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1 Aluksi* 

Julkisen sektorin hankintojen kannalta ravisuttavimmaksi lähiaikojen kartellipaljastukseksi 
voidaan perustellusti väittää asfalttialan kilpailunrajoitusta, jonka korkein hallinto-oikeus 
tuomitsi loppuvuodesta 2009.1 Asfaltinhankkijat kärsivät kilpailunrikkomuksesta haittaa 
vähintäänkin maksettuna ylihintana, mikä on tyypillinen tarjouskartellin aiheuttama vahin-
ko. Kartelliyritykset ovatkin päässeet Suomessa nostamaan katteitaan lähes rauhallisin mie-
lin. Sen lisäksi, että tiettyjen hyödykkeiden ja palveluiden hankinnan välttämättömyys voi 
tehdä kunnista ja valtiosta vaihtoehtojen puuttuessa kysynnältään hyvinkin hintajoustamat-
tomia2 ja varmoja asiakkaita, hankintayksiköiden mahdollisuudet saada korvausta kilpai-
lunrajoituksilla aiheutetuista vahingoista ovat olleet maassamme heikot.3

Hankintalainsäädäntö ei sisällä säännöksiä hankintayksikön oikeudesta korvaukseen, joten 
kilpailunrajoitustilanteissa relevantti vahingonkorvausta koskeva oikeus sisältyy kilpailu-
lainsäädännön vahingonkorvaussäännöksiin ja yleiseen vahingonkorvaus- ja sopimusoikeu-
teen. Voimassa olevan kilpailunrajoituslain
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* Kirjoittaja haluaa kiittää OTK Panu Pökkylää ja OTT Olli Norrosta arvokkaista kommenteista artikkelin 
aiheen tiimoilta. Tekstin mahdollisista epäkohdista kirjoittaja vastaa kuitenkin yksin. 

 korvaussäännös 18 a § soveltuu vain elinkei-
nonharjoittajien välisissä suhteissa, eikä julkisyhteisö varmasti ole lain tarkoittama elinkei-

1 KHO 2009:83. 
2 Kysynnän hintajoustosta puhuttaessa joustamattomuudella tarkoitetaan, etteivät muutokset hinnassa vaikuta 
välttämättä kysyntään. Tilanne on tämä, mikäli hankittava tuote tai palvelu on pakko saada. 
3 Julkinen kilpailuoikeuden noudattamisen valvonta on joka tapauksessa lisännyt uskottavuuttaan muun muas-
sa mainitussa asfalttiasiassa määrättyjen huomattavien hallinnollisten seuraamusmaksujen myötä. 
4 Laki kilpailunrajoituksista (1992/480). 
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nonharjoittaja. Kilpailunrajoituksella aiheutetusta vahingosta voi pyrkiä saamaan kompen-
saatiota myös muin oikeuskeinoin, mutta menestyvän vahingonkorvaus- tai ylihinnanpalau-
tusvaateen laatimisen haasteet eivät pääty soveltuvan vastuuperusteen löytymiseen. Vahin-
gonkärsijän näyttötaakka kilpailunrajoituksen vaikutuksista on varsin raskas. Näin voi olla, 
vaikka kartellin olemassaolo olisikin jo todettu erillisessä hallinto-oikeudellisessa kilpailu-
prosessissa. 

Kilpailulainsäädännön kokonaisuudistus puuttuu muun ohella erityislain vahingonkorvaus-
ta koskeviin sääntöihin. Merkittävä muutos on vahingonkorvauspykälän soveltamisalan 
laajennus koskemaan kaikenlaisten vahingonkärsijöiden kilpailunrajoituksen vuoksi kärsi-
miä haittoja. Uudistuksen myötä julkisyhteisöjen ei tarvitse enää jännittää elinkeinonhar-
joittajan käsitteen tapauskohtaista soveltamista julkisen sektorin toimijoihin, mutta muutoin 
uusi korvaussäännös ei ole välttämättä valtava vahingonkärsijän voitto. Kärsityn vahingon 
näyttäminen ja taloudellisen haitan yhdistäminen myyjäpuolen kilpailunrajoitukseen on yhä 
vaikea tehtävä. Hallituksen esityksen mukaan uudessakin kilpailulaissa tulee kuitenkin 
olemaan maininta vahingonkorvausasiaa käsittelevän tuomioistuimen mahdollisuudesta 
pyytää kilpailuviraston lausunto.5

Tässä artikkelissa pyritään nostamaan esille hankintayksiköiden kannalta tärkeitä näkökoh-
tia arvioitaessa oikeutta saada korvausta kilpailunrajoituksella aiheutetusta vahingosta. Kir-
joitus keskittyy kilpailunrajoituksista hankintayksikön näkökulmasta relevanttiin tarjous-
kartelliin. Käsite ymmärretään laajana ja sen katsotaan tässä sisältävän tarjouskilpailuihin 
liittyvät kielletyt sopimukset ja menettelytavat kilpailijoiden välillä eli muun muassa tar-
joushintaa tai tarjouskilpailuun osallistumista laajemmin koskevat sopimukset.

 Kilpailuviranomaisten asiantuntemukseen tukeutuminen 
ja kilpailuprosessin tulosten hyödyntäminen vahingonkorvausasiassa todennäköisesti paran-
taa korvauksenhakijan asemaa merkittävästi.  
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2 Tarjouskartellien aiheuttamista vahingoista 

 Vahingon-
korvausoikeudellisesti katsottuna kielletyn kilpailunrajoituksen laatu tai luokittelu ei kui-
tenkaan sinänsä ole merkityksellinen. Oikeutta korvaukseen arvioitaessa relevanssia ei ole 
sillä muodollisuudella, minkä nimisestä kilpailunrajoituksesta jokin vahinko on aiheutunut. 
Kilpailunrajoituksen tyyppi vaikuttaa joka tapauksessa siihen, millaisia vahinkoja kielletyn 
menettelyn seurauksena lähtökohtaisesti aiheutuu ja kelle. 

2.1 Tarjouskartellien ongelmallisuus  

Tarjouskartellien lainvastaisuus perustuu kilpailunrajoituslain 4 §:n kieltoon, joka tulevassa 
kilpailulaissa on hallituksen esityksen mukaan lain 5 §:ssä7

                                                 
5 HE 88/2010, ehdotettu 48.2 §. Ks. hallituksen esityksen s. 83. 

. EU:n kilpailuoikeudessa vas-
taava kielto sisältyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artik-
laan. Tarjouskartelli on vakava kilpailijoiden välisiä sopimuksia koskevan kiellon rikko-

6 Ks. tarjouskartellista kilpailunrajoituksena esimerkiksi Arbault – Sakkers 2007, s. 769–770, ja Kuoppamäki 
2006, s. 112–113. 
7 HE 88/2010, s. 56. 
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mus.8

Tarjouskartelli voi olla esimerkiksi puhdas hintakartelli tai markkinoiden alueellista tai 
muunlaista laitonta jakoa toteuttava järjestely. Tarjouskartelli voi olla myös osa laajempaa 
kartellitoimintaa. Tarjouskartellissa tähdätään varsinaisesta toteuttamistavasta riippumatta 
yleisesti siihen, että markkinoilla keskenään kilpailevien yritysten tarjouskilpailuja koskeva 
epävarmuus toistensa käytöksestä lievittyisi.

 Tarjouskartellit voivat toimia niin julkisten kuin yksityistenkin tarjouskilpailujen 
yhteydessä. 

9  Tarjoajat hyötyvät kartellista muun muassa 
pystyessään pitämään hintoja normaalitilannetta korkeampina ja välttäessään täysin töittä 
jäämisen, mikäli alan hankintasopimukset jaetaan salassa kartelliyritysten kesken. Markki-
natoimintaa koskevan epävarmuuden poistamisesta on kartelliyrityksille myös se etu, että 
jokaiseen mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistuminen ei ole välttämätöntä. Tarjouspyyn-
töihin vastaaminen itsessään saattaa nimittäin aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuk-
sia.10

Julkisia hankintoja tekevät tahot ovat tarjouskartellien varsin todennäköisiä uhreja, eikä 
tämä johdu pelkästään suuresta hankintavolyymista. Esimerkiksi Whishin

  

11 mukaan tar-
jouskartellien todennäköisyys on suuri aloilla, joilla ostajilla on merkittävää neuvottelu-
voimaa myyntimarkkinan edustajiin nähden ja joilla kilpaillaan suurista yksittäisistä sopi-
muksista. Tuottajat saattavat kokea, että kartelli on tarpeen yritysten toimeentulon jatku-
vuuden varmistamiseksi. Tyypilliseksi riskialaksi Whish nimeää esimerkiksi rakennus-
alan.12 Vaikka kartellien esiintymisen tutkiminen perusteellisesti on mahdotonta – sillä pal-
jastumattomien piilevien kartellien määrää ja luonnetta voidaan vain arvailla – Whishin 
huomautusta tarjouskartelliherkistä aloista tukevat viimeaikaiset suuret kartellilöydökset 
EU-tasolla hissien ja liukuportaiden rakennuksessa13 ja Suomessa asfalttialalla.14

Esimerkiksi infrastruktuurirakentamiseen liittyviä markkinoita leimaa julkisen sektorin 
merkittävä osuus ostoista. Huomattava julkisvallan ostovoima ja toisaalta jo aiemmin mai-
nittu julkisyhteisöjen tietynasteinen riippuvuus toimituksista, jotka ovat välttämättömiä 
julkisen sektorin omien velvollisuuksien täyttämiseksi, voivat vaikuttaa tarjouskartellin 
houkuttelevuutta lisäävästi. OECD:n tarjouskartellien torjumista julkisissa hankinnoissa 
koskevassa ohjeistuksessa

   

15

                                                 
8 Ks. Arbault – Sakkers 2007, s. 769–770. Ks. myös etenkin Euroopan komission tarjouskartelleja koskevaa 
käytäntöä esittelevä Alkio – Wik 2009, s. 199–202.   

 tarjouskartellien riskiä lisäävinä tekijöinä mainitaan muun mu-
assa yritysten pieni määrä ja uusien yritysten markkinoille tulon harvinaisuus, toimialajär-

9 Toimivan kilpailun vallitessa käytävässä tarjouskilpailussa kukin tarjoaja pyrkii teoriassa muotoilemaan 
tarjouksensa niin, että sopimus olisi sille yhä kannattava mutta myös, näissä rajoissa, muita tarjoajia edulli-
sempi ostajalle. Tosielämässä tästä pääsäännöstä on tapauskohtaisia poikkeuksia, jotka liittyvät aivan laillisiin 
strategioihin. Taktikointi esimerkiksi itselle epäedullisen halvan, mutta melko varmasti voittavan, tarjouksen 
jättämisellä pitkällä aikavälillä merkittävän asiakaskontaktin saamiseksi on kuitenkin osa toimivaa kilpailua ja 
hankkijan kilpailuttamismenettelystä saamia etuja. 
10 Ks. myös Whish 2009, s. 519–520. 
11 Whish 2009, s. 519–520. 
12 Ibid. 
13 Komission päätös K(2007) 521. Päätöksestä on vireillä useita valituksia EU:n yleisessä tuomioistuimessa: 
ks. esim. asia T-147/07, asia T-146/07, asia T-145/07 ja asia T-144/07. 
14 KHO 2009:83. 
15 OECD: Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement.  
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jestöjen olemassaolo ja korvaavien tuotteiden vähyys, jotka ilmiöinä esiintyvät usein julki-
sen sektorin hankintamarkkinoilla.16

Tarjouskartellin jäsenen katteiden nostoon ja tilausten varmuuteen liittyviä etuja vastaavat 
hankkijan monet haitat: Kun yritysten ei tarvitse pyrkiä peittoamaan toistensa tuntematto-
mia tarjouksia hyödykkeen tai palvelun tuottamisesta, niiden tarjouksista tulee kalliimpia 
tai muuten ostajalle epäedullisempia kuin normaalin ja toimivan kilpailun vallitessa. Valin-
nanvaraa tarjoajien kesken voi olla vähemmän. Tarjouksien yhdenmukaistuminen vaikeut-
taa myös pätevien ja tehokkaiden tarjoajien erottamista muista. Kaikkia alun perin suunni-
teltuja hankintoja ei ehkä voidakaan tehdä ”virheellisen”, kalliina näyttäytyvän hintatason 
vuoksi. Hankinta joudutaan mahdollisesti keskeyttämään ja muotoilemaan uusi, hankinnan 
substanssin osalta vaatimattomampi, tarjouspyyntö. Tämäkään lista hankintayksikölle po-
tentiaalisesti koituvista haitoista ei ole tyhjentävä. 

 

Kaikille tarjouskartelliin palautuville ongelmille ei ole ainakaan helposti määriteltävissä 
rahallista arvoa. Vain tietynlaiset haitat voivat olla korvauskelpoista vahinkoa ja vain osa 
näistä vahingoista voidaan oikeudellisesti merkittävällä tavalla yhdistää kilpailunrajoituk-
seen niin, että kilpailunrajoittaja joutuu korvausvastuuseen hankintayksikköä kohtaan. Seu-
raavaksi tarkastellaan joitakin vahingonaiheutumistapoja ja niihin liittyviä kysymyksiä tar-
kemmin. Kilpailunrajoitusten aiheuttamien vahinkojen yhteydessä on kuitenkin syytä huo-
mioida, että kilpailunrajoitustilanteen yksityiskohdista riippuu, miten vahinkoa aiheutuu vai 
aiheutuuko sitä lainkaan. 

2.2 Aiheutuvista vahingoista  

Asiakkaana maksettu ylihinta on ilmeinen tarjouskartellista tai kartellista yleensä aiheutuva 
vahinko. Vahinko on luonteeltaan välitöntä ja koostuu tosiasiassa maksetun, kartellin joh-
dosta kalliimman hinnan ja ilman kilpailunrajoitusta vallitsevan hintatason mukaisen hin-
nan erotuksesta. Vahingon määrän selvittäminen voi kuitenkin olla hyvin hankalaa, sillä 
”oikeasta” hintatasosta, joka vallitsisi ilman kartellia, ei välttämättä päästä selville.17 Kar-
telli on voinut nostaa koko tuotannonalan hintatasoa, myös muiden kuin kartelliin osallistu-
neiden yritysten osalta. Tämä johtuu niin kutsutusta sateenvarjoefektistä: kysynnän riittäes-
sä myös kartelliin kuulumattomat tuottajat voivat ylläpitää itsenäisesti korkeita hintoja, sillä 
markkinatoimijat ovat tottuneet kartellin johdosta yleiseksi käyneeseen hintatasoon. Vahin-
gon määrän arvioimiseen saatetaan tarvita taloustieteellistä ammattiapua. Myös vertailu 
lähimarkkinoihin tai samankaltaisten markkinoiden hintakehitykseen voi antaa vihiä kilpai-
lunrajoituksen vahingollisen vaikutuksen voimakkuudesta. Hintakehityksen tarkastelu sa-
malla markkinalla auttaa vahingon suuruuden määrittämisessä, jos hintatietoja kartellia 
edeltävältä ajalta, kartellin vaikutuksen aikana ja kartellin lakkaamisen jälkeen on saatavil-
la.18

                                                 
16 Ks.  OECD: Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement, s. 2–3. 

 

17 Ks. myös Wahl 2001, s. 303–304.  
18 Ks. vahingon määrän laskemisesta ja arvioinnista laajemmin Havu – Kalliokoski – Wikberg 2010, s. 71–77. 
Huomionarvoista on myös, että vahingonkärsijän mahdollisuudet päästä käsiksi tuotantomarkkinan yritysten 
hinnoittelutietoihin ovat rajalliset. Vahingon määrää koskeva näyttö voi tämän vuoksi olla erittäin vaikea 
saada kokoon. Oikeudenkäymiskaaren (1734/4) 17:6:n mukaan tuomioistuimella on kuitenkin oikeus arvioida 
vahinko tällaisessa tilanteessa kohtuuden mukaan. Euroopan komissio on myös valkoisessa kirjassaan yhtei-
sön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista (KOM(2008) 165) ehdottanut EU:ssa 
omaksuttavaksi lainsäädäntöratkaisua, joka oikeuttaisi tuomioistuimen velvoittamaan vastaajan vahingonkor-
vaukseen liittyvien todisteiden luovutukseen korvauksenhakijalle. Ks. KOM(2008) 165, s. 5–6.  
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Mikäli olemassa on kilpailuviranomaisten ratkaisu, joka koskee kartellin vaikutuksia, sisäl-
tää se todennäköisesti paljon materiaalia myös aiheutettua (välitöntä) vahinkoa ja sen mää-
rää koskien.19 Kilpailunrajoitusta koskeva viranomaispäätös tai tuomioistuinratkaisu on 
vahingonkorvausprosessissa vähintään erittäin voimakkaan kilpailunrajoituksen olemassa-
oloa ja vaikutuksia koskevan todisteen asemassa.20

Kartellista johtuvan hinnan osuuden määrittämisen lisäksi asiakkaana maksettuun 
ylihintaan liittyy myös muita lopullisen vahingonkorvauksen suuruuteen vaikuttavia 
tekijöitä, jotka eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole relevantteja hankintayksiköiden 
kärsimää vahinkoa tarkasteltaessa. Mainittakoon joka tapauksessa lyhyesti, että mi-
käli hankintayksikkö harjoittaa myös elinkeinotoimintaa muun toimintansa ohella, 
ja kartelliyritykseltä ostetuilla tuotteilla on yhteys tähän elinkeinotoimintaan, voivat 
korkeamman hankintahinnan vaikutus myyntiin ja korkean hankintahinnan vierit-
täminen omille asiakkaille (nk. passing-on) olla merkityksellisiä seikkoja. 

 Vahingonkorvausvastuun edellytykset 
ja vastuun kattavuus on kuitenkin arvioitava esimerkiksi jokaisen asiakkaan osalta erikseen 
vahingonkorvausprosessissa. 

Omalle sopimuskumppanille maksettu kartellista johtuva ylihinta voidaan vaatia takaisin 
sopimukseen perustuvalla ylihinnanpalautusvaateella, jolloin ei teknisesti ole kyse vahin-
gonkorvauksesta. Aihetta käsitellään jäljempänä. On myös kuitenkin mahdollista, että kär-
sitystä haitasta ei saada täyttä kompensaatiota omalta sopimuskumppanilta. Tällainen tilan-
ne voi aktualisoitua esimerkiksi oman sopimuskumppanin ollessa maksukyvytön.  

Jossain määrin avoimena kysymyksenä voidaan pitää, miten muut kartellin jäsenet kuin se, 
jonka kanssa oma sopimus on tehty, vastaavat kartellista johtuvasta vahingosta. Merkityk-
selliset epäselvyydet koskevat sitä, vastaavatko muut kartelliyritykset vahingosta lainkaan 
ja jos kyllä, missä keskinäisessä suhteessa. Kilpailunrajoituslain 18 a §:ssä ei erikseen sää-
detä korvausvelvollisuuden jakautumisesta tai yhteisvastuusta. Erityislainsäädäntöä silti 
täydentää perinteisesti yleinen vahingonkorvausoikeus, kun erityislaki ei lausu jostakin 
aiheesta, eikä kilpailunrajoituslain 18 a §:n sanamuoto sulje usean tahon vastuun tai yhteis-
vastuun mahdollisuutta pois.   

                                                 
19 Viranomais- ja tuomioistuinratkaisujen perusteellisuus vahingon aiheutumisen ja määrän osalta kuitenkin 
vaihtelee, sillä eri tahoille maksettava vahingonkorvaus on tarkoitettu arvioitavaksi erillisessä siviilioikeudel-
lisessa prosessissa. Ks. KHO 2009:83, k.1169–1174, joissa aiheutunutta vahinkoa analysoidaan ja vrt. esim. 
niin kutsutussa metsäkartelliasiassa tehty ratkaisu MAO 614/09. 
20 Kysymys kansallisen kilpailuprosessin ratkaisun asemasta suomalaisessa siviiliprosessissa on osittain 
avoin. Vaikka varsinaista oikeusvoimaa kilpailuprosessissa tehdyllä lopullisella päätöksellä ei vahingonkor-
vausoikeudenkäynnissä ilmeisesti ole, kilpailuprosessissa tehtyyn lainvoimaiseen päätökseen voidaan tukeu-
tua erittäin merkityksellisenä todisteena kilpailunrajoituksesta ja sen vaikutuksista. Tähän viittaavat osin e 
contrario -päätelmän kautta myös kilpailunrajoituslain 18 a §:n 4 momentin yksityiskohtaiset perustelut (HE 
243/1997, s. 33), joiden mukaan kilpailuviraston lausunnolle ei vahingonkorvausprosessissa ole tarvetta, mi-
käli aiheesta, eli kyseessä olevasta kilpailunrajoituksesta, on kilpailuviranomaisen ratkaisu. Uuden kilpailulain 
esitöissä (HE 88/2010, s. 83) kilpailuviraston lausuntoa koskevan 48.2 §:n perusteluissa todetaan tuomiois-
tuimen voivan harkita, onko lausunnon pyytäminen tarpeen, mutta myös kehotetaan tuomioistuimia huomi-
oimaan, että mikäli saman kilpailunrajoitusasian käsittely on kilpailuviranomaisissa kesken, korvausasian 
käsittelyä tulisi lykätä kunnes asiaan on saatu lainvoimainen ratkaisu. Menettely vastaa jo vallinnutta käytän-
töä. Markkinaoikeus taas on asioissa MAO 550/08 ja MAO 177/09 nimenomaisesti sulkenut pois kilpailuviras-
ton päätöksen perustelujen oikeusvoiman sekä sitovan todistusvaikutuksen siviiliprosessissa, kun kilpailuvi-
rasto ei ole itse päätösosassa todennut kilpailunrikkomusta, vaan poistanut asian käsittelystä. Markkinaoikeu-
den lausumista ei kuitenkaan käy selvästi ilmi, olisiko perusteluilla mainittuja vaikutuksia langettavan päätök-
sen yhteydessä. Euroopan komission valkoisessa kirjassa KOM(2008) 165 on ehdotettu, että kansallisten 
kilpailuviranomaisten EU:n kilpailuoikeutta koskeville ratkaisuille annettaisiin kiistämättömän todisteen ase-
ma siviiliprosessissa koko EU:ssa. Komission kilpailunrajoituksia koskevilla päätöksillä tällainen voimakkaan 
todistusarvon ja oikeusvoiman väliin tosiasiallisesti sijoittuva vaikutus jo on. Ks. asetus EY N:o 1/2003, artik-
la 16 sekä KOM(2008) 165, s. 6–7. 
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Hallituksen esityksessä uudeksi kilpailulaiksi vahingonkorvausta koskevaan 20 §:ään on 
otettu nimenomainen viittaus vahingonkorvauslain (412/1974) 6 luvun korvausvastuun ja-
kautumista koskevaan sääntelyyn.21

Merkityksellistä arvioinnin kannalta on myös esimerkiksi se, että ylihinta on maksettu ni-
menomaan omalle sopimuskumppanille, mutta kokonaisuutta arvioiden kaikki kartellin 
jäsenet ovat välillisesti voineet hyötyä ylihintaisesta hankintasopimuksesta. Vahingon ai-
heutuminen tai sen määrä eivät välttämättä myöskään ole riippuvaisia siitä, minkä kartel-
liyrityksen kanssa sopimus lopulta tehtiin: yrityksillähän voi olla käytössä rotaatiojärjes-
telmä, jossa vuorotellen jokainen yritys ”voittaa” tarjouskilpailun tietyllä, sovitulla hintata-
solla. Edelleen, hankinta olisi varmasti lähtökohtaisesti tehty vaikka nyt sopimuskump-
paniksi valikoitunut yritys ei olisi tarjouskilpailuun osallistunut. Silloin toinen kartelliyritys 
olisi todennäköisesti voittanut. 

 Vahingonkorvauslain 6:2:ssä säädetään, että kun va-
hinko on kahden tai useamman aiheuttama taikka he muuten ovat velvolliset korvaamaan 
saman vahingon, he vastaavat vahingon korvaamisesta yhteisvastuullisesti. Yhteisvastuu 
tarkoittaa, että keneltä tahansa korvausvelvolliselta voidaan vaatia koko korvausmäärää. 
Kyseenalaista silti on, milloin sopimuskumppanille maksettu ylihinta on muidenkin kartel-
liyritysten aiheuttamaa tai milloin muut kartelliyritykset ovat velvollisia korvaamaan yli-
hintana ilmenevän vahingon muille kuin omille asiakkailleen. Voidaan kuitenkin ajatella, 
että kartellisopimuksella ja toisaalta ylihinnalla hankintasopimuksessa olisi oikeudellisesti 
relevantti syy-yhteys. Ylihinta on näin johtunut kartellista ja kartellista ovat vastuussa 
muutkin yritykset kuin oma sopimuskumppani. 

Kilpailuoikeudellisten korvaussäännösten sanamuoto itsessäänkin sinänsä sallii yhteisvas-
tuun tai usealle jakautuvan vastuun mahdollistavan tulkinnan kuvatunlaisessa tilanteessa. 
Sekä nykyisessä kilpailunrajoituslain 18 a §:ssä että ehdotetussa kilpailulain 20 §:ssä puhu-
taan kilpailunrajoitukseen syyllistyneen velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko. 
Mitään tiettyä muuta yhteyttä kuin syy-yhteyttä kilpailunrajoituksesta vahinkoon ei vahin-
gonaiheuttajan ja vahingonkärsijän välillä edellytetä. Säännösten mukainen korvausvastuu 
lisäksi ulottuu myös välillisiin vahinkoihin ja kolmannelle aiheutuviin vahinkoihin. Vaikka 
voidaan argumentoida, että vahingonkärsijän sopimuskumppanina oleva kartelliyritys on 
vahingonaiheuttaja muita kartelliin osallisia enemmän, tämä väite ei poista vahingollisuu-
den palautumista koko kartelliin.22 Jos yhteisvastuu toteutuu, kartelliyritysten keskinäisin 
takautumisvaatimuksin voidaan tasata kunkin vastuulle jäävää korvausmäärä vahingonkor-
vauslain 6:3:n mukaisesti.23

Tiivistäen voidaan todeta, että kun sopimuskumppanin hintataso on kartellin vuoksi epäta-
vanomaisen korkea ja kartellista itsessään ovat vastuussa useat yritykset, voitaneen vahin-
gonkorvausvaatimus kohdistaa muihinkin kartelliin kuuluviin tahoihin kuin omaan toimitta-
jaan. On mahdollista, että kartellin osallistujia pidetään yhteisvastuussa kartellista aiheutu-
vasta vahingosta vahingonkorvauslain 6:2:n mukaisesti. Muiden kartelliyritysten korvaus-
vastuu ja sen laajuus jäänee kuitenkin määräytymään kilpailunrajoituksilla aiheutettuja va-
hinkoja koskevan oikeuskäytännön mukaan.   

 

Tilanteet, joissa aiheutuneena vahinkona voidaan pitää (pelkkää) maksettua ylihintaa, ovat 
muihin vahinkotilanteisiin nähden suhteellisen selväpiirteisiä. Usein tarjouskartellista voi 

                                                 
21 HE 88/2010, s. 66 ja 92. 
22 Ks. myös sopimuksesta kolmannen vahingoksi Norros 2010, s. 158. Kilpailunrajoituksesta johtuva ylihin-
nan osuus (hankinta)sopimushinnasta voidaan mieltää eräänlaiseksi kartelliyritysten ylihintaa koskevasta 
sopimuksesta johtuvaksi kolmannen, eli kartellin jäsenen asiakkaan, suoritusvelvollisuudeksi. 
23 Tällöin vahingonaiheuttajien erot syyllisyyden määrässä ja vahinkotapahtumasta saadun edun suhteen vai-
kuttavat lopulliseen vastuunjakoon. 
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aiheutua muitakin taloudellisia menetyksiä, jotka ovat joko itsenäisiä tai liittyvät ylihintana 
kärsittyyn vahinkoon.  

Kun aiottua hankintaa ei voida korkean hintatason vuoksi lainkaan tehdä, kyseessä on ti-
lanne, jossa maksettuna ylihintana ei kärsitä lainkaan vahinkoa. Maksettu ylihinta olisi kui-
tenkin hankinnan tekemättä jäämisestä aiheutuvalle haitalle vaihtoehtoinen vahinko. Sama 
tilanne on kyseessä aiotun hankinnan ja toteutetun hankinnan erotuksen osalta, kun hankin-
tamäärää tai hankinnan sisältöä joudutaan supistamaan saatujen tarjousten osoittauduttua 
liian kalliiksi kartellin vuoksi. Kuvatunlaiset vahingonaiheutumistavat ovat julkisten han-
kintojen tarjouskilpailujen yhteydessä mahdollisia, sillä lain julkisista hankinnoista 
(2007/348) 76 §:n mukaisesti hankintasopimus ei synny pelkästään tehdyn tarjouspyynnön 
ja sen mukaisesti parhaana pidettävän tarjouskilpailussa annetun tarjouksen sisältämillä 
kommunikoinneilla, vaan hankintapäätöksen jälkeen tehtävän kirjallisen hankintasopimuk-
sen allekirjoittamisella. Tarjousten tutkimisen jälkeen hankinta on siis yhä mahdollista kes-
keyttää. 

Hyödykkeen saamatta jäämisestä aiheutuva haitta on kilpailunrajoituksen aiheuttamaa va-
hinkoa,24

Välillisten vahinkojen ja ylipäätään monenlaisten taloudellisten vahinkojen korva-
uskelpoisuus on sekä nykyisen kilpailunrajoituslain korvaussäännöksen että tulevan 
kilpailulain sääntelyn lähtökohta. Kilpailunrajoituslain 18 a §:ssä luetellaan myös 
esimerkinomaisesti mahdollisia korvattavaksi tulevia vahinkoja. Ehdotetun kilpailu-
lain osalta ei-tyhjentävät esimerkit mainitaan korvaussäännöksen perusteluissa.

 mutta siihen liittyvät korvauskysymykset ovat monimutkaisia. Valinnanvapaudel-
le ostomäärän suhteen ei vahingonkorvausoikeudellisesti anneta sellaista arvoa, joka itses-
sään johtaisi vahingonkorvaukseen halutun ostomäärän toteutumattomuudesta. Edelleen, 
ostamatta jättämiseen yhteydessä olevien vahinkojen korvaamiseen liittyy paljon vahingon 
tosiasiallisen aiheutumisen ja kilpailunrajoitukseen vedettävän syy-yhteyden osoittamisen 
ongelmia. Pelkkä hankinta-aikomuksen ja hankinnan tekemättä jättämisen tai muuttamisen 
osoittaminen ei sinänsä kerro, onko kilpailunrajoitus johtanut taloudellisiin menetyksiin. 
Esimerkiksi erilaiset toteutumatta jäänyttä hankintaa korvaavien järjestelyjen aiheuttamat, 
alun alkaen aiottuun hankintaan nähden ylimääräiset, kustannukset ja kulut voivat puoles-
taan tulla korvatuiksi tarjouskartellista johtuvina vahinkoina. Sillä, pidetäänkö vahinkoja 
välittöminä vai välillisinä, ei itsessään ole suurta merkitystä, mikäli syy-yhteys kilpailunra-
joitukseen on olemassa ja osoitettavissa.  

25

Euroopan komission julkaisemassa tutkimuksessa, joka koskee kilpailunrajoituksista aiheu-
tuvan vahingon määrittämiseen ja laskemiseen liittyviä seikkoja, kiinnitetään huomiota 
myös kartellilta ostamatta jättämisen muodossa aiheutuvaan vahinkoon. Tutkimuksessa 
todetaan, että tällaista vahinkoa kärsivien tahojen tunnistaminen on yleisesti kartellien yh-
teydessä vaikeaa.  Vahinkoa kärsineen taloudellista haittaa on lisäksi vaikeampi laskea ja 
todistaa kuin esimerkiksi maksettua ylihintaa. Kuitenkin kaikki taloudelliset menetykset 
kilpailunrajoituksen johdosta ovat periaatteessa korvauskelpoisia.

  

26

                                                 
24 Ks. esim. Hellwig 2007, s. 128–134. Kyse on kilpailunrajoituksen allokatiivisesta vaikutuksesta, joka aktu-
alisoituu ostajan ostomäärän valitsemiseen liittyvän vapauden rajoittumisena.  

 Merkillepantavaa on, 
että julkisten hankintojen tarjouskilpailut ja niihin liittyvät tarjouskartellit voivat vahingon 
kärsimisen toteamisen ja osoittamisen osalta olla muita kartellilta ostamatta jättämisen ti-
lanteita jonkin verran selkeämpiä. Kun ostohalukkuus ilmaistaan nimenomaisesti ja julki-

25 Ks. HE 88/2010, s. 66: ”vahingonkorvaus käsittää korvauksen välittömästä ja välillisestä taloudellisesta 
vahingosta, jota kilpailunrajoituksesta on aiheutunut, esimerkiksi korvauksen kuluista, hinnanerosta ja saa-
matta jääneestä voitosta.” 
26 Euroopan komission tilaama tutkimus Quantifying antitrust damages – Towards non-binding guidance for 
courts, s. 13–15.  
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sesti tarjouspyynnöllä eikä hankintaa lopulta voidakaan tehdä korkean, tosiasiassa – vaikka 
ei välttämättä hankintayksikön tieten – kartellista johtuvan hinnan johdosta, on osa vahin-
gonkärsijöihin kuulumista osoittavasta dokumentaatiosta jo valmiiksi olemassa.  

3 Vastuuperusteet ja soveltuva laki 

Kilpailunrajoituslain 18 a §:n tai tulevan kilpailulain korvaussäännöksen lisäksi kilpailunra-
joituksesta aiheutunut vahinko voi Suomessa tulla korvattavaksi myös sopimusoikeudellis-
ten oppien tai yleisen vahingonkorvausoikeuden nojalla. Nykyoikeustilassa voimassa ole-
van kilpailunrajoituslain ulkopuoliset vastuuperusteet ovat erityisen tärkeitä niille julkisyh-
teisövahingonkärsijöille, joita ei välttämättä pidetä kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuina 
elinkeinonharjoittajina.27

Tarkasteltaessa tilannetta, jossa tarjouskartellista aiheutuu vahinkoa kartelliyrityksen asiak-
kaana olevalle taholle eli sopimussuhteessa kartellin jäseneen olevalle, on kartellista johtu-
van ylihinnan osaa sopimushinnasta koskeva palautusvaade oikeuskeinona hyvinkin merki-
tyksellinen myös riippumatta kilpailunrajoituslain 18 a §:n soveltumisesta. Sopimukseen 
perustuvassa ylihinnanpalautusvaateessa kilpailunrajoituksesta johtunut osa maksettua so-
pimushintaa voidaan katsoa aiheettomasti suoritetuksi ja siksi ostajalle palautettavaksi. Pa-
lautusvaateen mahdollisuus perustuu kilpailuoikeuden vastaisen sopimusehdon pätemättö-
myyteen: Kilpailunrajoituslain 18 §:n mukaan sopimusehtoa tai järjestelyä, joka on kilpai-
luoikeudellisten kieltojen vastainen, ei saa soveltaa tai panna täytäntöön. Ehdotetussa kil-
pailulaissa toteamus sisältyy 8 §:ään.

  

28 Vastaava kilpailuoikeuden vastaisten sopimusehto-
jen tehottomuutta tai oikeammin jopa mitättömyyttä tarkoittava säännös on SEUT 101(2) 
artiklassa.29

Kartellin jäsenen ja tämän asiakkaan välinen sopimus tuotteen tai palvelun toimituksesta on 
kilpailuoikeudelliseen pätemättömyysvaikutukseen nojattaessa katsottavissa edelleen valta-
osiltaan päteväksi. Kilpailuoikeudellinen pätemättömyysvaikutus kohdistuu hankinta- tai 
muun ostosopimuksen sopimushintaa koskevaan ehtoon. Tarkemmin sanottuna pätemättö-
mänä voidaan pitää ehtoa siltä osin kuin se koskee hinnan osaa, joka johtuu kartellista, jo-
hon toimittaja kuuluu. Kun kartellista johtuvan ylihinnan osuus hintaehdosta onkin ollut 
pätemätön, myös siihen perustuva osa maksusuorituksesta tulee saada takaisin.

   

30

                                                 
27 Kilpailunrajoituslain 18 a §:n mukainen korvausvastuu koskee vain elinkeinonharjoittajille aiheutuneita 
vahinkoja.  Julkisyhteisö voi olla kilpailunrajoituslain 3.1 §:n määritelmän mukainen elinkeinonharjoittaja 
jonkin toimintonsa osalta, mikäli arvioitava toiminta on riittävän ammattimaista ja taloudelliseen tulokseen 
tähtäävää ja esimerkiksi liiketoiminnallisesti järjestettyä. Pelkkää hankintatoimintaa itsessään ei kuitenkaan 
lähtökohtaisesti pidetä elinkeinon harjoittamisena kilpailunrajoituslain tarkoittamalla tavalla. Ks. julkisyhtei-
sön katsomisesta elinkeinonharjoittajaksi Havu – Kalliokoski – Wikberg 2010, s. 58–61 ja kysymyskokonai-
suudesta laajemmin Havu 2008. 

     

28 HE 88/2010, s. 57. 
29 Pätemättömyysvaikutuksen voidaan sanoa tarkoittavan tehottomuutta vahvempaa mitättömyyttä.  Suomen-
kielinen SEUT 101(2) artiklan teksti puhuu mitättömyydestä. Myös Hemmo luonnehtii kilpailuoikeudellista 
pätemättömyysvaikutusta voimakkuudeltaan ja ominaisuuksiltaan suorastaan mitättömyydeksi: tuomioistui-
men tulisi tutkia pätemättömyys viran puolesta eikä pätemättömyys voi lähtökohtaisesti korjaantua. Ks. 
Hemmo 2006, s. 1138–1141. Ks. myös joitakin perinteisestä mitättömyysopista poikkeavia ominaisuuksia 
esiin tuova Aine 2000, s. 167–184.     
30 Ks. Hemmo 2006, s. 1152–1153. 
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Sopimusoikeudellista ylihinnanpalautusvaadetta voidaan käyttää vain, kun tilanteessa käsil-
lä oleva kilpailunrajoitus on tosiasiassa vaikuttanut niin, että asiakkaat maksavat ylihintaa 
kilpailunrajoituksettomaan tilanteeseen verrattuna. Tarjouskartellien osalta ylihintaa eli 
kilpailtua hintatasoa korkeampaa hintaa peritään varsin kiistattomasti tilanteissa, joissa tar-
jouskartelli on sopinut juuri tarjoushintojen pitämisestä tietyllä tasolla. Kyseenalaisempaa 
on, miten asiakkaiden tai maantieteellisten markkinoiden jakaminen on vaikuttanut tarjous-
ten ja lopulta hankintasopimuksen hintaan. Vaikka yleisesti myös muuta kuin hintaa itses-
sään koskevat kilpailua rajoittavat sopimukset johtavat helposti hintojen nousuun, vaiku-
tuksen läsnäoloa ja voimakkuutta yksittäisen hankintasopimuksen osalta on vaikea todeta.  

Kysymys sopimusoikeudellisen ylihinnanpalautusvaateen käyttöalan rajoista onkin kiinnos-
tava, sillä lähtökohtaisesti konstruktio edellyttäisi aivan tarkkaa tietoa kilpailunrajoituksesta 
johtuvan ylihinnan määrästä. Jopa suoraan tarjoushintaa koskeneen tarjouskartellin osalta 
voi kuitenkin olla epäselvää, kuinka suurella summalla kartelliyrityksen hyväksytyn tarjo-
uksen hinta ylittää vertailukohtana käytettävän kuvitteellisen, normaalin kilpailuun perus-
tuvan tarjoushinnan. Vaikka kartelli olisi kilpailuprosessissa todettu, on epätodennäköistä, 
että sen vaikutukset olisi kilpailuviranomaisten toimesta eritelty näin tarkkaan. Lähtökohta-
na lieneekin pidettävä, että mikäli tarjouskartellin on kilpailuprosessin lopullisessa päätök-
sessä katsottu nostaneen alan hintatasoa esimerkiksi 30 prosentilla, voidaan myös yksittäis-
tapauksissa tarkemman ylihinnan selvittämisen ollessa mahdotonta tukeutua tähän perustu-
vaan ylihinnan määrään. 

Sopimusoikeudellisella palautusvaateella ja 18 a §:n, tai tulevan 20 §:n, mukaisella vahin-
gonkorvauksella ei ole mitään velvoittavaa etusijajärjestystä. Sopimusoikeuteen nojautuva 
palautusvaade ei kuitenkaan edellytä vahingonkorvauksen yhteydessä vaadittavaa vahingon 
korvattavuuden eikä kaikkien korvausvelvollisuuden edellytysten täyttymisen osoittamista, 
mikä tekee sopimusoikeudellisesta ylihinnanpalautusvaateesta kompensaation saantikeino-
na tietyllä tavalla mutkattomamman.31

Myös sopimusrikkomukseen perustuvasta korvausvastuusta kilpailunrajoituksella aiheute-
tusta vahingosta keskustellaan aika ajoin. Huomionarvoista on, että sopimusrikkomuksen 
itsensä konstruointi voi osoittautua hankalaksi kartellin jäsenen ja tämän asiakkaan välises-
sä tilanteessa, jossa tyypillisesti vahinko aiheutuu siitä, että suoritusvelvollisuudet täytetään 
sopimuksen mukaisesti. Korvausvastuun olisi tällöin perustuttava esimerkiksi sopimusoi-
keudellisen lojaliteettiperiaatteen rikkomiseen.

  

32

Kun kompensaatiota kilpailunrajoituksella aiheutetusta haitasta pyritään saamaan muulta 
kuin sopimuskumppanilta, varsinaista vahingonkorvausta koskevat oikeuskeinot ovat tar-
peen. Elinkeinonharjoittajiksi katsottaville tahoille aiheutunutta vahinkoa koskevan kilpai-
lunrajoituslain 18 a §:n mukaisessa vastuussa korvauksenhakijan on näytettävä toteen va-
hingon aiheutuminen, vahingon määrä ja syy-yhteys kilpailunrajoitukseen sekä vahingon-
aiheuttajan tuottamus. Mikäli kilpailunrajoituksen toteavaa viranomaispäätöstä ei ole, myös 
kilpailunrajoituksen olemassaolo itsessään kuuluu korvauksenhakijan osoitettaviin seikkoi-
hin. Näitä asioita koskien väitetty vahingonaiheuttaja on kuitenkin tiedoiltaan yleensä yli-
voimaisessa asemassa.  

 

                                                 
31 Ks. samoin Hemmo 2006, s. 1152–1153. 
32 Ks. esimerkiksi korkeimman oikeuden lausunto OH2009/27 työ- ja elinkeinoministeriön Kilpailulaki 2010 -
mietinnöstä. Lausunnossa katsotaan, että sopimusrikkomus olisi useimmissa tapauksissa käsillä sillä perus-
teella, että asianmukainen sopimuskäyttäytyminen edellyttää, ettei sopimuskumppanille aiheuteta vahinkoa 
lain kieltämällä kilpailukäyttäytymisellä. Varsinaisten ennakkotapausten yhä puuttuessa näkemykseen on 
kuitenkin suhtauduttava jonkinlaisella varauksella.  
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Kilpailunrajoituslain korvaussäännöksen jäädessä soveltumatta sen sisältämän vahingon-
kärsijän elinkeinonharjoittajuutta koskevan edellytyksen takia, sopimussuhteen ulkopuoli-
nen korvausvastuu on perustettava vahingonkorvauslakiin ja yleiseen vahingonkorvausoi-
keuteen. Kuin kilpailunrajoituslain korvaussäännöksen osalta, myös tällöin korvauksenha-
kijan on osoitettava korvausvastuun syntyminen.33

Vaikka kilpailunrajoituksella aiheutettua vahinkoa kärsivän tahon raskas näyttötaakka on 
herättänyt huomiota niin kansallisilla kuin EU-tason foorumeilla,

  

34 vahingonkorvausvas-
tuun edellytysten osoittamista koskevaan tilanteeseen ei välttämättä tule lähiaikoina merkit-
täviä muutoksia. Vahingonaiheuttajaksi väitetyn osapuolen oikeusturvan toteutuminen edel-
lyttää joka tapauksessa, että korvausvaatimuksia tukevat väitteet on voitava osoittaa todek-
si. Tyypillisesti taloudellisia vaikutusketjuja kauaskin kilpailunrajoituksesta etenevät va-
hingot houkuttelisivat muutoin spekulatiivisia ”vahingonkorvauksen” vaatijoita.35 Todistei-
siin käsiksi pääsyn osalta Euroopan komissio on kuitenkin ehdottanut USA:n discovery-
menettelyä muistuttavan käytännön omaksumista kilpailuoikeudellisia vahingonkorvaus-
kanteita EU:n jäsenvaltioissa käsiteltäessä.36

Erilaisten kilpailunrajoituksella aiheutettua haittaa kompensoivien oikeuskeinojen suhde 
EU-oikeuden vaatimuksiin on oma mielenkiintoinen kysymyksensä. EU-oikeuden voidaan 
katsoa edellyttävän, että erilaisilla vahingonkärsijöillä, julkisyhteisöt mukaan lukien, on 
mahdollisuus vaatia kilpailunrajoituksesta aiheutuneesta haitasta kompensaatiota. Koska 
EU-oikeuden sisältämiä oikeuksia suojellaan kuitenkin kansallisissa tuomioistuimissa kan-
sallisin oikeuskeinoin, EU-oikeus ei edellytä, että kaikilla vahingonkärsijöillä olisi käytös-
sään sama oikeuskeino. Kyseenalaista kuitenkin on, riittääkö esimerkiksi vahingonkorvaus-
lain mukainen, huonosti kilpailunrajoituksista aiheutuviin vahinkoihin soveltuva korvaus-
vastuu EU-oikeuden vaatimusten täyttämiseen.

   

37

Uuden kilpailulain vahingonkorvaussäännöksen myötä kaikille hankintayksiköille kilpai-
lunrajoituksista aiheutuvat vahingot kuuluvat tulevaisuudessa kilpailulainsäädännön erityi-
sen vahingonkorvaussäännöksen piiriin. Ajan kuluessa vahingonkorvauslain mukaista vas-
tuuta kilpailunrajoituskontekstissa koskeva kysymyksenasettelu menettää merkitystään – 
vaikkakin hitaammin kuin alkajaisiksi uskoisi. 

 

                                                 
33Pelkän yleisen vahingonkorvausoikeuden varaan jäätäessä mahdollisuudet saada kilpailunrajoituksesta joh-
tuvasta vahingosta korvausta voivat olla kilpailunrajoituslain 18 a §:n soveltumistilanteita huonommat. Ylei-
sessä vahingonkorvausoikeudessa vakiintunet periaatteet johtavat siihen, että muun muassa välillisten varalli-
suusvahinkojen ja kolmannelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen suhtaudutaan pidättyväisesti, vaikka 
vahingonkorvauslain 5:1:n erityisedellytykset varallisuusvahingon korvaamiselle kilpailunrajoitustilanteissa 
lähtökohtaisesti täyttynevätkin. Ks. esim. Routamo – Ståhlberg – Karhu 2006, s. 357. Jo pelkkä vahingonkor-
vaussäännöksen ottaminen kilpailunrajoituslakiin ja 18 a §:n esityöt osoittavat, ettei vailla sopimussuhdetta 
vahingonaiheuttajaan olevan vahingonkärsijän asemaa pidetty tyydyttävänä. Ks. HE 243/1997, s. 32. 
34 Ks. Euroopan komission vahingonkorvauskanteista KOM(2008) 165, s. 5, ja esimerkiksi OH2009/27.  
35 Uuden kilpailulain vahingonkorvaussäännöksen esityöt viittaavat siihen, että lainsäätäjä olisi väitetyn va-
hingonaiheuttajan asemasta huolissaan jo nykyisenkin näyttötaakan yhteydessä. Ks. syy-yhteyttä koskevat 20 
§:n yksityiskohtaiset perustelut HE 88/2010, s. 66. 
36 KOM(2008) 165. Komission mukaan tuomioistuinten tulisi voida määrätä osapuoli tai kolmas esittämään 
tiettyihin luokkiin kuuluvat olennaiset todisteet. Tällaisen määräyksen antamisedellytyksiin tulisi komission 
mukaan kuitenkin sisällyttää muun muassa vaatimus siitä, että kantaja on tuonut esiin kaikki kohtuudella 
käytettävissään olevat tosiseikat ja todistuskeinot, ja niiden mukaan on perusteltua epäillä kantajan kärsineen 
vahinkoa kilpailusääntöjen rikkomisen johdosta. Ks. KOM(2008) 165, s. 5–6.    
37 Ks. C-435/99 Courage Ltd v. Crehan sekä yhdistetyt asiat C-295/04 ja C-298/04 Manfredi ym. Ks. myös 
Havu 2009, s. 185–187. 
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4 Uuden kilpailulain korvaussäännös – huomioitavia 
seikkoja 

Ehdotetun kilpailulain siirtymäsäännösten mukaan ennen uuden kilpailulain voimaan tuloa 
tapahtuneisiin kilpailunrikkomuksiin sovelletaan uuden kilpailulain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Jatkettujen rikkomusten osalta vanhan lain säännöksiä sovelletaan 
rikkomuksen uuden kilpailulain voimaantuloa edeltäneeseen osaan ja uuden kilpailulain 
säännöksiä sen voimaantulon jälkeiseen osaan rikkomuksesta. Siirtymäsäännökset on tar-
koitettu kattamaan myös uuden kilpailulain 20 §:ssä tarkoitetut kilpailunrajoituksella aiheu-
tetut vahingot.38

Vahingonkorvauksen osalta ehdotetut siirtymäsäännökset tarkoittavat, että ennen uutta kil-
pailulakia meneillään olleesta kilpailunrajoituksesta aiheutunutta vahinkoa käsitellään tuol-
loin voimassa olleen kilpailunrajoituslain 18 a §:n mukaisesti. Ilmeisesti siirtymäsäännök-
sellä myös tarkoitetaan, että vahingon aiheutumisen, minkä tapahtumahetkestä itsessäänkin 
voidaan keskustella, tai havaitsemisen ajankohdan sijoittumisella uuden kilpailulain voi-
maantulon jälkeiseen aikaan ei ole vaikutusta asiaan. Esitöissä puhutaan vain kilpailunrik-
komuksen ajoittumisesta suhteessa uuden lain voimaantuloon. Soveltuvan lain sattumanva-
raisen valikoitumisen välttämiseksi tämä onkin luonnollinen ratkaisu. Toisaalta vahingon-
kärsijän näkökulmasta voi olla yllättävää, että taloudellista menetystä, joka joko aktualisoi-
tuu tai jonka ymmärretään olevan kielletystä kilpailunrajoituksesta aiheutuvaa vahinkoa 
vasta uuden kilpailulain oltua jo voimassa jonkin aikaa, koskeekin kilpailulain kattavan 20 
§:n sijasta vanhempi säännös vain elinkeinonharjoittajiin rajoittuvine korvaukseen oikeutet-
tuineen. 

  

Ehdotetun kilpailulain siirtymäsäännösten merkitys ulottuu nykyisen kilpailunrajoituslain 
18 a §:n soveltamisalarajauksen vuoksi myös pelkää kilpailulain 20 §:n ja kilpailunrajoitus-
lain 18 a §:n välillä käytävää sovellettavan oikeuden valintaa laajemmalle. Vain tilanteissa, 
joissa vahingon aiheuttanut kilpailunrikkomus on sijoittunut uuden kilpailulain voimaantu-
lon jälkeiseen aikaan, kilpailulainsäädännön korvaussäännös, eli ehdotettu kilpailulain 20 §, 
on varmasti hankintayksikön käytettävissä. Kun kilpailunrikkomus on tapahtunut ennen 
uuden kilpailulain voimaantuloa, eikä kyseessä ole tilanne, jossa vahingonkärsijä olisi kil-
pailunrajoituslaissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, kilpailulainsäädännön ulkopuoliset 
vastuuperusteet ovat edelleen ainoat vahingon kompensoimiseen soveltuvat.  

Uudesta korvaussäännöksestä huolimatta maksetun sopimushinnan osaa koskeva palautus-
vaade, jota on käsitelty edellä, säilyttää merkityksensä kilpailunrajoituksesta johtuvan yli-
hinnan perimistä koskevissa tilanteissa. Vahingonkorvauskannetta ei tulevaisuudessakaan 
ole välttämättä näin ollen pakko nostaa maksetun ylihinnan saamiseksi takaisin. 

Kilpailulain uusi korvaussäännös ei poikkea rajaamatonta korvaukseen oikeutettujen piiriä 
lukuun ottamatta suuresti nyt voimassaolevasta kilpailunrajoituslain 18 a §:stä. Merkittävä 
muutos koskee kuitenkin vahingonkorvauksen saamista koskevan oikeuden vanhentumista. 
Ehdotettu 20.3 § mahdollistaa korvauskanteen nostamisen vasta mahdollisen kilpailupro-
sessin lopullisen ratkaisun jälkeen.39

                                                 
38 HE 88/2010, s. 83. 

 Toisin kuin esimerkiksi asfalttikartelliasiassa, nyt va-
hingonkorvauskanteen saattaminen vireille vanhentumisen katkaisemiseksi varmuuden 
vuoksi ei enää ole tarpeen. 

39 Ks. HE 88/2010, s. 66–67. 
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Huomionarvoisia varsinaisten muutosten lisäksi ovat uuden vahingonkorvaussäännöksen 
esityöt kilpailunrajoituksen ja vahingon syy-yhteyden sekä näihin liittyvän vahingonkärsi-
jän näyttötaakan osalta. Verrattuna kilpailunrajoituslain 18 a §:n esitöihin uuden säännök-
sen yhteydessä korostetaan huomattavasti korvauksenhakijan vastuuta syy-yhteyden näyt-
tämisestä.40 Kilpailulain 20 §:n mukaisen korvausvelvollisuuden syntymiseksi korvauksen-
hakijan on voitava näyttää, että vahinko on ollut seurausta nimenomaan kilpailunrajoituk-
sesta. Ylihinnan osalta todetaan lisäksi erikseen, että kantajan on voitava osoittaa sen johtu-
van nimenomaan kilpailunrajoituksesta eikä markkinatilanteesta tai markkinoiden raken-
teesta, esimerkiksi oligopolista.41 Vaikka vastaava näyttötaakka on asiallisesti ollut osa 
myös kilpailunrajoituslain 18 a §:n mukaisen vastuun syntymisen edellytyksiä, kilpailulain 
korvaussäännöksen esityöt korostavat korvauksenhakijan aseman vaikeutta. Esimerkiksi 
oligopoli voi johtaa hyvinkin samoihin ilmiöihin markkinoilla kuin kartelli.42

Raskas näyttötaakka saattaisi tulevaisuudessa pitää yllä tilannetta, jossa ainoat menestyvät 
korvauskanteet ovat kilpailuprosessien jälkinäytöksiä eli seurannaiskanteita. Tuomioistui-
met kuitenkin ottanevat ehdotetun kilpailulain 48.2 §:n mahdollisuuden pyytää kilpailuvi-
raston lausuntoa

 Jotta vahin-
gonkärsijä voisi osoittaa kilpailunrajoituksen vaikutusten eron tällaisten muiden markkina-
olosuhteiden vaikutuksiin, tarvittaisiin mahdollisesti pääsy esimerkiksi itse kartellista so-
pimista koskeviin tietoihin.  

43

Lähteet 

, erityisesti muuta kuin kilpailuprosessissa arvioitua kilpailunrajoitusta 
koskevaa korvauskannetta käsitellessään, asianmukaisesti huomioon. Silti myös tapauksis-
sa, joissa kilpailuviranomaisten päätös tai lausunto on käytössä vahingonkorvauskysymystä 
arvioitaessa, korvauksenhakijan näytettäväksi jäävät yksittäistapauksessa vahingonkor-
vausvastuun syntymiseen liittyvät seikat. 
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