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Asia: Lausuntopyyntö HE 40/2013 vp eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin 

julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta 

 
 
 
Lausunto 
 
 Yleistä 

 
Tekniikka ja terveys KTN pitää erittäin tärkeänä, että julkisyhteisöt voivat halutessaan 
harjoittaa taloudellista toimintaa hyväksi harkitsemassaan muodossa. Pidämme myös 
sinänsä oikeana lähtökohtana sitä, että em. toiminta ei pääsääntöisesti saa johtaa 
kilpailun vääristymiseen. 
 
KTN ei ole kuitenkaan vakuuttunut, kansainvälisen vertailunkaan valossa siitä, että 
julkisyhteisöjen määräysvallassa oleville yksiköille tulisi erikseen ja erityisesti puhee-
na olevassa asiassa luoda oma valvontajärjestelmänsä. Mikäli tähän kuitenkin päädy-
tään, uskomme, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on asiassa paras kansallinen asi-
antuntemus. Valvontaa koskevan sääntelyn tulee olla selkeää ja yksiselitteistä sekä 
nopeaa. 
 
Valvonnan kohdentuminen ja sen sisältö on keskeinen kysymys. Valvonta ei saa joh-
taa siihen, että julkisyhteisöjen mahdollisuudet hoitaa lakisääteisiä tai muutoin niiden 
tehtäviin kuuluvia asioita vaarantuvat. Erityistä huomiota kiinnitämme tässä yhtey-
dessä palveluiden saatavuuteen, palveluiden laatuun ja huoltovarmuuteen. Kunnilla 
tulee olla oikeus valita ne tavat, joilla ne hoitavat tehtäviään.  
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Valvonnan sisällöstä ja kohdistumisesta 
 
Hallituksen esitys kuvaa niukasti ja epäselvästi tilanteet, joissa kunta hoitaa lakisää-
teisiä tehtäviään markkinaympäristössä. Katsomme, että lakisääteiset tehtävät tulisi 
yksiselitteisesti jättää valvonnan ulkopuolella.  
 
Pidämme tärkeänä, että valvonta ei koskisi tilanteita, joissa kilpailuneutraliteetin vaje 
johtuu lainsäädännöstä, eikä myöskään tilanteita, joissa toimitaan julkisen vallan 
käyttäjänä tai viranomaisen ominaisuudessa. Katsomme kuitenkin, että sovelta-
misalan poikkeukset on kirjattu luonnokseen niin tiukasti, että on tarjolla vaara, ettei-
vät ne käytännössä tule koskaan sovellettaviksi. Esimerkiksi lakiesityksen 30 b §:n 
sanonta ”…soveltaminen estäisi…” tulisi muuttaa lievemmäksi, kuten ”vaikeuttaisi” 
tms.   
 
Pidämme oikeana sitä, että valvonta ei koskisi lähtökohtaisesti EU:n valtiontukisään-
telyä. Tämä ei kuitenkaan ole riittävää, vaan katsomme lisäksi, että EU:n valtiontuki-
säännösten noudattamisen on aina johdettava arvioon, jonka mukaan kilpailuneutrali-
teettia ei ole rikottu.  
 
Pidämme oikeana lähtökohtaa, jonka mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston olisi ensisi-
jaisesti neuvotteluteitse pyrittävä poistamaan kilpailuneutraliteettia vaarantava menet-
tely tai toiminnan rakenne. Vasta, jos neuvottelut eivät johtaisi tulokseen, virasto voisi 
kieltää toiminnan tai asettaa sen jatkamiselle sellaiset velvoitteet, jotka varmistavat 
tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoilla. 
 
Ehdotettu valvonta koskisi kaikkia sellaisia julkisen sektorin toiminnan rakenteesta 
(esimerkiksi elinkeinotoiminta virasto- tai liikelaitosmuodossa) tai menettelystä (esi-
merkiksi alihinnoittelu) johtuvia kielteisiä kilpailuvaikutuksia, jotka oleellisesti vaikutta-
vat kielteisesti markkinamekanismin toimintaan. Näin ollen pelkkä toiminnan ulkoinen 
muoto ei olisi puuttumisen kohteena, ellei siihen samalla liity kielteisiä kilpailuvaiku-
tuksia. Tätä pidämme perusteltuna, koska kuntien on itsehallintonsa nojalla voitava 
jatkossakin hoitaa palvelutuotantoaan esimerkiksi liikelaitosmuodossa, eivätkä ehdo-
tetut valvontasäännökset saa johdattaa kuntia yhtiöittämään toimintaansa perusteet-
toman kilpailun vääristymän pelossa. 
 
Ehdotuksen mukaan myös julkisen sektorin toimijan tai sen määräysvaltaan kuuluvan 
yrityksen talouden tukeminen sellaisessa laajuudessa, johon tavanomainen sijoittaja 
ei olisi valmis ryhtymään, voisi olla säännöksessä tarkoitettua kilpailun vääristämistä. 
Tämä on näkemyksemme mukaan jossain määrin ongelmallinen ja selkeyttämistä 
vaativa asia. Julkisen sektorin harjoittamaa elinkeinotoimintaa ei tulisi verrata siihen, 
kuinka yksityiset sijoittajat ovat valmiit investoimaan tai tukemaan omistamiaan yri-
tyksiä. Esimerkiksi kuntien on voitava jatkossakin pääomittaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla omistamiaan yhtiöitä siten kuin yksityisessä omistuksessa olevat yrityksetkin 
tekevät. Kuntien yleisen toimialansa puitteissa harjoittamaan elinkeinotoimintaan kuu-
luu tehtäviä, jotka palvelevat kuntalaisia yhteisesti ja yleisesti, esimerkiksi energialai-
tos- tai satamatoiminta. Tällaisessa toiminnassa kuntien harjoittama pääomittaminen 
(tai muu rahoittaminen) on katsottava sallituksi, vaikka yksityinen ja tavanomainen si-
joittaja ei siihen vastaavassa tilanteessa todennäköisesti ryhtyisikään. 
 
Pidämme myös tärkeänä, että kilpailuneutraliteettia vaarantaviin tilanteisiin puuttu-
mista rajoitettaisiin siltä osin kuin kyse on lainsäädäntöön perustuvasta menettelystä 
tai toiminnan rakenteesta. Myöskään lakiin perustuvaa toimintaa ei voitaisi kieltää. 
Katsomme myös, että mahdolliset muut valvontatoimet eivät saa olla sellaisia, että 
niistä faktisesti seuraisi pakko lopettaa toiminta tai, että ne faktisesti määräisivät toi-
minnan tavan. 
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Pidämme erityisen tärkeänä hallituksen esitykseen kirjattua prioriteettisäännöstä, jot-
ta valvontaresurssit voitaisiin kohdistaa oleellisiin asioihin. Kilpailu- ja kuluttajaviras-
ton tulee voida jättää kilpailuneutraliteettia koskeva toimenpidepyyntö tutkimatta, jos 
menettelyn tai toiminnan rakenteen vaikutuksia terveen ja toimivan kilpailun edelly-
tyksille voitaisiin perustellusti etukäteen pitää vähäisinä. 
 
Pidämme myös tärkeänä, että toissijaista mahdollisuutta kieltoesityksen tekemiseen 
ei annettaisi kilpaileville yrityksille siinä tapauksessa, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
päättäisi olla ryhtymättä asiassa toimenpiteisiin. 
 
Vahingonkorvausvelvollisuus 
 
Pidämme perusteltuna, että lakiin ei sisältyisi voimassa olevan kilpailulain 20 §:n kal-
taisia erityisiä vahingonkorvausta koskevia määräyksiä. Katsomme kuitenkin että 
mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus tilanteissa joissa kilpailulakia epäillään riko-
tun, ei saa jäädä pelkästään vahingonkorvauslain varaan.  Mikäli esimerkiksi tilan-
teissa, joissa kunta tai kuntayhtymä noudattaa valvontaviranomaisen ehtoja kilpailun-
vääristymisen poistamiseksi, ne voitaisiin velvoittaa vahingonkorvauksiin, olisi se 
omiaan estämään neuvottelutuloksia ja siten lain tavoitteiden toteutumista. Katsom-
me että laissa, tai vähintään lain perustelujen kautta, on rajattava kunnan tai kuntayh-
tymän mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta.  Esimerkiksi juuri edellä kuvattu ti-
lanne, jossa kunta tai kuntayhtymä on noudattanut valvontaviranomaisen asettamia 
ehtoja, tulee rajata vahingonkorvausmahdollisuuden ulkopuolelle.  
 
Siirtymäaika 
 
KTN on esittänyt mm. yhtiöittämisvelvollisuutta koskevien kuntalain muutosten siirty-
mäaikaa vuoden 2016 loppuun.  Kilpailuviraston valvo0nta olisi luontevaa toteuttaa 
saman aikaan kuin kuntalain kilpailuneutraliteettia koskevat muutokset ovat realisoi-
tuneet. Näin ollen esitämme myös kilpailulain valvontasäännösten siirtymäajan piden-
tämistä vuoden 2016 loppuun saakka. 
 
 
Helsingissä 23. päivänä 2013 
 
 
Tekniikka ja Terveys KTN ry 
 
 
Jukka Kauppala  
neuvottelujohtaja 

 

 

 

 

 


