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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on terveen ja
toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen
vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.

Tätä lakia sovellettaessa on erityisesti otet-
tava huomioon markkinoiden toimintaedelly-
tysten ja elinkeinon harjoittamisen vapauden
suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja ku-
luttajat hyötyvät kilpailusta.

2 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta sopimuksiin eikä
järjestelyihin, jotka koskevat työmarkkinoita.

Tämän lain 5 §:ää ei sovelleta sellaisiin
maataloustuottajien, tuottajien yhteenliitty-
mien, toimialakohtaisten yhteenliittymien ja
tällaisten yhteenliittymien muodostamien yh-
teenliittymien järjestelyihin, jotka koskevat

maataloustuotteiden tuotantoa tai myyntiä
taikka yhteisten varastointi-, käsittely- tai ja-
lostuslaitosten käyttöä, jos järjestely täyttää
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 42 artiklan mukaisesti vahvistetut si-
sällölliset edellytykset, joiden perusteella
mainitun sopimuksen 101 ja 102 artiklan kil-
pailusäännöt eivät tule sovellettaviksi.

3 §

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen kilpailusääntöjen soveltaminen

Kun kilpailunrajoitus on omiaan vaikutta-
maan Euroopan unionin jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan, sovelletaan myös Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101
ja 102 artiklan säännöksiä.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) elinkeinonharjoittajalla luonnollista
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henkilöä sekä yhtä tai useampaa yksityistä tai
julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa talou-
dellista toimintaa;

2) määräävällä markkina-asemalla yh-
dellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla
taikka elinkeinonharjoittajien yhteenliitty-
mällä olevaa koko maan tai tietyn alueen
kattavaa yksinoikeutta tai muuta sellaista
määräävää asemaa tietyillä hyödykemarkki-
noilla, joka merkittävästi ohjaa hyödykkeen
hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaa-
valla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuh-
teisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

2 luku

Kielletyt kilpailunrajoitukset

5 §

Elinkeinonharjoittajien väliset kielletyt
kilpailunrajoitukset

Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset so-
pimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliitty-
mien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien
yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tar-
koituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai
vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kil-
pailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääris-
tyy, ovat kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopi-
mukset, päätökset ja menettelytavat:

1) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan
osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppa-
ehtoja;

2) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa,
markkinoita, teknistä kehitystä taikka inves-
tointeja;

3) joilla jaetaan markkinoita tai hankinta-
lähteitä;

4) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden
samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan eri-
laisia ehtoja siten, että kauppakumppanit ase-
tetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai

5) joiden mukaan sopimuksen syntymisen
edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli
hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luon-
teen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole
yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

6 §

Poikkeus kiellosta

Edellä 5 §:ssä säädetty kielto ei kuitenkaan
koske sellaista elinkeinonharjoittajien välistä
sopimusta, elinkeinonharjoittajien yhteenliit-
tymän päätöstä tai elinkeinonharjoittajien yh-
denmukaistettua menettelytapaa tai sellaista
sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettu-
jen menettelytapojen ryhmää, joka:

1) osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden
jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista
kehitystä;

2) jättää kuluttajille kohtuullisen osuuden
näin saatavasta hyödystä;

3) ei aseta asianomaisille elinkeinonhar-
joittajille rajoituksia, jotka eivät ole välttä-
mättömiä mainittujen tavoitteiden saavutta-
miseksi; ja

4) ei anna näille elinkeinonharjoittajille
mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä
osalta kysymyksessä olevia hyödykkeitä.

7 §

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Yhden tai useamman elinkeinonharjoitta-
jan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on
kiellettyä. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti:

1) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen
taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen
suora tai välillinen määrääminen;

2) tuotannon, markkinoiden tai teknisen
kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahin-
goksi;

3) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kaup-
pakumppanien samankaltaisiin suorituksiin
kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailu-
asetelmaan asettavalla tavalla; tai

4) sen asettaminen sopimuksen syntymisen
edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy
lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi
tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopi-
muksen kohteeseen.
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3 luku

Kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevat
toimenpiteet, seuraamukset ja

vahingonkorvaus

Kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevat
toimenpiteet

8 §

Kielto panna kilpailunrajoitus täytäntöön

Sopimukseen, sääntömääräykseen, päätök-
seen tai muuhun oikeustoimeen tai järjeste-
lyyn sisältyvää ehtoa, joka on 5 tai 7 §:n
taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 101 tai 102 artiklan taikka mark-
kinaoikeuden tai Kilpailuviraston antaman
määräyksen, kiellon tai velvoitteen taikka
Kilpailuviraston antaman väliaikaisen kiellon
tai velvoitteen vastainen, ei saa soveltaa eikä
panna täytäntöön, jollei markkinaoikeus toi-
sin määrää.

9 §

Määräys lopettaa kilpailunrajoitus ja
velvollisuus toimittaa hyödyke

Jos kilpailunrajoitus on kielletty 5 tai 7 §:ssä
taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 101 tai 102 artiklassa, Kilpailu-
virasto voi:

1) määrätä elinkeinonharjoittajan tai elin-
keinonharjoittajien yhteenliittymän lopetta-
maan 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102
artiklassa kielletyn menettelyn; ja

2) velvoittaa elinkeinonharjoittajan toimit-
tamaan hyödykkeen toiselle elinkeinonhar-
joittajalle vastaavanlaisilla ehdoilla kuin ne,
joilla hän tarjoaa sitä muille vastaavassa ase-
massa oleville elinkeinonharjoittajille.

10 §

Sitoumukset

Kilpailuvirasto voi päätöksellään määrätä
epäiltyyn kilpailunrajoitukseen osallistunei-

den elinkeinonharjoittajien ja elinkeinonhar-
joittajien yhteenliittymien esittämät sitou-
mukset näitä elinkeinonharjoittajia velvoitta-
viksi, jos sitoumuksilla voidaan poistaa toi-
minnan kilpailua rajoittava luonne. Kilpailu-
virasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväk-
seen, jos jokin päätöksen perusteena oleva
tosiseikka on muuttunut olennaisesti, jos
asianosaiset elinkeinonharjoittajat rikkovat
sitoumuksiaan tai jos päätös on perustunut
osapuolten toimittamiin puutteellisiin, vir-
heellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin.

11 §

Ryhmäpoikkeusedun peruuttaminen

Kilpailuvirasto voi EY:n perustamissopi-
muksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kil-
pailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti peruuttaa sopi-
mukselta, elinkeinonharjoittajien yhteenliitty-
män päätökseltä tai yhdenmukaistetulta me-
nettelytavalta komission ryhmäpoikkeusase-
tuksen mukaisen edun Suomen alueella, jos
sopimuksella, elinkeinonharjoittajien yhteen-
liittymän päätöksellä tai yhdenmukaistetulla
menettelytavalla on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3
kohdan kanssa ristiriidassa olevia vaikutuksia
Suomen alueella tai sellaisella osalla Suomen
aluetta, joka täyttää kaikki erillisten maantie-
teellisten markkinoiden tunnuspiirteet.

Seuraamukset

12 §

Kilpailunrajoituksesta määrättävä
seuraamusmaksu

Elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonhar-
joittajien yhteenliittymälle, joka rikkoo 5 tai
7 §:n taikka Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklan sään-
nöksiä, määrätään seuraamusmaksu, jollei
menettelyä ole pidettävä vähäisenä tai seuraa-
musmaksun määräämistä kilpailun turvaami-
sen kannalta muutoin perusteettomana.

Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös
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sellaiselle elinkeinonharjoittajalle tai elinkei-
nonharjoittajien yhteenliittymälle, jolle rikko-
mukseen osallistunut elinkeinotoiminta on
siirtynyt yrityskaupan tai muun yritysjärjeste-
lyn seurauksena.

Seuraamusmaksun määrää Kilpailuviras-
ton esityksestä markkinaoikeus. Maksu mää-
rätään maksettavaksi valtiolle.

13 §

Kilpailunrajoituksesta määrättävän
seuraamusmaksun suuruus

Seuraamusmaksun suuruus perustuu koko-
naisarviointiin, ja sitä määrättäessä on otet-
tava huomioon rikkomuksen laatu ja laajuus,
moitittavuuden aste sekä rikkomuksen kesto-
aika. Seuraamusmaksu saa olla enintään 10
prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osal-
listuvan elinkeinonharjoittajan tai näiden yh-
teenliittymän liikevaihdosta siltä vuodelta,
jona elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonhar-
joittajien yhteenliittymä viimeksi osallistui
rikkomukseen.

14 §

Seuraamusmaksusta vapautuminen
kartellitapauksissa

Elinkeinonharjoittajalle ei määrätä seuraa-
musmaksua, kun kyse on sellaisesta 5 §:ssä
tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen 101 artiklassa tarkoitetusta kilpaili-
joiden välisestä salaisesta kilpailunrajoituk-
sesta, jolla vahvistetaan osto- tai myyntihin-
toja tai muita kauppaehtoja, rajoitetaan tuo-
tantoa tai myyntiä taikka jaetaan markkinoita,
asiakkaita tai hankintalähteitä, jos tällaiseen
kilpailunrajoitukseen osallinen elinkeinon-
harjoittaja:

1) toimittaa tietoja ja todisteita, joiden pe-
rusteella Kilpailuvirasto voi toimittaa 35 tai
36 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen; tai

2) toimittaa 35 tai 36 §:ssä tarkoitetun
tarkastuksen toimittamisen jälkeen tietoja ja
todisteita, joiden perusteella Kilpailuvirasto
voi todeta, että 5 §:ää tai Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa
on rikottu.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa seuraamusmaksusta vapautumisen
edellytyksenä on lisäksi, että elinkeinonhar-
joittaja on antanut 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
tiedot ja todisteet ennen kuin Kilpailuvirasto
on saanut tiedot muuta kautta.

Elinkeinonharjoittaja, joka on painostanut
toista elinkeinonharjoittajaa osallistumaan
kartelliin, ei voi saada vapautusta seuraamus-
maksusta.

15 §

Seuraamusmaksun alentaminen
kartellitapauksissa

Muulle kuin 14 §:n perusteella seuraamus-
maksusta vapautuksen saaneelle 14 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuun kilpailunrajoitukseen
osallistuneelle elinkeinonharjoittajalle mää-
rättävää seuraamusmaksua alennetaan, jos se
toimittaa Kilpailuvirastolle tietoja ja todis-
teita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunra-
joituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen
toteamiseksi ja ennen kuin Kilpailuvirasto on
saanut tiedot muuta kautta. Seuraamusmak-
sua alennetaan seuraavasti:

1) 30—50 prosenttia, jos elinkeinonhar-
joittaja toimittaa tiedot ensimmäisenä;

2) 20—30 prosenttia, jos elinkeinonhar-
joittaja toimittaa tiedot toisena;

3) enintään 20 prosenttia muissa kuin 1 ja
2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

Elinkeinonharjoittaja, joka on saanut
17 §:n 2 momentissa tarkoitetun ehdollisen
vapautuksen seuraamusmaksusta, ei voi
saada 1 momentissa tarkoitettua alennusta sa-
maa kilpailunrajoitusta koskevassa asiassa.

16 §

Edellytykset seuraamusmaksusta vapautumi-
selle ja seuraamusmaksun alentamiselle

kartellitapauksissa

Edellä 14 §:ssä tarkoitetun seuraamusmak-
susta vapautumisen tai 15 §:ssä tarkoitetun
seuraamusmaksun alentamisen edellytyksenä
on lisäksi, että elinkeinonharjoittaja:

1) lopettaa osallistumisensa kilpailunrajoi-
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tukseen välittömästi toimitettuaan Kilpailuvi-
rastolle 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun ha-
kemuksen;

2) toimii yhteistyössä Kilpailuviraston
kanssa koko kilpailunrajoituksen selvittämi-
sen ajan;

3) ei hävitä hakemuksen piiriin kuuluvia
todisteita ennen 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun hakemuksen toimittamista eikä hake-
muksen toimittamisen jälkeen; ja

4) pitää salassa 17 §:n 1 momentissa tar-
koitetun hakemuksen sisällön ja sen, että on
tehnyt hakemuksen tai että harkitsee hake-
muksen tekemistä.

Elinkeinonharjoittaja voi 1 momentin 1
kohdan estämättä Kilpailuviraston ohjauk-
sessa jatkaa osallistumista kilpailunrajoituk-
seen siinä laajuudessa kuin se on välttämä-
töntä 35 ja 36 §:ssä tarkoitettujen tarkastusten
onnistumisen turvaamiseksi.

Edellä 1 momentin 4 kohdasta poiketen
elinkeinonharjoittaja voi antaa hakemusta
koskevat tiedot Euroopan komissiolle tai toi-
sen maan kilpailuviranomaiselle, jos se on
tarpeen kilpailunrajoituksen selvittämiseksi.

17 §

Seuraamusmaksusta vapautumista ja
seuraamusmaksun alentamista koskeva

menettely kartellitapauksissa

Edellä 14 §:ssä tarkoitettua seuraamus-
maksusta vapautumista ja 15 §:ssä tarkoitet-
tua seuraamusmaksun alentamista haetaan
Kilpailuvirastolta. Kilpailuvirasto voi asettaa
määräajan, jonka kuluessa hakijan on toimi-
tettava Kilpailuvirastolle 14 §:ssä tarkoitetut
tiedot ja todisteet.

Kilpailuvirasto myöntää elinkeinonharjoit-
tajalle ehdollisen vapautuksen seuraamus-
maksusta, kun elinkeinonharjoittaja on toi-
mittanut Kilpailuvirastolle 14 §:ssä tarkoite-
tut tiedot ja todisteet. Kilpailuvirasto ei ota
kantaa muihin samaa asiaa koskeviin 14 §:ssä
tarkoitettuihin hakemuksiin, ennen kuin se on
ratkaissut, myönnetäänkö ensimmäisenä ha-
kemuksen toimittaneelle elinkeinonharjoitta-
jalle ehdollinen vapautus seuraamusmak-
susta. Jos elinkeinonharjoittaja on samassa 14
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa asi-

assa jättänyt tai jättämässä Euroopan komis-
siolle tai toisen Euroopan unionin jäsenval-
tion toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuk-
sen seuraamuksista vapautumiseksi, ehdolli-
nen vapautus voidaan myöntää lyhennetyn
hakemuksen perusteella.

Kilpailuvirasto antaa menettelyn lopuksi
kirjallisen päätöksen siitä, täyttääkö elinkei-
nonharjoittaja kaikki 14 tai 15 ja 16 §:n edel-
lytykset.

Kilpailuvirastolle 14 §:ssä tarkoitetun va-
pautuksen tai 15 §:ssä tarkoitetun alennuksen
saamiseksi toimitettuja tietoja ja todisteita
ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin
9 §:ssä tarkoitettua määräystä lopettaa kilpai-
lunrajoitus tai velvollisuutta toimittaa hyö-
dyke, 10 §:ssä tarkoitettua sitoumuspäätöstä,
11 §:ssä tarkoitettua ryhmäpoikkeuksen edun
peruuttamista tai 12 §:ssä tarkoitettua seuraa-
musmaksuesitystä koskevan asian käsittelyyn
Kilpailuvirastossa, markkinaoikeudessa tai
korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

18 §

Seuraamusmaksun alentaminen muissa kuin
kartellitapauksissa

Kun kyse on muusta kuin 14 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta kilpailunrajoituksesta, Kil-
pailuvirasto voi esittää, että elinkeinonhar-
joittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteen-
liittymälle määrätään pienempi seuraamus-
maksu kuin se muuten olisi, tai jättää seuraa-
musmaksuesityksen tekemättä, jos elinkei-
nonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien
yhteenliittymä on merkittävästi avustanut
Kilpailuvirastoa kilpailunrajoituksen selvittä-
misessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa markkinaoikeus voi määrätä pienem-
män seuraamusmaksun kuin se muuten olisi
tai jättää seuraamusmaksun määräämättä.

19 §

Seuraamusmaksun vanhentuminen

Seuraamusmaksua ei saa määrätä 5, 7, 25
tai 27 §:n taikka Euroopan unionin toimin
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102
artiklan säännösten rikkomisesta, ellei esi-
tystä markkinaoikeudelle ole tehty viiden
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkomi-
nen tapahtui, tai jatketun rikkomisen osalta
viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona
rikkominen päättyi. Kilpailuviraston toimen-
piteet kilpailunrajoituksen tutkimiseksi aloit-
tavat vanhentumisajan kulumisen alusta.

Seuraamusmaksua ei kuitenkaan saa mää-
rätä, jos esitystä markkinaoikeudelle ei ole
tehty kymmenen vuoden kuluessa siitä päi-
västä, jona rikkominen tapahtui, tai jatketun
rikkomisen osalta kymmenen vuoden kulu-
essa siitä päivästä, jona rikkominen päättyi.

Vahingonkorvaus

20 §

Vahingonkorvaus

Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymä, joka tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo 5 tai 7 §:ssä taikka
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 101 tai 102 artiklassa säädettyä kiel-
toa, on velvollinen korvaamaan kilpailunra-
joituksesta aiheutuneen vahingon.

Korvausvelvollisuuteen sovelletaan lisäksi,
mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa ja 6 luvussa sääde-
tään.

Oikeus korvaukseen vanhentuu, jollei kor-
vauskannetta ole pantu vireille kymmenen
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkomi-
nen tapahtui, tai jatketun rikkomisen osalta
kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä,
jona rikkominen päättyi. Jos korvausvaati-
mus perustuu kilpailunrajoitukseen, jonka
Kilpailuvirasto on päätöksellään todennut 1
momentissa tarkoitetun kiellon vastaiseksi tai
josta se on tehnyt markkinaoikeudelle esityk-
sen seuraamusmaksun määräämiseksi, oi-
keutta korvaukseen ei kuitenkaan katsota
vanhentuneeksi, ennen kuin on kulunut yksi
vuosi siitä, kun asiassa annettu ratkaisu sai
lainvoiman.

4 luku

Yrityskauppavalvonta

21 §

Yrityskaupan määritelmä

Yrityskaupalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä

tarkoitetun määräysvallan tai vastaavan tosi-
asiallisen määräysvallan hankkimista (mää-
räysvalta);

2) elinkeinonharjoittajan koko liiketoimin-
nan tai sen osan hankkimista;

3) sulautumista;
4) sellaisen yhteisyrityksen perustamista,

joka huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle
yritykselle kuuluvista tehtävistä.

Säännöksiä yrityskauppavalvonnasta ei so-
velleta 1 momentissa tarkoitettuun konsernin
sisäiseen järjestelyyn.

Yrityskaupan osapuolella tarkoitetaan
määräysvallan hankkijaa, 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun liiketoiminnan tai sen osan
hankkijaa, määräysvallan kohdetta, 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa
tai sen osaa, 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tettuun sulautumiseen osallistuvaa yhteisöä
tai säätiötä sekä 1 momentin 4 kohdassa tar-
koitetun yhteisyrityksen perustajaa.

22 §

Soveltamisala

Säännöksiä yrityskauppavalvonnasta so-
velletaan yrityskauppaan, jossa yrityskaupan
osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää
350 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kah-
den yrityskaupan osapuolen Suomesta kerty-
nyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20
miljoonaa euroa.

Mitä tässä laissa säädetään liikevaihdosta,
koskee:

1) niiden luottolaitosten, sijoituspalveluyri-
tysten ja muiden rahoituslaitosten, joihin so-
velletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 9 luvun säännöksiä, mainitun lain
mukaisesti laaditun tuloslaskelman mukaisten
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tuottoerien yhteenlaskettua määrää lukuun ot-
tamatta satunnaisia tuottoja;

2) vakuutus- ja eläkelaitosten kokonaisva-
kuutusmaksutuloa tai, kun kysymys on eläke-
säätiöistä, maksutuloa.

Säännöksiä yrityskauppavalvonnasta ei so-
velleta, jos yrityskauppa kuuluu yrityskeskit-
tymien valvonnasta annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan,
paitsi jos Euroopan komissio siirtää yritys-
keskittymän Kilpailuviraston käsiteltäväksi
mainitun asetuksen 4 artiklan 4 kohdan tai 9
artiklan nojalla.

23 §

Yrityskaupan ilmoittaminen

Edellä 22 §:ssä tarkoitettu yrityskauppa on
ilmoitettava Kilpailuvirastolle sopimuksen te-
kemisen, määräysvallan hankkimisen tai ar-
vopaperimarkkinalain (495/1989) 6 luvun 3
§:n mukaisen julkisen ostotarjouksen julkis-
tamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kau-
pan täytäntöönpanoa. Yrityskauppa voidaan
myös ilmoittaa Kilpailuvirastolle heti, kun
osapuolet voivat osoittaa riittävällä varmuu-
della aikomuksensa tehdä yrityskauppa.

Yrityskaupasta, johon sovelletaan työelä-
kevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997)
3 tai 10 luvun säännöksiä, eläkesäätiölain
(1774/1995) 11 luvun säännöksiä tai vakuu-
tuskassalain (1164/1992) 12 luvun säännök-
siä, on ilmoitettava Kilpailuvirastolle, kun
yrityskaupan osapuolet ovat saaneet tiedon
Finanssivalvonnan suostumuksesta tai siitä,
ettei Finanssivalvonta vastusta yrityskauppaa.
Ilmoitusta yrityskaupasta ei kuitenkaan tar-
vitse tehdä, jos Finanssivalvonta on jonkin
edellä tässä momentissa mainitun lain mukai-
sesti pyytänyt yrityskaupasta Kilpailuviraston
lausunnon ja Kilpailuvirasto on lausunnos-
saan katsonut, ettei estettä kaupan hyväksy-
miselle ole.

Ilmoitusvelvollisia ovat määräysvallan
hankkija, liiketoiminnan tai sen osan hank-
kija, sulautumiseen osallistuvat yhteisöt ja
säätiöt sekä yhteisyrityksen perustajat.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tusta ilmoitusvelvollisuudesta.

Kilpailuviraston tutkintavaltuuksista sen

käsitellessä yrityskauppavalvontaa koskevia
asioita säädetään 33, 35, 37, 38 ja 46 §:ssä.

24 §

Liikevaihdon laskeminen

Määräysvallan hankkijan, 21 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun liiketoiminnan
tai sen osan hankkijan, absorptiosulautumi-
sessa vastaanottavan yhteisön tai säätiön,
kombinaatiosulautumisessa sulautuvan yhtei-
sön tai säätiön ja yhteisyrityksen perustajan
liikevaihtoon luetaan:

1) sellaisen yhteisön ja säätiön liikevaihto,
joka käyttää siinä määräysvaltaa;

2) sellaisen yhteisön ja säätiön liikevaihto,
jossa se käyttää määräysvaltaa;

3) sellaisen yhteisön ja säätiön liikevaihto,
jossa 1 kohdassa tarkoitettu yhteisö tai säätiö
käyttää määräysvaltaa; sekä

4) sellaisen yhteisön ja säätiön liikevaihto,
jossa määräysvaltaa käyttää sama luonnolli-
nen henkilö kuin johdantokappaleessa maini-
tussa yhteisössä tai säätiössä.

Hankinnan kohteen liikevaihtona pidetään:
1) sen yhteisön tai säätiön liikevaihtoa,

josta hankitaan määräysvalta;
2) 21 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-

tuun liiketoimintaan tai sen osaan liittyvää
liikevaihtoa; tai

3) absorptiosulautumisessa sulautuvan yh-
teisön tai säätiön liikevaihtoa.

Hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan
myös sen yhteisön tai säätiön liikevaihto,
jossa 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu
yhteisö tai säätiö käyttää määräysvaltaa.

Jos liiketoimintaa hankitaan useammassa
erässä, hankinnan kohteen liikevaihtona pide-
tään yhteisön tai säätiön tai niihin 1 momen-
tin mukaisessa suhteessa olevan tahon han-
kintaa edeltävien kahden vuoden aikana sa-
malta yhteisöltä tai säätiöltä tai niihin 1 mo-
mentin mukaisessa suhteessa olevilta tahoilta
hankittuun liiketoimintaan liittyvää yhteen-
laskettua liikevaihtoa riippumatta siitä,
ovatko hankitut osat oikeushenkilöitä vai ei-
vät.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä liikevaihdon laskemi-
sesta.
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25 §

Yrityskaupan kieltäminen ja ehtojen
asettaminen

Markkinaoikeus voi Kilpailuviraston esi-
tyksestä kieltää tai määrätä purettavaksi yri-
tyskaupan tai asettaa yrityskaupan toteuttami-
selle ehtoja, jos yrityskauppa olennaisesti es-
tää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla
tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä
syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-
asema tai vahvistetaan sitä.

Markkinaoikeus voi Kilpailuviraston esi-
tyksestä kieltää 1 momentissa tarkoitetun li-
säksi myös sellaisen sähkömarkkinoilla ta-
pahtuvan yrityskaupan, jonka seurauksena
yrityskaupan osapuolten ja niihin 24 §:n 1—3
momentin mukaisessa suhteessa olevien jake-
luverkkotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai
laitosten yhteenlaskettu siirtoliiketoiminnan
osuus 400 voltin jännitteellä jakeluverkossa
siirretystä sähkön määrästä ylittää valtakun-
nallisesti 25 prosenttia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kilpailun es-
tyminen tai 2 momentissa tarkoitetun yritys-
kaupan haitalliset vaikutukset voidaan välttää
asettamalla yrityskaupan toteuttamiselle eh-
toja, Kilpailuviraston tulee esityksen tekemi-
sen sijasta neuvotella ja määrätä tällaiset eh-
dot noudatettaviksi. Kilpailuvirasto ei voi
määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskau-
pan ilmoittaja ei hyväksy.

26 §

Käsittelymääräajat

Kilpailuvirasto tutkii yrityskauppaa koske-
van ilmoituksen välittömästi. Ensi vaiheessa
Kilpailuvirasto ratkaisee, onko asiassa ryh-
dyttävä jatkoselvitykseen. Jos Kilpailuvirasto
ei anna päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymi-
sestä kuukauden kuluessa ilmoituksen vas-
taanottamisesta, yrityskaupan katsotaan tul-
leen hyväksytyksi. Määräaika ei ala kulua,
jos ilmoitus on olennaisesti puutteellinen.

Jollei Kilpailuvirasto aseta ehtoja eikä tee
esitystä yrityskaupan kieltämisestä kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun se päätti jatko-
selvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan kat-
sotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus

voi pidentää määräaikaa enintään kahdella
kuukaudella.

Jos yrityskaupan osapuolet tai niihin 24
§:n 1—3 momentin mukaisessa suhteessa
olevat tahot eivät toimita Kilpailuviraston 33
§:n perusteella pyytämiä tietoja asetetussa
määräajassa tai toimittavat tiedot olennaisesti
puutteellisina tai virheellisinä, jatketaan 1 ja
2 momentissa tarkoitettuja käsittelymääräai-
koja. Käsittelymääräaikaa jatketaan samalla
määrällä päiviä kuin mitä tietojen toimittami-
nen myöhästyy niiden toimittamiselle alun
perin asetetusta määräpäivästä. Kilpailuvi-
rasto antaa päätöksen käsittelymääräajan jat-
kamisesta.

27 §

Yrityskaupan täytäntöönpano

Osapuolet eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin
yrityskaupan toteuttamiseksi, ellei tässä laissa
toisin säädetä tai asian käsittelyssä toisin
määrätä, ennen kuin yrityskauppa on hyväk-
sytty ilman ehtoja tai ehdollisena taikka kau-
pan on katsottava tulleen muutoin hyväksy-
tyksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä arvo-
paperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tun julkisen ostotarjouksen toteuttamista eikä
mainitun lain 6 luvun 10 §:n 1 momentissa
tarkoitetun pakollisen ostotarjouksen tai osa-
keyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin mukaisen lunastusvelvollisuuden tai
-oikeuden käyttämistä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä luvan
myöntämistä sulautumisen täytäntöönpa-
noon. Sulautumisen täytäntöönpanoa ei kui-
tenkaan saa rekisteröidä, ennen kuin yritys-
kauppa on hyväksytty ilman ehtoja tai ehdol-
lisena taikka kaupan katsotaan tulleen muu-
toin hyväksytyksi.

Mitä 3 momentissa säädetään, sovelletaan
myös liikepankeista ja muista osakeyhtiö-
muotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1501/2001), osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa
laissa (1504/2001) sekä säästöpankkilaissa
(1502/2001) tarkoitettuun liiketoiminnan luo-
vutukseen.
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28 §

Seuraamusmaksun määrääminen
yrityskauppojen valvonnassa

Elinkeinonharjoittajalle, joka panee yritys-
kaupan täytäntöön 25 tai 27 §:n vastaisesti,
määrätään 12 §:ssä tarkoitettu seuraamus-
maksu, jollei menettelyä ole pidettävä vähäi-
senä tai seuraamusmaksun määräämistä kil-
pailun turvaamisen kannalta muutoin perus-
teettomana.

29 §

Yrityskauppa markkinaoikeudessa

Markkinaoikeuden tulee antaa päätöksensä
asiassa, jossa Kilpailuvirasto on esittänyt yri-
tyskaupan kieltämistä, kolmen kuukauden
kuluessa esityksen tekemisestä. Muutoin yri-
tyskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi.

Kielto panna yrityskauppa täytäntöön rau-
keaa, jollei markkinaoikeus kuukauden kulu-
essa esityksen tekemisestä toisin määrää.
Markkinaoikeus voi asettaa täytäntöönpa-
nolle ehtoja.

30 §

Yrityskauppaa koskevan päätöksen
muuttaminen

Kilpailuvirasto voi hakemuksesta poistaa
yrityskaupan toteuttamiselle asetetun ehdon
tai lieventää sitä markkinaolosuhteiden olen-
naisen muutoksen tai muun painavan syyn
johdosta.

Aikaisemman päätöksen estämättä markki-
naoikeus voi Kilpailuviraston esityksestä
kieltää yrityskaupan tai määrätä sen puretta-
vaksi taikka asettaa sen toteuttamiselle eh-
toja, jos kaupan osapuolet ovat antaneet vir-
heellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, joilla on
ollut olennainen vaikutus asian ratkaisuun, tai
jos kauppa on pantu täytäntöön 25 tai 27 §:n
vastaisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että
uutta käsittelyä koskeva Kilpailuviraston esi-
tys annetaan kaupan osapuolille tiedoksi vuo-
den kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman
tai kun yrityskauppa pantiin täytäntöön.

5 luku

Menettelyä koskevat säännökset

31 §

Asian käsittely Kilpailuvirastossa

Kilpailuvirasto selvittää kilpailunrajoituk-
sia ja niiden vaikutuksia. Kilpailuvirasto ryh-
tyy toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai
sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi,
jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elin-
keinonharjoittajien yhteenliittymän rajoitta-
van kilpailua 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101
tai 102 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja toi-
menpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen
ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markki-
noilla.

32 §

Asioiden tärkeysjärjestys ja tutkimatta
jättäminen

Kilpailuvirasto asettaa tehtävänsä tärkeys-
järjestykseen.

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos:
1) ei voida pitää todennäköisenä, että ky-

seessä on 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai
102 artiklassa tarkoitettu kielletty kilpailunra-
joitus;

2) kilpailua kyseisillä markkinoilla voi-
daan epäillystä kilpailunrajoituksesta huoli-
matta pitää kokonaisuudessaan toimivana; tai

3) asiaa koskeva toimenpidepyyntö on il-
meisen perusteeton.

Päätös tutkimatta jättämisestä on tehtävä
viipymättä.

33 §

Elinkeinonharjoittajan
tietojenantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittaja ja elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymä ovat velvollisia Kilpai-
luviraston kehotuksesta antamaan sille kaikki
kilpailunrajoituksen sisällön, tarkoituksen ja
vaikutuksen sekä kilpailuolosuhteiden selvit-
tämiseksi ja 4 luvussa tarkoitetun yrityskau-
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pan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja asia-
kirjat.

Elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymän on myös annettava Kil-
pailuviraston kehotuksesta tietoja ja asiakir-
joja sen selvittämiseksi, onko elinkeinonhar-
joittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteen-
liittymällä määräävä markkina-asema.

Vastaavat tiedot ja asiakirjat on annettava
aluehallintovirastolle sen selvittäessä kilpai-
lunrajoituksia tai kilpailuolosuhteita.

Tiedot on niin vaadittaessa annettava kir-
jallisina.

34 §

Kutsuminen kuultavaksi

Jos se on välttämätöntä tutkinnan kohtee-
seen liittyvien tietojen keräämistä varten, Kil-
pailuvirastolla on oikeus kutsua kuultavaksi
elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoitta-
jien yhteenliittymän edustaja taikka muu hen-
kilö, jonka voidaan perustellusta syystä
epäillä toimineen kilpailunrajoituksen toteut-
tamisessa. Kilpailuvirasto voi tallentaa saa-
mansa vastaukset. Kuulemisesta säädetään
hallintolaissa (434/2003).

35 §

Tarkastukset elinkeinonharjoittajan
liiketiloissa

Kilpailuviraston ja aluehallintoviraston
asianomaisella virkamiehellä on oikeus tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten
noudattamisen valvomiseksi sekä 4 luvussa
tarkoitettujen yrityskauppojen arvioimiseksi
toimittaa tarkastus elinkeinonharjoittajan hal-
linnassa olevissa liike- ja varastotiloissa,
maa-alueilla ja kulkuneuvoissa. Kilpailuvi-
rastolla on velvollisuus Euroopan komission
pyynnöstä toimittaa tarkastus siten kuin Eu-
roopan unionin säädöksissä säädetään.

Kilpailuvirasto avustaa komissiota tarkas-
tusten suorittamisessa siten kuin niistä sääde-
tään Euroopan unionin säädöksissä.

36 §

Tarkastukset muissa tiloissa

Kilpailuviraston ja aluehallintoviraston vir-

kamiehellä on oikeus tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten noudattamisen
valvomiseksi toimittaa tarkastus myös muissa
kuin 35 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa, jos voidaan
perustellusti epäillä, että niissä säilytetään kir-
janpitoa tai muita liiketoimintaan ja tarkastuk-
sen kohteeseen liittyviä asiakirjoja, joilla voi
olla merkitystä todistettaessa 5 tai 7 §:n taikka
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 101 tai 102 artiklan vakavaa rikko-
mista.

Euroopan komissio voi EY:n perustamis-
sopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 21 ar-
tiklan mukaisesti määrätä tarkastuksen tehtä-
väksi myös muissa kuin 35 §:ssä tarkoite-
tuissa tiloissa.

Kilpailuviraston on haettava 1 momentissa
tarkoitettuun tarkastukseen ja Euroopan ko-
mission 2 momentissa tarkoitettuun tarkas-
tukseen lupa markkinaoikeudelta etukäteen.
Markkinaoikeus voi kieltää tarkastuksen, jos
tarkastus olisi mielivaltainen tai liiallinen.
Tutkiessaan, onko tarkastus mielivaltainen tai
liiallinen, markkinaoikeus ottaa huomioon
erityisesti epäillyn kilpailunrajoituksen vaka-
vuuden, etsittyjen todisteiden tärkeyden,
asianomaisen elinkeinonharjoittajan osalli-
suuden sekä sen, onko kohtuullisen todennä-
köistä, että tarkastuksen kohdetta koskevia
kirjanpito- tai liikeasiakirjoja säilytetään ti-
loissa, joihin lupaa pyydetään.

37 §

Menettely tarkastusta toimitettaessa

Elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymän on tarkastusta varten
päästettävä Kilpailuviraston, aluehallintovi-
raston tai Euroopan komission virkamies
taikka näiden valtuuttamat henkilöt hallinnas-
saan oleviin liike- ja varastotiloihin, maa-
alueille ja kulkuneuvoihin. Tarkastusta toi-
mittavalla 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.
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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-
mission, Kilpailuviraston ja aluehallintoviras-
ton virkamiehellä on 1 momentissa säädetyt
toimivaltuudet mutta ei 2 momentissa säädet-
tyjä toimivaltuuksia.

Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua
säädetään poliisilain (493/1995) 40 §:ssä.

Euroopan komissio, Kilpailuvirasto ja
aluehallintovirastot voivat tarkastuksessa
käyttää apunaan muita valtuuttamiaan henki-
löitä.

38 §

Elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeus

Kilpailuvirasto ilmoittaa tutkinnan koh-
teena olevalle elinkeinonharjoittajalle, mikä
on sen asema tutkinnassa ja mistä teosta sitä
epäillään. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus
saada tiedot niin pian, kuin se on mahdollista
ilman, että siitä voi aiheutua haittaa kilpailun-
rajoituksen selvittämiselle.

Tutkinnan kohteena olevalla elinkeinon-
harjoittajalla on pyynnöstä suullisesti tai
muulla sopivalla tavalla oikeus saada tieto
tutkintaa koskevista asiakirjoista ja asian kä-
sittelyvaiheesta siltä osin kuin siitä ei voi
aiheutua haittaa asian selvittämiselle, jollei
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tusta laissa (621/1999) tai Euroopan unionin
säädöksissä toisin säädetä.

Kilpailuvirasto voi käyttää 33—36 §:n pe-
rusteella saatuja tietoja ainoastaan siihen tar-
koitukseen, jota varten ne on koottu, ellei
Kilpailuvirasto ole aloittanut uutta tutkintaa.
Elinkeinonharjoittajalla ei ole velvollisuutta
toimittaa Kilpailuvirastolle asiakirjoja, jotka
sisältävät ulkopuolisen oikeudellisen neuvon-
antajan ja asiakkaan välistä luottamukselli-

sena pidettävää kirjeenvaihtoa. Elinkeinon-
harjoittajan vastatessa Kilpailuviraston esittä-
miin kysymyksiin sitä ei voida velvoittaa
myöntämään, että se on toiminut 5 tai 7 §:n
taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 101 tai 102 artiklan vastaisesti.

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus tulla
kuulluksi, ennen kuin Kilpailuvirasto tekee
seuraamusmaksuesityksen tai 5 tai 7 §:n
taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 101 tai 102 artiklan vastaisen
menettelyn toteavan päätöksen. Kilpailuvi-
rasto ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle kirjal-
lisesti tutkinnassa esiin tulleisiin seikkoihin
liittyen sitä vastaan esittämänsä väitteet ja
niiden perustelut. Kilpailuvirasto asettaa koh-
tuullisen määräajan, jonka kuluessa elinkei-
nonharjoittaja voi esittää Kilpailuvirastolle
näkökantansa suullisesti tai kirjallisesti.

39 §

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen
Viestintävirastolle

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Kil-
pailuvirastolla on oikeus luovuttaa tässä
laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen yhtey-
dessä saamansa tai laatimansa mainitun lain
24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettävä asiakirja
Viestintävirastolle, jos se on Viestintäviras-
ton tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä.

40 §

Asiakirjan luovuttaminen toisen maan
kilpailuviranomaiselle

Kilpailuviraston hallussa olevan salassa
pidettävän asiakirjan luovuttamisesta ulko-

maiselle kilpailuviranomaiselle säädetään vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 30 §:ssä.

41 §

Aluehallintoviraston tehtävät

Aluehallintovirasto selvittää kilpailuolo-
suhteita ja kilpailunrajoituksia sekä Kilpailu-
viraston toimeksiannosta ryhtyy muihin toi-
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menpiteisiin kilpailun edistämiseksi toimialu-
eellaan.

42 §

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Kilpailunrajoitusta koskeva asia tulee vi-
reille markkinaoikeudessa 12 §:n 3 momen-
tissa, 25 §:n 1 momentissa, 26 §:n 2 momen-
tissa tai 30 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
esityksellä, 44 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
valituksella taikka 36 §:n 3 momentissa tai
45 §:n 2 momentissa tarkoitetulla hakemuk-
sella. Esitys, valitus ja hakemus on tehtävä
kirjallisesti.

Esityksen tai valituksen saavuttua markki-
naoikeuteen asia on ennen käsittelyä valmis-
teltava markkinaoikeuden ylituomarin tai
markkinaoikeustuomarin johdolla niin, että se
voidaan viipymättä ratkaista. Valmistelu ei
ole tarpeen, jos esitys jätetään tutkimatta tai
hylätään heti perusteettomana.

Asiaa valmisteltaessa on varattava sille
elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymälle, jota esitys koskee,
tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti vastata esi-
tykseen. Esityksen johdosta voidaan myös
kuulla elinkeinonharjoittajaa, johon kilpai-
lunrajoitus kohdistuu. Valmistelu voidaan
päättää, vaikka asianosainen ei ole antanut
pyydettyä vastausta esityksen johdosta.

Markkinaoikeus voi päättää 36 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä il-
man asianosaisen elinkeinonharjoittajan tai
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän kuu-
lemista.

43 §

Velvollisuus saapua markkinaoikeuden
istuntoon ja esittää asiakirjoja

Markkinaoikeus voi velvoittaa asianomai-
sen saapumaan istuntoon sekä esittämään lii-
kekirjeenvaihtonsa, kirjanpitonsa, pöytäkir-
jansa ja muut kilpailunrajoitusta selventävät
asiakirjat.

Asian käsittelystä ja selvittämisestä sääde-
tään muutoin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) ja markkinaoikeuslaissa
(1527/2001). Käsittelyn ja asiakirjojen julki-
suudesta säädetään erikseen.

6 luku

Erinäiset säännökset

44 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta markki-
naoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Kilpailuviraston 26 §:n 1
momentin taikka 45 §:n 1 momentin nojalla
antamaan päätökseen ja päätökseen toimittaa
35 §:ssä tarkoitettu tarkastus ei saa hakea
muutosta valittamalla. Kilpailuviraston
17 §:n 3 momentin tai 26 §:n 3 momentin
nojalla antamaan päätökseen ei saa erikseen
hakea muutosta valittamalla. Yrityskaupan il-
moittaja ei saa valittaa Kilpailuviraston
25 §:n nojalla antamasta päätöksestä, jolla
ilmoittajan esittämät ehdot on määrätty nou-
datettaviksi. Kilpailuviraston 9—11 §:n tai
33 §:n nojalla antamaa päätöstä on valituk-
sesta huolimatta noudatettava, jollei markki-
naoikeus toisin määrää.

Markkinaoikeuden tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Markkinaoikeuden 26 §:n 2 momentin no-
jalla antamaan päätökseen tai päätökseen,
joka koskee 45 §:n 2 momentissa tarkoitettua
määräajan pidentämistä taikka 36 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun tarkastusvaltuuden
myöntämistä, ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Markkinaoikeuden päätöstä on vali-
tuksesta huolimatta noudatettava, jollei kor-
kein hallinto-oikeus toisin määrää.

Edellä 37 §:n 4 momentin nojalla annet-
tuun virka-apupäätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

Seuraamusmaksu pannaan täytäntöön il-
man tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään.

45 §

Väliaikaismääräykset

Jos kilpailunrajoituksen soveltaminen tai
toimeenpaneminen on tarpeen estää välittö-
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mästi, Kilpailuvirasto voi antaa tätä tarkoitta-
van väliaikaisen kiellon. Kilpailuvirasto voi
myös väliaikaisesti velvoittaa elinkeinonhar-
joittajan toimittamaan hyödykkeitä toiselle
elinkeinonharjoittajalle vastaavanlaisilla eh-
doilla kuin se tarjoaa niitä muille elinkeinon-
harjoittajille.

Kilpailuviraston on tehtävä pääasiaa kos-
keva päätöksensä ja 12 §:n 3 momentin mu-
kainen esitys markkinaoikeudelle seuraamus-
maksun määräämisestä 60 päivän kuluessa
väliaikaismääräyksen antamisesta. Markkina-
oikeus voi Kilpailuviraston edellä tarkoitet-
tuna määräaikana tekemästä hakemuksesta
pidentää tätä aikaa. Jos Kilpailuvirasto ei tee
pääasiaa koskevaa päätöstä tai esitystä sääde-
tyssä määräajassa, kielto tai velvoite raukeaa.

Ennen kuin Kilpailuvirasto antaa väliaikai-
sen kiellon tai velvoitteen, sen on varattava
elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoit-
tajien yhteenliittymälle tilaisuus tulla kuul-
luksi, jollei asian kiireellisyydestä tai muusta
erityisestä syystä muuta johdu.

46 §

Uhkasakko

Kilpailuvirasto voi asettaa tämän lain no-
jalla asettamansa ehdon tai antamansa mää-
räyksen, kiellon tai velvoitteen noudattami-
sen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuo-
mitsee maksettavaksi markkinaoikeus.

Markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tar-
koitetun määräyksen, ehdon, kiellon tai vel-
voitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasa-
kon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi
markkinaoikeus.

Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemi-
sesta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Uhkasakkoa ei saa asettaa luonnolliselle
henkilölle tässä laissa säädetyn tietojenanto-
velvollisuuden tehosteeksi 34 §:ssä säädetyn
velvollisuuden täyttämiseksi.

47 §

Seuraamusmaksun täytäntöönpano

Oikeusrekisterikeskus huolehtii 12 §:ssä
tarkoitetun seuraamusmaksun määräämistä
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta.

Markkinaoikeuden päätöksestä määrätä
seuraamusmaksu on ilmoitettava Oikeusre-
kisterikeskukselle.

Jos korkein hallinto-oikeus muuttaa mark-
kinaoikeuden päätöstä siten, että seuraamus-
maksu poistetaan tai sen määrää muutetaan,
korkeimman hallinto-oikeuden on ilmoitet-
tava päätöksestään Oikeusrekisterikeskuk-
selle.

Korkeimman hallinto-oikeuden on ilmoi-
tettava Oikeusrekisterikeskukselle myös pää-
töksestään, jolla korkein hallinto-oikeus on
ensimmäisenä asteena määrännyt seuraamus-
maksun.

Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta
palautettava seuraamusmaksu, jos sitä kos-
keva päätös on kumottu tai jos määrätyn
maksun määrää on alennettu.

48 §

Rangaistus väärän tiedon antamisesta

Rangaistuksesta väärän todistuksen anta-
misesta viranomaiselle säädetään rikoslain
(39/1889) 16 luvun 8 §:ssä.

49 §

Kilpailuviraston kuuleminen

Tuomioistuimen on kilpailunrajoitusta
koskevaa asiaa käsitellessään varattava Kil-
pailuvirastolle tilaisuus tulla kuulluksi.

Käsitellessään 20 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua korvauskannetta tuomioistuin voi pyy-
tää Kilpailuviraston lausunnon.

50 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan kilpailunrajoituksista
annettu laki (480/1992). Jos muualla lainsää-
dännössä viitataan kilpailunrajoituksista an-
nettuun lakiin, tämän lain voimaan tultua so-
velletaan kilpailunrajoituksista annetun lain
sijasta tämän lain säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtu-
neisiin kilpailurikkomuksiin ja ennen tämän
lain voimaantuloa tehtyihin yrityskauppoihin
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sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Asian käsittelyyn
sovelletaan kuitenkin, mitä 14—18 §:ssä sää-
detään seuraamusmaksusta vapautumisesta ja
seuraamusmaksun alentamisesta ja mitä
32—38 §:ssä säädetään asioiden tärkeysjär-
jestyksestä ja tutkimatta jättämisestä, elinkei-
nonharjoittajan tiedonantovelvollisuudesta,
kutsumisesta kuultavaksi, tarkastuksista ja
elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuk-
sista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, tämän lain voimaan tullessa markkina-
oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa vireillä olevat asiat käsitellään loppuun
noudattaen tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Lauri Ihalainen
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