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Lag
om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 30 a § 1 mom., 30 c och 30 d § samt 33 § 1 mom.,

sådana de lyder, 30 a § 1 mom., 30 d § och 33 § 1 mom. i lag 721/2019 samt 30 c § i lag
595/2013, som följer:

30 a §

Konkurrens- och konsumentverkets behörighet

Konkurrens- och konsumentverket ska i första hand förhandlingsvägen försöka undan-
röja ett förfarande eller en verksamhetsstruktur som tillämpas i den ekonomiska verksam-
het som bedrivs av en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde, en välfärdssamman-
slutning eller staten, eller av en enhet som de har bestämmande inflytande över och som
när varor eller tjänster erbjuds

1) snedvrider eller kan bidra till att snedvrida förutsättningarna för en sund och funge-
rande konkurrens på marknaden,

2) hindrar eller kan bidra till att hindra att en sund och fungerande ekonomisk konkur-
rens uppstår eller utvecklas, eller

3) står i strid med kravet på marknadsmässig prissättning i 128 § i kommunallagen
(410/2015) eller 133 § i lagen om välfärdsområden (611/2021).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

30 c §

Meddelande av förbud, föreläggande eller åläggande

Om de förhandlingar som avses i 30 a § inte leder till resultat, ska Konkurrens- och kon-
sumentverket förbjuda kommunen, samkommunen, välfärdsområdet, välfärdssamman-
slutningen eller staten att använda förfarandet eller verksamhetsstrukturen eller som vill-
kor för förfarandet eller verksamhetsstrukturen meddela ålägganden som säkerställer jäm-
lika verksamhetsförutsättningar på marknaden. Konkurrens- och konsumentverket kan
dock inte förordna att verksamheten i sin helhet ska upphöra, om utförandet av uppgiften
baserar sig på lagstiftning.

30 d §

Separat redovisning

Om i 30 a § avsedda kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssamman-
slutningar eller staten eller enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver eko-
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nomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska de ha separat redovisning för
denna verksamhet så att de

1) verksamhetsvis korrekt konterar och fördelar inkomsterna och utgifterna på grundval
av konsekvent tillämpade och sakligt motiverade principer för kostnadsredovisning, samt

2) som tilläggsuppgift ger en klar beskrivning av de i 1 punkten avsedda principerna
för kostnadsredovisning.

Intäkterna från och kostnaderna för verksamheten ska presenteras i form av en resulta-
träkning som upprättas för varje räkenskapsperiod och som ska kunna härledas från den i
1 mom. avsedda aktörens bokföring och som ska upprättas enligt bestämmelserna i bokfö-
ringslagen eller enligt andra redovisningsbestämmelser som tillämpas på aktören i fråga.

Resultaträkningarna och tilläggsuppgifterna är offentliga och de ska presenteras som en
not till bokslutet.

Konkurrens- och konsumentverket utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna
enligt 1 och 2 mom. Om en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde, en välfärds-
sammanslutning, staten eller en enhet som de har bestämmande inflytande över försum-
mar att fullgöra skyldigheterna enligt 1 eller 2 mom., kan Konkurrens- och konsumentver-
ket ålägga kommunen, samkommunen, välfärdsområdet, välfärdssammanslutningen eller
staten att vid vite lämna särredovisningen, resultaträkningen och bokslutet samt beskriv-
ningen av principerna för kostnadsredovisningen inom den tid som verket bestämmer. På
föreläggande och utdömande av vite tillämpas 46 §.

Bestämmelserna i 1–4 mom. tillämpas inte, om omsättningen inom den ekonomiska
verksamhet som kommunen, samkommunen, välfärdsområdet, välfärdssammanslutning-
en, staten eller de enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver i ett konkur-
rensläge på marknaden understiger 40000 euro per år.

Bestämmelserna i 1–4 mom. tillämpas inte på verksamhet som avses i 30 b §.

33 §

Skyldighet att lämna upplysningar

En näringsidkare, en sammanslutning av näringsidkare, en upphandlande enhet, en
kommun, en samkommun, ett välfärdsområde, en välfärdssammanslutning och staten
samt enheter som de har bestämmande inflytande över ska på uppmaning av Konkurrens-
och konsumentverket oberoende av sekretessbestämmelserna ge verket alla de uppgifter
och handlingar som behövs för utredning av en konkurrensbegränsnings innehåll, ända-
mål och verkningar samt för utredning av konkurrensförhållandena och för bedömning av
ett företagsförvärv som avses i 4 kap. eller av ett förfarande eller en verksamhetsstruktur
som avses i 4 a kap. eller deras verkningar.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


