, jonka luonne erottaa 

hiljaisen kolluusion ja kilpailullisesta Nash -tasapainosta. Kilpailullisessa tilanteessa 

yritykset ottavat kilpailijoiden reaktiot riittävässä määrin annettuina, joihin yritykset eivät 

kykene omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Silti pelkkä markkinaolosuhteisiin 

reagoiminen on omiaan johtamaan oligopsonissa täydellistä kilpailua matalampaan 

hintatasoon, jos alalla on markkinoille pääsyn esteitä.
85

  

Kilpailijoiden toiminnan huomioiminen ei siis vielä itsessään tarkoita hiljaista kolluusiota, 

jos yritykset ottavat kilpailijoiden reaktiot annettuina. Sen sijaan hiljaisen kolluusion 

välttämätön edellytys on, että yritykset pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan 

kilpailijoiden tulevaisuuden reaktioihin. Yritykset reagoivat sekä markkinaolosuhteisiin 

että kilpailijoiden edeltävään toimintaan. Tällöin yksittäisellä oligopsoniyrityksellä voi olla 

kannustin asettaa normaalia matalampi ostohinta, koska se pelkää, että muuten sen 

kilpailijat asettavat korkeammat ostohinnat tulevaisuudessa. Pelko on osoitus siitä, että 

yritykset ovat pystyneet vaikuttamaan toistensa käyttäytymiseen markkinoilla.
86

 

Viime kädessä hiljaisen kolluusion ja kilpailullisen tasapainon rajanveto kytkeytyy siihen, 

ottavatko yritykset kilpailijoiden reaktiot annettuina vai eivät. Hiljaiselle kolluusiolle on 

ominaista strategisen käyttäytymisen dynaamisuus. Dynaamisen pelin tasapainon on oltava 

yrityksille kannattavampi vaihtoehto kuin staattinen Nash -ratkaisu. Toisin sanoen 

hiljainen kolluusio on dominoiva strategia vain, jos sen odotettu hyöty on suurempi kuin 

minkä tahansa muun strategian.
87

 Rajanveto hiljaisen kolluusion ja kilpailullisen 

tasapainon välillä on kirjallisuudessa tiivistetty seuraavasti: 

”Tacit collusion, in contrast, requires that a firm makes a choice which would not be in its 

interest if it assumed that other firms would be uninfluenced by its choice.”
88   
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Siirtyminen kilpailullisesta tasapainosta kolluusioon on sitä todennäköisempää, mitä 

keskittyneemmät markkinat ovat.
89

 Tämä sääntö voidaan kiteyttää niin sanottuun 

keskittymis-kolluusiohypoteesiin. Kilpailijoiden määrän vähentyminen on omiaan 

lisäämään yritysten keskinäistä riippuvuutta, jolloin kollektiivisen hyödyn maksimoimisen 

kannattavuus kasvaa. Jos yritykset tiedostavat tämän, olosuhteet kolluusiolle ovat 

otolliset.
90

 

Taloustieteilijät ovat perinteisesti mallintaneet kolluusiota dynaamisten eli toistettujen 

pelien ei-kooperatiivisena tasapainona.
91

 Modernissa taloustieteessä ei-kooperatiivista 

tasapainoa ja hiljaista kolluusiota on pidetty synonyymeinä. Taloustieteessä kolluusiolla 

tarkoitetaan markkinoiden lopputulosta, jossa hinnat poikkeavat määritetystä 

kilpailullisesta tasapainosta. Tämä vertailukohta on yleensä se tasapaino, joka syntyy 

yritysten kohdatessa markkinoilla vain kerran (staattinen Nash). Menettelytapa ei ole 

relevantti, vaan toiminnan lopputulos. Näin ollen kolluusiolla tarkoitetaan sekä 

eksplisiittisesti että ei-kooperatiivisesti eli implisiittisesti saavutettua, kilpailutasapainosta 

poikkeavaa markkinatulosta.
92

   

Tämä eroaa radikaalista kilpailupolitiikassa omaksutusta kolluusion käsitteestä. 

Kilpailuoikeudellisena käsitteenä kolluusio on pitänyt sisällään vaatimuksen yritysten 

välisestä yhtenäistetystä käyttäytymisestä eli jonkinlaisen sopimuksen olemassaolosta. 

EU:n tuomioistuin
93

 otti asiaan kantaa tapauksessa Woodpulp.
94

 Tuomioistuimen mukaan 

SEUT 101 artiklassa tarkoitetun yhtenäistetyn toiminnan toteennäyttäminen edellyttää, 

ettei yritysten käyttäytyminen ole voinut perustua vain niiden itsenäiseen 

päätöksentekoon.
95

 Toisin sanoen kaikki muut selitysmallit on kyettävä sulkemaan pois, 

erityisesti yritysten välinen reaktioyhteys.
96

 Sen sijaan peliteoreettisessa tutkimuksessa 

juuri sopimuksen poissaolo on ollut kolluusion mallintamisen lähtökohtana.
97

 

Tutkimuskohteena on ollut, millä edellytyksillä ja minkälaisilla markkinoilla kolluusio voi 
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syntyä ja säilyä ilman välipuheita. Kilpailuoikeudessa ja taloustieteessä omaksutut 

kolluusion käsitteet eroavat siten perustavanlaatuisella tavalla.
98

 

Hiljaiselle kolluusiolle ei-kooperatiivisena tasapainona on tunnusomaista, että yritykset 

päättävät toiminnastaan itsenäisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät yritykset olisi 

tietoisia niiden välillä vallitsevasta riippuvuussuhteesta. Päinvastoin ne pyrkivät omalla 

toiminnallaan vaikuttamaan kilpailijoiden käyttäytymiseen. Tällöin tavoitteena on päästä 

pelkkää reaktioyhteyttä parempaan lopputulokseen, kolluusioon. Tämä johtuu siitä, että 

oligopsoni- ja oligopolimarkkinoilla yrityksiä on niin vähän, että yksittäisen yrityksen 

toiminnalla on suora vaikutus kilpailijoiden voiton maksimointiin. Yhteisen toimintamallin 

aikaansaaminen ei siten välttämättä edellytä yritysten välistä eksplisiittistä yhteistyötä tai 

yhteistä päätöksentekoa.
99

    

Rajanveto kooperatiivisen ja ei-kooperatiivisen kolluusion välillä on kuitenkin 

kilpailupoliittisesti ratkaiseva. Reaktioyhteyden ja otollisten markkinaolosuhteiden myötä 

yritykset voivat päästä samanlaiseen lopputulokseen kuin yhtenäistetyn toiminnan kautta, 

vaikka niiden päätöksenteko onkin itsenäistä. Tätä kutsutaan kilpailupolitiikassa niin 

sanotuksi oligopoliongelmaksi. Sen ytimenä on yritysten markkinakäyttäytymisen 

tosiasiallinen liiketoiminnallinen yhteys, joka mahdollistaa kolluusion ilman välipuheita.
100

 

Tähän puuttuminen on kuitenkin kilpailupoliittisesti haastava tehtävä, koska varsinaista 

eksplisiittistä todistusaineistoa kolluusiosta ei välttämättä ole olemassa. Järjestely ei kuulu 

kartellikiellon soveltamisalaan, mutta lopputulos voi olla sama kuin kartellilla.  

Yhteisen määräävän markkina-aseman käsite on oikeuskäytännössä kehittynyt tämän 

ongelman ratkaisuvälineeksi. Yhteinen määräävä markkina-asema tarkoittaa olosuhdetta, 

jossa tiukassa oligopolissa yhdenmukaisesti käyttäytyvillä yrityksillä on kollektiivisesti 

markkinavoimaa.
101

 Tarjontapuolen markkinahäiriöiden ohella SEUT 102 artikla kieltää 

myös yhden tai useamman ostajan määräävän markkina-aseman väärinkäytön.
102

 Yhteisen 

määräävän markkina-aseman käsitteen oikeudellinen tulkinta ei ole kuitenkaan täysin 

yksiselitteinen. Sen merkityssisällön täsmentäminen edellyttää esikysymyksenä rajanvetoa 

SEUT 101 artiklan ja SEUT 102 artiklan välillä. 
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3.2 Oikeusdogmaattinen tarkastelu 

3.2.1 Rajanveto kartellikieltoon 

 

Rajanveto kartellien ja määräävän markkina-aseman välillä vaikuttaa ensi näkemältä 

melko selväpiirteiseltä. Kartelli syntyy useamman elinkeinonharjoittajan välisellä 

sopimuksella, jonka täytäntöönpano ilmentää sen jäsenten yhteistä tahtoa ja taloudellista 

intressiä. Määräävä aseman väärinkäyttö on sen sijaan yhden yrityksen aikaansaama 

kilpailunrajoitus, jossa on kysymys yksipuolisesta hyväksikäytöstä. Kartellissa on ulkoisen 

kilpailun lisäksi ratkaistava sisäisen kilpailun ongelma. Yhden yrityksen 

kilpailunrajoituksessa tällaista sisäisen kilpailun aiheuttamaa ristiriitaa ei ole, vaan 

määräävässä asemassa oleva elinkeinonharjoittaja on muihin markkinoilla toimijoihin 

nähden riippumattomassa ja itsenäisessä asemassa.
103

 

Tosiasiassa kollektiivinen markkinavoima kuuluu sekä kartellikiellon että määräävän 

markkina-aseman soveltamisalaan. SEUT 102 artiklan määräävän markkina-aseman 

väärinkäytön kielto käsittää myös kiellon käyttää väärin yhteistä määräävää markkina-

asemaa.
104

 Hiljainen kolluusio ja yhteisen määräävän markkina-aseman käsite kytkeytyvät 

kartellien ja yhden yrityksen määräävän aseman välisen rajanvedon saumapisteeseen. 

Toisaalta yritysten käyttäytyminen voi pitää sisällään sekä kartellikiellon alaan että 

määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoon kuuluvia elementtejä. Rajankäynti 

SEUT 101 ja 102 artiklan soveltamisedellytysten välillä ei ole täysin tarkkarajainen.
105

 

EU:n tuomioistuimen vuonna 1979 antama päätös asiassa Hoffman-La Roche oli 

suoraviivainen ratkaisu rajanveto-ongelmaan, mutta tulkinta ei kuitenkaan jäänyt voimaan. 

Tuomioistuimen mukaan SEUT 102 artiklan mukainen väärinkäyttövalvonta oli erotettava 

selkeästi useamman elinkeinonharjoittajan kilpailunrajoituksista, joita voitiin arvioida vain 

kartellikiellon perusteella: 

” ääräävä markkina-asema on myös erotettava yritysten käyttäytymisen 

samansuuntaisuudesta, joka on ominaista oligopolille, koska oligopolissa yritykset ovat 

käyttäytymisellään vuorovaikutuksessa toisten yritysten käyttäytymiseen, kun taas 
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määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen toiminta on suuressa määrin 

yksipuolisesti määritettyä.”
106 

Tuomioistuimen mukaan väärinkäyttövalvonta ei ulottunut sääntelemään oligopolille (ja 

oligopsonille) ominaisia yritysten välisestä riippuvuudesta johtuvia kilpailuvaikutuksia. 

Toisaalta yritysten välisestä riippuvuudesta johtuva analoginen käyttäytyminen ei riitä 

SEUT 101 artiklan tunnusmerkistön täyttymiseen.
107

 Yrityksillä on oikeus mukautua 

kilpailijoiden toiminnasta johtuviin markkinaolosuhteiden muutoksiin eikä pelkkä 

kilpailijoiden toiminnan seuraaminen ole kiellettyä.
108

 Näin ollen Hoffman-La Roche 

tuomio tarkoitti käytännössä kollektiivisen määräävän markkina-aseman jättämistä SEUT 

102 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.
109

 

EU:n tuomioistuin otti rajanvetoon uudelleen kantaa tapauksessa Italian Flat Glass. 

Komissio oli antanut 1980 -luvun lopulla kolmelle italialaiselle auto- ja rakennuslasin 

tuottajalle sakot hintakartellista ja markkinoiden jakamisesta sekä kartellikiellon että 

määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon perusteella.
110

 Sakkopäätös oli perustettu 

ensisijaisesti kartellikiellon rikkomiseen; väärinkäyttökiellon soveltamisen taustalla on 

tulkittu olevan lähinnä akateemiset intressit.
111

 Komissio oli käyttänyt samoja tosiseikkoja 

sekä kartellin että yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön toteamisessa, mitä 

EU:n tuomioistuin kritisoi vuonna 1992 antamassaan ratkaisussa.
112

 Se lausui, ettei SEUT 

101 artiklan tunnusmerkistöön kuuluvia seikkoja voida sellaisenaan kierrättää SEUT 102 

artiklan tulkintaan.
113

 Näin ollen kartellinäytön puuttumista ei voida kompensoida 

soveltamalla SEUT 102 artiklaa aukkokohtiin (ns. valkoisten pisteiden ongelma), koska 

kilpailusääntöjen oikeudellinen arviointi on erilainen.  

Tuomioistuin otti varsinaisen asiaratkaisun ulkopuolisesti (obiter dictum) kantaa SEUT 

102 artiklan soveltamiseen useampaan kuin yhteen elinkeinonharjoittajaan. 

Kilpailuoikeudellinen elinkeinonharjoittajan käsite muodostaa tuomioistuimen mukaan 
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ykseyden, jolla on sama merkitys kilpailusäännöstä riippumatta.  Tuomioistuimen mukaan 

ei ole mitään syytä olettaa, että elinkeinonharjoittajan käsitteellä olisi eri merkitys 

kartellikiellon ja määräävän markkina-aseman kiellon kohdalla.114 SEUT 101 ja 102 

artikloissa omaksuttu elinkeinonharjoittajan käsite edellyttää SEUT 102 artiklan 

soveltamista myös useamman kuin yhden yrityksen määräävän aseman väärinkäyttöön. 

Elinkeinonharjoittajan käsite on entiteetti, jota on tulkittava yhdenmukaisella tavalla niin 

SEUT 101 artiklan kuin SEUT 102 artiklan kohdalla. Siten SEUT 102 artiklan 

sanamuodon vallitseva tulkinta on peruste väärinkäyttövalvonnan ulottamiselle myös 

kollektiiviseen määräävään asemaan.
115

  

Kielellisen tulkinnan lisäksi myös kilpailuoikeuden tavoitteet puoltavat SEUT 102 artiklan 

soveltamista useampaan kuin yhteen elinkeinonharjoittajaan. Kilpailusääntöjen tavoitteena 

on ensisijaisesti toimivan kilpailun turvaaminen ja kilpailun suojaaminen prosessina, mikä 

edellyttää soveltamisalaltaan kattavaa kilpailulainsäädäntöä.
116

 SEUT 101 artikla ei sovellu 

hiljaiseen kolluusioon, jossa ei ole kyse elinkeinonharjoittajien välisestä sopimisesta tai 

muusta eksplisiittisesti yhdenmukaistetusta menettelytavasta.
117

 Väärinkäyttövalvonnan 

soveltaminen pelkästään yhden elinkeinonharjoittajan määräävän markkina-aseman 

väärinkäyttöön olisi siksi toimivan kilpailun turvaamisen tavoitteen kannalta ongelmallista, 

sillä väärinkäyttövalvonnan ja kartellikiellon väliin uhkaisi tällaisessa tapauksessa jäädä 

katvealue: hiljainen kolluusio.   

Hiljaisen kolluusion sääntelyratkaisu on tosin systemaattisesti mahdollista tehdä joko 

SEUT 101 tai 102 artiklan kautta. SEUT 101 artiklan soveltamisalan ulottaminen hiljaiseen 

kolluusioon tarkoittaisi kolluusion yhdenmukaista sääntelyä sen luonteesta riippumatta. 

Ongelmana on, että hiljainen kolluusio on kilpailuoikeudellisena ilmiönä vaikeammin 

osoitettavissa kuin kilpailijoiden välipuheisiin perustuva yhteistyö. Hiljaisen kolluusion 

erottaminen toimialan kilpailutasapainosta edellyttää kattavaa taloustieteellistä analyysia. 

Perinteisen todistelun sijasta näyttö joudutaan perustamaan toimialan 

markkinarakenteeseen ja yritysten käyttäytymiseen. Kartellikiellon soveltaminen hiljaiseen 

kolluusioon voisi johtaa tilanteeseen, joka vastaisi yhteisen määräävän markkina-aseman 

kieltämästä sinänsä. SEUT 102 artiklan perusteella yhteinen määräävä markkina-aseman ei 
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kuitenkaan ole vielä itsessään kielletty vaan ainoastaan sen väärinkäyttö. Tämä puoltaa 

hiljaisen kolluusion sääntelyä kartellikiellon sijasta väärinkäyttövalvonnan puitteissa.
118

 

Puuttuminen hiljaiseen kolluusioon väärinkäyttövalvonnan keinoin tuntuisi perustellulta 

myös sääntelyviranomaisen näkökulmasta. Hiljainen kolluusio on ominainen 

markkinailmiö sellaisille toimialoille, joissa kilpailuongelmat johtuvat rakenteellisista 

syistä. Markkinoiden keskittyminen on monesti seurausta yrityskaupoista, joiden 

tarkoituksena on saavuttaa mittavia tehokkuusetuja. Joskus yrityskoosta saatavat 

skaalaedut ovat niin suuret, että toimialalla on luonnollisen monopolin piirteitä. Tällaisessa 

tilanteessa luonnollinen monopoli tai mittavista skaalaeduista johtuva yhteinen määräävä 

markkina-asema voidaan sallia, mutta tehokkuusetujen siirtyminen monopolin ulkopuolelle 

ja kuluttajille edellyttää toimialan reguloimista. Väärinkäyttövalvonnassa kilpailu- ja 

sääntelyviranomaisen tehtävät ovat lähempänä toisiaan, mikä helpottaa siirtymistä 

toimialan vapaasta kilpailusta sen sääntelyyn.    

 

3.2.2 Taloudelliset yhteydet  

 

Tapaus Italian Flat Glass on merkittävä paitsi SEUT 101 ja 102 artiklan rajanvedon niin 

myös yhteisen määräävän markkina-aseman merkityssisällön täsmentämisen kannalta. 

Komissio oli perustellut yritysten yhteistä määräävää markkina-asemaa lukuisilla 

kolluusiota helpottavilla markkinaolosuhteilla. Yritysten yhteinen markkinaosuus oli 79 % 

rakennuslasin ja 95 % autolasin tuotannossa. Lisäksi yrityksillä oli institutionaalisia siteitä, 

sillä yritykset kävivät keskenään kauppaa täydentääkseen tuotantolinjojaan.
119

 EU:n 

yleinen tuomioistuin kumosi komission ratkaisun riittämättömän näytön vuoksi, mutta otti 

kantaa yhteisen määräävän markkina-aseman käsitteen tulkintaan. Se ei kuitenkaan 

hylännyt SEUT 102 artiklan soveltamista yhteiseen määräävään markkina-asemaan: 

”Periaatteessa ei voida sulkea pois sitä, että kahdella tai useammalla riippumattomalla 

taloudellisella yksiköllä olisi joillakin tietyillä erityismarkkinoilla sellaisia taloudellisia 

yhteyksiä, että niillä olisi näiden yhteyksien vuoksi yhteinen määräävä asema suhteessa 

muihin toimijoihin kyseisillä markkinoilla. Tällainen tilanne olisi mahdollinen esimerkiksi 

silloin, kun kahdella tai useammalla riippumattomalla yrityksellä olisi sopimuksen tai 
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lisenssin ansiosta yhteinen teknologinen etulyöntiasema, joka antaisi niille mahdollisuuden 

toimia riippumattomasti suhteessa kilpailijoihin, asiakkaisiin ja viime kädessä myös 

kulutta iin.”
120

 

Tuomioistuin hyväksyi yhteisen määräävän markkina-aseman doktriinin olemassaolon ja 

otti samalla käyttöön taloudellisten yhteyksien käsitteen. Se jätti kuitenkin avoimeksi sen, 

millaista kilpailuoikeudellista arviointia yhteisen määräävän markkina-aseman toteaminen 

väärinkäyttö edellytti.
121

 Sopimukselliset ja rakenteelliset yhteydet oli mahdollista tulkita 

joko aseman välttämättömänä edellytyksenä tai pelkästään indisiona siitä.
122

 

Tuomioistuimen toteamat esimerkit yhteisen määräävän markkina-aseman olemassaolosta 

ovat ongelmallisia myös siksi, että ne kuuluvat ainakin osittain SEUT 101 artiklan 

kartellikiellon piiriin.
123

 Tapaus Italian Flat Glass ei myöskään ulottanut 

väärinkäyttövalvontaa hiljaiseen kolluusioon, sillä sen tunnusmerkit eivät yksinomaan 

riittäneet yhteisen määräävän markkina-aseman toteamiseen.
124

  

Taloudellisten yhteyksien käsitteeseen saatiin selvennystä Italian Flat Glass -tapausta 

seuranneessa oikeuskäytännössä. Vuonna 1994 EU:n yleinen tuomioistuin antoi ratkaisun 

asiassa Almelo.
125

 Tuomioistuin mukaan yhteisen määräävän markkina-aseman toteaminen 

ei edellytä oikeudellisten yhteyksien osoittamista. Sen sijaan tuomioistuin edellytti 

yritysten välistä sidonnaisuutta, joka mahdollistaa yhtenäisen toiminnan markkinoilla: 

”Sellainen määräävä asema edellyttää kuitenkin, että kyseisen yritysryhmän yritykset ovat 

riittävässä määrin sidoksissa toisiinsa omaksuakseen saman toimintalinjan 

markkinoilla.”
126

 

Neljä vuotta myöhemmin annetussa yrityskauppavalvontaan kuuluvassa tapauksessa 

Gencor yleinen tuomioistuin selvensi yhteisen määräävän markkina-aseman doktriinia 

lausumalla, että tapauksessa Italian Flat Glass mainitut yhteydet ovat vain esimerkkejä, 

jotka toimivat indisioina määräävästä asemasta.
127

 Yhteisen määräävän markkina-aseman 

käsitteen tulkinta laajentui pitämään rakenteellisia yhteyksiä ainoastaan yhtenä määräävään 
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asemaan viittaavana asiakokonaisuutena. Tämä teki SEUT 102 artiklan soveltamisen 

hiljaiseen kolluusioon ainakin teoriassa mahdolliseksi. Oikeuskäytännössä ei kuitenkaan 

syvemmin selvennetty SEUT 102 artiklan soveltamista tilanteessa, jossa yritysten välillä ei 

ole havaittavissa ilmeistä sopimuksellista kytköstä, vaan taloudellinen yhteys perustuu 

yhteiseen intressiin rajoittaa kilpailua.
128

 

Toisaalta yleinen tuomioistuin totesi, ettei ole oikeudellisesti tai taloudellisesti perusteltua 

rajata taloudellisten yhteyksien käsitteen ulkopuolelle sellaista keskinäistä riippuvuutta, 

joka vallitsee todella keskittyneen oligopolin osapuolten välillä. Näin on silloin, kun 

markkinaolosuhteet ovat otolliset kolluusiolle. Tuomioistuin mainitsi relevantteina 

seikkoina markkinoiden keskittymisasteen, avoimuuden ja tuotemarkkinoiden 

homogeenisuuden ja kilpailijoiden toiminnan ennustettavuuden. Tuomioistuimen mukaan 

otollisten olosuhteiden vallitessa yrityksillä on kannustin yhdenmukaistaa 

käyttäytymisensä voiton maksimoimiseksi: 

”Tällaisessa tilanteessa nimittäin  okainen toimi a tietää, että  os se ryhtyy voimakkaisiin 

kilpailutoimiin kasvattaakseen markkinaosuuttaan (esimerkiksi hintoja alentamalla), muut 

toimijat ryhtyvät samanlaisiin toimiin, minkä vuoksi kyseinen toimija ei hyödy 

aloitteestaan. Näin kaikki kyseiset toimijat joutuvat kärsimään aiheutuneesta hintojen 

laskusta.”
129

 

Vuonna 2000 asiassa Compagnie Maritime Belge EU:n tuomioistuin vahvisti, etteivät 

rakenteelliset tai oikeudelliset yhteydet ole yhteisen määräävän markkina-aseman 

toteamisen välttämätön edellytys.
130

 Tuomioistuin korosti yritysten käyttäytymisen 

aiheuttamia markkinavaikutuksia ja oligopolin sisäistä riippuvuutta yhteisen määräävän 

markkina-aseman toteamisen edellytyksenä.
131

 Se painotti yritysten analogista 

markkinakäyttäytymistä ja kollektiivista esiintymistä markkinoilla:
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”- - kaksi - tai useampi - oikeudellisesti toisistaan riippumatonta taloudellista kokonaisuutta 

voivat olla määräävässä asemassa edellyttäen, että ne taloudelliselta kannalta katsoen 

esiintyvät tai toimivat yhdessä tietyillä markkinoilla yhtenä yksikkönä.
132

 

Tuomioistuin edellytti, että kaksi tai useampi elinkeinonharjoittaja esiintyvät tai 

käyttäytyvät tietyillä markkinoilla siinä määrin yhdessä, että ne muodostavat yhden 

taloudellisen kokonaisuuden. Tämä ei tarkoita, että yritysten olisi toimittava identtisesti 

vaan ne voivat esimerkiksi segmentoida markkinoita keskenään.
133

 Olennaista on, että he 

yhteisen toimintamallinsa turvin pystyvät toimimaan merkittävissä määrin itsenäisesti 

suhteessa kilpailijoihin, asiakkaisiin ja kuluttajiin nähden.
134

  

Sekä Flat Glass että Compagnie Maritime Belge olivat oikeustapauksia, joissa 

kilpailusääntöjä sovellettiin todella keskittyneisiin oligopolimarkkinoihin, ns. tiukkaan 

oligopoliin. Tiukka oligopoli on pikemminkin kilpailupoliittinen kuin taloustieteellinen 

käsite. Se on kirjallisuudessa rakenteellisesti määritelty olosuhteena, jossa markkinoilla on 

vain muutama suuri yritys (2-6) ja nämä yritykset hallitsevat olennaista osaa (yli 80 

prosenttia) relevanteista markkinoista. Pelkkää rakenteellista tarkastelua on pidetty 

kuitenkin riittämättömänä ja tiukka oligopoli on määriteltävissä myös yritysten välisen 

reaktioyhteyden perusteella. Yritysten välinen tosiasiallinen markkinakäyttäytyminen on 

yhteisen määräävän markkina-aseman toteamisen kannalta keskeistä.
135

 

Oikeuskirjallisuudessa on pohdittu, voidaanko yhteisen määräävän markkina-aseman 

käsitettä soveltaa myös markkinoille, joiden oligopolirakenne on löyhempi ja yritysten 

markkinaosuudet pienempiä.
136

 Toisaalta muutos markkinarakenteen painottamisen 

suuntaan asettaa kysymyksen siitä, voidaanko yksinomaan oligopolin riippuvuuden nojalla 

perustella yhteisen määrävään markkina-aseman olemassaolo.
137

 Voitaisiin esimerkiksi 

ajatella, että oligopoli- tai oligopsonimarkkinat itsessään voisivat olla yhteisen määräävän 

markkina-aseman toteamisen edellytyksenä oleva taloudellinen yhteys sinänsä eli per se.
138
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3.2.3 Airtours -edellytykset 

 

Tapauksessa Compagnie Maritime Belge ei selvennetty, mitä taloudellisia yhteyksiä 

yhteisen määräävän markkina-aseman tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää.
139

 

Yrityskauppavalvonnassa yhteisen määräävän markkina-aseman tunnusmerkistö täsmentyi 

vuonna 2002 tapauksessa Airtours.
140

 Komissio oli kieltänyt seuramatkojen myyjien 

Airtours ja First Choice välisen yrityskaupan. Kieltopäätös perustui oletukseen 

kapasiteettia koskevan kolluusion syntymisestä.
141

 Komission mukaan yrityskaupan 

johdosta muodostuva markkinarakenne olisi synnyttänyt yrityksille kannustimen rajoittaa 

tuotantoaan ylitarjonnan riskin vuoksi. Tämä kokonaiskapasiteetin rajoitus puolestaan olisi 

nostanut hinnat yli kilpailullisen tason.
142

  

Komission ratkaisua on pidetty pyrkimyksenä viedä yrityskauppavalvontaa enemmän 

rakenteellisen kontrollin suuntaan.
143

 Ratkaisu on oikeudellisesti linjassa aikaisemman 

käytännön kanssa, mutta komission tosiasiaratkaisut on asetettu kyseenalaiseksi.
144

 

Markkinamäärittelyä ja oletusta tuotemarkkinoiden homogeenisuudesta on arvosteltu.
145

 

Päätöstä on kritisoitu siitä, ettei siinä ole tarkasteltu riittävästi yritysten 

markkinakäyttäytymiseen vaikuttavia kannustimia. Komissio ei ollut kiinnittänyt kylliksi 

huomiota kolluusion säilyvyyteen ja niihin käytäntöihin, joilla kolluusiota ylläpidetään.
146

 

Komissio ei muun muassa pitänyt yritysten välistä rankaisumekanismia yhteisen 

määräävän markkina-aseman toteamisen välttämättömänä edellytyksenä.
147

  

EU:n yleinen tuomioistuin kumosi komission päätöksen puutteellisen tosiasiaselvityksen 

vuoksi.
148

 Tuomioistuimen mukaan komissio ei ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että 

markkinoiden keskittyminen johtaisi yhteisen määräävän markkina-aseman syntyyn. Sen 

mukaan yhteisen määräävän markkina-aseman toteaminen edellyttää näyttöä siitä, kuinka 

yhteinen toimintamalli on ylläpidettävissä. Aseman toteamiseksi on osoitettava kolluusion 
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ulkopuolisen kilpailun puuttumisen lisäksi sisäisen kilpailun rajoittumisen.
149

 Tuomioistuin 

lausui, että yhteisen määräävän markkina-aseman käsillä olo vaatii kolmen kumulatiivisen 

edellytyksen täyttymisen: 

”Ensinnäkin kunkin määräävässä asemassa olevan oligopolin  äsenistä on voitava saada 

tieto muiden jäsenten käyttäytymisestä voidakseen tarkistaa, noudattavatko ne samaa 

toimintalinjaa vai eivät - -. Markkinoiden on näin ollen oltava riittävän läpinäkyvät, jotta 

määräävässä asemassa olevan oligopolin jokainen jäsen voi saada riittävän tarkasti ja 

nopeasti tietoonsa kaikkien muiden jäsenten markkinakäyttäytymisen muutokset - -. 

Toiseksi hiljaisen yhteistoiminnan on oltava pitkäkestoista eli on oltava kannusteita olla 

poikkeamatta yhteisestä toimintalinjasta markkinoilla - -. Kolmanneksi voidakseen osoittaa 

oikeudellisesti riittävällä tavalla yhteisen määräävän markkina-aseman olemassaolon 

komission on myös selvitettävä, että nykyisten ja potentiaalisten kilpailijoiden sekä 

kuluttajien ennakoitavissa oleva reaktio ei vaaranna yhteisestä toimintalinjasta odotettavia 

tuloksia.
”150

 

Nämä ns. Airtours -edellytykset pohjautuvat toimialan taloustieteessä kehitettyyn hiljaisen 

kolluusion teoriaan. Tuomioistuimen tulkinta on johdonmukainen taloustieteen kanssa. 

Ratkaisun jälkeen vallitsi kuitenkin epätietoisuutta siitä, voidaanko tätä tunnusmerkistöä 

soveltaa myös SEUT 102 artiklan tulkintaan. EU:n yleinen tuomioistuin otti tähän 

problematiikkaan kantaa vuonna 2005 asiassa Laurent Piau, jossa se viittasi Airtours -

edellytyksiin.
151

 Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n säännöissä määrättiin pelaajia, 

edustajia sekä jalkapalloseuroja koskevista ehdoista. Tuomioistuimen mukaan SEUT 102 

artiklan yhteisen määräävän markkina-aseman käsite sisältää kolme edellytystä, joiden on 

toteuduttava samanaikaisesti: 

”- - ensinnäkin kunkin määräävässä asemassa olevan oligopolin jäsenistä on voitava saada 

tieto muiden jäsenten käyttäytymisestä, jotta voitaisiin tarkistaa, noudattavatko ne samaa 

toimintalinjaa vai eivät; toiseksi hiljaisen yhteistoiminnan on oltava pitkäkestoista eli on 

oltava yllykkeitä olla poikkeamatta yhteisestä toimintalinjasta markkinoilla; kolmanneksi 

                                                           
149

 Asia T-342/99 Airtours plc v komissio, annettu 6.6.2002, Kok. 2002, s. II-2585, 62 ja 63 kohdat 
150

 Ibid., 62 kohta 
151

 Asia T-193/02, Laurent Piau v komissio, annettu 26.1.2005, Kok. 2005, s. II-209 (Piau), 110 ja 111 kohdat. 

Toisaalta tuomioistuin oli sivunnut näitä edellytyksiä jo aikaisemmin tapauksessa TACA, ks. yhdistetyt asiat 

T-191/98, T-212/98 - T-214/98 Atlantic Container Line AB ja muut v komissio Kok. [2003] s. II-03275, kohdat 

652 ja 654 



34 
 

nykyisten ja potentiaalisten kilpailijoiden sekä kuluttajien ennakoitavissa oleva reaktio ei 

vaaranna yhteisestä toimintalin asta odotettavia tuloksia.”
152

   

Laurent Piau -ratkaisun perusteella yhteisen määräävän markkina-asema on 

yksikäsitteinen ja myös SEUT 102 artiklaa on tulkittava Airtours -kriteerien perusteella.
153

 

Vaikuttaisi siltä, että myös EU:n tuomioistuin on hyväksynyt tämän tulkinnan. EU:n 

tuomioistuimen otti yhteisen määräävän markkina-aseman käsitteen tulkintaan kantaa 

vuonna 2008 asiassa Sony/BMG.
154

 Tuomioistuin totesi, että yrityskauppavalvonnassa 

muodostetut Airtours -kriteerit voivat vaikuttaa myös SEUT 102 artiklan tulkintaan.
155

 

SEUT 102 artiklaa ei ole kuitenkaan vielä sovellettu pelkästään hiljaiseen kolluusioon, 

joten Airtours -edellytysten soveltamisesta väärinkäyttövalvonnassa ei ole olemassa EU:n 

tuomioistuinten oikeuskäytäntöä.
156

 

Komission on SEUT 102 artiklan soveltamista koskevassa keskusteluasiakirjassaan ottanut 

kantaa hiljaisen kolluusion asemaan yhteisen määräävän markkina-aseman doktriinissa. 

Sen mukaan markkinakäyttäytymiseen perustuva hiljainen kolluusio kuuluu 

väärinkäyttövalvonnan piiriin.
157

 Komission mukaan SEUT 102 artiklan yhteisen 

määräävän markkina-aseman tunnusmerkistö voi täyttyä ilman yritysten välisiä 

rakenteellisia yhteyksiä yksinomaan Airtours -kriteerien perusteella.
158

 Tähän viittaa myös 

komission vuonna 2008 antama Saksan sähkömarkkinoita koskeva ratkaisu, jossa se 

sovelsi Airtours -edellytyksiä. Komission mukaan yrityksillä E.ON, RWE ja Vattenfall oli 

yhteinen määräävä markkina-asema markkinarakenteen, tuotemarkkinoiden 

homogeenisuuden ja läpinäkyvyyden, uskottavan rangaistusuhan ja alalle pääsyn esteiden 

vuoksi.
159

 Komission tekemät johtopäätökset olivat linjassa hiljaisen kolluusion teorian ja 

siten Airtours -edellytysten kanssa. Komission tutkimukset päättyivät E.ON antamiin 

sitoumuksiin, eikä päätöksestä tehty valitusta EU:n yleiseen tuomioistuimeen.
160
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EU:n tuomioistuinten oikeuskäytännön sekä komission ratkaisujen ja asiakirjojen 

perusteella yhteisen määräävän markkina-aseman käsite perustuu hiljaisen kolluusion 

talousteoriaan. Sen tulkinta on yhtenäinen sulautuma-asetuksen ja SEUT 102 artiklan 

asettamassa viitekehyksessä.
161

 Käsitteen merkityssisältö määräytyy sekä yrityskauppa- 

että väärinkäyttövalvonnassa syntyneen oikeuskäytännön perusteella.
162

 Käytännössä 

yhteisen määräävän markkina-aseman toteamisen edellytykset voivat kuitenkin poiketa 

kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa. Väärinkäyttövalvonta on jälkikäteistä (ex post) ja 

yrityskauppavalvonta etukäteisestä (ex ante) täytäntöönpanoa.
163

 Valvonnan luonteella on 

merkitystä varsinkin todistelukysymyksissä. Etukäteisvalvonnassa näyttökynnyksen 

voidaan olettaa olevan matalampi kuin jälkikäteisvalvonnassa.
164

  

Oikeuskirjallisuudessa Airtours -edellytykset on tiivistetty kolmeen vaatimukseen, joiden 

toteutuminen tarkoittaa yhteisen määräävän markkina-aseman käsillä oloa: kannustin 

hiljaiseen kolluusioon, hiljaisen kolluusion säilyvyys ja kilpailullisten vastavoimien 

puuttuminen.
165

 Kokonaisarvioinnissa on tärkeä kiinnittää huomiota sellaisiin 

markkinaolosuhteisiin, jotka tukevat yritysten välistä intressiyhteyttä.
166

 Tapauksen 

Compagnie Maritime Belge perusteella erityisen suuri merkitys on annettava 

markkinarakenteen taloustieteelliselle analyysille. Yhdessä yritysten käyttäytymisen 

tarkastelun kanssa se muodostaa yhteisen määräävän markkina-aseman arvioinnin 

perustan.
167

 Pelkkä rakenteellisten tekijöiden tarkastelu ei ole riittävää, vaan viranomaisen 

on kyettävä osoittamaan yhteisessä määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten 

sisäisen kilpailun rajoittuminen. Tämä edellyttää yritysten välisen rankaisumekanismin 

olemassaoloa.
168

 

Aseman toteaminen edellyttää tapauskohtaista taloustieteellistä analyysiä, jossa selvitetään 

yritysten mahdollisuudet ja kannustimet yhtenäiseen toimintaan. Yhtenäinen toiminta on 

todennäköistä, jos markkinaolosuhteet kolluusiolle ovat suotuisat. Pääsääntöisesti 
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markkinoiden läpinäkyvyys ja vakaus on omiaan edistämään kilpailijoiden välistä hiljaista 

yhteistyötä. Toisaalta esimerkiksi strateginen hintasignalointi voi olla erittäin tuloksellista 

silloin kun markkinoilla on volatiliteettia. Yritykset voivat saada aikaan hiljaisen 

kolluusion yksinomaan tarkastelemalla toisten yritysten markkinakäyttäytymistä ja 

reagoimalla siihen.
169

 Tällä tavalla muodostuva kolluusion jäsenten yhteinen strategia 

johtaa siihen, että yritykset pystyvät esiintymään ja toimimaan markkinoilla yhtenä 

taloudellisena yksikkönä. Kilpailun luonteesta riippuen päätösmuuttujana toimivat joko 

hinnat tai määrät. Yritykset voivat myös jakaa markkinoita alueellisesti tai asiakkaiden 

ominaisuuksien perusteella.
170

 

Hiljaisen kolluusion edellytysten ja rakenteellisten yhteyksien oikeussystemaattinen 

relaatio jää hieman epäselväksi. Tästä on kirjallisuudessa esitetty monia 

tulkintaehdotuksia. Yhden mukaan rakenteellisia yhteyksiä on arvioitava toissijaisesti 

suhteessa hiljaisen kolluusion edellytyksiin.
171

 Tällöin yritysten välillä havaitut 

oikeudelliset yhteydet tukevat Airtours -edellytyksiä vahvistamalla kokonaisnäyttöä 

hiljaisesta kolluusiosta. Toinen vaihtoehto on, että niitä on arvioitava erikseen ja 

itsenäisesti suhteessa hiljaiselle kolluusiolle otollisiin olosuhteisiin. Tällöin yhteinen 

määräävä asema voisi perustua joko rakenteellisiin yhteyksiin tai Airtours -edellytyksiin. 

Oikeuskirjallisuudessa on puollettu kantaa, jonka mukaan rakenteelliset yhteydet toimivat 

lisänäyttönä hiljaisen kolluusion edellytysten ohella, jolloin on olemassa yksi 

kokonaisarvioon perustuva testi kahden erillisen ja itsenäisen testin sijasta.
172
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Käytännössä rakenteelliset yhteydet saattavat kuitenkin tuoda erittäin arvokkaan lisän 

todistusaineistoon. Etenkin väärinkäyttövalvonnassa institutionaalisen yhteistyön 

olemassaolo voi olla todistelussa ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi Saksan 

sähkömarkkinoita koskeneessa tapauksessa markkinaregulaation ja siitä johtuvien 

kytkösten rooli on saattanut olla käytännön tasolla merkittävä yhteisen määräävän 

markkina-aseman toteamisessa. Myös tapauksessa Laurent Piau jalkapalloliitto FIFA:n 

asettamat jalkapalloseuroja ja pelaajia koskevat määräykset ovat vahvoja institutionaalisia 

siteitä. Lisäksi kolluusion pysyvyys voi riippua olennaisesti institutionaalisista 

elementeistä, jotka ovat omiaan lisäämään järjestelyn vakautta. Näin on varsinkin silloin, 

jos markkinaolosuhteet kolluusiolle eivät ole otollisimmat. Markkinoilla saattaa olla muun 

muassa tuotedifferentiaatiota, mikä vähentää niiden läpinäkyvyyttä ja siten vähentävät 

hiljaisen kolluusion edellytyksiä. Tällaisessa tapauksessa yritysten välinen linkki voi olla 

informaation välittämisen keinona ja yhteisen toimintamallin pysyttämisen kannalta 

tärkeässä asemassa.
173

 

 

3.2.4 Kritiikki 

 

Yhteisen määräävän markkina-aseman toteamiseksi vaaditut reunaehdot vastaavat pitkälti 

taloustieteessä hiljaiselle kolluusiolle asetettuja välttämättömiä edellytyksiä.
174

 Aseman 

toteaminen edellyttää, että on esitetty riittävä näyttö hiljaiselle kolluusiolle otollisista 

markkinaolosuhteista. Tämä ei tarkoita hiljaisen kolluusion osoittamista vaan olennaista on 

sen otollisuus. Kirjallisuudessa on esitetty, ettei tämä tulkinta ole johdonmukainen. Tämän 

näkökulman mukaan yhteisen määräävän markkina-aseman tulisi käsitteenä samaistua 

hiljaisen kolluusion käsitteeseen. Tällöin pelkästään hiljaiselle kolluusiolle otolliset 

olosuhteet eivät riittäisi kollektiivisen määräävän aseman toteamiseen, vaan aseman 

todentaminen edellyttäisi todellista näyttöä hiljaisesta kolluusiosta.
175

  

Esitetty vaihtoehtoinen tulkinta ei vaikuta kilpailupoliittisesti tarkoituksenmukaiselta. 

Syynä tähän on ensinnäkin väärinkäyttövalvonnan luonne eli se, ettei yhteinen määräävä 

markkina-asema ole vielä itsessään kielletty vaan ainoastaan sen väärinkäyttö.
176

 Tilanne 

olisi toisenlainen, jos hiljaisen kolluusion sääntely tapahtuisi kartellikiellon piirissä. Sen 
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sijaan hiljaisen kolluusion otollisuus vaikuttaisi olevan käyttökelpoinen ja hyväksyttävä 

kynnys yhteisen määräävän markkina-aseman toteamiselle. Tämä siksi, että SEUT 102 

artiklan rikkominen edellyttää aseman lisäksi joko kohtuutonta hinnoittelua tai kilpailua 

rajoittavia toimenpiteitä. SEUT 101 artiklan soveltaminen voisi johtaa järjestelyn 

kieltämiseen yksinomaan sen tarkoitukseen perustuen, jolloin negatiivisten 

kilpailuvaikutusten osoittaminen ei olisi välttämätöntä.  

Vallitseva tulkinta näyttäisi lisäksi olevan linjassa kilpailun taloustieteen kanssa. Hiljaiselle 

kolluusiolle otollisen oligopolin tai oligopsonin asettaminen väärinkäyttövalvontaan 

mahdollistaa kilpailuviranomaisen puuttumisen hiljaisen kolluusion johdosta tapahtuvaan 

väärinkäytön muotoihin. Taloustieteen termein väärinkäytössä on tällöin kyse yritysten 

poikkeamisesta staattisen pelin Nash -tasapainosta. Pelkästään yhteisen määräävän 

markkina-aseman toteaminen ei edellytä, että kilpailullisesta tasapainosta olisi poikettu. 

Riittää, että kilpailijoilla on siihen edellytykset. Kilpailuoikeudellinen väärinkäyttö 

tarkoittaa tällöin siirtymistä Nash -tasapainosta koordinoituun tasapainoon eli kolluusioon.  

Kritiikki ei ole myöskään SEUT 101 ja 102 artiklojen systeemisen tulkinnan kannalta 

johdonmukaista. Määräävä markkina-asema on olosuhde, joka voi syntyä monopsonissa 

(monopolissa) tai oligopsonissa (oligopolissa). Kolluusiossa on sen sijaan kysymys 

menettelystä.
177

 Taloustieteessä dominanssi määritellään yrityksen kyvyksi vaikuttaa 

markkinoiden hintatasoon.
178

 Tämä pätee myös hiljaisen kolluusion mahdollistavan 

kollektiivisen dominanssin kohdalla. Kolluusion synnyttämän tuloksen 

kilpailuoikeudellisen arvioinnin ei tulisi riippua koordinoinnin eksplisiittisestä tai 

implisiittisesti luonteesta. Hiljainen kolluusio voi olla yhtä haitallinen kilpailulle kuin 

elinkeinonharjoittajien välinen nimenomainen yhteistyö. Jos yhteinen määräävä markkina-

asema samaistettaisiin hiljaiseen kolluusioon (eikä siis sille otollisiin 

markkinaolosuhteisiin), implisiittinen koordinointi menettelynä ei vielä itsessään olisi 

kiellettyä. Sen sijaan SEUT 101 artiklan nojalla nimenomainen kolluusio on kielletty jo 

yksinomaan tarkoitukseensa perustuen.  

Oikeuskirjallisuudessa esitetty vaihtoehtoinen kilpailupoliittinen ratkaisu on lisäksi SEUT 

102 artiklan väärinkäyttö -käsitteen tulkinnan kannalta ongelmallinen. Jos hiljainen 

kolluusio ei vielä itsessään olisi kielletty, määräävän markkina-aseman väärinkäytön 
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sisältö riippuisi siihen syyllistyvien elinkeinonharjoittajien määrästä. Tämä olisi 

ristiriidassa sen lähtökohdan kanssa, että SEUT 102 artiklaa tulkittava periaatetasolla 

yhdenmukaisesti riippumatta siitä, onko kyse yksittäisen yrityksen harjoittamasta vai 

kollektiivisesta väärinkäytöstä.
179

  

Käsitteen merkityssisällön kritisoinnin lisäksi oikeuskirjallisuudessa on suhtauduttu 

pessimistisesti hiljaisen kolluusion sääntelyn täytäntöönpanomahdollisuuksiin.
180

 

Mezzanotte on argumentoinut, että hiljaisen kolluusion sääntely on problemaattista siihen 

liittyvän identifiointiongelman takia. Hänen mukaansa komission tulee soveltaessaan 

SEUT 102 artiklaa hiljaiseen kolluusioon selvittää kolme kriittistä ongelmaa. Sen on 

ensinnäkin osoitettava, ettei relevanteilla markkinoilla ole intensiivistä kilpailua. Toiseksi 

sen on kyettävä yksilöimään hiljainen kolluusio yritysten yhdenmukaisesta 

käyttäytymisestä. Kolmanneksi komission on todistettava, ettei kysymyksessä ole SEUT 

101 artiklan rikkominen.
181

 

Identifiointiongelman korostaminen ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Ensinnäkin 

rajanveto kartellikieltoon ei ole käytännön tasolla merkittävä. Komission ei tarvitse 

todistaa, ettei SEUT 101 artiklaa ole rikottu. Jos yhteisen määräävän markkina-aseman 

tunnusmerkistö täyttyy, kolluusioon voidaan puuttua SEUT 102 artiklan nojalla. Kartellin 

eli eksplisiittisen yhteistyön osoittaminen on tähän nähden erillinen asia. Toiseksi 

rajankäynti hiljaisen kolluusion ja yritysten välisen yhdenmukaisen käyttäytymisen välillä 

on melko selväpiirteinen. Markkinakäyttäytyminen on yhdenmukaista silloin, kun yritykset 

ottavat kilpailijoidensa tulevaisuuden reaktiot annettuina eivätkä pyri vaikuttamaan niihin. 

Tämä vastaa peliteorian staattista Nash -tasapainoa. Jos yritykset pyrkivät vaikuttamaan 

kilpailijoidensa tulevaisuuden reaktioihin ja onnistuvat sitä kautta saamaan aikaan yhteisen 

toimintamallin, tasapaino on koordinoitu ja käsillä on hiljainen kolluusio.  

Kilpailun intensiteetin vähyyden osoittaminen edellyttää sen näyttämistä, että 

markkinatasapaino poikkeaa kilpailullisten markkinoiden tasapainosta. Tämä ehto kuuluu 

käsitteellisesti hiljaisen kolluusion kilpailuvaikutusten osoittamiseen eli kollektiivisen 

määräävän aseman väärinkäyttöarviointiin. Negatiivisten kilpailuvaikutusten osoittaminen 

on laaja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä ongelma, joka ylittää hiljaisen 

kolluusion sääntelyn rajat ja on läsnä myös yhden yrityksen määräävän markkina-aseman 
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väärinkäyttöarvioinnissa. Siten tarkasteltavana oleva kohde on liian suppea tälle 

argumentille, koska kilpailuoikeudelliseen vaikutusarviointiin liittyvät näyttöongelmat ovat 

käsillä myös muiden kilpailurajoitusten tutkinnassa.  

Kaiken kaikkiaan hiljainen kolluusio on kuitenkin kilpailupoliittisesti ongelmallinen ilmiö. 

Sen sääntely asettuu yhteisen määräävän markkina-aseman kontekstiin, SEUT 101 ja 102 

artiklan saumapisteeseen. Tämä aiheuttaa ensinnäkin rajanveto-ongelmia kilpailunormien 

systematiikassa, mikä on omiaan vähentämään oikeusvarmuutta. Tosiseikkojen 

kierrättäminen kilpailusääntöjen soveltamisen välillä ei ole sallittua, mikä saattaa 

käytännön tasolla aiheuttaa vaikeuksia SEUT 102 artiklan täytäntöönpanossa.
182

 Toisaalta 

vaikka kilpailusääntöjen päällekkäisyyttä on syytä välttää, niiden limittyminen on 

katvealuetta parempi vaihtoehto. Olennaista on, että kilpailunormit muodostavat 

systematiikaltaan koherentin kokonaisuuden. 

Toiseksi hiljaisen kolluusion tekee problemaattiseksi se, ettei sen täytäntöönpano edellytä 

välipuheita elinkeinonharjoittajien kesken. Koska kartellikiellon soveltaminen edellyttää 

näyttöä kolluusion eksplisiittisestä luonteesta, hiljainen kolluusio on avoimena strategiana 

salattua yhtenäistettyä toimintaa käyttökelpoisempi vaihtoehto yrityksille.
183

 Koordinointi 

on mahdollista perustaa oligopoli- ja oligopsonimarkkinoilla syntyvään 

reaktioyhteyteen.
184

 Kuoppamäki on väitöskirjassaan tiivistänyt hiljaisen kolluusion 

haitallisuuden osuvalla tavalla seuraavasti: 

”Kilpailunra oitta an kannalta optimaalista ei ole sopimuksen aikaansaaminen, vaan 

sellaisen tilanteen aikaansaaminen,  ossa nimenomaista sopimusta ei tarvita.”
185
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3.3 Kuitupuumarkkinoiden määrittely 

3.3.1 Relevantit tuotemarkkinat 

 

SEUT 102 artiklan soveltaminen kuitupuumarkkinoille edellyttää esikysymyksenä niiden 

määrittämistä. Markkinoiden määrittäminen voidaan jakaa tuote- ja aluekohtaiseen 

tarkasteluun. Komission merkityksellisiä markkinoita koskevaa tiedonanto soveltuu 

välttämättömin muutoksin myös ostajapuolen markkinavoiman määrittämiseen. Analyysi 

voidaan tehdä tarkastelemalla yksityisen metsätaloustuottajan mahdollisuuksia myydä 

kuitupuuta muille tilanteessa, jossa tuotteita ostaisi vain yksi hypoteettinen monopsonisti, 

joka laskisi kuitupuun hintaa 5-10 prosenttia.
186

 Relevantit tuotemarkkinat muodostuvat 

sellaisista toisiaan kohtuullisesti korvaavista tuotteista, joita on mahdollista käyttää samaan 

käyttötarkoitukseen.
187

 Tuotteiden on oltava riittävästi korvaavia keskenään, jotta ne 

asettaisivat toisilleen merkittäviä kilpailullisia rajoitteita.
188

 On huomattava, etteivät kaikki 

kuitupuutavaralajit välttämättä kuulu samoille tuotemarkkinoille ja toisaalta muut 

raakapuutavaralajit voivat asettaa kilpailullisia rajoitteita kuitupuulle. Tuotemarkkinoiden 

määrittäminen edellyttää näin ollen sekä kuitupuun sisäisten että ulkoisten 

korvaavuussuhteiden tarkastelua. 

Raakapuulla tarkoitetaan teollisesti käsittelemätöntä kotimaista tai tuontipuuta, joka on 

hakattu metsästä. Se on yleisnimike, joka käsittää erilaiset puutavaralajit niin puun 

käyttötarkoituksen kuin puulajien osalta. Suomen puumarkkinoilla vaihdettavia puulajeja 

ovat mänty-, kuusi- ja lehtipuu. Lehtipuusta suurin osa on koivua ja muut lehtipuut 

muodostavat vain 3 prosenttia puuston tilavuudesta Suomessa.
189

 Puun käyttötarkoituksen 

perusteella raakapuu voidaan jakaa tukki-, kuitu- ja energiapuuhun, jotka erotetaan 

toisistaan mitta- ja laatuvaatimusten perusteella. Karkeasti ottaen tukkipuuksi kelpaamaton 

puu soveltuu joko kuitu- tai energiapuuksi. Edelleen kuitupuuksi soveltumattomat puun 

osat voidaan käyttää polttoraakapuuna energian tuotannossa.
190

  

Teollisuuden tarpeet määräävät raakapuun käyttötarkoitukset. Valtaosa eli noin 90 

prosenttia käytetystä raakapuusta kuluu metsäteollisuudessa ja loput käytetään 
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energiateollisuudessa. Metsäteollisuus jaetaan tukkipuuta käyttävään puutuoteteollisuuteen 

ja kuitupuuta kuluttavaan massateollisuuteen, jossa kuitupuuta käytetään sellun, 

puolisellun ja mekaanisen massan tuotantopanoksena.
191

 Näitä massateollisuuden 

välituotteita käytetään sellu- ja paperiteollisuuden lopputuotteiden eli pääasiassa 

informaatio- ja pakkauspapereiden sekä kartonkien valmistukseen.
192

 Kaiken kaikkiaan 

puuraaka-aineen osuus massateollisuuden tuotantokustannuksista on ollut noin 12 

prosentin luokkaa.
193

 Tämän lisäksi sellu- ja paperiteollisuus käyttää tuotantopanoksinaan 

muun muassa erilaisia kemiallisia yhdisteitä, kuljetus-, konsultointi- ja muita palveluita, 

koneteollisuuden tuotteita, työvoimaa sekä energiaa.
194

 

Energiateollisuus voi käyttää polttoraakapuuna lahovikaista tukkipuuta, kuitupuuta ja 

metsähaketta.
195

 Kuitupuu soveltuu energiateollisuuden tuotantoon, jossa puun 

laatuvaatimukset ovat vähäisemmät kuin massateollisuudessa. Kuitupuu on mahdollista 

myydä energiapuuna, joten hintapohja kuitupuulle tulee energiapuun hinnasta. Tämä näkyy 

muun muassa siinä, että massateollisuudessa syntyviä sivutuotteita käytetään 

energiateollisuudessa. Sen sijaan laadultaan heikompi energiapuu ei kelpaa 

massateollisuuden tuotantoon eikä se siten ole kuitupuun substituutti. Kuitu- ja 

energiapuun välinen kilpailullinen rajoite riippuu vallitsevista hinnoista. Ainakin 

toistaiseksi kuitu- ja energiapuun käyttötarkoitukset eroavat siinä määrin, ettei niiden voida 

katsoa kuuluvan samoille tuotemarkkinoille.
196

   

Kuitupuun lisäksi massateollisuus käyttää tuotantopanoksena puutuoteteollisuudessa 

sivutuotteena syntyvää sahahaketta ja purua. Nämä toimivat kuitupuun substituuttina sellun 

ja mekaanisen massan valmistuksessa, joissa niiden osuus kaikesta puuraaka-aineesta on 

ollut noin kuudesosan luokkaa.
197

 Tämä korvaussuhde näkyy myös raakapuumarkkinoiden 
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vuosikirja 2011, s. 266-267.  



43 
 

toiminnassa. Kuitupuun ostajat toimivat myös tukkipuumarkkinoilla, joilla ne omistavat 

suuria sahoja ja välittävät sahatukkia muille sahoille. Yksityiset sahat puolestaan myyvät 

puutuotteiden valmistukseen kelpaamattoman puun ja tukkipuusta saatavan hakkeen joko 

kuitupuun ostajille tai energiateollisuudelle.
198

  

Kaiken kaikkiaan raakapuumarkkinat voidaan jakaa edelleen puuraaka-aineen 

käyttötarkoituksen perusteella tukki-, kuitu- ja energiapuumarkkinoihin. Nämä 

osamarkkinat ovat kytköksissä toisiinsa ja muodostavat yhdessä raakapuumarkkinat. Puun 

käyttö voidaan jakaa ensikertaiseen ja toiskertaiseen käyttöön. Kuvasta 4 nähdään 

raakapuun pääpiirteiset käyttötarkoitukset ja toisaalta sivutuotteista syntyvät puuvirrat 

teollisuuden alojen välillä. 

 

Kuva 4 Raakapuun ensikertainen ja toiskertainen käyttö teollisuudessa 

Tukkipuu käytetään ensikertaisesti puutuoteteollisuudessa ja siitä syntyvät sivutuotteet 

toiskertaisesti massateollisuudessa. Sahahake ja puru korvaavat kuitupuun ensikertaista 

käyttöä massateollisuudessa. Kuitupuun hyödyntämisestä syntyy energiapuuksi kelpaavaa 

sivutuotetta, jota käytetään polttoraakapuuna ensikertaisesti käytetyn muun metsähakkeen 

lisäksi. Energiapuulla ei kuitenkaan voida korvata kuitupuuta. Sen sijaan sahahakkeen ja 

purun on katsottava kuuluvan kuitupuun kanssa samoille markkinoille (ulkoinen 

substituutiovaikutus).
199
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Kuva 5 Kuitupuun ja sen substituuttien kokonaiskäyttö sellu- ja massateollisuudessa vuonna 2011, 

1000 m
3
. Lähde: Metsäntutkimuslaitos 

Kuitupuutavaralajeista eniten käytetään mäntykuitupuuta, joka muodostaa likimain puolet 

metsäteollisuuden ostamasta kuitupuun kokonaismäärästä. Sekä kuusi- että koivukuitupuun 

osuudet ovat olleet noin neljänneksen kokonaismäärästä.
200

 Vuonna 2011 Suomen sellu- ja 

massateollisuus käytti kuitupuuta ja haketta (sahahake ja puru sekä tuontihake yhteensä) 

yhteensä 44 354 000 m3. Puun käyttö ei ole jakautunut tasaisesti selluteollisuuden, 

puolikemiallisen massateollisuuden ja mekaanisen massateollisuuden kesken (kuva 5). 

Erot puulajien käytössä johtuvat siitä, etteivät kuitupuutavaralajien ominaisuudet ole 

samat. Tämän vuoksi niiden käyttötarkoitukset eroavat massateollisuuden tuotannossa. 

Tuotemarkkinoiden määrittämisen kannalta olennaista on, minkälaisia kilpailullisia 

rajoitteita ne asettavat toisilleen. Mänty- ja kuusi ovat pitkäkuituisia havupuulajeja ja koivu 

puolestaan lyhytkuituista lehtipuuta. Sellun ja mekaanisen massan valmistukseen käytetään 

sekä havu- että lehtikuitua, mutta puolikemialliseen prosessiin riittää pelkkä lehtipuista 

saatavan lyhyen kuidun käyttö. Sellun tuotannossa mänty- ja kuusikuidusta tehdään 

havusellua ja koivusta lehtisellua. Mekaanisessa massateollisuudessa havukuidun lähteenä 

käytetään erityisesti kuusikuitupuuta. 

Massateollisuuden tuotannossa lehti- ja havukuitupuut eivät ole substituutteja keskenään, 

vaan pikemminkin täydentävät toisiaan. Sen sijaan mänty- ja kuusikuitupuuta voidaan 
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käyttää samaan tarkoitukseen. Näin on etenkin sellun valmistuksessa, mutta myös 

mekaanisessa massateollisuudessa. Mänty soveltuu kuusta heikommin hiokkeen 

valmistukseen muun muassa sen pihkapitoisuuden takia, mutta se asettaa silti merkittävän 

kilpailullisen rajoitteen kuusikuitupuulle. Mänty- ja kuusikuidun erot näkyvät siinä, että 

havusellun valmistukseen käytetään suhteessa enemmän mäntykuitupuuta ja hiokkeen 

valmistukseen puolestaan kuusikuitupuuta. Toisin sanoen mäntykuitupuulla on 

suhteellinen etu sellun tuotannossa. Tämä näkyy vuoden 2011 tilastoissa, sillä mäntyä ei 

ole käytetty lainkaan mekaanisessa massateollisuudessa. Toisaalta hiomoon kelpaamaton 

kuusikuitu on käytetty sellun valmistukseen.
201

   

Kotimainen raakapuun tarjonta syntyy hakkuista, joissa puuaines erotetaan metsämaasta 

irtaimistoksi ja siten omaksi omaisuuseräkseen. Markkinapuusta lähes 80 prosenttia 

hakataan yksityismetsistä, joista valtaosa eli noin 85 prosenttia saadaan pystykaupoista. 

Pystykaupassa myyjä luovuttaa rajatulle alueelle kohdistuvan hakkuuoikeuden puun 

ostajalle, joka hakkaa puun ja huolehtii logistiikasta. Hinta määritetään tällöin 

kantohintana. Loput eli noin 15 prosenttia kaupoista tehdään hankintakauppana, jossa 

myyjä suorittaa puun korjaamisen ja kuljetuksen kaukokuljetusreitin varteen. Tällöin hinta 

määritetään hankintahintana, johon sisältyvät hakkaamiseen ja kuljetukseen kuluneet 

kustannukset.
202

 Metsäteollisuusyhtiöiden omistamista metsistä hakataan noin 10 

prosenttia markkinapuusta. Lähes saman verran puuta hakataan valtion omistamista 

metsistä.
203

  

Hakkuut voidaan jakaa uudistus- ja harvennushakkuisiin, joiden toteuttaminen riippuu 

metsikön kehitysvaiheesta. Harvennushakkuu tehdään nuoreen kasvatusmetsikköön ja sen 

puitteissa hakattu puu on suurimmaksi osaksi kuitupuuta. Varttunut kasvatusmetsikkö 

sisältää pääosin tukkipuun mittavaatimukset täyttävää puuta. Uudistuskypsään metsään 

tehdään uudistushakkuu, jolloin saadaan pääsääntöisesti tukkipuuta.
204

 Hakkuumuoto 

vaikuttaa myytäväksi tulevaan puutavaralajijakaumaan, mutta tästä huolimatta suurin osa 

kuitupuusta tulee pystykaupoista (kuva 6). 
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Kuva 6 Kuitupuun markkinahakkuut vuonna 2011, lähde: Metsäntutkimuslaitos 

Kuitupuun tarjonta muodostuu suurelta osin yksityismetsien pystykaupoista, joissa 

metsänomistaja luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden tiettyyn rajattuun metsäpinta-alaan.
205

 

Suomessa kasvatetaan paljon sekametsää, joka sisältää useampia puutavaralajeja. Näin 

ollen hakkaaminen tuottaa monesti eri puutavaralajeja, etenkin kuusi- ja mäntytukkipuuta 

sekä kuusi- ja mäntykuitupuuta. Logistisista ja hakkuuteknisistä syistä koko 

puutavaralajijakauma myydään usein samalla kaupalla yhdelle puun ostajalle. Tämä 

aiheuttaa intressin yhtiöiden väliseen vaihtopuukauppaan, jolla tasataan yritysten raaka-

ainejakauma vastaamaan tehtaiden tarpeita. Jälkimarkkinoiden vuoksi tehtaiden laatu- ja 

määrätarpeiden täysimääräinen huomioiminen ei ole välttämätöntä puunhankinnan 

ensimmäisellä portaalla.  

Puunvaihto pienentää puutavaralajikohtaisten erojen vaikutusta metsätaloustuottajan 

kanssa tehtävään puukauppaan. Tämä on omiaan vahvistamaan lehti-, kuusi- ja 

mäntykuitupuun toisilleen asettamia kilpailullisia rajoitteita puukaupan ensimmäisellä 

portaalla, joka on tuotemarkkinoiden määrittämisen kannalta merkityksellinen. Kuitupuun 

ostajat voivat vaihtaa tarpeitaan vastaamattoman puutavaran tarvittavaan raaka-aineeseen, 

mikä lisää kuitupuutavaralajien keskinäistä taloudellista substituutiota metsätaloustuottajan 

kanssa tehtävässä puukaupassa. Vaihtopuukauppa näkyy myös tukki- ja 

kuitupuumarkkinoiden välisessä suhteessa, sillä monet yksityiset sahat ovat riippuvaisia 

suurten metsäyhtiöiden puunvälityksestä. Toisaalta kuitupuun ostajien 
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puunhankintaorganisaatiot vastaavat myös niiden omien sahojen puunhuollosta. Tukkipuu 

menee siten joko yhtiön omien sahojen tai muiden sahojen käytettäväksi. Kaiken kaikkiaan 

puunvaihdon luonne ja volyymi määräytyvät pitkälti paikallisten puumarkkinaolosuhteiden 

ja tehtaiden kapasiteetin mukaisesti.  

Raakapuun käytön perusteella mänty- ja kuusikuitupuu sekä mänty- ja kuusitukista 

sivutuotteena syntyvä sahahake ja puru ovat substituutteja teollisuuden tuotannossa ja 

kuuluvat samoille tuotemarkkinoille. Sen sijaan lehti- ja havukuitupuut ovat pikemminkin 

toisiaan täydentäviä, koska niitä käytetään eri tarkoitukseen. Massateollisuuden tarpeiden 

ja teknisten ominaisuuksien vuoksi ne eivät vaikuttaisi kuuluvan samoille 

tuotemarkkinoille. Toisaalta lehtikuitupuut voivat asettaa kilpailullisia rajoitteita 

havukuitupuille puunhankinnan ominaispiirteiden vuoksi, mutta vain tiettyyn rajaan 

saakka.  

 

3.3.2 Maantieteelliset markkinat 

 

Kuitupuumarkkinoiden alueellinen laajuus riippuu sekä kotimaisten markkinoiden 

olosuhteista että tuontimarkkinoista. Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden 

määrittäminen edellyttää sekä kysyntä että -tarjontapuolen substituutiovaikutusten 

arviointia.
206

 Kuitupuun alueellinen kysyntä määräytyy sellua, puolisellua ja mekaanista 

massaa tuottavien tehtaiden kysynnän perusteella. Sellua tuottavat Suomessa UPM, Metsä 

Fibre, Stora Enso sekä Kotkamills (kuva 7). Kotkamills Oy valmistaa paperia Kotkan 

paperitehtaassa. Sen omistaa amerikkalainen pääomasijoitusyhtiö Open Gate Capital, jolle 

Stora Enso myi yrityksen vuonna 2010. Metsä Fibre oli kevääseen 2012 saakka UPM:n ja 

Metsä Groupin yhteisomistuksessa.  

 

                                                           
206

 O’Donoghue – Padilla 2006, s. 91. Ks. myös komission tiedonanto merkityksellisistä markkinoista 1997 



48 
 

  

Kuva 7 Suomen sellutehtaat vuonna 2012, lähde: Metsäteollisuus ry 

Suomessa puolisellua ja mekaanista massaa valmistavat Metsä Board, UPM, Stora Enso, 

Kotkamills, Pankaboard, Premium Board, Sappi Finland sekä Savon Sellu (kuva 8). 

Näiden tehtaiden sijoittuminen mukailee sellutehtaita. Savon Sellu on kartonkia valmistava 

yritys ja Powerfluten täysin omistama tytäryhtiö, joka oli aikaisemmin UPM:n 

omistuksessa. Entinen M-Real -konserniin kuulunut Lohjalla sijaitseva Kirkniemen 

paperitehdas on nykyisin Sappi Finland Oy:n omistuksessa. Premium Board Oy osti 

vuonna 2011 Juankosken kartonkitehtaan, joka oli ennen Stromsdal Oyj:n omistuksessa. 

Pankakosken kartonkitehtaan omistaa puolestaan Pankaboard Oy.
207
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 Ks. myös Björkroth 2006, s. 38-40 

MF Metsä Fibre 
Joutseno 
Kemi 
Rauma 
Äänekoski 
K Kotkamills  
Kotka 
S Stora Enso 
Enocell, Uimaharju 
Kaukopää, Imatra 
Oulu 
Sunila, Kotka 
Tainionkoski, Imatra 
Varkaus 
Veitsiluoto, Kemi 
U UPM-Kymmene 
Kaukas, Lappeenranta 
Kymi, Kuusankoski 
Wisaforest, Pietarsaari 
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Kuva 8 Suomen puolisellua ja mekaanista massaa valmistavat tehtaat vuonna 2012, lähde: 

Metsäteollisuus ry 

Teollisuuden kapasiteetti on valtakunnan tasolla keskittynyt 15 sellutehtaaseen ja 18 

puolisellua ja mekaanista massaa valmistavaan tehtaaseen. Kapasiteetti on jakautunut 

lääneittäin pääsääntöisesti kahden suuren metsäteollisuusyhtiön kesken. Länsi-Suomessa 

on Stora Enson Porin tehdasta lukuun ottamatta ainoastaan Metsä Groupin ja UPM:n 

tehtaita. Toisaalta Pohjois-Suomessa ei ole lainkaan UPM:n tehtaita. Itä-Suomessa on 

Stora Enson sellutehtaiden lisäksi Savon Sellun, Premium Boardin ja Pankaboardin tehtaat. 

Teollisuus on painottunut Etelä-Suomeen ja erityisesti Lappeenrannan ja Imatran alueille. 

Tehtaiden raaka-ainetarpeet määräävät ostotavoitteet puunhankintaorganisaatioille. 

Tehtaille toimitetun kotimaisen puun (sekä tukki- että kuitupuu) keskimääräinen 

kaukokuljetusmatka ja -kustannus riippuvat kuljetustavasta (taulukko 1). 

MF Metsä Board 
Joutseno BCTMP 
Kaskinen BCTMP 
Kyro, Kyröskoski hioke 
Simpele hioke 
K Kotkamills 
Kotka kuumahierre 
P Pankaboard 
Pankakoski hioke 
PB Premium Board 
Juankoski hioke 
SF Sappi Finland 
Kirkniemi, Lohja hioke, RMP 
SS Savon Sellu 
Kuopio puolisellu 
S Stora Enso 
Anjala, Anjalankoski hioke, kuumahierre 
Heinola puolisellu 
Imatra CTMP 
Pori, Corenso puolisellu 
Veitsiluoto, Kemi hioke 
U UPM-Kymmene 
Jämsänkoski kuumahierre 
Kaipola, Jämsä kuumahierre 
Kaukas, Lappeenranta hioke 
Rauma hioke, kuumahierre 
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Taulukko 1 Puun kaukokuljetus vuonna 2010, lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2011, s. 207 

Kuljetustapa Osuus puumäärästä Keskikuljetusmatka Yksikkökustannus 

Kaukokuljetus yhteensä 100 % 166 km 
7,94 €/m

3 

4,8 €/m
3
km 

Autokuljetus tehtaalle 73 % 110 km 
7,02 €/m

3
 

6,4 €/m
3
km 

Rautiekuljetusketju 24 % 315 km 
10,42 €/m

3
 

3,3 €/m
3
km 

Vesitiekuljetusketju 3 % 329 km 
11,22 €/m

3
 

3,4 €/m
3
km 

Raakapuun korkeat kuljetuskustannukset vaikuttavat sekä kysynnän että tarjonnan 

alueelliseen korvaavuuteen. Tehtaiden käyttöön menevä puu kannattaa hankkia läheltä ja 

kysyntä on luonteeltaan melko paikallista, ellei puunhankinta ole strategista. Toisaalta 

puun siirtäminen edellyttää yksittäiseltä metsätaloustuottajalta kuljetuskalustoon 

investoimista ja se on polttoainekustannusten vuoksi kallista. Pieni yksikkökoko ja 

myyntimäärät aiheuttavat sen, ettei puuta voida myydä ja toimittaa kustannustehokkaasti 

alueelta toiselle. Puuntuotannon siirtäminen vaatii merkittäviä kiinteitä kustannuksia, 

koska puuston kasvattaminen edellyttää suuria investointeja metsämaahan ja 

metsänhoitoon. Lisäksi metsätalous on luonteeltaan sivutoimista liiketoimintaa.
208

 

Kuitupuumarkkinoiden alueellisuutta on tutkittu sekä suuralue- että metsäkeskustasolla. 

Kuitupuutavaralajien hintakehitys on ollut maantieteellisesti eriytynyttä varsinkin 

hintaneuvottelujärjestelmän lakkaamisen jälkeen.
209

 Tukkipuun hintakehityksen on 

havaittu olevan alueellisesti yhdenmukaisempaa kuin kuitupuun, joskin ainoastaan 

kuusitukin kohdalla yhden hinnan lain hypoteesia ei ole voitu hylätä. Toisaalta tukkipuun 

kuljetusmatkat ja -kustannukset ovat puun hintaan suhteutettuna pienemmät kuin 

kuitupuun.
210

 Kuitupuun teollinen käyttö on ollut suurinta Etelä-Suomen alueella, minkä 

on havaittu vaikuttaneen olennaisesti havukuitupuun hinnanmuodostukseen. Tämän on 

nähty johtuvan siitä, että kysyntätekijät dominoivat hintamekanismia.
211

 Toisaalta myös 
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 Suomen puumarkkinoiden toimintaa koskeva selvitys 2009, s. 24 
209

 Toppinen – Toivonen 1998 sekä Tilli – Toivonen – Toppinen 2000b 
210

 Toppinen – Toivonen – Tilli 2000, s. 53 
211
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tarjonnan puutavaralajikohtaiset hintajoustot ovat poikenneet alueittain toisistaan.
212

 

Näiden tutkimustulosten perusteella Suomen kuitupuumarkkinoiden on todettu olevan 

alueellisesti eriytyneet.
213

  

Tuontimarkkinoilla on keskeinen merkitys kotimaisten kuitupuumarkkinoiden toimintaan. 

Etenkin Itä-Suomen alueella tuontipuukaupalla on korostunut rooli, sillä tuotantolaitokset 

ovat lähellä Venäjän rajaa (tuontipuuvirroista, ks. kuva 12).
214

 Puun tuonnin vaikutukset 

kotimaan markkinoihin riippuvat kilpailun luonteesta ja markkinaintegraatiosta. Tuontipuu 

voi olla joko korvaavaa tai täydentävää suhteessa kotimaiseen puuhun. Jos tuonti on 

täydentävää, puun hinnannousu kotimaassa vähentää myös tuontipuun kysyntää. Sen sijaan 

korvaavuus tarkoittaa, että kotimainen puu ja tuontipuu ovat kilpailevia tuotteita.  

Tuonnin puutavaralajijakauma eroaa selvästi kotimaisen kuitupuun sekä sahahakkeen ja 

purun käytöstä (kuvat 9 ja 10). Suurin osa tuodusta kuitupuusta on koivua ja tuontihaketta 

kun taas käytetystä kotimaisesta kuitupuusta lähes puolet on mäntykuitupuuta (kuva 11).  

 

Kuva 9 Tuontikuitupuun ja tuontihakkeen käyttö sellu- ja massateollisuudessa vuonna 2011, 1000 

m
3
. Lähde: Metsäntutkimuslaitos. 
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Kuva 10 Kotimaisen kuitupuun ja sen substituuttien käyttö sellu- ja massateollisuudessa vuonna 

2011, 1000 m
3
. Lähde: Metsäntutkimuslaitos 

 

Kuva 11 Sellu- ja massateollisuuden puutavaralajikohtaiset tuontiosuudet vuonna 2011, 1000 m
3
. 

Lähde: Metsäntutkimuslaitos 

Tutkimusten perusteella koivukuitupuun tuonti on ollut kotimaista tarjontaa täydentävää, 

mikä johtuu heikosta lehtikuitupuun tarjonnasta kotimaassa. Paperiteollisuuden tuotannon 

kasvu johti koivukuitupuun kysynnän kasvuun eivätkä kuitupuun hinnat ole nousseet 

riittävästi, jotta kotimainen tarjonta olisi kasvanut kysynnän edellyttämällä tavalla. 

Toisaalta tähän tarjontaan on mahdollista vaikuttaa maksamalla kotimaisesta puusta oikea 

tasapainohinta. Sen sijaan mänty- ja kuusikuitupuun tuonnin on havaittu olevan korvaavaa 

suhteessa kotimaiseen havukuitupuuhun. Tämän perusteella havukuitupuun osalta 
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tuontipuu ja kotimainen puu kilpailevat keskenään. Tällöin kilpailun luonne vaikuttaa 

olennaisesti kysynnän kohdentumiseen kotimaisten markkinoiden ja tuontimarkkinoiden 

välillä.
215

 

 

Kuva 12 Raakapuun tuonti Suomeen rajanylityspaikoittain vuonna 2010 - Sisältää 

rajanylityspaikat, joiden kautta tuotu määrä ylitti 100 000 kuutiometriä puuta vuonna 2010. Kaikki 

Ruotsista tuotu puu on merkitty maantiekuljetukseen. Venäjältä ja Ruotsista maanteitse tuotua 

puuta ei ole eritelty rajanylityspaikoin. Lähteet: Metsätilastollinen vuosikirja 2011, s. 202, 

Tullihallitus, Liikennevirasto; VR Cargo   
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Kilpailullisilla markkinoilla puun hinta ratkaisee metsäteollisuuden kysynnän 

kohdentumisen markkinasegmenttien välillä. Jos tuontipuu ja kotimainen puu ovat toisiaan 

korvaavia, toisen hinnannousu lisää toisen kysyntää. Mikäli ne ovat täydentäviä, hintojen 

ristijousto on positiivinen. Tällöin toisen raaka-aineen hinnannousu nostaa myös 

komplementin hintaa. Sen sijaan epätäydellinen kilpailu johtaa toisenlaiseen 

lopputulokseen. Ostajavoima kotimaassa on omiaan johtamaan alueelliseen 

hintasyrjintään, jonka tavoitteena on alentaa ostohintoja kotimaassa. Tällöin kotimaisen 

puun ja tuontipuun kysyntä määräytyy strategisesti.
216

  

Tutkimustulosten perusteella kotimaiset kuitupuumarkkinat ja tuontimarkkinat eivät ole 

integroituneet. Toisin sanoen arbitraasi tuontimarkkinoiden ja kotimaisten markkinoiden 

välillä ei poista suhteellisia hintaeroja. Muussa tapauksessa korkeammat tuontihinnat 

siirtäisivät kotimaista tarjontaa vientimarkkinoille.
217

 Ainoastaan kuusitukin osalta 

vientihintojen on havaittu myötäilevän markkinatalouden mekanismeja. Muiden 

puutavaralajien hintakehitykset eivät ole lähestyneet toisiaan.
218

 Tämän on tulkittu 

johtuvan epätäydellisestä kilpailusta kuitupuumarkkinoilla.
219

 

 

3.4 Kannustimet hiljaiseen kolluusioon 

3.4.1 Monopsonivoitot kuitupuun hankinnassa 

 

Yhteisen määräävän markkina-aseman toteamisen edellytyksenä on, että yrityksillä on 

oltava suuremmat kannustimet saavuttaa yhteisymmärrys tietyn strategisen muuttujan 

osalta kuin kilpailla keskenään.
220

 Kilpailun luonteesta riippuen strateginen muuttuja on 

joko hinnat tai määrät. Pääomaintensiivisille toimialoille on ominaista, että yritykset 

kilpailevat määrillä. Paperi- ja selluteollisuus on pääomakeskeinen toimiala, jossa 

investoinnit ovat ratkaisevassa asemassa.
221

 Massateollisuuden kapasiteetin lisäykset 

ilmenevät suurina kertainvestointeina, jotka määräävät yritysten lyhyen aikavälin 

tuotannon ja marginaalikustannukset. Näin ollen tehtaiden tuotantokapasiteetti päätetään 
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etukäteen. Kuitupuun kysyntä määräytyy tämän kapasiteettirajoitteen puitteissa. Tehtaiden 

tuotantomäärät päätetään ennen hintojen asettamista eli kysymys on Cournot -kilpailusta, 

jossa päätösmuuttujana ovat kuitupuun ostomäärät.
222

  

Kuitupuun ostajilla on kannustin saada aikaan yhteinen toimintamalli ostettavien määrien 

osalta ja saavuttaa jaetut monopsonivoitot kuitupuun hankinnassa. Monopsonivoittojen 

saaminen edellyttää kotimaisten ostomäärien rajoittamista, mikä talousteorian nojalla 

laskee kotimaisen kuitupuun hintaa. Tämä on kannattavaa, koska se vähentää kuitupuun 

ostajien keskimääräisiä kustannuksia.
223

 Säätövoima tulee tuontimarkkinoilta, joiden 

erillisyys mahdollistaa hintasyrjinnän tuontipuun ja kotimaisen kuitupuun välillä. 

Tuontimarkkinat toimivat tietynlaisina varamarkkinoina, joiden avulla on mahdollista 

polkea kuitupuun hintoja kotimaassa.
224

 

Oletetaan, että Suomen kuitupuumarkkinoilla toimii hiljainen kolluusio, jolle pätee 

monopsonin voiton maksimointiongelma. Tämän kollusiivisen monopsonin jäsenet myyvät 

sellua sekä puolikemiallista ja mekaanista massaa, joiden tuottamiseen tarvitaan työvoimaa 

ja pääomaa sekä erityisesti kuitupuuta, jota voidaan hankkia joko kotimaasta tai 

ulkomailta. Kotimaisen puun ja tuontipuun oletetaan olevan homogeenisia raaka-aineita ja 

täydellisiä substituutteja sellun sekä puolikemiallisen ja mekaanisen massan 

tuotannossa.
225

 Olkoon     tuotantopanoksena käytettävän kuitupuun määrä ja 

tuontipuun osuus kokonaismäärästä      . Nyt kotimaisen puun määrä    ja 

tuontipuun määrä    voidaan ilmaista tuontiosuuden perusteella seuraavasti (13): 

 
      

              (   )  
(13) 

Muita tuotannossa käytettäviä panoksia merkitään panosvektorilla  (          )   , 

jonka hintavektori  (          )    on eksogeeninen. Merkitään tuotantofunktiota 

 (   ), joka oletetaan kasvavaksi ja konkaaviksi eli   (   )     a    (   )    kaikilla 
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     a    . Merkitään rajatuotosta MP. Lisäksi oletetaan, että yritykset ottavat 

lopputuotteen hinnan     annettuna, eli alamarkkinat ovat kilpailulliset.
226

 

Olkoon      tuontipuun hinta, joka on eksogeeninen eli monopsoni ottaa sen annettuna. 

Kotimaisten puumarkkinoiden osalta tilanne on toinen. Oletetaan, että monopsoni 

ymmärtää sen ostomäärien vaikutuksen kotimaisten puumarkkinoiden hintatasoon, jolloin 

se ei ota puun hintaa annettuna. Monopsoni kohtaa kotimaisilla puumarkkinoilla nousevan 

tarjontakäyrän, jonka käänteiselle muodolle pätee (14):  

      ( )    j  
   

  
    (14) 

Monopsonin voiton maksimointiongelma voidaan nyt esittää seuraavasti (15): 

     
 

 (     )    (   )  [(   )  ( )         ] (15) 

Merkitään kotimaisen kuitupuun tarjonnan hintajoustoa    
  

   

  

 
 ja hintasuhdetta 

  

  
   ]   [. Ensimmäisen asteen kertaluvun ehdosta saadaan ratkaistua tuontiosuus 

(16, 17 ja 18):
 227

 

 
  

  
     [(   )   (   )

   

  
     ]    (16) 

  
   

  
     

 

 
 

 

 
      (   

 

 
  )    

 

 
 (17) 

    

   
  

   
 
 

   
 
 

  
 

  
 
 

 
   
  

  
 
 

   

   

   
  

  

  

  
 

  

   
  

 (18) 

Näin ollen tuontipuun osuus riippuu puun rajatuotosta, kotimaisesta hinnasta ja 

tuontihinnasta sekä tarjonnan hintajoustosta. Oletuksen nojalla kaikki puu kannattaa ostaa 

ulkomailta eli    , kun    
  

  
   eli kotimaiset hinnat ovat tuontihintoja suuremmat. 

Toisaalta kun tuontihinnat kasvavat rajatta eli     niin     eli kaikki puu kannattaa 

ostaa kotimaasta. Muussa tapauksessa tuontiosuus on nollaa suurempi, koska 

tuontiosuuksien lisääminen pienentää kotimaisen puun hintaa.  
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Ostajien markkinavoiman vuoksi ne kohtaavat nousevan kuitupuun tarjontakäyrän 

kotimaassa. Tämä on omiaan johtamaan kuitupuun ostajien hintadiskriminaatioon 

kotimaisen puun ja tuontipuun välillä. Metsäteollisuuden kannattaa ostaa puuta 

tuontimarkkinoilta, vaikka se olisi kotimaista puuta kalliimpaa. Puun tuonti on tällöin 

strategista käyttäytymistä, jonka avulla estetään kotimaisen puun hinnannousu. Tämä on 

kannattavaa, koska saman puumäärään ostaminen kotimaasta ei johda ainoastaan lisäerien 

hinnannousuun vaan yksikköhinta nousee kaikkien ostojen osalta. Alueellinen hintasyrjintä 

kotimaisten markkinoiden ja tuontimarkkinoiden välillä mahdollistaa sen, että 

metsäteollisuus maksaa korkeamman hinnan ainoastaan lisäerien osalta.
228

 

 

3.4.2 Ostajarakenne 

 

Markkinoiden rakenne vaikuttaa siihen, kuinka helposti yhteinen toimintamalli ja jaetut 

monopsonivoitot ovat saavutettavissa. Keskittynyt markkinarakenne mahdollistaa 

kilpailijoiden välisen hiljaisen yhteistyön, koska se synnyttää reaktioyhteyden yritysten 

välille. Harvojen ostajien markkinat lisäävät kolluusion riskiä merkittävästi, minkä vuoksi 

markkinoiden keskittyneisyyden on katsottu olevan yksi tärkeimmistä yhteisen määräävän 

markkina-aseman tunnusmerkeistä.
229

 Kun kilpailijoita on vähän, yritysten välillä on 

todennäköisemmin voimakas intressiyhteys. Toisaalta myös sillä on merkitystä, kuinka 

hyvin yritykset tuntevat toisensa. Yritysten väliset rakenteelliset yhteydet ja toistuva 

kohtaaminen markkinoilla lisäävät informaatiota kilpailijoista ja niille ominaisesta 

markkinakäyttäytymisestä. Muun muassa ristiinomistukset ovat omiaan 

yhdenmukaistamaan yritysten strategisia tavoitteita ja kannustamaan hiljaiseen 

kolluusioon.
230

 

Markkinoiden keskittyminen Suomen kuitupuumarkkinoiden ostajapuolella oli viime 

vuosisadalla kiivasta. Vuonna 1945 Suomen kuitupuumarkkinoilla toimi 45 paperi- ja 

selluteollisuusalan yritystä.
231

 Puoli vuosisataa myöhemmin vuonna 1996 jäljellä oli enää 

kolme suurta: UPM-Kymmene, Stora Enso ja Metsäliitto-Myllykoski.
232

 Orgaanisen 
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kasvun rajat tulivat metsäteollisuudessa vastaan 1980-luvun loppupuolella, jolloin 

ylikapasiteetin seurauksena kasvupotentiaalin etsiminen johti merkittäviin 

yrityskauppoihin ja sulautumiin. Toisaalta tavoitteena oli ulkoisen kasvun kautta 

markkinavoiman saavuttaminen.
233

 Lopputuloksena syntyi voimakkaasti keskittynyt 

puumarkkinoiden ostajapuoli, joka on omiaan aiheuttamaan kilpailuongelmia jo 

yksinomaan rakenteellisten syiden vuoksi.
234

  

Kuitupuun ostajia on nykyisin käytännössä neljä: Metsä Group (entinen Metsäliitto -

konserni), Stora Enso, UPM ja Harvestia, joka aloitti toimintansa kesällä 2008. Metsä 

Groupin keskeiset toimialat ovat kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus. Metsäliitto 

Puunhankinta vastaa Metsä Groupin puunhuollosta ja on yksityismetsien puukaupan 

markkinajohtaja Suomessa.
235

 Vuoden 2010 alusta astui voimaan uusi organisaatiomalli, 

jossa silloisen Metsäliiton puunhankinta organisoitiin neljään liiketoimintalinjaan. Ne ovat 

Suomen puunhankinta, Kansainvälinen puunhankinta, Puuenergia ja Metsämannut Oy:n 

metsänhoitopalvelut.
236

 Metsäliitto Puunhankinta osti vuonna 2011 Suomen 

yksityismetsistä 11 miljoonaa puukuutiota, joka oli melkein puolet toteutuneesta 

yksityismetsien kokonaisostomäärästä eli 25,3 miljoonasta kuutiometristä.
237

 Metsä 

Groupin vuoden 2011 liikevaihto oli 5346 miljoonaa euroa, josta puunhankinnan 

liikevaihto oli 1476 miljoonaa euroa ja Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta 992 

miljoonaa euroa.
238

  

Vuonna 1998 suomalaisen Enson ja ruotsalaisen Storan välisen yrityskaupan tuloksena 

syntynyt Stora Enso on keskittynyt painopaperi- ja pakkauskartonkiteollisuuteen. 

Konsernin puunhankinnasta Suomessa vastaa Stora Enso Metsä, jonka toiminta on 

hallinnollisesti jaettu neljään hankinta-alueeseen (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi 

ja Etelä-Suomi). Näiden toiminnallisina perusyksikköinä ovat hankintatiimit, jotka puun 

ostamisen ja korjaamisen lisäksi huolehtivat myös logistiikan valmistelusta. Vuonna 2011 

Stora Enson liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa, josta Stora Enson Metsän osuus oli 

1247 miljoonaa euroa.
239

 Stora Enso Metsä hankkii puutavaran konsernin kahdelta 
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pohjoismaalaiselta metsäosakkuusyhtiöltä sekä ulkoisilta toimittajilta.
240

 Nämä 

metsäosakkuusyhtiöt ovat suomalainen Tornator ja ruotsalainen Bergvik Skog, joiden 

kanssa Stora Enso on solminut pitkäaikaiset hankintasopimukset. Stora Enso omistaa 41 

prosenttia Tornator -konsernista ja 43,26 prosenttia Bergvik Skogista. Vuonna 2011 se osti 

edelliseltä 2 miljoonaa ja jälkimmäiseltä 5 miljoonaa puukuutiota.
241

    

UPM valmistaa painopapereita ja jalostusmateriaaleja ja on yksi maailman johtavimpia 

paperiyhtiöitä. Vuonna 2011 koko konsernin liikevaihto oli noin 10,1 miljardia euroa, josta 

metsäosaston osuus oli 1651 miljoonaa euroa.
242

 UPM Metsä vastaa konsernin 

puunhankinnasta Suomessa ja hoitaa yhtiön omia metsiä. Organisaatio jakautuu neljään 

hankinta-alueeseen, jotka koostuvat hankintapiireistä. Neljännen merkittävän kuitupuun 

ostajan eli Harvestian markkinoille tulo liittyy olennaisesti UPM:n puunhankintaan, sillä 

UPM:n tytäryhtiö Myllykoski omisti vuoteen 2011 saakka 30 prosenttia Harvestiasta. 

Harvestia perustettiin vuonna 2008 vastaamaan Myllykosken ja Savon Sellun tehtaiden 

puunhankinnasta. Vuonna 2011 Vapo ja Powerflute ostivat puoliksi Myllykosken osuuden 

Harvestiasta, jolloin omistuskytkentä UPM:n kanssa katkesi. Harvestian puunhankinta 

kattaa nykyisin Savon ja Kaakkois-Suomen lisäksi myös Keski-Suomen, Hämeen ja 

Uudenmaan itäiset osat. Harvestia ostaa kuitupuutavaralajien lisäksi energiapuuta ja 

tukkeja. Vuonna 2011 Harvestian liikevaihto oli 214 miljoonaa euroa.
243

 

Metsäyhtiöiden puunhankintaorganisaatiot ostavat kuitupuuta sekä sahahaketta ja purua 

tehtaiden raaka-ainetarpeiden edellyttämällä tavalla. Konsernien omistamien tehtaiden 

lisäksi nämä hankintayhtiöt toimittavat kuitupuuta myös muille kuitupuun käyttäjille. 

Nämä voivat ostaa kuitupuuta useammalta kuin yhdeltä hankintayhtiöltä. Metsäliiton 

Puunhankinta toimittaa kuitupuuta lähes kaikille tehtaille. Vuonna 2011 Metsäliiton osuus 

Suomen yksityismetsistä ostetusta puusta oli lähes puolet. Stora Enson puunhankinta on 

keskittynyt Itä-Suomeen, jossa se toimittaa omien tehtaidensa lisäksi puuta Pankaboardin 

omistuksessa olevalle Juankosken tehtaalle. UPM Metsä on vastannut konserninsa 

puunhankinnan lisäksi myös osaksi Metsä Fibren puunhuollosta. Harvestia hankkii puuta 

Savon Sellun tehtaille. Kotkamills käyttää raaka-aineenaan ainoastaan sahahaketta ja 

purua, joten sen vaikutus kuitupuumarkkinoiden alueelliseen kysyntään on vähäinen.
244
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Kuitupuun ostajien puunhankinnan painottuminen suuraluekohtaisesti on merkitty alla 

(Taulukko 2). 

Taulukko 2 Kuitupuun ostajien puunhankinnan painottuminen suuraluekohtaisesti 

 Metsäliitto UPM Stora Enso Harvestia 

Pohjois-Suomi x  x  

Länsi-Suomi x x   

Itä-Suomi x  x x 

Etelä-Suomi x x x x 

Markkinoiden keskittyneisyyden astetta on mahdollista mitata erilaisia arviointimenetelmiä 

hyväksikäyttäen, kuten markkinaosuuksista laskettavilla keskittymisindekseillä. 

Ajankohtaisia kuitupuun ostajien markkinaosuuksia ei ole julkisesti saatavilla, mistä 

johtuen päivitetyn keskittymisindeksin laskeminen jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
245

 

Edelliset raakapuumarkkinoiden keskittymistä koskevat tunnusluvut ovat vuodelta 2003.
246

 

Nämä ovat tietyin varauksin käyttökelpoisia, koska ostajarakenteessa tapahtuneet 

muutokset eivät ole tämän ajankohdan jälkeen olleet suuria. Vuodelle 2003 lasketut 

raakapuumarkkinoiden keskittymisindeksit on laadittu ns. Horvath-indeksin avulla, joka 

painottaa normaalia enemmän pienten ostajien markkinaosuutta. Tämä johtuu siitä, että 

tukkipuumarkkinoilla toimivilla pienostajilla on havaittu olevan paikallista 

markkinavoimaa.
247

 Vuonna 2003 markkinat olivat eniten keskittyneet Manner-Suomessa 

ja Pohjanmaan rannikolla ja vähiten keskittyneet Häme-Uusimaan sekä Pohjois-

Pohjanmaan alueilla.
248

 Keskittymisindeksien perusteella kuitupuumarkkinat ovat 

tukkipuumarkkinoita keskittyneemmät.  

Kaiken kaikkiaan Suomen kuitupuumarkkinoiden ostajarakenne on voimakkaan 

keskittynyt ja valtakunnan tasolla kuitupuun ostajia on neljä. Relevanteilla 

maantieteellisillä markkinoilla ostajien lukumäärä on vielä pienempi, koska 

metsäyhtiöiden pääasialliset hankinta-alueet eivät ole päällekkäiset. Stora Enson kuitupuun 

hankinta on keskittynyt Itä-Suomeen ja Länsi-Suomessa kuitupuuta ostavat lähinnä UPM:n 
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ja Metsä Groupin puunhankintaorganisaatiot. Toisaalta UPM:llä ei ole sellu- tai 

massatehtaita Pohjois-Suomessa lainkaan. Näin ollen paikallisella tasolla markkinoilla 

saattaa toimia vain kaksi kuitupuun ostajaa.
249

 

Valtaosa Suomen puumarkkinoiden tarjonnasta tulee yksityismetsätaloudesta, jonka 

harjoittajia on arvioitu olevan noin 740 000. Kuitupuumarkkinoilla toimii siten harvoja 

ostajia ja lukuisia tuottajia, joten oligopsoni on niille tunnuksenomainen 

markkinamuoto.
250

 Merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla kuitupuun ostajia on 

paikka paikoin kaksi tai ehkä vain yksi. Duopolin ja siten analogisesti myös duopsonin on 

katsottu olevan keskeinen indisio yhteisen määräävän markkina-aseman olemassaolosta, 

ellei vastanäyttöä ole esitetty.
251

 Toisaalta tapauksessa Gencor yleinen tuomioistuin totesi, 

että oligopolin osapuolten suurilla markkinaosuuksilla ei välttämättä ole samaa merkitystä 

kuin tutkittaessa yhden yrityksen määräävää asemaa.
252

  

Metsäyhtiöiden ja niiden puunhankintaorganisaatioiden välillä on rakenteellisia yhteyksiä, 

joista osa on sittemmin purettu. Yritykset ovat kohdanneet yrityskauppamarkkinoilla 

toistuvasti ja niihin on monesti liittynyt useamman kuin yhden merkittävän ostajan 

taloudellinen intressi. Tämä näkyy muun muassa Harvestian omistusjärjestelyissä, joihin 

ovat osallistuneet sekä Metsäliitto että UPM. Metsäliitto omisti vuoteen 2009 saakka 

käytännössä puolet (49,9 prosenttia) Vaposta.
253

 UPM:n omistusoikeuskytkentä 

Harvestiaan puolestaan katkesi vuonna 2011, jolloin sen tytäryhtiö Myllykoski myi oman 

osuutensa yrityksestä. Nykyisin Harvestian omistavat Vapo ja Powerflute. 

Omistusjärjestelyiden perusteella Harvestia ei välttämättä ole lisännyt kilpailun toimivuutta 

kuitupuumarkkinoilla, vaan sen markkinakäyttäytyminen on voitu sovittaa yhteen muiden 

kuitupuun ostajien toiminnan kanssa. Harvestian vaikutus puumarkkinoiden 

kilpailuintensiteettiin jää kuitenkin epäselväksi. 

Metsä Fibre (entinen Metsä-Botnia) oli vielä kevääseen 2012 saakka sekä UPM:n että 

Metsä Groupin omistuksessa. Vuonna 2011 Metsä Groupin omistus vahvistui, kun Metsä-

Botnia lunasti omia osakkeitaan UPM:ltä. Ennen kevättä 2012 Metsä Group omisti Metsä 

Fibrestä noin 57 prosenttia, Metsä Board (entinen M-real) 32 prosenttia ja UPM noin 11 

                                                           
249

 Mutanen - Hänninen - Toppinen 2010, s. 124 
250

 Ibid., s. 124 
251

 Ojala 2011, s. 272 
252

 Asia T-102/96, Gencor Ltd v. komissio, Kok. 1999, II-753, 274 kohta 
253

 Metsäliiton vuosikertomus 2009, s. 5 



62 
 

prosenttia.
254

 Perusteena lunastuksille oli vuonna 2009 tehty osakassopimus, jossa 

Metsäliitto Osuuskunta, M-Real ja UPM sopivat Metsä-Botnian uudesta 

omistusrakenteesta ja Uruguayn liiketoiminnan myynnistä UPM:lle.
255

 Metsä Fibren 

lisäksi UPM:n ja Metsä Groupin omistussuhteita on järjestely uudelleen Myllykoski Paper 

Oy:ssa, josta UPM osti Metsä Boardin osuuden eli 35 prosenttia vuonna 2011 toteutuneella 

kaupalla.
256

 

Metsä Groupin ja UPM:n väliset yrityskaupat kertovat markkinoiden verkostoitumisesta ja 

kuitupuun ostajien välisistä sidoksista. Metsä Fibren yhteisomistus on ollut erityisen 

ongelmallinen Länsi-Suomen kuitupuumarkkinoiden toiminnan kannalta. Metsä Fibren 

tehtaiden puuhuolto on ollut sekä UPM:n että Metsä Groupin intressissä. Useat 

yrityskaupat ja omistuskytkennät kertovat siitä, että kuitupuun ostajat tuntevat toisensa ja 

heidän strategiset tavoitteet ovat samankaltaiset.  

 

3.4.3 Raakapuun ostokartelli 

 

Raakapuun ostokartelli on osoitus siitä, että kuitupuun ostajilla on kannustimet 

keskinäiseen yhteistyöhön ja kolluusioon. Markkinaoikeuden mukaan vuosille 1997–2004 

sijoittuneen yhteistyön tarkoituksena oli yritysten välisen kilpailun rajoittaminen ja 

hintojen polkeminen.
257

 Ostokartellissa oli kysymys metsäyhtiöiden välisestä 

hintayhteistyöstä (tietojenvaihtokartelli), johon liittyen yritykset vaihtoivat keskenään 

yksityiskohtaisia tietoja hinnoista ja kustannuksista. Näitä tietoja vaihdettiin sekä 

metsäpäälliköiden että aluejohtajien kesken. Markkinaoikeuden mukaan kustannustietojen 

vaihto loi perustan hintahallintakeskusteluille. Kilpailijoiden kustannusrakenteen 

tunteminen vaikutti raakapuun ostajien strategiseen päätöksentekoon ja tämän tiedon 

avulla kyettiin laskemaan kilpailijoiden voittomarginaalit. Tämä mahdollisti kilpailijoiden 

markkinakäyttäytymisen jälkikäteisvalvonnan.
258

 Menettely oli salaista ja tuomioistuimen 

mukaan markkinoiden läpinäkyvyys lisääntyi vain kartellin jäsenten kesken.
259
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Keskittyneiden markkinoiden vuoksi tietojenvaihto poisti epätietoisuuden kilpailijoiden 

tulevaisuuden toiminnasta ja kilpailun luonnollisesti synnyttämän riskin.
260

  

Kustannustietojen vaihto UPM:n, Stora Enson ja Metsäliiton välillä oli yritys- ja 

tehdaskohtaista. Kilpailuviraston mukaan yhtiöt vaihtoivat tietoa hankintamääristä, 

hankinnan tehokkuuteen liittyvistä tunnusluvuista, kiinteistä kustannuksista, 

korjuukustannuksista ja sitoutuneesta pääomasta.
261

 Lisäksi UPM vaihtoi keskinäisiä 

tietoja tiettyjen tehtaiden porttihinnoista ja niihin vaikuttavista kustannusparametreista 

Stora Enson ja Metsäliiton kanssa. Yritykset saivat näin täsmällisen kuvan kilpailijoiden 

käyttäytymisestä ja kustannusrakenteesta. Varsinkin tehdashintavertailut mahdollistivat 

puunhankintaorganisaatioiden vertailukelpoisuuden kustannuskilpailussa, koska tiedot 

olivat yksityiskohtaisia ja koskivat yksittäisiä tehtaita.
262

 

Tehdashintojen vertailu tehtiin tarkastelemalla porttihinnan muodostumiseen vaikuttavia 

yksittäisiä kustannustekijöitä.
263

 Tiedot olivat edelliseltä vuodelta, mutta kilpailuviraston 

mukaan niitä oli pidettävä erittäin ajankohtaisina myös pidemmän tähtäimen toiminnan 

suunnittelussa, mihin niitä myös käytettiin.
264

 Kilpailuviraston mukaan UPM:n ja Stora 

Enson välillä tehdashintavertailuja käytiin Lappeenrannan alueella Honkalahden (Stora), 

Kaukaksen (UPM) ja Imatran (Stora) tehtaiden välillä. Lisäksi tehdaskohtaisia tietoja 

vaihdettiin Varkauden (Stora) ja Kuopion (UPM) tehtaiden sekä Anjalankosken (Stora) ja 

Kuusankosken (UPM) tehtaiden välillä.
265

 Metsäliiton ja UPM:n välillä vertailut tehtiin 

Metsä-Botnian raaka-aineen kustannusseurannan lisäksi Joutsenon (nykyisin Metsä-Fibre) 

ja Lappeenrannan (UPM) sekä Kaskisen (nykyisin Metsä-Board) ja Pietarsaaren (UPM) 

tehtaiden välillä (ks. kuvat 7 ja 8 edellä jaksossa 3.3.2).
266

  

Raakapuun ostokartelli viittaa siihen, että kuitupuun ostajilla on yhteinen määräävä 

markkina-asema. Tämän lisäksi metsäyhtiöiden aikaisempi kolluusio on kokemus, joka 

helpottaa yhteisen toimintamallin aikaan saamista. Yleisen käsityksen mukaan historia tai 

tietyt tapahtumat voivat tarjota yrityksille tasapainopisteen (focal point), johon 

koordinointi hiljaisen kolluusion luomiseksi voidaan perustaa.
267

 Toisaalta kartellin 
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aikainen kustannustietojen vaihto paljasti Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin silloiset 

kustannusrakenteet. Näitä tietoja voidaan käyttää edelleenkin yritysten strategisen 

päätöksenteon tukena, koska päätöksentekohorisontti on toimialan pääomaintensiivisyyden 

vuoksi pitkä. Tietojenvaihdolla voidaan otaksua olevan ajan suhteen heikkenevä relevanssi 

kartellin ilmitulon jälkeen (ns. lennokki -ilmiö). Tässä mielessä pelkkä 

kilpailuviranomaisen kieltopäätös ei välttämättä ole saanut aikaan toivottua lopputulosta. 

Kieltopäätöksen lisäksi olisi voinut olla tarkoituksenmukaista asettaa joitakin 

markkinoiden kilpailullisuutta parantavia ehtoja. Olennaista on, että tiedot kilpailijan 

kustannusrakenteesta edesauttavat hiljaista koordinointia merkittävästi.
268

  

 

3.5 Hiljaisen kolluusion säilyvyys 

3.5.1 Markkinoiden läpinäkyvyys 

 

Yhteisen määräävän markkina-aseman tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että 

hiljainen kolluusio voi olla säilyvä. Tämä vaatii riittävää pelotevaikutusta kolluusion 

jäsenten kesken, jolloin välistä vetäminen koetaan kannattamattomaksi. Kuitupuun ja sen 

substituuttien tuontihinnat ovat olleet noin kaksinkertaiset kotimaiseen hintatasoon 

verrattuna, joten yksittäisellä kuitupuun ostajalla on kannustimet kasvattaa kotimaasta 

ostetun puun määrää ja vähentää tuontiosuuksia (kuva 13). Hintasuhteella tarkoitetaan 

tässä kotimaista hintaa jaettuna tuontihinnalla. Kotimaisen kysynnän lisääminen nostaa 

kuitenkin hintoja kotimaassa, joten välistä vetäminen on hyödyllistä niin kauan kuin muut 

ostajat eivät siihen ryhdy.  

Tämänkaltaista ongelmaa kutsutaan peliteoriassa vangin dilemmaksi. Hiljaisen kolluusion 

säilyvyys edellyttää, että sen jäsenillä on olemassa keinot tämän ongelman ratkaisemiseksi. 

Vaatimuksena on, että välistä vetäminen on nopeasti havaittavissa ja sanktiot ovat sekä 

etukäteisesti uskottavia että jälkikäteisesti arvioituna tehokkaita.
269

 Hiljaisen kolluusion 

pysyvyys on mahdollista vain, jos yritysten kannustimet jatkaa yhteisen toimintamallin 

mukaista käyttäytymistä ovat suuremmat kuin siitä poikkeamisen. 
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Kuva 13 Kuukausittain noteeratut kuitupuulajien hintasuhteet aikavälillä tammikuu 2002 – lokakuu 

2012, lähde: Metsäntutkimuslaitos 

Yhteisestä toimintamallista poikkeamisen kannattavuus riippuu olennaisesti markkinoiden 

läpinäkyvyydestä. Jos markkinat ovat läpinäkyvät, kolluusion jäsenet havaitsevat 

yhteisestä toiminnasta poikkeamisen todennäköisemmin ja nopeammin.
270

 Havaitseminen 

puolestaan mahdollistaa välistä vetäjään kohdistuvien tehokkaiden rankaisumekanismien 

täytäntöönpanon, joiden uskottavuus ratkaisee viime kädessä kolluusion säilyvyyden. Siten 

markkinoiden läpinäkyvyys lisää merkittävästi kolluusion säilymisen todennäköisyyttä, 

sillä poikkeavan markkinakäyttäytymisen havaitseminen on sen rankaisemisen välttämätön 

edellytys.
271

 Toisaalta oligopsonin tai oligopolin jäsenillä voi olla myös intressi hämärtää 

markkinoiden läpinäkyvyyttä, jotta kilpailuviranomainen ei saisi näyttöä hiljaisesta 

kolluusiosta. Olennaista on, että tieto on kolluusion jäsenten saatavilla tai pääteltävissä. 

Tapauksessa Airtours tuomioistuin katsoi, ettei markkinoiden läpinäkyvyys ollut riittävää, 

jotta osapuolet kykenisivät valvomaan toisensa käyttäytymistä, havaitsemaan sen ja 

rankaisemaan yhteisestä toimintamallista poikkeavista käytännöistä.
272

 Tapauksessa 

Sony/BMG Euroopan yhteisöjen tuomioistuin lausui, että markkinoiden läpinäkyvyyden 
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arviointi on tehtävä mahdollisen hiljaisen yhteensovittamisen mekanismin perusteella.
273

 

Vain tässä tapauksessa on mahdollista selvittää, edistävätkö markkinoilla olemassa olevat 

läpinäkyvyyden osatekijät yhteisen toimintamallin hiljaista määrittämistä ja sen 

valvomista. Lisäksi tuomioistuimen mukaan monitoroinnin osalta on välttämätöntä ottaa 

huomioon yritysten käytettävissä olevat seurantamekanismit ja se, voidaanko niiden avulla 

riittävällä tarkkuudella ja välittömästi saada tietoon yritysten markkinakäyttäytymisen 

muutokset.
274

 Näin ollen Airtours -kriteerien mekaaninen soveltaminen ja kunkin 

yksittäisen edellytyksen erillinen arviointi ei riitä, vaan hiljaista kolluusiota on arvioitava 

sen taloudellisen mekanismin asettamassa kontekstissa.
275

  

Kuitupuumarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisäävät tuotemarkkinoiden homogeenisuus sekä 

markkinoiden informatiivisuus ja sitä edesauttavat käytännöt. Relevantit tuotemarkkinat 

koostuvat kuitupuutavaralajeista ja hakkeesta, joka toimii teollisuudessa kuitupuun 

substituuttina. Raakapuun tuotedifferentiaatio on vähäistä ja kuitupuu laadullisesti 

yhteismitallinen hyödyke. Kuitupuun hinnat ovat vertailukelpoisia, mikä helpottaa 

salaisten hinnankorostusten monitorointia. Valvonta vähentää merkittävästi yhteisestä 

toimintamallista poikkeamisen kannustimia.
276

 Homogeenisten tuotteiden lisäksi 

markkinainformaation välittämisen joko yritysten kesken tai toimialayhdistysten kautta on 

katsottu lisäävän läpinäkyvyyttä markkinoilla.
277

 

Tietojenvaihto voi koskea joko historiallista tai tulevaa informaatiota. Käytäntöjen 

kilpailuvaikutukset riippuvat tiedon ajallisuudesta, markkinoiden kilpailullisuudesta ja 

käytännön luonteesta. Tulevaisuuden hintojen tai määrien ilmoittaminen on yksi 

mahdollinen koordinointikeino. Suomen raakapuumarkkinoiden puukauppaa koskeva 

julkinen informaatio välittyy Metsäteollisuus ry:n kautta ja perustuu isoimpien puun 

ostajien tekemiin ilmoituksiin. Metsäntutkimuslaitos julkaisee Metsäteollisuus ry:n 

keräämän puumarkkinatiedon Metinfo-portaalissa, josta osa on maksullinen. Tähän 

maksulliseen osaan kuuluvat tiedot puutavaralajikohtaisista hinnoista ja määristä, 

markkinahakkuista, lopputuotteiden ulkomaankaupasta, puun käytöstä teollisuudessa sekä 
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puun tuonnista. Maksuttomia ovat tiedot uusimmista kanto- ja hankintahinnoista ja 

metsäkiinteistöjen kauppahinnoista.
278

 

Metsätutkimuslaitoksen kautta julkaistu puumarkkinainformaatio on luonteeltaan julkista 

ja historiallista. Se on omiaan lisäämään markkinoiden tehokkuutta, mutta toisaalta 

edesauttaa kilpailijoiden toiminnan monitorointia. Keskittyneillä markkinoilla tämä on 

hiljaisen kolluusion otollisuutta lisäävä käytäntö.
279

 Lisäksi välittäminen 

toimialayhdistyksen kautta saattaa vähentää tiedon objektiivisuutta. Metsäteollisuus ry:n 

rooli on erityisen ongelmallinen, jos se mahdollistaa ostajavoiman väärinkäytön 

epäsymmetrisen markkinainformaation kautta.
280

 Näin tapahtui ostokartellissa, jossa 

Metsäteollisuus ry tuotti julkisen informaation lisäksi kilpailijoita koskevaa yrityskohtaista 

tietoa puun ostajien käyttöön.
281

 Tiedon yksipuolisuus on ongelmallista myös siksi, että 

kolluusion jäsenillä on kannustin hämärtää markkinoiden ulkoista läpinäkyvyyttä 

kilpailuviranomaisen intervention estämiseksi.  

Markkinoiden läpinäkyvyyden ei toisaalta pitäisi olla yhteisen määräävän markkina-

aseman toteamisen välttämätön edellytys, jos sillä tarkoitetaan julkisen informaation 

kattavuutta. Päinvastoin julkinen informaatio on myös kilpailuviranomaisen saatavilla, 

jolloin kilpailuongelmien havaitseminen on helpompaa. Sen sijaan yksityinen informaatio 

on hiljaisen kolluusion säilyvyyden kannalta avainasemassa. Kuitupuun ostajat käyvät 

puukauppaa ja kohtaavat markkinoilla päivittäin useasti. Kaupankäynnistä saatavan 

kokemuksen ja siitä syntyvän oppimisvaikutuksen myötä markkinoiden tasapainohinnat 

tulevat puunhankintaorganisaatioille tutuksi. Jos ostohinta on liian alhainen, tarjonta 

kohdistuu kilpailijoille. Jos tarjontaa on liikaa, hintaa kannattaa laskea. Keskittyneet 

markkinat saavat aikaan reaktioyhteyden, jonka perusteella yksittäisen kilpailijan toiminta 

on pääteltävissä tarjonnan muutosten perusteella. Kuitupuumarkkinoiden segmentaatio 

vahvistaa tätä reaktioyhteyttä entisestään. Jos kilpailija nostaa hintoja tai ostomääriä, 

yrityksen kohtaama tarjonta heikkenee ja hintoja on nostettava. Tämä mahdollistaa 

yhteisestä toimintamallista poikkeamisen havaitsemisen.  
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3.5.2 Rangaistusmekanismi 

 

Informaatio kilpailijoiden toiminnasta on edellytys valvonnalle, jonka lisäksi 

pelotevaikutukseen vaikuttaa rangaistusmekanismin uskottavuus. Näin ollen hiljaisen 

kolluusion säilyvyys edellyttää riittävien kurinpitokeinojen olemassaoloa, jotka luovat 

rangaistusuhan. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tämän rangaistusuhan 

osoittaminen ei edellytä näyttöä rangaistusmekanismin käytöstä.
282

 EU:n tuomioistuin 

näyttää hyväksyneen tämän tulkinnan.
283

 Tämä kanta on johdonmukainen, sillä näytön 

puuttuminen on ominaista tehokkaalle rangaistusmenetelmälle. Todisteita 

kurinpitokeinojen käytöstä ei tällöin ole, koska pelotevaikutuksen johdosta yksikään yritys 

ei ole koskaan poikennut yhteisestä toimintalinjasta.
284

 Näin ollen rankaisumekanismia ja 

siitä seuraavaa pelotevaikusta koskevan näytön vaatiminen on paikallaan vain silloin, kun 

on olemassa viitteitä yhteisestä toimintamallista poikkeamisesta.
285

 

Rangaistusmekanismin uskottavuuden tarkastelu edellyttää kokonaisarviointia, jossa on 

otettava huomioon sekä yritysten väliset rakenteelliset yhteydet että markkinaolosuhteet. 

Asiassa Airtours ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausui, että kolluusion 

koossapitävä voima riippuu markkinaolosuhteista: 

”- - toimiva yhteinen määräävä markkina-asema edellyttää sitä, että on olemassa riittävästi 

koossapitäviä tekijöitä, jotka kannustavat pysyvästi olemaan poikkeamatta yhteisestä 

toimintalinjasta, mikä tarkoittaa sitä, että määräävässä asemassa olevan oligopolin jokaisen 

jäsenen on tiedettävä, että jos se ryhtyy voimakkaisiin kilpailutoimiin kasvattaakseen 

markkinaosuuttaan, muut jäsenet ryhtyvät samanlaisiin toimiin, minkä vuoksi kyseinen 

 äsen ei hyötyisi aloitteestaan.”
286

 

Tällainen markkinaolosuhteisiin kokonaisuudessaan perustuva rangaistusmekanismi ei 

välttämättä vaadi rakenteellisia yhteyksiä, vaan se on jo itsessään riittävä saamaan aikaan 

kyllin suuren hiljaisen kolluusion koossa pitävän pelotevaikutuksen. Tuomioistuimen 
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mukaan olennaista on, että kurinpitokeinojen täytäntöönpanon on oltava välittömästi 

mahdollista.
287

   

Täytäntöönpanon välittömyys riippuu strategisen muuttujan luonteesta. 

Massateollisuudessa tuotantomäärät ja siten tehtaiden raaka-ainetarpeet päätetään ennen 

kuitupuun hintoja, joten kuitupuun ostajien strategisena muuttujana ovat määrät. Näin ollen 

kurinpitokeinona on kotimaisten ostomäärien kasvattaminen vähentämällä tuontiosuuksia 

tai lisäämällä kokonaisostojen määrää. Jälkimmäinen on relevantti vain, jos kuitupuun 

ostajien pääsy tuontimarkkinoille estyy tai vaikeutuu merkittävästi. Muussa tapauksessa 

tehokkain rangaistusmekanismi on tuontiosuuksien laskeminen ja kotimaisten osuuksien 

lisääminen, jolloin kuitupuun hinta kotimaassa nousee. Tässä tapauksessa säätövoima tulee 

tuontimarkkinoilta ja tuontiosuudet ovat relevantti strateginen muuttuja. Tämä kurinpito ei 

välttämättä edellytä kokonaisostomäärien kasvattamista ja siten viime kädessä 

tuotantokapasiteetin lisäämistä.  

Kurinpidon uskottavuutta lisää se, että myös kokonaisostomääriä voidaan tarvittaessa lisätä 

välittömästi. Kolluusio toimii panosmarkkinoilla, jolloin määrien kasvattaminen ei vaadi 

tuotantokapasiteetin välitöntä lisäämistä vaan kanavoituu puun varastointi- ja 

säilytyskustannuksiin. Varsinaisen kapasiteetin lisäystarve tulee siten viiveellä. Lisäksi 

sellu- ja paperiteollisuudessa vallitseva ylikapasiteetti vähentää kapasiteetin lisäämisen 

kustannuksia, koska tuotantomääriä voidaan nostaa tiettyyn rajaan saakka ilman uusien 

tehtaiden rakentamista.
288

 Kokonaisostomäärien kasvattaminen on kuitenkin toissijainen 

kurinpitokeino, koska sama vaikutus saadaan luotua kustannustehokkaammin vähentämällä 

kuitupuun ostajien tuontiosuuksia.   

Elinkeinonharjoittajien väliset oikeudelliset tai rakenteelliset yhteydet voivat edesauttaa 

hiljaisen kolluusion ketjukurin ylläpitämistä. Toisaalta eksplisiittinen yhteistyö voi johtaa 

SEUT 101 artiklan vastaiseen kilpailua rajoittavaan toimintaan. Tällainen tilanne vaatii 

jälleen rajanvetoa näiden kahden kilpailusäännön välillä. Tarkoituksenmukaista on, että 

eksplisiittisen luonteen saanutta kolluusiota arvioitaisiin SEUT kartellikiellon eikä SEUT 

102 artiklan nojalla. Toisaalta eksplisiittinen koordinointi ei välttämättä tarkoita, että myös 
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kolluusiota on pidettävä nimenomaisena, jolloin kartellikiellon sijasta SEUT 102 artiklan 

soveltaminen vaikuttaa perustellummalta vaihtoehdolta. Tällainen rakenteellinen yhteys 

saattaa nimittäin toimia ainoastaan valvonta- tai rankaisuväylänä. Tapauksessa TACA 

komissio piti tariffeja koskevia täytäntöönpanomääräyksiä sellaisina oikeudellisina 

yhteyksinä, joiden avulla oli olennaisilta osin ratkaistu kolluusion monitorointiongelma.
289

 

Etenkin Metsä Fibren yhteisomistajuus UPM:n ja Metsä Groupin välillä on saattanut 

vähentää yritysten kannustimia välistä vetämiseen. Tähän vaikuttaa olennaisesti myös se, 

että UPM on vastannut osaksi Metsä Fibren puunhuollosta.  

Komissio on horisontaalisia sulautumia koskevissa suuntaviivoissaan todennut, että 

kurinpitomekanismin uskottavuus riippuu myös siitä, millaiset kannustimet kolluusioon 

osallistuvilla yrityksillä on rangaistusten täytäntöönpanoon. Suuntaviivojen mukaan 

kurinpitotoimiin saattaa sisältyä lyhytaikaisia taloudellisia tappioita kolluusion jäsenille. 

Nämä lyhytaikaiset tappiot voivat kuitenkin olla pienempiä kuin rangaistustoimista 

saatavat pitkän aikavälin hyödyt, kun yritykset palaavat yhteisen toimintamallin mukaiseen 

käyttäytymiseen.
290

  

Komission suuntaviivoissa ei oteta kantaa rangaistustoimenpiteiden kohdentamiseen, joka 

voi olla laajuudeltaan erilaista. Kolluusion kannalta suurimmat hyödyt saadaan, jos 

kurinpidollisen toiminnan vaikutukset osuvat vain välistä vetävään yritykseen. Tällainen 

on mahdollista esimerkiksi silloin, jos alueellisten tai historiallisten tekijöiden takia 

yrityksillä on perinteisesti ollut omat asiakasryhmänsä. Laajemmassa kehyksessä 

rangaistusten uskottavuus on sitä suurempi mitä enemmän haittaa aiheutetaan yhteisestä 

toimintamallista poikenneelle yritykselle ja mitä vähemmän kolluusion muille jäsenille. 

Toisaalta kurinpitomekanismit voivat olla uskottavia, vaikka ne kohdistuisivat myös 

muihin jäseniin kuin välistä vetäjään. Myös rangaistusjakson pituudella on merkitystä. 

Mitä lyhyempi ja intensiivisempi se on, sitä todennäköisemmin hiljainen kolluusio säilyy 

markkinoilla.
291

 

Tuontiosuuksien vähentämisen taloudelliset tappiot syntyvät siitä, että kotimaisten ostojen 

lisääminen nostaa kuitupuun hintaa. Toisaalta tuontipuu on merkittävästi kotimaista puuta 

kalliimpaa, joten tuontiosuuksien vähentäminen saattaa tuoda tässä suhteessa lyhyen 
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aikavälin kustannushyötyjä. Näiden hyötyjen ja haittojen nettovaikutus on kuitenkin 

luultavasti negatiivinen, joten kurinpitoon ryhtyminen lisää massateollisuuden muuttuvia 

tuotantokustannuksia hetkellisesti. Lyhyellä aikavälillä eli rangaistusjaksolla syntyneet 

tappiot ovat kuitenkin pienemmät kuin hiljaisesta kolluusiosta saatavat pitkän aikavälin 

hyödyt. Tappioiden suuruus riippuu siitä, kuinka pitkä rangaistusjakso on. Kotimaisten 

markkinoiden alueellinen eriytyneisyys ja erot yhtiöiden puunhankinta-alueissa helpottavat 

rangaistuksen kohdentamista.  

Raakapuun ostokartelli paljastui UPM:n tekemän ilmoituksen perusteella. Tämä on syytä 

erottaa hiljaiseen kolluusioon liittyvästä välistä vetämisestä, koska UPM:n kannustimet 

toiminnan paljastamiseen tulivat kilpailuoikeudelliseen täytäntöönpanoon kuuluvasta 

sakkovapautusjärjestelmästä. Leniency -järjestelmän hyödyntäminen ei tarkoita, että 

yhteisestä toimintalinjasta poikkeaminen olisi ollut puunhankinnan järjestämisen kannalta 

kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista. Olennaista on, että sakkovapautusjärjestelmä 

koskee vain kartelleja. Se ei kata hiljaista kolluusiota, koska väärinkäyttökiellon 

rikkominen ei kuulu sakkovapautusjärjestelmän piiriin. 

Hiljaisen kolluusion säilyvyyden ja kolluusion sisäisen kilpailun poistumisen voidaan 

katsoa tarkoittavan samaa asiaa. Huomionarvoista on, ettei yhteisen määräävän markkina-

aseman toteaminen vaadi sisäisen kilpailun absoluuttista poistumista. Päinvastoin 

keskittyneillä markkinoilla ns. hintasodat ovat tavallinen ilmiö, joka hetkellisesti lisää 

kilpailun intensiteettiä. Tämän huomion teki myös ensimmäisen asteen tuomioistuin 

asiassa TACA. Tuomioistuimen mukaan yhteisen määräävän markkina-aseman 

olemassaololta ei voida edellyttää, että toimivan kilpailun estyminen johtaisi kaiken 

kilpailun lakkaamiseen yritysten välillä.
292

 Sisäisen kilpailun rajoittuminen on piirre, joka 

on ominainen yhteisen määräävän markkina-aseman doktriinille. Yhden yrityksen 

dominanssitilanteissa tämä menettää merkityksensä. Molemmissa tapauksissa määräävän 

aseman toteaminen edellyttää kuitenkin ulkoisten kilpailutekijöiden tarkastelua. 

Merkittävien kilpailullisten vastavoimien puuttuminen on yhteisen määräävän markkina-

aseman tunnusmerkistön täyttymisen kolmas ehto.    
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3.6 Kilpailulliset vastavoimat 

3.6.1 Ulkoinen ja potentiaalinen kilpailu 

 

Yhteisen määräävän markkina-aseman toteaminen edellyttää oikeuskäytännön mukaan, 

etteivät hiljaisen kolluusion täytäntöönpanon vaikutukset poistu sen kohtaamien 

kilpailullisten rajoitteiden vuoksi. Tämä vaatimus on sama kuin yhden yrityksen 

määräävän markkina-aseman osalta. Muutenkin komissio noudattaa vastaavia periaatteita 

soveltaessaan SEUT 102 artiklaa yrityksiin, joilla on yksinään määräävä asema, kun silloin 

kun se tarkastelee yhteisessä määräävässä markkina-asemassa olevia.
293

 Tämä onkin 

johdonmukaista, sillä jaetun ja yksittäisen yrityksen määräävän markkina-aseman ero on 

siinä, että edellinen johtaa määräävän aseman sisäisen kilpailun tarkasteluun. Määräävän 

markkina-aseman ulkoiset vaatimukset ovat asia erikseen.  

Kollektiivisen määräävän aseman arvioiminen edellyttää ensinnäkin mahdollisen 

kolluusion ulkopuolisten kilpailijoiden markkinavoiman tarkastelua. Toiseksi on 

selvitettävä markkinoille tulon esteet ja sitä kautta potentiaalisen kilpailun uhkan 

vakavuus. Kolluusion toimintaa rajoittava kilpailu on siten mahdollista jakaa 

potentiaaliseen ja tosiasialliseen kilpailuun. Kolmanneksi on syytä tutkia, onko 

markkinoille keskittynyt markkinavoima bilateraalista vai yksipuolista. Hiljaisen 

kolluusion kilpailuvaikutukset eivät välttämättä ole niin haitalliset, jos markkinoiden 

vastakkainen puoli on sekin keskittynyt. Jos markkinoiden toinen puoli on todella 

keskittynyt (ääritapauksessa monopoli tai monopsoni), kolluusiolla voi olla jopa kilpailua 

tervehdyttäviä vaikutuksia. Kilpailullisten vastavoimien puuttuminen tarkoittaa viime 

kädessä sitä, että hiljainen kolluusio voi toimia markkinoilla merkittävässä määrin 

itsenäisesti suhteessa kilpailijoihinsa ja kauppakumppaneihinsa, kuten toimittajiin, 

asiakkaisiin tai kuluttajiin.  

Ulkoisen kilpailun puuttumisen ehtoa on tarkasteltava samoista lähtökohdista, oli kyse 

sitten yhden tai useamman yrityksen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Tämä 

edellyttää, että kollektiivisessa määräävässä asemassa olevien yritysten markkinavoimaa 

tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.
294

 Tosiasialliseen ulkoiseen kilpailuun vaikuttaa 

olennaisella tavalla markkinoiden keskittyneisyyden aste. Tätä tunnuslukua on 
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suoraviivaista arvioida markkinaosuuksilla, joiden rooli on perinteisesti ollut 

kilpailuoikeudellisessa täytäntöönpanossa merkittävä.
295

 Tapauksessa TACA ensimmäisen 

asteen tuomioistuin tarkasteli muun muassa kolluusion ulkopuolisten kilpailijoiden 

lukumäärää ja niiden markkinaosuuksien muutosta tutkittavan kilpailunrajoituksen 

kannalta relevantilla aikaperiodilla. Tuomioistuimen tarkoituksena oli selvittää, 

kasvoivatko ulkopuolisten kilpailijoiden markkinaosuudet tutkinnan kohteena olleen 

yrityskeskittymän yhteisen voitonmaksimoinnin seurauksena.
296

  

Tukkipuumarkkinoilla yksityiset sahat asettanevat rajoitteita metsäyhtiöiden ostajavoiman 

käytölle, vaikka ne ovatkin riippuvaisia isojen ostajien markkinakäyttäytymisestä. 

Kuitupuumarkkinoiden kohdalla tilanne on toinen, sillä suurien ostajien markkinavoimaa 

rajoittavia kilpailijoita ei ole. Harvestian markkinoille tulo on saattanut tervehdyttää 

kilpailua jonkin verran, mutta nämä vaikutukset jäävät epäselviksi. Toisaalta sen 

omistusjärjestelyt viittaavat intressiyhteyteen etenkin UPM:n kanssa, joten kilpailun 

intensiteetin lisääntyminen on kyseenalaista. 

Keskittyneestä markkinarakenteesta huolimatta kilpailu voi olla intensiivistä, jos 

markkinoilla jo toimivat yritykset kohtaavat potentiaalista kilpailua. Tällöin uusien 

yritysten markkinoille tulon uhka rajoittaa yritysten markkinavoimaa ja mahdollisuutta 

kolluusioon, koska ylisuuret voitot houkuttelevat alalle uusia yrityksiä. Potentiaalisen 

kilpailun käsillä olo edellyttää, että markkinoille tulo on mahdollista tehdä nopeasti ja 

vähin kustannuksin. Toisin sanoen markkinoille pääsyn esteiden on oltava alhaiset. 

Merkittävässä asemassa ovat uponneet kustannukset ja markkinoiden investointiaste. Jos 

liiketoiminnan aloittaminen vaatii pitkäkestoisia ja riskialttiita investointiprojekteja, 

markkinoille pääsy on vaikeata ja hidasta eikä potentiaalista kilpailua ole.
297

 Korkeat 

markkinoille tulon esteet lisäävät näin kolluusion kannattavuutta ja sen otollisuutta.
298

  

Potentiaalisen kilpailuvaikutusten arvioimiseksi on selvitettävä markkinoille pääsyn esteet, 

jotka riippuvat olennaisesti alalle tulemisen kustannuksista. Jos kustannukset ovat suuret, 

markkinoille tulon tehokkuus kilpailua edistävän ilmiönä on luultavasti vähäinen. Toisaalta 

viimeaikainen uusien yritysten markkinoille tuleminen on nähty osoituksena potentiaalisen 
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kilpailun olemassaolosta.
299

 Markkinoille pääsyn kustannusten ohella rationaalinen 

markkinoille tuloa harkitseva yritys ottaa huomioon liiketoiminnan epäonnistumisesta 

syntyvät kustannukset. Näihin kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, voiko 

epäonnistunut tulokas myydä liiketoimintansa joillekin markkinoilla jo etukäteen 

toimivista yrityksistä. Jos tällainen fuusio ei ole mahdollinen, uusien kilpailijoiden 

markkinoille tulo on epätodennäköistä ja potentiaalinen kilpailu vähäistä. Markkinoilla jo 

ennestään toimivat yritykset voivat vaikuttaa tätä kautta uusien yritysten strategiseen 

käyttäytymiseen. 

Sellu- ja paperiteollisuudelle on ominaista korkea investointiaste ja huomattavat uponneet 

kustannukset. Investoinneilla on suuri osuus yritysten kokonaiskustannuksista, joten 

markkinoille tuleminen vaatii merkittävän määrän pääomaa.
300

 Tuotannossa pätevät 

skaalaedut, joiden saavuttaminen edellyttää riittävän suurta tehdaskokoa. 

Pääomaintensiivisyyden lisäksi sellun ja paperin valmistukseen tarvittava teknologia on 

erityislaatuista eikä se ole helposti hyödynnettävissä muualla kuin massateollisuudessa. 

Siten liiketoiminnan aloittaminen vaatii merkittäviä uponneita kustannuksia.
301

 

Uponneiden kustannusten ja suurten skaalaetujen vuoksi investoinnin kohdistuvat uusien 

laitteiden sijasta jo olemassa olevaan kapasiteettiin. Vanha kapasiteetti on käyttökelpoista, 

koska sen kiinteät kustannukset ovat jo katetut. Näin ollen vanhan tehtaan 

tuotantokustannukset muodostuvat vain marginaalikustannuksista.
302

 

 

3.6.2 Tuottajien neuvotteluvoima 

 

Ostajapuolen kolluusio on otollinen oligopsonimarkkinoilla, joilla toimii vain harvoja 

ostajia ja lukuisia tuottajia. Kolluusio johtuu markkinavoiman keskittymisestä, joka 

mahdollistaa monopsonivoiman olemassaolon ja sen kollektiivisen käytön. Ostajapuolen 

kolluusion vastapoolina on markkinoiden tuottajapuoli, joka on omiaan joutumaan 

taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Tämä edellyttää määritelmällisesti sitä, ettei 

tuottajilla ole mahdollisuutta neuvotteluvoiman käyttöön eli ne kilpailevat voimakkaasti 

keskenään. Kysymys tuottajapuolen markkinavoiman olemattomuudesta pelkistyy siihen, 
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voidaanko kuitupuun tuottajien välinen kilpailu olettaa täydelliseksi. Mikäli kuitupuun 

tuottajien ei voida katsoa kilpailevan riittävällä tavalla keskenään, markkinoilla saattaa 

esiintyä ostajavoiman vastapainona tuottajien neuvotteluvoimaa. Jos myös tuottajilla on 

merkittävästi markkinavoimaa, markkinoilla on bilateraalisen monopolin piirteitä.
303

 

Suomessa puun tuottajia on lukuisia ja suurin osa metsäteollisuuden ostamasta raakapuusta 

tulee yksityismetsistä, joilla on perinteisesti ollut keskeinen asema suomalaisessa 

puukaupassa.
304

 Puuta myyvien yksityismetsänomistajien lukumäärä on historian saatossa 

kasvanut ja nykyään heitä on arvioitu olevan noin 740 000. Yksityisiä 

metsätilakokonaisuuksia on tästä vajaa puolet eli noin 350 000.
305

 Yksityisten 

metsänomistajien metsät kattavat suurimman osan metsäteollisuuden käyttämän raakapuun 

lähteistä.
306

 Yksityiset henkilöt omistavat 61 prosenttia metsämaan kokonaispinta-alasta, 

josta osakeyhtiöiden osuus on 9 prosenttia ja yhteismetsien 2 prosenttia. Julkinen sektori 

omistaa Suomen metsistä 28 prosenttia.
307

 Vuonna 2011 yksityismetsistä hakattu puu oli 

78 prosenttia kaikesta markkinapuusta (40,7 miljoonaa kuutiometriä). 

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omistamistaan metsistä 5,2 miljoonaa kuutiometriä eli 

noin 10 prosenttia markkinapuusta.
308

  

Kooltaan suuria metsänomistajia, joilla olisi mahdollisuus vuosittaisiin puunmyynteihin, 

on vähän. Kuitupuun tuottajarakenne on Suomessa erittäin hajautunut eikä se ole 

markkinavoiman keskittymisen kannalta otollinen. Tuottajien lukumäärä on vahva peruste 

sille, että kuitupuun tuottajat kilpailevat voimakkaasti keskenään.
309

 Lisäksi tuottajien 

neuvotteluasetelman on katsottu olevan parempi tukki- kuin kuitupuumarkkinoilla 

paikallisten tekijöiden vuoksi.
310

 Raakapuun tuonti luo ostajille säätövoiman, joka 

heikentää tuottajien neuvotteluasetelmaa. Toisaalta metsäteollisuus on investoinut 

metsätalousmaahan ja sitä kautta integroitunut vertikaalisesti puun tuotantoon. Yhdessä 
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raakapuun tuonnin kanssa tämä lisää metsäteollisuuden riippumattomuutta yksityisestä 

puun tarjonnasta ja on omiaan kasvattamaan ostajavoimaa kuitupuumarkkinoilla.
311

  

Tuottajien neuvotteluasetelman parantaminen ja siten markkinavoiman saaminen voisi olla 

mahdollista metsänomistajien järjestäytymisen kautta.
312

 Yksityiset metsänomistajat ovat 

organisoituneet metsänhoitoyhdistyksiin, jotka ovat pääsääntöisesti alueellaan toimivien 

metsänomistajaliittojen jäseniä. Suomessa on vuoden 2012 alusta 102 

metsänhoitoyhdistystä. Metsänomistajaliittojen kautta metsänhoitoyhdistykset ja siten 

myös yksityiset metsänomistajat kytkeytyvät Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK:n 

metsäorganisaatioon. MTK on toimialayhdistys, jonka tehtävänä on maa- ja metsätalouden 

tuottajien edunvalvonta.
313

  

Suomessa oli 1990-luvun alkuun asti voimassa keskitetty puukaupan sopimusjärjestelmä, 

jossa MTK neuvotteli ja sopi yhdessä suurimpien raakapuun ostajien kanssa yhteisistä 

puun hintanäkemyksistä.
314

 Vuoden 1992 kilpailunrajoituslain voimaantulon myötä 

suhtautuminen keskitettyihin hintaneuvotteluihin kuitenkin muuttui ja niistä luovuttiin.
315

 

Varsinaisen sopimisen sijasta käyttöön otettiin hintasuositukset. Hintaneuvotteluiden 

aikana ostajien ja tuottajien edunvalvontaorganisaation välillä vallitsi tosiasiallinen 

neuvotteluasetelma.  

Raakapuumarkkinoiden kilpailullisuutta onkin tutkittu neuvottelumallien avulla, joiden 

osuvuutta on estimoitu hintaneuvotteluiden aikaisella tilastollisella aineistolla. 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että vuosina 1965-1992 Suomen kuitupuumarkkinoilla 

on vallinnut bilateraalinen monopoli.
316

 Toisaalta ekonometrisen tutkimuksen perusteella 

on mahdollista hylätä oletus ostajapuolen heikommasta asemasta kuitupuumarkkinoilla, 

mutta muiden markkinarakenteiden paikkansapitävyyttä ei ole kyetty ristiriidattomasti 

arvioimaan.
317

 Vaikuttaisi siltä, että keskitetyistä neuvotteluista huolimatta ostajilla on 

ollut enemmän neuvotteluvoimaa kuin tuottajilla.  
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Hintasuositusten aikakausi jatkui vuoteen 1999 saakka, jolloin kilpailuvirasto hylkäsi 

MTK:n tekemän neuvottelumenettelyä koskevan poikkeuslupahakemuksen. MTK valitti 

kilpailuviraston päätöksestä kilpailuneuvostoon, joka kuitenkin pysytti kilpailuviraston 

ratkaisun ja lausui, ettei neuvottelujärjestelmien voitu todeta edistävän puumarkkinoiden 

tehokkuutta.
318

 Muutokset kilpailulainsäädännössä ja kilpailuviranomaisten interventiot 

johtivat näin metsänomistajien välisen yhteistyön kieltämiseen ja neuvottelujärjestelmästä 

luopumiseen. MTK:n asema raakapuumarkkinoilla muuttui radikaalisti, mikä merkitsi 

tuottajien keskitetyn neuvotteluvoiman lakkaamista.
319

 Tämän murroksen seurauksena 

raakapuumarkkinoiden voidaan sanoa siirtyneen bilateraalisesta monopolista oligopsoniin, 

jossa tuottajat kilpailevat keskenään eikä niillä ole neuvotteluvoimaa suhteessa ostajiin. 

Metsänhoitoyhdistykset voivat lain sallimissa rajoissa tehdä puukauppaa yksityisen 

metsänomistajan lukuun kirjallisin valtuuksin. Yhdistysten kautta tapahtuva 

metsänomistajien yhteistoiminta on rajoitettua eivätkä metsänhoitoyhdistykset saa tehdä 

puukauppaa ostamalla tai myymällä hakkuuoikeuksia tai puutavaraa omaan lukuunsa, ellei 

se ole tarpeellista yhdistyksen tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseksi.
320

 

Puukauppapalveluiden lisäksi metsänhoitoyhdistykset tarjoavat metsänomistajille 

korjuupalveluita. Palveluiden tarjonta vaihtelee suuresti metsänhoitoyhdistysten välillä. 

Pääsääntöisesti suuret metsänhoitoyhdistykset ovat keskittyneet enemmän puukauppaan ja 

pienemmät korjuupalveluiden tarjoamiseen.  

Metsänhoitoyhdistysten kautta tapahtuvan puukaupan lisääminen voisi tervehdyttää 

kilpailua Suomen raakapuumarkkinoilla. Metsänhoitoyhdistykset voivat valtakirjakaupan 

avulla niputtaa esimerkiksi kuitupuutavaraeriä yhteen ja myydä niitä kuitupuun ostajille. 

Tällainen käytäntö on ollut eteläisessä metsäreviirissä ja se on saattanut luoda jonkin 

verran tuottajien neuvotteluvoimaa suhteessa puun ostajiin, koska leimikosta hakattu puu 

on voitu kilpailuttaa puutavaralajikohtaisesti. Valtakunnan tasolla myös valtakirjakaupan 

pääsääntönä on kuitenkin ollut se, että puut ostaa vain yksi ostaja.
321

 Toisaalta 

metsänhoitoyhdistyksiä on Suomessa yli sata, mutta kuitupuun ostajia vain neljä. Näin 

ollen metsänhoitoyhdistysten kautta tapahtuvan puukaupan lisääminen tuskin voisi luoda 

riittävää neuvotteluvoimaa ostajavoiman vastapainoksi. 
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4 OSTAJAVOIMAN VÄÄRINKÄYTTÖ 

4.1 Väärinkäytön käsite 
 

Yhteinen määräävä markkina-asema ei ole itsessään laiton, vaan kilpailuoikeudellisesti 

sanktioitua on sen väärinkäyttö.
322

 Olennaista on, että yhteisen määräävän markkina-

aseman väärinkäytön kieltoa on mahdollista soveltaa kilpailijoiden väliseen strategiseen 

kilpailua rajoittavaan käyttäytymiseen, kun yritysten välistä kommunikaatioita ei ole 

havaittavissa.
323

 Yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön voidaan puuttua 

SEUT 102 artiklan nojalla. Väärinkäytön muodot jaetaan kilpailua rajoittavaan toimintaan 

ja asiakkaan kohtuuttomaan hyväksikäyttöön.
324

 Oikeuskäytännössä SEUT 102 artiklaa on 

sovellettu etenkin sellaisiin menettelytapoihin, joiden tarkoituksena on sulkea kilpailijoita 

markkinoilta. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt alennus- ja hinnoittelukäytännöt, kuten 

uskollisuusalennukset ja saalistushinnoittelu. Asiakkaan hyväksikäyttö voi puolestaan 

ilmetä kohtuuttomana hinnoitteluna, jonka yrityksen tai yritysten markkinavoima 

mahdollistaa. 

Tyypillinen väärinkäyttötapaus liittyy määräävässä markkina-asemassa olevan yhden 

myyjän toimintaan. Kollektiivisen ostajavoiman väärinkäyttöarviointi eroaa tästä 

tyyppitilanteesta kahdella tavalla. Kyse on ensinnäkin yhden yrityksen sijasta useamman 

elinkeinonharjoittajan määräävästä markkina-asemasta. Tämä seikka vaikuttaa 

väärinkäyttöä koskevaan arviointiin. Toiseksi kilpailuoikeudellinen ongelma sijoittuu 

tarjontapuolen sijasta markkinoiden kysyntäpuolelle eli tarkastelun kohteena on oligopolin 

sijasta oligopsoni.  

Yhteisen ostajavoiman väärinkäytöstä ei ole käytännössä juuri lainkaan EU:n tai Suomen 

oikeuskäytäntöä. Tämän vuoksi oikeuslähteenä on turvauduttava toisaalta myyjäpuolen 

yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja toisaalta yhden ostajan määräävän 

markkina-aseman väärinkäyttöä koskevien oikeustapausten analogiseen tulkintaan. 

Oikeuskirjallisuuden mukaan väärinkäyttöä on periaatetasolla tarkasteltava samalla tavalla 

siihen syyllistyneiden yritysten lukumäärästä riippumatta.
325

 Vastaavasti 
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väärinkäyttömuodot ovat luonteeltaan samat, oli kyse sitten ostaja- tai myyjäpuolen 

määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.
326

 

Oikeuskäytännön perusteella kaikkien kolluusion jäsenten ei välttämättä tarvitse olla 

osallisina tietyssä väärinkäyttötapauksessa. Merkityksellistä on, että arvioitava 

käyttäytyminen voidaan tunnistaa kollektiivisen aseman yhdeksi ilmentymäksi. Toisaalta 

oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei tämä voisi olla riittävä edellytys väärinkäytön 

toteamiselle. Lisäksi olisi edellytettävä, että myös muut jäsenet hyötyisivät väärinkäytöksi 

luettavasta toiminnasta. Tämä ehdon on nähty selkiyttävän rajanvetoa väärinkäytön ja 

markkinaolosuhteiden muutoksista johtuvien sallittujen reaktioiden välillä.
327

 Olennaista 

kuitenkin on, että yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on mahdollista joko 

kollektiivisesti tai yrityskohtaisesti. Vaatimuksena on, että toiminta kytkeytyy jaetun 

määräävän aseman tuomaan vahvaan markkina-asemaan.
328

  

Yrityskohtainen kollektiivisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on luultavasti 

harvinaista, koska tavoiteltujen markkinavaikutusten aikaansaaminen edellyttää usein 

kolluusion jäsenten yhteistoimintaa. Teoriassa tämä on silti mahdollista ja periaatetasolla 

oikeuskäytännössä omaksuttu tulkinta on merkittävä. Ratkaisu on johdonmukainen myös 

yhteisen määräävän markkina-aseman edellytysten suhteen, sillä kollektiivinen dominanssi 

oikeudellisena tosiseikkana ei edellytä yritysten välistä oikeudellista riippuvuutta. 

Merkityksellistä ei ole väärinkäytön kollektiivinen luonne, vaan sen aiheuttamat haitat 

kilpailulle.
329

 

Asiakkaiden kohtuuttoman hyväksikäytön arviointi on syytä perustaa kolluusion 

yhdenmukaiseen käyttäytymiseen markkinoilla. Hiljaisen kolluusion seurauksena hinnat 

poikkeavat kilpailullisesta tasosta ja tuotantomäärät supistuvat, mikä aiheuttaa 

hyvinvointitappioita. Tämä ei edellytä eksplisiittistä koordinointia, mutta sen lopputulos 

voi olla sama kuin nimenomaisen kartellin. Ratkaisevaa on, pidetäänkö tällaista hiljaisen 

kolluusion yhdenmukaista käyttäytymistä itsessään jo yhtenä kiellettynä väärinkäytön 

muotona. Asiallisesti kysymys on nimenomaista kolluusiota vastaavista 

kilpailuvaikutuksista ja eksplisiittinen koordinointi on SEUT 101 artiklan nojalla kielletty. 
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Ensi näkemältä erilainen suhtautuminen samanlaiseen lopputulokseen johtavaan 

käyttäytymiseen ei vaikuta kovinkaan perustellulta. 

Mikäli ainoastaan lopputulos ratkaisee, pitäisi myös hiljaisen kolluusion piirissä tapahtuva 

yhdenmukainen markkinakäyttäytyminen olla SEUT 102 artiklan nojalla kiellettyä 

asiakkaiden kohtuutonta hyväksikäyttöä. Käsitteellisesti saattaisi olla syytä puhua 

yhdenmukaistetusta käyttäytymisestä yhdenmukaisen toiminnan sijasta, jos hiljaisen 

kolluusion jäsenten taloudellinen signaloinnin tarkoituksena on yhteisen toimintamallin 

ylläpitäminen. Toisaalta hiljaisen kolluusion hintavaikutusten väärinkäyttöarviointi on 

mahdollista SEUT 102 artiklan mukaisena kohtuuttomien osto- tai myyntiehtojen suorana 

tai välillisenä määräämisenä. Tällöin yhteinen toimintamalli ei itsessään ole kielletty, vaan 

sen mahdollistama kohtuuton hinnoittelu. 

Toisaalta väärinkäytöksi voidaan lukea tietyt markkinoiden läpinäkyvyyttä lisäävät 

käytännöt. Näiden tarkoituksena on helpottaa kolluusion jäsenten välistä koordinointia ja 

lisätä näin kolluusion säilyvyyttä. Lisäksi ne nopeuttavat yhteisestä toimintamallista 

poikkeamisen havaitsemista, mikä lisää kurinpitomekanismin uskottavuutta. Tällaisina 

voidaan pitää muun muassa signalointia sekä tuottajiin kohdistuvia tiettyjä 

uskollisuusalennuksiin rinnastettavia bonus- ja sopimuskäytäntöjä. Muun muassa 

tulevaisuuden hintojen tai ostomäärien etukäteinen ilmoittaminen sekä informaation 

välittäminen toimivat signaloinnin keinoina. Kuten tapauksessa Dyestuffs ilmeni, yritysten 

kannattaa ilmoittaa tulevasta hinnoittelustaan riittävän aikaisin etukäteen, jotta 

kilpailijoiden aikomukset saadaan otettua huomioon ennen varsinaista 

hinnoittelupäätöstä.
330

  

Kilpailun kohtaamiseen liittyvien lausekkeiden (meeting competition -clauses) avulla 

pyritään vähentämään kannustimia salaisten alennusten tai hinnankorostusten 

antamiseen.
331

 Niissä on kysymys menettelystä, jossa yritys sitoutuu muuttamaan hintaa, 

mikäli kauppakumppani saa kaupanteon jälkeen kilpailijalta paremman hinnan. Näiden 

käytäntöjen tarkoituksena on markkinoiden läpinäkyvyyttä lisäämällä pienentää 

kannustimia välistä vetämiseen ja edesauttaa monitorointia. SEUT 102 artiklan nojalla 

voitaisiin puuttua sellaiseen toimintaan, jolla yritykset pyrkivät vaikuttamaan kilpailijoiden 
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käyttäytymiseen signaloimalla tulevaa markkinakäyttäytymistään.
332

 Toisaalta 

kirjallisuudessa on ehdotettu tällaisten menettelyjen kieltämistä sinänsä eli per se.
333

 

Pääsääntönä on, että yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön edellytykset ovat 

periaatetasolla samat kuin yhden yrityksen dominanssitapauksissa.
334

 Toisaalta yhden 

yrityksen määräävän aseman väärinkäyttöä koskevia oikeuskäytännössä omaksuttuja 

soveltamisohjeita ei tulisi soveltaa liian kaavamaisesti hiljaisen kolluusion aiheuttamiin 

kilpailuvaikutuksiin. Kilpailun rajoittumisen merkittävyys riippuu olennaisesti esimerkiksi 

väärinkäyttöön syyllistyvän yrityksen koosta. Kollektiivisen määräävän aseman 

väärinkäyttötapauksia on siten arvioitava tapauskohtaisesti.
335

 

Tapauksessa CICCE Euroopan yhteisöjen tuomioistuin teki muutamia huomautuksia 

liittyen kohtuuttoman alhaiseen hinnoitteluun ostajavoiman väärinkäytön yhtenä muotona. 

Tuomioistuin ei hylännyt komission kantaa siitä, että hintojen polkeminen 

panosmarkkinoilla kuuluu SEUT 102 artiklan soveltamisalaan. Toiseksi hintojen 

kohtuuttomuuden arvioinnin osalta tuomioistuin yhtyi komission näkemykseen siitä, että 

kustannusten ja panostuotteen taloudellisen arvon välinen suhde on merkitsevä.
336

 Lisäksi 

tuomioistuimen mukaan kohtuuttomien hintojen asettamista on mahdotonta arvioida jonkin 

yleisen mittapuun kautta, vaan se on tehtävä tapauskohtaisesti.
337

 Vähäisen 

oikeuskäytännön perusteella vaikuttaisi siltä, että ostajien kohtuutonta hinnoittelua on 

SEUT 102 artiklan nojalla arvioitava laadullisesti vastaavalla tavalla kuin 

myyjävoimankin.  

Oikeuskirjallisuudessa on otettu kantaa ostajavoiman väärinkäytön muihin muotoihin, 

joiden tarkoituksena on kilpailijoiden sulkeminen markkinoilta. Esimerkiksi 

saalistushinnoittelulla on mahdollista sulkea kilpailijoita markkinoilta niin ostajapuolella 

kuin myyjäpuolellakin. Ostajapuolella väärinkäyttö ilmenee siten, että yritys kasvattaa 

ostomääriään ja nostaa näin hintatasoa panosmarkkinoilla, jolloin muiden ostajien 

kustannukset nousevat (raising rivals costs). Kustannusten nousu on omiaan sulkemaan 

yrityksiä markkinoilta, jolloin saalistushinnoitteluun syyllistyneen yrityksen ostajavoima 
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kasvaa entisestään. Saalistushinnoittelu ostajapuolella on peilikuva perinteisestä 

myyjäpuolen saalistushinnoittelusta. Molemmissa tapauksissa voimakkaan yrityksen 

strategiana on kärsimällä lyhyen aikavälin tappiota saada aikaan suuremmat voitot 

tulevaisuudessa.
338

 

 

4.2 Koordinointi 
 

Jotta hiljainen kolluusio ja siten yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö olisi 

mahdollista, kuitupuun ostajien on kyettävä koordinoimaan markkinakäyttäytymisensä. 

Raakapuun ostokartellissa Stora Enso, UPM ja Metsäliitto ratkaisivat tämän ongelman 

vaihtamalla keskenään yrityskohtaisia tietoja hinnoista ja kustannuksista. Hiljaisessa 

kolluusiossa koordinointi tapahtuu sen sijaan implisiittisesti ilman kartellin kaltaisia 

kiellettyjä välipuheita. Yhteisymmärrys markkinakäyttäytymisestä on saatava aikaan 

muulla tavalla kuin sopimalla tai vaihtamalla luottamuksellisia tietoja.  

Hiljainen kolluusion aikaan saamiseksi kilpailijoiden on onnistuttava vaikuttamaan 

toistensa valitsemiin strategioihin siten, että tästä yhteisvaikutuksesta syntyy yhteinen 

toimintamalli. Toisaalta aikaisempi yhteistyö vähentää koordinoinnin tarvetta ja 

markkinakäyttäytyminen on voinut jo vakiintua tietylle, yhteisesti hyväksytylle tasolle. 

Tällöin ns. folk -teoreeman mukainen useamman vaihtoehtoisen tasapainon ongelman 

merkitys on pienempi.
339

 Jos yritykset tuntevat toisensa riittävän hyvin, kilpailijoiden 

markkinakäyttäytymisen ennakointi on mahdollista jopa ilman koordinointia. 

Metsäyhtiöt ovat rajoittaneet keskinäistä kilpailuaan puun hankinnassa yrityskauppojen ja 

kartellikiellon soveltamisalaan kuuluvan kielletyn yhteistyön avulla. Raakapuun 

ostokartelli on luonut kuitupuun ostajien toiminnalle viitekehyksen, joka helpottaa hiljaista 

kolluusiota. Pitkään jatkuneesta kartellista saatu kokemus vähentää koordinoinnin tarvetta. 

Yritykset tuntevat toistensa markkinakäyttäytymisen ja kustannusrakenteet jo ennestään. 

Toimialan pääomaintensiivisyyden vuoksi kartellin aikana vaihdettu tieto on relevanttia 

pitkään. Tämä informaatio edesauttaa kuitupuun hankintaan liittyvän yhteisen 

toimintastrategian luomista. Tapa, historia tai tapahtumat voivat tarjota kilpailijoille 

                                                           
338

 Blair – Lopatka 2008, s. 415 
339

 Phlips 1995, s. 99 



83 
 

tasapainopisteen (ns. focal point), johon koordinointi on mahdollista perustaa. Toisaalta 

myös vakiintunut tila (status quo) voi olla tällainen kohta.
340

   

Ostokartellin aikana koordinointi tapahtui hinta- ja kustannustietojen vaihdon lisäksi 

yritysten välisellä puunvaihdolla, jota kilpailuviraston mukaan käytiin yritysten välillä 

laajalti.
341

 Puunvaihdosta käytiin tapaamisia, joissa keskusteltiin myös hintahallinnasta. 

Tarkoituksena oli ilmoittaa hankinta-alueiden johdolle laaditut puunvaihtosopimukset ja 

sitouttaa johto näihin sopimuksiin.
342

 Kilpailuvirasto ei pitänyt puunvaihtoa kartellikiellon 

vastaisena toimintana. Sen mukaan puunvaihtosopimusten tarkoituksena oli oikaista 

ostomäärien puutavaralajijakauma vastaamaan paremmin tuotantolaitosten raaka-

ainetarpeita. Tällöin eri puutavaralajien kohdalla tarpeen ylittävät määrät myydään ja 

vastaavasti puunhankinnassa vajaaksi jääneet raaka-aineet ostetaan toisilta 

metsäyhtiöiltä.
343

 

Puunvaihto vähentää merkittävästi metsäyhtiöiden logistiikkakustannuksia, mikä on 

kustannustehokkuuden kannalta perusteltua. Puun kuljetuksessa on luonnollisen monopolin 

piirteitä, koska päällekkäisyyksien välttämisestä seuraavat kustannushyödyt ovat niin 

merkittävät.
344

 Näiden tehokkuushyötyjen lisäksi puunvaihto on tehokas koordinointikeino, 

jonka avulla metsäyhtiöt kykenevät koordinoimaan markkinakäyttäytymistään ja pitämään 

yllä yhteistä toimintamallia puun hankinnassa. Puunvaihdon puitteissa yritykset saavat 

tietoa kilpailijan viimeaikaisista ostomääristä vaihdettavan puutavarajakauman perusteella. 

Se muodostaa kanavan, jonka puitteissa kilpailijoiden tietoon tuleva yksityinen informaatio 

on ajankohtaista. Kilpailijoiden asettamia hintoja ja määriä koskevan tietojenvaihdon on 

yleisesti katsottu helpottavan kolluusiota. Toisaalta puunvaihtoon liittyvät kontaktit 

saattavat johtaa tulevaisuuden markkinakäyttäytymistä koskevien tietojen 

ilmoittamiseen.
345
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 Motta 2004, s. 152-153 
341

 Kilpailuviraston esitys raakapuun ostokartelliasiassa 2006, 36 kohta 
342

 Ibid., 164 ja 237-239 kohdat 
343

 Ibid., 36 kohta 
344

 Tämä luo myös kannustimen markkinoiden alueelliseen jakamiseen. Puun kuljetusta voidaan verrata 
rautatieverkostoon, jota pidetään klassisena esimerkkinä luonnollisesta monopolista. Luonnollisen 
monopolin kustannushyötyjen siirtäminen monopoliyritykseltä yhteiskunnalle edellyttää markkinoiden 
sääntelyä. 
345

 Tulevaisuuden hintojen tai määrien etukäteinen ilmoittaminen helpottaa hiljaista kolluusiota, ks. Motta 
2004, s. 151-156 
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Puunvaihdon lisäksi julkisella puumarkkinainformaatiolla on keskeinen merkitys. 

Toimialakohtaisen informaation aggregoinnilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia 

kilpailuvaikutuksia. Jos yritykset toimivat kilpailullisesti, tämä lisää markkinoiden 

tehokkuutta ja siten yhteiskunnan hyvinvointia. Toisaalta informaation kokoaminen ja 

julkaiseminen helpottaa yritysten välistä kolluusiota. Tähän tarkoitukseen soveltuvat hyvin 

toimialayhdistykset, jollainen Metsäteollisuus ry on. Välitetty informaatio voi olla joko 

toimiala- tai yrityskohtaista. Tiedon luonteeseen perustuva erottelu on olennainen, mutta 

sen merkitys vähenee markkinoiden keskittyneisyyden lisääntyessä. Duopsonissa 

kilpailijan esittämät tiedot on suoraan pääteltävissä yrityksen omasta ja toimialakohtaisesta 

informaatiosta. Mitä enemmän ostajia on, sitä vaikeammaksi tämä päättely muodostuu.
346

  

Merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla voi olla vain kaksi tai jopa yksi kuitupuun 

ostaja. Tähän nähden on ongelmallista, että Metsäteollisuus ry:n kokoama 

puumarkkinainformaatio on alueellisesti täsmällistä ja eroteltavissa metsäkeskustasolla. 

Seurauksena on, että kuitupuun ostajien käsitykset puumarkkinatilanteesta ja kilpailijoiden 

saamasta informaatiosta ovat ainakin olennaisilta osilta yhtenäiset. Tämä poistaa tarpeen 

estimoida kilpailijoiden puumarkkinatilannetta koskevia arvioita ja mahdollistaa yhteisen 

toimintalinjan ylläpidon myös stokastisissa markkinaolosuhteissa. Ostajat kykenevät 

helpommin erottamaan sen, johtuuko hintojen vaihtelu tarjontatekijöiden muutoksista vai 

yhteisestä toimintamallista poikkeamisesta.
347

 Tietojenvaihtoa toimialayhdistyksen kautta 

on kirjallisuudessa pidetty ensi näkemältä osoituksena siitä, että yritykset pyrkivät 

kollusiiviseen tasapainoon.
348

 

 

4.3 Kolluusion ekonometrinen testaus 

4.3.1 Aineisto 

 

Tämän jakson tarkoituksena on selvittää ekonometrisin menetelmin, onko raakapuun 

ostokartellin ilmitulolla ollut tilastollista vaikutusta kuitupuumarkkinoiden 

hintakehitykseen. Aineistona käytetään eri kuitupuutavaralajien kuukausittaisia 

hintasuhteita ja tuontiosuuksia, jotka on laskettu Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo -
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 Clarke 1983, s. 383-384 
347

 Coccorese 2008, s. 58. Ks. myös Posner 1976 ja Spence 1978, s. 490-505  
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portaalissa julkaiseman puukauppainformaation avulla. Puun tuontihinnalla tarkoitetaan 

hintaa Suomen rajalla ja siihen sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen 

rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Hintasuhteiden käyttö perustuu siihen, että 

kotimaiset hinnat normeerataan tuontihinnoilla yleisen talouskehityksen vaikutusten 

eliminoimiseksi. Oletuksena on, että tuontihinnat ovat eksogeenisia. Tarkasteluajanjakso 

on vuoden 2002 tammikuusta vuoden 2012 lokakuuhun. Estimointijakso on valittu 

informaation saatavuuden perusteella. Kuukausittain noteerattua ja 

kuitupuutavaralajikohtaista tuontidataa on alettu keräämään vuoden 2002 alusta, joten 

tammikuu 2002 muodostuu tarkasteluajanjakson alkupisteeksi. Toisaalta tutkimusta 

tehtäessä viimeisimmät tuontitiedot olivat vuoden 2012 lokakuulta, joka tämän vuoksi 

muodostaa aikasarjan päätepisteen.  

Tarkasteluajanjaksolla mäntykuitupuun hintasuhde (kotimainen hinta jaettuna 

tuontihinnalla) on laskenut 30 prosenttiin ja vakiintunut tälle tasolle (kuva 14). 

Kuusikuitupuun hintasuhde on laskenut 80 prosentista 40 prosenttiin (kuva 15). 

Koivukuitupuun hintasuhde on säilynyt vakaimpana ja laskenut 40 prosentista 30 

prosenttiin (kuva 16). Minkään kuitupuutavaralajin tuontiosuudessa ei ole selkeää trendiä, 

mutta ne vaihtelevat paljon. Selvästi eniten on tuotu koivukuitupuuta, jonka tuontiosuudet 

ovat olleet kotimaisia osuuksia suuremmat. Katkoviiva on sijoitettu ajankohtaan, jolloin 

UPM ilmoitti raakapuun ostokartellista kilpailuvirastolle (1.5.2004). 

Kaikkien kuitupuutavaralajien kohdalla tuontihinnat ovat olleet kotimaisia hintoja 

korkeammat. Hintasuhteet ovat laskeneet erityisesti vuosina 2007–2008, mikä saattaa 

johtua Venäjän puutullien korotuksista. Tuonti on ollut strategista, jos sillä on pyritty 

korvaamaan kotimaista kuitupuuta. Näin vaikuttaisi olevan ainakin havukuitupuiden 

kohdalla. Sen sijaan koivukuitupuun tuontia on mahdollista selittää sillä, ettei kotimaista 

tarjontaa ole ollut tarpeeksi. Kuitupuun ostajien on tietenkin mahdollista vaikuttaa 

tarjontaan nostamalla kotimaisen kuitupuun hintaa oikean tasapainohinnan tasolle. 

Luultavasti hintasyrjinnän kannattavuuden vuoksi näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.
349
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Kuva 14 Kuukausittain noteeratut mäntykuitupuun hintasuhteet ja tuontiosuudet aikavälillä 

tammikuu 2002 – lokakuu 2012, lähde: Metsäntutkimuslaitos 

 

 

Kuva 15 Kuukausittain noteeratut kuusikuitupuun hintasuhteet ja tuontiosuudet aikavälillä 

tammikuu 2002 – lokakuu 2012, lähde: Metsäntutkimuslaitos 
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Kuva 16 Kuukausittain noteeratut koivukuitupuun hintasuhteet ja tuontiosuudet aikavälillä 

tammikuu 2002 – lokakuu 2012, lähde: Metsäntutkimuslaitos 

Metsäteollisuuden hintadiskriminaatiota on tutkittu muissa Pohjoismaissa, muttei 

Suomessa. Niissä kotimaiset puumarkkinat on oletettu epätäydellisiksi ja 

metsäteollisuuden harjoittavan hintasyrjintää kotimaisten ja tuontimarkkinoiden välillä. 

Bergmanin ja Löfgren testasivat hintadiskriminaatiota kuvaavaa mallia ekonometrisesti 

1990-luvun alussa ja malli toimi varsin hyvin.
350

  Tutkimustulosten perusteella 

ruotsalainen metsäteollisuus on ostajavoimansa avulla pyrkinyt polkemaan kotimaan puun 

hintaa ja saamatta jäänyt puu on hankittu tuontimarkkinoilta, jotka ovat olleet 

varamarkkinoiden roolissa.
351

 Vastaavat johtopäätökset tuntuisivat luontevilta myös 

Suomen kuitupuumarkkinoiden kohdalla etenkin, kun tuonnin merkitys on Suomessa ollut 

suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.
352

 

Toppinen testasi väitöskirjassaan oligopsonivoimaa Suomen raakapuumarkkinoilla vuosina 

1965-1994. Tutkimuksen perusteella kuitupuumarkkinoiden kilpailullinen 

markkinahypoteesi voitiin hylätä, jos 1970 -luvun hintavaihtelut otettiin huomioon dummy 

-muuttujien avulla. Muussa tapauksessa markkinoiden kilpailullisuuden hypoteesi jäi 
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 Bergman – Löfgren 1991 
351

 Toppinen – Toivonen – Tilli 2000, s. 60. Välkky – Viitanen – Ollonqvist 2011, s. 58 
352

 Mutanen - Hänninen - Toppinen 2010, s. 130 
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voimaan. Myös hakemarkkinoiden epätäydellisestä kilpailusta saatiin viitteitä.
353

 1990-

luvun jälkeen kuitupuumarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä rakennemuutoksia, kuten 

luopuminen hintaneuvottelujärjestelmästä ja raakapuun ostokartelli. Jatkotutkimus olisikin 

tarpeen.  

 

4.3.2 Menetelmä   

 

Kartellin vaikutusta eri kuitupuutavaralajien hintakehitykseen tarkastellaan käyttäen usean 

muuttujan lineaarista regressiomenetelmää.
354

 Kullekin kuitupuulajille estimoidaan 

erikseen oma malli.
355

 Aikasarjoille spesifioitavassa hintayhtälössä selitettävänä 

muuttujana on logaritminen hintasuhde. Oletuksena on, ettei kuitupuun ostajilla ole 

markkinavoimaa tuontimarkkinoilla vaan sellu- ja paperiteollisuus ottaa kuitupuun 

tuontihinnat annettuina. Näin ollen tuontihinnat ovat eksogeenisia. Tuontihinnoilla 

normeerataan luonteeltaan endogeeniset kotimaiset hinnat, jolloin muutokset yleisessä 

talous- ja toimintaympäristössä saadaan paremmin huomioitua. Hintasuhdetta selitetään 

logaritmisilla viivästetyillä hintasuhteilla ja tuontiosuuksilla sekä trendimuuttujalla. Lisäksi 

hintasuhdetta selitetään kartellin indikaattorimuuttujalla (ns. dummy -muuttuja), jonka 

tilastollinen merkitsevyys on tarkastelun kohteena. Estimoitava hintayhtälö on muotoa 

(19):  

 

                                                

          

(19) 

Tässä    on selitettävän hintasuhteen luonnollinen logaritmi, jota selitetään viivästettyjen 

hintasuhteiden luonnollisilla logaritmeilla      ja     , dummy -muuttujalla        , 

tuontiosuuksien luonnollisilla logaritmeilla   ,      ja      sekä trendimuuttujalla       . 

Mallin spesifioiminen logaritmimuunnoksina parantanee hieman mallin ominaisuuksia. 

Regressiokertoimet ovat muotoa   , missä        . Kartellin aikana kartelli -dummy 

        saa arvon 1 ja kartellin ilmitulosta (toukokuu 2004) alkaen arvon nolla. 

Nollahypoteesina on, että kartellidummyn regressiokerroin on nolla eli   :      . 
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 Toppinen 1998. Ks. myös Bergman – Brännlund 1995 sekä Murray 1995. 
354

 Menetelmästä, ks. esim. Stock – Watson 2007, s. 186-210 ja Hamilton 1994, s. 200-228 
355

 Malli voitaisiin estimoida myös yhteisesti käyttämällä vektorimenetelmää.  
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Tällöin vaihtoehtoishypoteesille    pätee     . Merkitsevyyden arviointi perustuu 

kaksisuuntaiseen t-testiin. 

 

4.3.3 Tulokset 

 

Hintayhtälö estimoitiin jokaisen kuitupuutavaralajin kohdalla erikseen (ks. taulukot 3,4 ja 

5).
356

 Tulosten perusteella kartellin ilmitulolla ei ole ollut tilastollista merkitystä 

yhdenkään kuitupuutavaralajin hintasuhteeseen. Siten nollahypoteesi   :       jää 

voimaan. Mallien spesifiointi ei juuri vaikuttanut kartellimuuttujan merkitsevyyteen. 

Autokorrelaatiomenetelminä käytettiin Breusch-Godfrey -testiä ja Durbin-Watson -testiä. 

Testien perusteella malleissa ei havaittu olevan merkittävää autokorrelaatiota.
357

 

Virhetermit eivät korreloineet tuontiosuuksien kanssa, joten oletus tuontiosuuksien 

eksogeenisuudesta on voimassa. Lisäksi Breuch-Pagan -testin perusteella mallin 

virhetermien voidaan olettaa olevan homoskedastisia eli varianssiltaan vakioisia.
358

  

 

Taulukko 3 Mäntykuitupuun hintayhtälön estimointitulokset tammikuu 2002–lokakuu 2012 

t-arvot ovat sulkeissa regressiokertoimien alla (selitysasteen, lm -testin, autokorrelaation, 
heteroskedastisuuden ja F-tunnusluvun alla sulkeissa p-arvo) 

 
Regressiokertoimet Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4     

Vakiotermi    -0.174 ** 
(-3.123) 

-0.226 *** 
(-4.709) 

-0.157 *** 
(-3.729) 

-0.010 *** 
(-2.679) 

        0.743 *** 
(8.224) 

0.743 *** 
(13.024) 

0.789 *** 
(14.091) 

0.909 *** 
(26.192) 

        0.045 
(0.495) 

- - - 

              0.017 
(0.839) 

0.011 
(0.536) 

0.026 
(1.304) 

0.036. 
(1.838) 

                      0.009 
(0.691) 

- - - 

                   -0.043 ** 
(-3.157) 

-0.029 ** 
(-2.769) 

-  -  

                   0.021 
(1.653) 

- - - 

            -0.001 * 
(-2.465) 

-0.001 *** 
(-3.725) 

-0.001** 
(-2.695)  

- 
 

                                                           
356

 Hintayhtälöt estimoitiin käyttämällä r-ohjelmistoa. R-ohjelmiston käytöstä ekonometriseen 
tutkimukseen, ks. Racine – Hyndman 2002, s. 175-189  
357

 Durbin – Watson 1950, s. 409-428. Breusch-Godfrey -testiä käytettiin, koska malleissa on viivästetty 
endogeeninen muuttuja mukana, ks. Breusch 1979, s. 334-355  ja Godfrey 1978, s. 1293-1302 
358

 Breusch – Pagan 1979, s. 1287–1294 
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    0.932 0.930 0.926 0.922 
BG -testi  0.162 

(0.922) 
0.021 

(0.886) 
1.188 

(0.276) 
3.068 

(0.080) 
DW -testi 

 
 1.988 

(0.754) 
2.003 

(0.770) 
2.130 

(0.598) 
2.274 

(0.164) 
BP -testi 

 
 14.152 

(0.049) 
9.026 

(0.060) 
9.159 

(0.027) 
6.156 

(0.046) 
F-tunnusluku  236.5 

(< 2.2e-16) 
 

409.8 
(< 2.2e-16) 

 

516.1 
(< 2.2e-16) 

 

733.8 
(< 2.2e-16) 

 
`***´ = tilastollinen merkitsevyys 0.1 % riskillä 

`**´ = tilastollinen merkitsevyys 1 % riskillä 

`*´ = tilastollinen merkitsevyys 5 % riskillä 

`.´ = tilastollinen merkitsevyys 10 % riskillä 
 

 

 

Taulukko 4 Kuusikuitupuun hintayhtälön estimointitulokset tammikuu 2002–lokakuu 2012 

 
Regressiokertoimet Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4     

Vakiotermi    -0.030 
(-1.292) 

-0.020 
(-0.968) 

-0.038 * 
(-2.112) 

-0.029  
(-1.617) 

        0.759 *** 
(8.422) 

0.883 *** 
(19.206) 

0.873 *** 
(19.076) 

0.967 *** 
(41.960) 

        0.130 
(1.410) 

- - - 

              -0.002 
(-0.093) 

0.007 
(0.428) 

-0.001 
(-0.094) 

0.009 
(0.620) 

                      -0.014 
(-1.218) 

- - - 

                   -0.008 
(-0.598) 

- -  -  

                   0.025 * 
(2.189) 

0.016 
(1.560) 

- - 

            -0.0007. 
(-1.875) 

-0.0007. 
 (-1.869) 

-0.0008 * 
(-2.366)  

- 
 

      

    0.965 0.964 0.963 0.961 
BG -testi 

 
 0.016 

(0.992) 
2.639 

(0.104) 
2.382 

(0.123) 
4.159 

(0.041) 
DW -testi 

 
 2.001 

(0.790) 
2.242 

(0.258) 
2.229 

(0.286) 
2.346 

(0.078) 
BP -testi 

 
 7.668 

(0.363) 
6.976 

(0.137) 
5.226 

(0.156) 
3.919 

(0.141) 
F-tunnusluku  479 

(< 2.2e-16) 
817.2 

(< 2.2e-16) 
1076 

(< 2.2e-16) 
 

1555 
(< 2.2e-16) 
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Taulukko 5 Koivukuitupuun hintayhtälön estimointitulokset tammikuu 2002–lokakuu 2012 

 
Regressiokertoimet Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4     

Vakiotermi    -0.085  
(-2.037) 

-0.070. 
(-1.850) 

-0.074 * 
(-2.026) 

-0.086 * 
(-2.389) 

        0.796 *** 
(9.087) 

0.807 *** 
(9.322) 

0.914 *** 
(26.812) 

0.919 *** 
(26.920) 

        0.108 
(1.233) 

0.120 
(1.384) 

- - 

              -0.002 
(-0.101) 

0.006 
(0.435) 

0.008 
(0.549) 

0.009 
(0.657) 

                      -0.012 
(-0.485) 

-0.006 
(-0.265) 

- - 

                   -0.023 
(-0.851) 

-0.019 
(-0.715) 

- -  

                   0.035 
(1.397) 

0.041. 
(1.710) 

0.032 
(1.530) 

- 

            -0.0002 
(-0.858) 

- - -  

      

    0.898 0.897 0.895 0.893 
BG -testi 

 
 6.900 

(0.032) 
6.985 

(0.030) 
3.677 

(0.055) 
3.884 

(0.048) 
DW -testi 

 
 2.054 

(1.000) 
2.064 

(0.870) 
2.284 

(0.152) 
2.299 

(0.098) 
BP -testi 

 
 1.870 

(0.967) 
1.960 

(0.923) 
2.098 

(0.552) 
1.685 

(0.431) 
F-tunnusluku  150.5 

(< 2.2e-16) 
157.8 

(< 2.2e-16) 
351.5 

(< 2.2e-16) 
520.5 

(< 2.2e-16) 
 

 

Tutkimustulosten perusteella mäntykuitupuun hintakehityksessä on havaittavissa 

hintasuhdetta laskeva trendi. Trendi saattaa johtua Venäjän puutullien korotuksista vuosina 

2004, 2007 ja 2008 sekä myöhempinä vuosina kaavailtujen puutullien korotusten 

markkinavaikutuksista.
359

 Tuontiosuuksien vaikutus hintasuhteeseen on vaihdellut 

kuitupuutavaralajista ja viipeen suuruudesta riippuen. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, 

että mäntykuitupuun tuonti on laskenut hintasuhdetta, koska 
   

     
  . Tämä tulos on 

johdonmukainen aikaisempien empiiristen tutkimustulosten kanssa, joiden perusteella 

mäntykuitupuun tuonti on ollut korvaavaa.
360

 Tuonnin negatiivinen vaikutus 

hintasuhteeseen viittaa strategiseen tuontiin, jonka tarkoituksena on kotimaisten hintojen 

alentaminen. Laajempi asiaa koskeva ekonometrinen jatkotutkimus olisi kuitenkin tarpeen.  

  
                                                           
359

 Venäjän puutullien vaikutuksista tarkemmin, ks. Jutila - Karvinen - Leinonen – Välkky 2010, s. 7-10 
360
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Ostajavoiman vaikutukset kuluttajien hyvinvointiin 
 

Taloustieteessä toimialan tehokkuutta arvioidaan yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin 

näkökulmasta. Tavoitteena on maksimoida kokonaisylijäämää eikä se sisällä kannanottoa 

kuluttajien ja tuottajien väliseen tulonjakoon.
361

 Sen sijaan kilpailupolitiikan tavoitteena on 

toimivan kilpailun turvaamisen lisäksi parantaa erityisesti kuluttajien hyvinvointia. Tämän 

vuoksi kilpailupolitiikassa on katsottu, että kuluttajien lisääntynyt hyvinvointi voi 

kompensoida ostajavoiman aiheuttamia yhteiskunnallisia haittoja. EU:n komission mukaan 

ostajavoimalla voi olla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia kuluttajiin. Vaikutukset ovat 

komission mukaan positiivisia, jos ostajavoiman seurauksena ostohinnat ovat edullisemmat 

ja nämä edut siirretään kuluttajille.
362

  

Ostajavoiman kuluttajavaikutuksia tarkasteltaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

siihen, onko ostajavoima luonteeltaan ostajien neuvotteluvoimaa vai monopsonivoimaa. 

Rajanveto kytkeytyy siihen, onko panosmarkkinoiden tarjontapuolella markkinavoimaa vai 

ei. Jos tuottajilla on markkinavoimaa, hintataso on luultavasti kilpailullisen tason 

yläpuolella. Tässä tapauksessa ostajavoima voi tasapainottavana neuvotteluvoimana viedä 

hintoja lähemmäksi kilpailutasapainoa. Tällöin edullisemmat panoshinnat eivät johda 

tuotannon rajoittumiseen vaan lisäävät toimialan tuotantomääriä. Seurauksena yrityksen 

marginaalikustannukset laskevat, jolloin ostajavoiman edut voivat siirtyä 

lopputuotemarkkinoille ja siten kuluttajille. 

Ostajavoiman kuluttajavaikutukset ovat kuitenkin todennäköisesti negatiiviset kun kyse on 

monopsoni- tai oligopsonivoimasta. Jos tuottajilla ei ole markkinavoimaa, ostajavoima vie 

toimialaa kauemmas kilpailullisesta tasapainosta: kyse on hintojen polkemisesta. 

Monopsoni- ja oligopsonivoima johtavat toimialan tuotantomäärien supistumiseen, koska 

hintojen polkeminen alle kilpailullisen tason edellyttää tuotannon rajoittamista. Kannustin 

tähän tulee siitä, että se alentaa yrityksen keskimääräisiä kustannuksia. Tuotannon 

rajoittuminen aiheuttaa kuitenkin allokatiivisen tehokkuustappion ja nostaa yrityksen 

marginaalikustannuksia. Tässä tapauksessa kuluttajavaikutukset ovat joko negatiiviset tai 

neutraalit lopputuotemarkkinoiden kilpailullisuudesta riippuen. Ellei kilpailu 
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lopputuotemarkkinoilla ole täydellistä, rajakustannusten nousu siirtyy myös 

kuluttajahintoihin. Tämän vaikutuksen intensiivisyys riippuu siitä, kuinka paljon 

yrityksellä on markkinavoimaa lopputuotemarkkinoilla.
363

  

Myös EU:n komissio on tunnustanut ostajavoiman kuluttajahaitat. Sen mukaan 

ostajavoima voi aiheuttaa haittaa kuluttajille, jos ostohintoja alennetaan vähentämällä 

hankintoja tavarantoimittajilta. Komission mukaan näin on etenkin silloin, jos 

panosmarkkinoilla toimivat tuottajat ovat pienikokoisia.
364

  

Kuluttajavaikutusten lisäksi on syytä kiinnittää huomiota ostajavoiman muihin 

hyvinvointivaikutuksiin. Monopsonivoima aiheuttaa samankaltaisen allokatiivisen 

tehokkuustappion kuin monopolivoimakin. Toisin sanoen yhteiskunnan rajalliset resurssit 

eivät kohdennu tehokkaasti. Kilpailullista tasoa matalammat hinnat panosmarkkinoilla ovat 

lisäksi omiaan johtamaan dynaamisiin tehokkuustappioihin, jotka syntyvät tuottajien 

liiketoiminnan kannattamattomuudesta. Hintojen polkeminen heikentää tuottajien kykyä 

investoida uuteen kapasiteettiin ja teknologiaan, mikä pidemmällä tähtäimellä supistaa 

toimialan tarjontaa. Nämä pidemmän aikavälin haitat vaikuttavat negatiivisesti myös 

kuluttajien hyvinvointiin.
365

  

Kilpailuoikeuden ja -politiikan ensisijaisena tavoitteena on toimivan kilpailu turvaaminen. 

Kilpailun on oltava toimivaa kokonaisuudessaan ja sen on täytettävä tehtävänsä 

markkinatalouden ohjausmekanismina.
366

 Monopsoni- ja oligopsonivoimaan puuttuminen 

on toimivan kilpailun kannalta tärkeää, koska pidemmän aikavälin tehokkuustappiot 

vaikuttavat kaikkien markkinaosapuolten hyvinvointiin. Kuluttajien lyhyen aikavälin 

hyvinvointivaikutusten painottaminen yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kustannuksella 

uhkaa rajoittaa politiikan vain yhteen markkinanäkökulmaan. Osittaisoptimoinnin sijasta 

ostajavoimaan tulisi suhtautua samalla vakavuudella kuin myyjien markkinavoimaan, sillä 

markkinavoima on luonteeltaan symmetristä ja sen kysyntä- ja tarjontapuolen vaikutukset 

analogiset.
367
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5.2 Kuitupuun ostajien yhteinen määräävä asema 
 

Markkinarakenne Suomen kuitupuumarkkinoilla on omiaan johtamaan kuitupuun ostajien 

väliseen kolluusioon, mistä osoituksena on vuosina 1997-2004 toiminut ostokartelli. 

Toisaalta oligopsonin reaktioyhteyden takia vaihdettu puumäärä ja hintataso saattavat 

poiketa täydellisen kilpailun oletuksesta, vaikkei kolluusiota olisikaan. Tämä johtuu 

toimialan pääomaintensiivisyydestä ja on rakenteellinen seuraus, jonka vuoksi 

yhteiskunnan resurssit eivät välttämättä kohdennu täysin tehokkaasti kilpailullisessakaan 

tasapainossa. Suuri yrityskoko saattaa kuitenkin olla perusteltu muun muassa skaalaetujen 

ja dynaamisen tehokkuuden vuoksi. Varsinainen kilpailuoikeudellinen ongelma syntyy 

siitä, että kuitupuun ostajilla on merkittävä intressi vaikuttaa kilpailijoiden valitsemiin 

strategioihin jaettujen monopsonivoittojen aikaansaamiseksi. Lopputulos saattaa olla 

yhteiskunnan kannalta yhtä haitallinen kuin kartelli.  

Hiljainen kolluusio jäänee oikeuskäytännön perusteella kuitenkin kartellikiellon 

soveltamisalan ulkopuolelle, mikä uhkaa aiheuttaa oikeudellisen katvealueen. 

Oikeuskäytännön ja komission keskusteluasiakirjan perusteella vallitseva tulkinta on, että 

hiljainen kolluusio kuuluu väärinkäyttövalvonnan piiriin yhteisen määräävän markkina-

aseman käsitteen kautta. Aseman toteaminen edellyttää niin sanottujen Airtours -

edellytysten täyttymistä. Tuontimarkkinoiden roolin, ostokartellin ja rakenteellisen 

tarkastelun perusteella kuitupuun ostajilla on riittävät kannustimet hiljaiseen kolluusioon. 

Kannustinten lisäksi yhteisen määräävän markkina-aseman toteaminen edellyttää, että 

hiljainen kolluusio voi säilyä. Oikeuskäytännön perusteella hiljaisen kolluusion säilyvyyttä 

on arvioitava yhteensovittamisen mekanismin perusteella. Yhtiöillä on oltava suuremmat 

kannustimet yhteisen toimintamallin noudattamiseen kuin siitä poikkeamiseen. Tämä 

edellyttää uskottavaa rangaistusuhkaa ja mahdollisuutta monitorointiin. 

Kuitupuun ostajien välinen rangaistusuhka näyttäisi olevan uskottava ja merkittävä, sillä 

kurinpito on mahdollista tuonnin ja kotimaisten ostojen välistä suhdetta muuttamalla. Se ei 

edellytä tuotantokapasiteetin muuttamista edes välillisesti. Kotimaisten ostojen lisääminen 

nostaa kuitupuun hintaa relevanteilla maantieteellisillä markkinoilla. Koska yhtiöiden 

tehtaiden sijoittuminen ja siten pääasialliset puunhankinta-alueet eroavat toisistaan, 

kuripito on mahdollista kohdistaa valtakunnan sisällä. Puun hintaan kannattaa vaikuttaa 

juuri välistä vetäjän pääasiallisella hankinta-alueella. Keskittynyt ostajarakenne ja aluejako 
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helpottavat rangaistuksen täytäntöönpanoa ja vähentävät tarvetta yritysten väliseen 

koordinointiin. 

Kurinpidon toteuttaminen edellyttää, että välistä vetäminen havaitaan riittävän nopeasti. 

Valvonnan toimivuuteen vaikuttaa markkinoiden läpinäkyvyys. Julkinen 

puumarkkinainformaatio on viikko- ja puutavaralajikohtaista, joten puun hinnanvaihtelut 

tulevat yritysten tietoon nopeasti. Kilpailuongelmia saattaa aiheuttaa Metsäteollisuus ry:n 

asema tiedonkeruussa, mistä osoituksena on raakapuun ostokartelliin liittynyt 

tietojenvaihto. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, ettei toimialakohtainen tieto tule 

metsäyhtiöiden käyttöön ennen sen julkaisemista Metinfo -portaalissa. Ostajien 

reaktioyhteys osaltaan mahdollistaa kilpailijoiden ostomäärien ja -hintojen päättelyn 

kysyntätekijöistä. Toisaalta monitorointi voidaan kohdistaa myös yritysten tuontiosuuksiin, 

joiden muutokset saattavat kertoa yhteisestä toimintamallista poikkeamisesta. Näin voi 

esimerkiksi olla, jos kilpailijan toiminta ei ole johdonmukaista markkinaolosuhteiden 

muutokset huomioon ottaen.  

Kuitupuumarkkinoilla toimii vain neljä ostajaa ja markkinoille pääsyn esteet ovat korkeat. 

Varsinainen ja potentiaalinen ulkoinen kilpailu on vähäistä, sillä kuitupuun hinnat ovat 

ainakin toistaiseksi olleet energiapuun hintatasoa korkeammat. Energiapuun hinta 

muodostaa hintapohjan kuitupuun hintojen polkemiselle. Heikon ulkoisen kilpailun lisäksi 

tuottajien neuvotteluvoiman lakkaaminen edesauttaa ostajien markkinavoiman käyttöä. 

Lukuisilla metsätaloustuottajilla ei ole mahdollisuutta asettaa rajoitteita ostajavoiman 

käytölle ilman keskitettyä yhteistoimintaa, joka olisi omiaan johtamaan kartellikiellon 

vastaiseen toimintaan. Näin on siitä huolimatta, että bilateraalinen monopoli edistäisi 

yhteiskunnan kokonaishyvinvointia paremmin kuin ostajien kolluusiolle altis oligopsoni. 

Toimiala-analyysin perusteella on todennäköistä, että kuitupuun ostajilla on Suomessa 

yhteinen määräävä markkina-asema. Kirjallisuudessa onkin todettu, että kolluusion riski 

kuitupuun hankinnassa on huomattava.
368

 Yhteinen määräävä markkina-asema ei 

kuitenkaan ole itsessään kielletty, vaan SEUT 102 artiklan nojalla sanktioitua on aseman 

väärinkäyttö. Määräävä asema luo edellytykset ostajavoiman väärinkäytölle, joka 

edellyttää joko hiljaista tai nimenomaista koordinointia. Ostokartellissa oli kysymys 

nimenomaisesta eli eksplisiittisestä koordinoinnista, joka kuuluu kartellikiellon 

soveltamisalaan. Kilpailulainsäädännössä kielletään kilpailijoiden väliset kilpailun 
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rajoittamiseksi tehdyt sopimukset tai muut välipuheet varsin yksiselitteisellä tavalla, mikä 

lisää kannustimia hiljaiseen yhteistyöhön. Hiljaisen koordinoinnin etuna ovat pienempi 

kiinnijäämisriski ja näyttötaakkaan liittyvät hankaluudet. Toisaalta se edellyttää otollisia 

markkinaolosuhteita, joiden puitteissa hiljainen koordinointi on mahdollista toteuttaa.  

 

5.3 Väärinkäyttöarviointi 
 

Kolluusion ekonometrisen testauksen tulokset tukevat käsitystä, ettei kartellin ilmitulo ole 

vaikuttanut kuitupuumarkkinoiden hintakehitykseen. Tästä voidaan tehdä kahdensuuntaisia 

johtopäätöksiä: joko raakapuun ostokartellilla ei ole ollut vaikutusta kuitupuun hintoihin tai 

ostajien kolluusio on säilynyt kuitupuumarkkinoilla. Näistä vaihtoehdoista kartellin 

merkityksettömyys ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta tulkinnalta. Talousteorian perusteella 

ostajien kartelli johtaa kilpailullista tasoa matalampaan hintatasoon panosmarkkinoilla. 

Toisaalta markkinaoikeuden mukaan metsäyhtiöiden tarkoituksena on ollut hintojen 

polkeminen.
369

 Kartellin pitkäikäisyys huomioon ottaen on epätodennäköistä, ettei 

yhteistyöllä olisi ollut talousteorian ja yhtiöiden tarkoituksen mukaista vaikutusta 

raakapuumarkkinoihin. Ilman kartellista saatavaa hyötyä sitä ei ole syytä jatkaa, koska se 

sisältää kiinnijäämisriskin ja sanktiouhan.  

Päinvastoin on perusteltu syy olettaa, että raakapuun ostokartellin seurauksena kotimaisen 

kuitupuun hinta on muodostunut kilpailullista tasapainohintaa matalammaksi. Näin ollen 

kolluusion ekonometrisen testauksen tulokset viittaavat siihen, että kolluusio on säilynyt 

kuitupuumarkkinoilla kilpailuviranomaisen interventiosta huolimatta. Asiaa koskeva 

laajempi ekonometrinen jatkotutkimus olisi kuitenkin tarpeen. Myös puun tuonti tukee 

kolluusion jatkumista, sillä vallitsevilla hintasuhteilla hintasyrjintä kotimaisten ja 

tuontimarkkinoiden välillä edellyttänee kolluusiota. Yksittäisellä kuitupuun ostajalla on 

kannustimet kasvattaa kotimaisen kuitupuun osuuksia, koska kotimainen puu on 

tuontipuuta halvempaa. Kotimaisen kysynnän lisääminen nostaa kuitenkin kotimaisen 

kuitupuun hintaa. Tämän välttäminen edellyttänee kuitupuun ostajilta yhteistä 

toimintamallia. Näin ollen tuonnin strateginen rooli viittaa siihen, että kuitupuun ostajien 

välillä vallitsee kolluusio. 
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Kolluusion luonne on saattanut muuttua eksplisiittisestä implisiittiseksi. Yhteisen 

toimintamallin ylläpitäminen ei välttämättä edellytä kartellikiellon soveltamisalaan 

kuuluvia menettelytapoja vaan samaan lopputulokseen voidaan päästä ilman 

hintaneuvotteluita tai muita välipuheita. Kuitupuumarkkinoiden olosuhteet ovat tähän 

otolliset. Raakapuun ostokartellin myötä yritykset ovat saaneet jatkuvaa ja kattavaa tietoa 

kilpailijoiden tehtaiden ja puunhankinnan kustannusrakenteista. Kartellin ilmitulo ei ole 

poistanut tämän informaation merkitystä, vaan tiedon relevanttius luultavasti heikkenee 

ajan myötä. Tästä syystä kolluusion tosiasiallinen lopettaminen olisi saattanut vaatia 

enemmän kuin pelkän kieltopäätöksen. Yritysten välinen vaihtopuukauppa on sellainen 

taloudellinen yhteys, joka puitteissa metsäyhtiöt saavat tietoa kilpailijoiden 

markkinakäyttäytymisestä. Puunvaihdon ohella viikoittain noteerattu 

puumarkkinainformaatio helpottaa hiljaista kolluusiota, koska markkinat ovat niin 

keskittyneet ja alueellisesti eriytyneet.  

Hiljaisen kolluusioon voidaan puuttua SEUT 102 artiklan yhteisen määräävän markkina-

aseman väärinkäyttönä. Kohtuuttomaan hinnoitteluun puuttuminen on kuitenkin 

poikkeuksellista ja oikeudellisesti problemaattista, vaikka kartellihinnoittelu saattaisikin 

olla rinnastettavissa SEUT 102 artiklassa tarkoitettuun asiakkaiden hyväksikäyttöön. 

Hinnoittelun sijasta SEUT 102 artiklan nojalla voitaisiin puuttua hiljaista kolluusiota 

helpottaviin ja ylläpitäviin käytäntöihin. Yleisesti tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

sellaisiin mekanismeihin, jotka ovat omiaan lisäämään yritysten mahdollisuuksia 

kilpailijoiden valvontaan.
370

 Lisäksi tulisi selvittää miten metsäyhtiöiden bonus- ja 

sopimuskäytännöt tosiasiallisesti vaikuttavat metsätaloustuottajien sopimusvaihtoehtoihin 

ja mahdollisuuksiin vaihtaa puun ostajaa. Jos niiden tarkoituksena on asiakkaiden 

sitominen, menettelytapa voitaisiin ehkä rinnastaa SEUT 102 artiklan kieltämiin 

uskollisuusalennuksiin.
371

 

Puunvaihto on käytäntö, joka lisää markkinoiden ja kilpailijoiden käyttäytymisen 

läpinäkyvyyttä vain puun ostajien kesken. Läpinäkyvyyttä lisääviin käytäntöihin olisi syytä 

puuttua SEUT 102 artiklan perusteella, koska ne helpottavat hiljaista kolluusiota. 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty tämänkaltaisten läpinäkyvyyttä lisäävien menettelyiden 

kieltämistä ilman vaikutusarviointia eli per se.
372

 Puunvaihdon kieltämisen ongelmana on, 
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että siitä saatavat tehokkuushyödyt menetetään. Relevantti kysymys toisaalta on, ketkä 

nämä hyödyt menettävät: koko yhteiskunta vai puun ostajat. Puunkuljetuksessa on 

luonnollisen monopolin piirteitä, koska päällekkäisen logistiikan poistamisesta saatavat 

kustannushyödyt ovat niin merkittävät. Talousteorian perusteella luonnollisen monopolin 

tehokkuusetujen siirtäminen yhteiskunnalle edellyttää markkinoiden sääntelyä.  

Puun kuljetuksen skaalaetujen ja ilmeisen kolluusioriskin perusteella voidaan 

kyseenalaistaa vapaan kilpailun toimivuus Suomen kuitupuumarkkinoilla. 

Kilpailuongelmat ovat rakenteellisia ja niiden lopullinen ratkaiseminen saattaa edellyttää 

markkinoiden osittaista sääntelyä. Kilpailuviranomaisen tulee puuttua SEUT 102 artiklan 

vastaisiin menettelytapoihin, mutta markkinoiden sääntely ei kuulu sen toimivaltaan. 

Esimerkiksi puun logistiikan sääntelyä voitaisiin harkita. Päällekkäisyyksien poistamisesta 

saatavat edut saataisiin siirrettyä puun ostajien lisäksi yhteiskunnalle laajemmin, ilman 

puunvaihdon negatiivisia kilpailuvaikutuksia.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 


