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kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kilpailulain (948/2011) 37 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 662/2012 ja

1169/2013, seuraavasti:

37 §

Menettely tarkastusta toimitettaessa

Elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymän on tarkastusta varten
päästettävä Kilpailu- ja kuluttajaviraston,
aluehallintoviraston tai Euroopan komission
virkamies taikka näiden valtuuttamat henkilöt
hallinnassaan oleviin liike- ja varastotiloihin,
maa-alueille ja kulkuneuvoihin. Tarkastusta
toimittavalla virkamiehellä on oikeus tutkia
elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoitta-
jien yhteenliittymän liikekirjeenvaihto, kir-
janpito, tietojenkäsittelyn tallenteet, muut
asiakirjat ja data, joilla voi olla merkitystä
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvonnassa, ja ottaa niistä
jäljennöksiä.

Tarkastusta toimittavalla virkamiehellä on
oikeus saada kaikki tarkastuksen toimittami-
seksi tarvittavat tiedot myös yritykseltä, joka
käsittelee 1 momentissa tarkoitettua viestin-
tää tai tietoja tarkastuksen kohteena olevan

elinkeinonharjoittajan pyynnöstä tai muutoin
tälle tarjotun palvelun osana. Mikäli tiedon
antaminen tarkastusta toimittavalle virkamie-
helle aiheuttaa kustannuksia yritykselle, joka
käsittelee tietoja tarkastuksen kohteena ole-
van elinkeinonharjoittajan pyynnöstä tai
muutoin tälle tarjotun palvelun osana, tarkas-
tuksen kohteena oleva elinkeinonharjoittaja
tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä vas-
taa aiheutuvista kustannuksista, elleivät osa-
puolet sovi toisin.

Tarkastusta toimittava virkamies voi pyy-
tää kaikilta elinkeinonharjoittajan tai elinkei-
nonharjoittajien yhteenliittymän edustajilta
taikka henkilöstön jäseniltä tarkastuksen koh-
teeseen ja tarkoitukseen liittyviä selvityksiä
tosiseikoista ja asiakirjoista ja tallentaa saa-
mansa vastaukset. Tarkastusta toimittavalla
virkamiehellä on myös oikeus sinetöidä tiloja
tai kirjanpitoa, asiakirjoja ja dataa siksi ajaksi
ja siltä osin kuin on tarpeen tarkastuksen
toimittamiseksi.

Toimittaessaan tarkastusta muissa kuin
35 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa Euroopan ko-
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mission, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja
aluehallintoviraston virkamiehellä on 1 mo-
mentissa säädetyt toimivaltuudet, mutta ei
3 momentissa säädettyjä toimivaltuuksia.

Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua
säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun
1 §:ssä.

Euroopan komissio, Kilpailu- ja kuluttaja-
virasto ja aluehallintovirastot voivat tarkas-
tuksessa käyttää apunaan muita valtuuttami-
aan henkilöitä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2015.
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