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kilpailulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kilpailulain (948/2011) 32 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta, 42 §:n 1 momentti ja

44 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 32 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta sekä 44 §:n 1
momentti laissa 662/2012, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a luku sekä 32 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 662/2012,
uusi 4 kohta seuraavasti:

4 a luku

Kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen
julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan

välillä

30 a §

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta

Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka
niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön har-
joittamassa taloudellisessa toiminnassa sovel-
letaan sellaista menettelyä tai toiminnan ra-
kennetta, joka tavaroiden tai palveluiden tar-
jonnassa:

1) vääristää tai on omiaan vääristämään
terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä
markkinoilla;

2) estää tai on omiaan estämään terveen ja

toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä
tai kehittymistä; tai

3) on ristiriidassa kuntalain (365/1995)
66 a §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hin-
noittelun vaatimuksen kanssa,

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisi-
jaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan
tällainen menettely tai toiminnan rakenne.

30 b §

Soveltamisalan poikkeukset

Mitä 30 a §:ssä säädetään, ei sovelleta, jos
menettely tai toiminnan rakenne seuraa välit-
tömästi lainsäädännöstä taikka jos soveltami-
nen estäisi merkittävän kansalaisten hyvin-
vointiin, turvallisuuteen tai muuhun sellai-
seen yleiseen etuun liittyvän tehtävän hoita-
misen.
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30 c §

Kiellon, määräyksen tai velvoitteen
asettaminen

Jos 30 a §:ssä tarkoitettu neuvottelu ei
johda tulokseen, Kilpailu- ja kuluttajaviraston
tulee kieltää kuntaa, kuntayhtymää tai val-
tiota käyttämästä menettelyä tai toiminnan
rakennetta taikka asettaa menettelyn tai toi-
minnan jatkamisen edellytykseksi sellaiset
velvoitteet, jotka varmistavat tasapuoliset toi-
mintaedellytykset markkinoilla. Toimintaa ei
kuitenkaan saa määrätä kokonaan lopetetta-
vaksi, jos tehtävän suorittaminen perustuu
lainsäädäntöön.

30 d §

Tietojenantovelvollisuus

Tämän luvun mukaisessa valvonnassa kun-
nan, kuntayhtymän ja valtion sekä niiden
määräysvallassa olevien yksiköiden velvolli-
suuteen antaa tietoja sovelletaan, mitä 33
§:ssä säädetään elinkeinonharjoittajan tietoje-
nantovelvollisuudesta.

32 §

Asioiden tärkeysjärjestys ja tutkimatta
jättäminen

— — — — — — — — — — — — —
Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian

tutkimatta, jos:
— — — — — — — — — — — — —

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

3) asiaa koskeva toimenpidepyyntö on il-
meisen perusteeton; tai

4) ei ole todennäköistä, että 30 a §:ssä tar-
koitetun menettelyn tai toiminnan rakenteen
vaikutukset terveen ja toimivan kilpailun
edellytyksille ovat merkittävät.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Kilpailunrajoitusta koskeva asia tulee vi-
reille markkinaoikeudessa 12 §:n 3 momen-
tissa, 25 §:n 1 momentissa tai 30 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla esityksellä, 44 §:n 1
momentissa tarkoitetulla valituksella taikka
26 §:n 2 momentissa, 36 §:n 3 momentissa
tai 45 §:n 2 momentissa tarkoitetulla hake-
muksella. Esitys, valitus ja hakemus on teh-
tävä kirjallisesti.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Muutoksenhaku

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tämän lain
nojalla antamaan päätökseen saa hakea muu-
tosta markkinaoikeudelta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston 26 §:n 1 momentin taikka 45 §:n
1 momentin nojalla antamaan päätökseen ja
päätökseen toimittaa 35 §:ssä tarkoitettu tar-
kastus ei saa hakea muutosta valittamalla.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston 17 §:n 3 mo-
mentin tai 26 §:n 3 momentin nojalla anta-
maan päätökseen ei saa erikseen hakea muu-
tosta valittamalla. Yrityskaupan ilmoittaja ei
saa valittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston 25
§:n nojalla antamasta päätöksestä, jolla il-
moittajan esittämät ehdot on määrätty nouda-
tettaviksi. Kilpailu- ja kuluttajaviraston
9—11, 30 c tai 33 §:n nojalla antamaa pää-
töstä on valituksesta huolimatta noudatettava,
jollei markkinaoikeus toisin määrää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Jos kunta tai kuntayhtymä hoitaa tämän
lain voimaan tullessa tehtävää omana toimin-
tanaan kilpailutilanteessa markkinoilla käyt-
täen 30 a §:ssä tarkoitettua menettelyä tai toi-
minnan rakennetta siten, että julkisen ja yksi-
tyisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuus voi-
daan turvata yhtiöittämällä kunnan tai kun-
tayhtymän taloudellinen toiminta, lain 30 a ja
30 c §:ää ei sovelleta sellaiseen omana toi-
mintana hoidettuun tehtävään vuoden 2014
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loppuun tai, jos kyse on julkisesta työvoima-
ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012)
mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailuti-

lanteessa markkinoilla, vuoden 2016 lop-
puun.
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