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1 Aluksi 

Uusi kilpailulaki, jonka odotetaan tulevan voimaan 1.11.2011, antaa vahingonkorvausoi-
keuden kaikille vahingosta kärsiville tahoille. Vanhan kilpailunrajoituslain mukaan tämä 
oikeus on ollut vain elinkeinonharjoittajilla. Tämän artikkelin tarkoitus on kertoa, miten 
korvauksen saamista voidaan edesauttaa ottamalla kilpailuoikeudellista vahinkoa koskeva 
sopimusehto hankintasopimukseen.  

Uuden kilpailulain 5 § sisältää vanhan kilpailunrajoituslain1 4 §:n mukaisen kiellon elin-
keinonharjoittajien välisestä yhteistyöstä. Pykälän kielletyt kilpailunrajoitukset kattavat 
muun muassa tarjouskartellit julkisissa hankinnoi 2ssa.   

1 Laki kilpailunrajoituksista 27.5.1992/480 (”kilpailunrajoituslaki”). 
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Tarjouskartellien syntymistä voidaan ehkäistä pyytämällä tarjoajaa tarjouksessaan nimen-
omaisesti ilmoittamaan, että se on päätynyt tarjoamaansa hintaan itsenäisesti. Tällainen 
ilmoitus tehdyn tarjouksen itsenäisyydestä on käytössä useassa nk. common law -maassa, 
joissa sitä kutsutaan CIBD:ksi (Certificate of Independent Bid Determination).  

Tämän artikkelin luvussa 1 esitellään CIBD:n käyttöä keskeisissä common law -maissa. 
Luvussa 2 pohditaan, missä muodossa CIBD olisi hyväksyttävissä hankintalain kannalta. 
Luvussa 3 esitellään, mitä erilaisia hyötyjä kilpailuoikeudellista vahinkoa koskevan sopi-
musehdon käytöstä olisi suomalaiselle hankintayksikölle ja yksityisellekin toimijalle.  

2 CIBD:n käyttö eräissä maissa 

CIBD on käytössä useassa common law -valtiossa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-
Britanniassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Menettelyä on käytetty Yhdysvalloissa 
jo vuodesta 1985 lähtien valtionhallinnon hankinnoissa, ja viimeksi järjestelmä on otettu 
käyttöön Brasilian valtiontason hankinnoissa syyskuussa 2009 ja Etelä-Afrikan kunnallises-
sa kilpailutuksessa heinäkuussa 2010.  

CIBD-sitoumus on sitä käyttävissä oikeusjärjestelmissä usein tarjouspyynnössä edellytetty 
erillinen liite. Sitoumus on yleensä muodoltaan allekirjoitettava lomake. Ilman tällaista va-
lan nojalla allekirjoitettua ilmoitusta tarjous ei ole pätevä, ja se on suljettava tarjouskilpai-
lun ulkopuolelle. Sitoumus koostuu tavallisesti kolmesta vakuutuksesta:  
 

 Ensinnäkin tarjoaja on päätynyt tarjoukseensa ja sen hintatasoon ilman kilpailua ra-
joittavaa tarkoitusta, ja ilman konsultointia, kommunikointia tai sopimusta muiden 
tarjoajien tai kilpailijoiden kanssa. 

 Toiseksi tarjoaja ei ole tietoisesti ilmaissut osallistumishalukkuuttaan kilpailutuk-
seen tai tarjoushintaansa muille tarjoajille tai kilpailijoille ennen tarjousten avaamis-
ta. 

 Kolmanneksi tarjoaja ei ole pyrkinyt vaikuttamaan kilpailijoidensa tarjouskilpailuun 
osallistumiseen kilpailunrajoitustarkoituksessa.3  

 
Ensimmäinen kohta sisältää yhtäältä edellytyksen, että tarjouksen jättämispäätökseen, hin-
taan ja hinnoitteluun on päädytty itsenäisesti. Ilmoitus kattaa myös sen, että tarjousta ei ole 
tahallaan muotoiltu tarjouspyyntöä vastaamattomaksi. Ilmoitus käsittää kaikenlaisen kom-
munikoinnin kilpailijoiden kanssa: kilpailijan kanssa ei ole tarvinnut syntyä nimenomaista 
sopimusta kilpailulain kartellikiellon edellyttämällä tavalla. Ilmoitus on allekirjoitettu vir-
heellisin perustein jo silloin, jos kilpailijoiden välillä on käyty puheluita tai sähköpostivaih-
toa, samoin kuin jos taho on yrittänyt suostutella kilpailijaa vilpilliseen tarjouskartelliin 
siinä onnistumatta.4 

                                                                                                                                                     
2 HE 88/2010, s. 6. Tarjouskartellilla tarkoitetaan kilpailua rajoittavia kilpailijoiden yhteistarjouksia julkisissa 
hankinnoissa. Yhteistarjous voi olla erityisessä tilanteessa sallittu. Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista 
hankinnoista 30.3.2007/348 (”hankintalaki”). 
3 Ks. esim. Yhdysvaltain Federal Acquisition Regulationin (FAR) mukainen CIBD ja Kanadan Competition 
Bureaun Canadian CIBD, joiden sanamuodot ilmaistu OECD:n Briefing Note-dokumentissa.  
4 DAF/COMP/GF/WD(2010)52, Certificates of Independent Bid Determination, OECD Briefing Note by the 
Secretariat, kohta 14. 
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Toinen kohta sisältää erilaisissa CIBD-sitoumuksissa yleensä sanamuodon ”tietoisesti il-
maissut”.5 Sanamuodolla pyritään tarkoituksellisen vilpillisen toiminnan torjumiseen. Näin 
ollen kaikenlainen tietojenvaihto vireillä olevan tarjouskilpailun suhteen kilpailijoiden vä-
lillä on kielletty.6 Kaikenlaista kilpailijoiden välistä tietojenvaihtoa ei kuitenkaan katsota 
kielletyksi CIBD-sitoumuksen myötä. Yhdysvalloissa on esimerkiksi katsottu, että vilpit-
tömästi tehty yhteistyösopimus hintatietojen yleisluontoisesta jakamisesta ei olisi CIBD:ssä 
tarkoitettua hintatietojen vaihtamista, koska sen tarkoituksena ei ole hintatietojen vaihtami-
nen kilpailunrajoittamistarkoituksessa.7  

 

Kolmannen kohdan tarkoitus on estää tarjouskartellien toiminta. Perinteinen esimerkki tar-
jouskartellista on, että kilpailevat yritykset välttävät keskinäistä kilpailua, sopivat kilpailu-
tuksen lopputuloksesta etukäteen, tai yhteistarjouksen ollessa kyseessä, pyrkivät turvaa-
maan kaikille mukana oleville yrityksille ainakin osan hankinnasta ja sen tuloista. CIBD-
sitoumuksen allekirjoittamalla tarjoaja kuitenkin vakuuttaa, ettei ole edes yrittänyt vaikuttaa 
kilpailijoidensa toimintaan.8 

 

CIBD-sitoumuksesta käytetään myös muita nimityksiä, vaikka sitoumusten sisältö onkin 
samankaltainen. Esimerkiksi Vancouverin vuoden 2010 olympialaisten yhteydessä järjeste-
lykomitea edellytti ”no collusion requirement” -sitoumusta tarjoajilta.9 Yhdysvalloissa si-
toumusta kutsutaan myös nimellä CIPD (Certificate of Independent Price Determination), 
joka sisältää samat kolme vakuutusta kuin CIBD.10 Sitoumusta on lisäksi mahdollista myös 
laajentaa sisältämään vakuutuksen siitä, ettei tarjoajayhtiöllä ole siteitä muihin tarjoajayri-
tyksiin, esimerkiksi yhteisomistuksen muodossa.11 Sitoumuksia on käytetty myös korrupti-
on ehkäisemiseen.12 

 

                                                 
5 Muun muassa Kanadan kilpailuviranomaisen (the Competition Bureau) laatimassa CIBD:ssä on sanamuoto 
”knowingly disclosed”, kuten myös Yhdysvaltain valtionhallinnon sitoumuspohjassa.  
6 DAF/COMP/GF/WD(2010)52, Certificates of Independent Bid Determination, OECD Briefing Note by the 
Secretariat, kohta 20. 
7 Kovacic 1990, Antitrust L.J.1989–1990, s. 1067. 
8 DAF/COMP/GF/WD(2010)52, Certificates of Independent Bid Determination, OECD Briefing Note by the 
Secretariat, kohta 21. 
9 DAF/COMP/GF/WD(2010)61, Collusion and Corruption in Public Procurement, Contribution from Canada, 
kohta 20. 
10 DAF/COMP/WP3/WD(2010)61, Public Procurement/ Bid Rigging Issues, United States, kohdat 2 ja 3.  
11 DAF/COMP/GF/WD(2010)52, Certificates of Independent Bid Determination, OECD Briefing Note by the 
Secretariat, kohta 26. Asian otti esille kansallisen tapauksen vuoksi myös Liettuan valtio kommentissaan 
DAF/COMP/WP3/WD(2010)59 Public Procurement/ Bid Rigging Issues, Lithuania. 
12 DAF/COMP/GF/WD(2010)52, Certificates of Independent Bid Determination, OECD Briefing Note by the 
Secretariat, kohta 27. Sitoumusta on vaadittu yhtäältä hankintaviranomaisilta, että eivät ole sopimattomasti 
antaneet hankintaan liittyvää informaatiota tarjoajille, toisaalta tarjoajilta että eivät ole vastaanottaneet tällais-
ta tietoa.  
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3 Onko CIBD-ilmoituksen vaatiminen hankintalain 
mukainen vaatimus? 

Hankintayksikkö saa hankintaa valmistellessaan vapaasti määrittää hankinnan kohteen, ja 
määrittelemillään tarjouspyynnön vaatimusten avulla sen tulee valita hankinnan toimittaja. 
Hankintalain 56 § mukaisen tarjoajien soveltuvuusarvioinnin on ilmennettävä ehdokkaan ja 
tarjoajan edellytyksiä toteuttaa hankinta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintayksi-
köllä on harkintavaltaa tarjouspyynnön soveltuvuuskriteereitä asetettaessa, mutta vaatimus-
ten tulee liittyä hankinnan kohteeseen, ne eivät saa antaa hankintaviranomaiselle rajoitta-
matonta valinnanvapautta, niiden tulee olla nimenomaisesti mainittu tarjouspyynnössä tai 
hankintailmoituksessa, ja niiden on noudatettava kaikkia yhteisön oikeuden perusperiaattei-
ta, erityisesti syrjintäkiellon periaatetta.13  

 

Voisiko CIBD olla hankintalain mukainen tarjoajan soveltuvuuteen liittyvä ehto? CIBD 
olisi tällöin tarjoajan tarjouksessaan antama ilmoitus siitä, että tarjoaja on päätynyt tarjouk-
seensa itsenäisesti, ja ettei tämä ole osallistunut kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön. 

 

Hankintamenettelyyn osallistuvaa tarjoajaa arvioidaan erilaisin pakottavin ja harkinnanva-
raisin poissulkemisperustein tarkoituksena varmistaa tarjoajan kyky suoriutua sopimusvel-
voitteistaan. Hankintayksikön on hankintalain 53 § mukaan suljettava tarjoaja tarjouskilpai-
lun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja on syyllistynyt säännöksessä 
lueteltuihin rikoksiin (pakolliset poissulkemisperusteet). Tällaisia rikoksia ovat mm. rahan-
pesu tai järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen. Kartelliin osallistumi-
nen ei ole Suomessa ainakaan vielä säädetty rikokseksi, joten CIBD ei kuulu ainakaan pa-
kollisiin poissulkemisperusteisiin. 

Hankintalain 54 §:ssa on lisäksi lueteltu harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, jotka 
hankintayksikkö voi halutessaan huomioida tarjoajien soveltuvuutta arvioidessaan. Kysei-
nen lista on pakollisten poissulkemisperusteiden tapaan tyhjentävä. Hankintalain 54 §:n 
kohdassa 4 mainitaan tilanne, jossa tarjoaja on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan 
virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen. Osallistuminen kartellitoimin-
taan saattaa olla kyseisenkaltainen virhe ammattitoiminnassa. Tämä on kuitenkin tulkin-
nanvaraista. 

Hankintalain 55 §:n ensimmäisen momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajilta 
otteen rikosrekisteristä tai toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen siitä, ettei tar-
joajaa koske hankintalain 53 tai 54 §:n poissulkuperuste. Hankintalain 55 §:n toisen mo-
mentin mukaan hankintayksikön on hyväksyttävä ehdokkaan tai tarjoajan edustajan sijoit-
tautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, 
jos tarjoajan sijoittumismaassa ei anneta edellä tarkoitettuja viranomaistodistuksia. Aina-
kaan Suomen Kilpailuvirasto ei anna todistusta siitä, ettei tarjoaja ole syyllistynyt kartelliin. 
Mikäli kartellitoimintaan osallistuminen katsottaisiin edellä mainituksi vakavaksi virheeksi 
ammattitoiminnassa, voitaisiin harkinnanvarainen poissulkeminen ehkäistä hankintalain 55 
§ toisen momentin tarkoittamalla CIBD-ilmoituksella. 

                                                 
13 Asia C-513/99 Concordia Bus Finland -tuomion kohta 69. Ratkaisussa oli kyse ympäristönäkökohtien 
arvioinnista tarjousten vertailussa, mutta kriteereitä on sovellettu myös muissa.   
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On kuitenkin kyseenalaista onko tarjouspyynnön CIBD-vaatimuksen täyttäminen osoitus 
tarjoajan edellytyksistä hankinnan toteuttamiseen. Sitoumuksen yhteensopivuutta Suomen 
hankintalainsäädännön kanssa ei ole koeteltu suomalaisissa tuomioistuimissa, eikä EU-
tuomioistuinkaan ole ottanut kantaa sen käyttöön. Näköpiirissä ei ole myöskään asiaa kos-
kevaa tapausta, koska käytännössä jonkun tarjoajan tulisi kyseenalaistaa CIBD-
vaatimuksen käyttö yksittäisessä hankinnassa.  
 

Edellä esitetyistä syistä CIBD-ehdon käyttäminen on kyseenalaista, vaikka CIBD-
vaatimuksen yhteys hankintaan on sinänsä selvä. Vaatimus olisi myös suhteellisuusperiaat-
teen mukainen. CIBD-vaatimus olisi myös syrjimätön, koska vaatimus koskisi kaikkia tar-
joajia.  

Ratkaisu on CIBD-ehdon sisällyttäminen hankintasopimukseen. Hankintasopimuksen sisäl-
tö ei ole yhtä tiukasti säännelty kuin sallitut tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Hankintadi-
rektiivin14 26 artiklan mukaan hankintaviranomaiset voivat asettaa hankintasopimuksen 
toteuttamista koskevia erityisehtoja edellyttäen, että ehdot ovat yhteisön oikeuden mukaisia 
ja että niistä on ilmoitettu hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Sopimuseh-
dot voivat kattaa yhteiskunnallisia asioita.  

Edellä esitetyistä syistä on suositeltavaa, että CIBD:n keskeinen sisältö otetaan hankintaso-
pimukseen sopimusehdoksi. Eräät hankintayksiköt ovatkin jo ottaneet seuraavan sopi-
musehdon käyttöön: 

 

Toimittaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tähän so-
pimukseen liittyen toiminut eikä se tämän sopimuksen voimassa ollessa toimi 
sellaisessa yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä muiden tarjouskilpailutuksen 
tarjoajien kanssa, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun hinnoitteluun, mak-
suihin tai niiden laskentaperusteisiin vaikuttaminen, markkinoiden tai hankinta-
lähteiden jakaminen tai muu kilpailun rajoittaminen.  

Mikäli Toimittajan todetaan rikkoneen edellä mainittua ilmoitusta, tulee Toimit-
tajan suorittaa Tilaajalle sopimussakkona […] % Toimittajan kokonaistoimituk-
sen arvosta, sekä korvata sopimussakon ylittävä Tilaajalle syntynyt vahinko, 
kustannus tai vastuu mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asian selvittämisestä 
johtuneet kustannukset. 

 

 

                                                 
14 Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, (”hankintadirektii-
vi”). 
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4 CIBD-sopimusehdon oikeusvaikutukset 
vahingonkorvauksen saannin suhteen 

Kilpailulain vahingonkorvaussäännöksen mukaan elinkeinonharjoittaja, joka on kilpailun-
rajoituksella aiheuttanut vahinkoa, on velvollinen korvaamaan vahingon. Kilpailuoikeudel-
linen vahingonkorvaus edellyttää ensinnäkin, että kilpailunrajoitus on todettu, ja toisaalta, 
että aiheutunut vahinko ja syy-yhteys vahingon ja rajoituksen välillä ovat todettavissa. 
CIBD-ehto laajentaa vahingonkorvauksen saamisen mahdollisuuksia: 

 

 CIBD-ehto mahdollistaa vahingonkorvauksen saannin myös muulle kuin elinkei-
nonharjoittajalle jo ennen uuden kilpailulain voimaantuloa. 

 CIBD-ehto ei lähtökohtaisesti sisällä kilpailulain 5 §:n merkittävyysarviointia, jos 
kyseisessä sopimusehdossa ei viitata kilpailulakiin.  

 CIBD-ehto helpottaa vahingonkorvauksen määrän arvioimista, jos ehtoon kytketään 
sopimussakko. Tämä sopimussakko voisi olla tietty prosenttiosuus hankinnan koko-
naisarvosta, kuten yllä olevassa esimerkkiehdossa on todettu.  

 CIBD:n käyttäminen parantaa hankintayksiköiden mahdollisuuksia saada vahingon-
korvausta myös prosessuaalisesta näkökulmasta: CIBD:tä käyttäessä kilpailulakiin 
perustuvaa vahingonkorvausta voitaisiin vaatia samassa oikeuspaikassa ja samassa 
oikeudenkäynnissä kuin muita mahdollisia sopimusrikkomuksia.  

 CIBD:llä on merkitystä myös näyttötaakan kannalta. Käytännössä sopimusperustei-
sissa vahingonkorvausriidoissa noudatetaan usein ns. tuottamusolettamaa ja kään-
nettyä todistustaakkaa. Sopimussuhteessa osapuolen on tämän mukaan osoitettava, 
että se on noudattanut sopimusta. CIBD:n yhteydessä käännetty todistustaakka tar-
koittaisi ainakin periaatteessa sitä, että tarjoaja joutuisi näyttämään, ettei se ole syyl-
listynyt kartellikäyttäytymiseen. On tietenkin tärkeää muistaa, että todistustaakan 
jakautumisesta päättää yksittäistapauksessa asian ratkaiseva tuomioistuin vapaan 
harkinnan perusteella. Tuomioistuin saattaa päätyä painottamaan sitä, että kantajan 
pitää esittää sopimusrikkomuksesta näyttöä. Oikeudenkäymiskaarihan sisältää todis-
tustaakan jakautumisesta vain yleisluontoiset lähtökohdat. CIBD:n käyttämisellä ei 
ole hankintayksikön näkökulmasta ainakaan haitallisia vaikutuksia näyttötaakan 
kannalta. 

5  Lopuksi 

CIBD-ehto hankintasopimuksessa vahvistaa ja jossain tapauksessa jopa perustaa edellytyk-
sen vahingonkorvauksen saamiselle tilanteessa, jossa hankintayksikkö kärsii kilpailunrajoi-
tuksen aiheuttamasta ylihinnasta. Tällaisen sopimusehdon käyttäminen on suositeltavaa.  

Menettely saattaa olla omiaan estämään kartellikäyttäytymistä myös rikosoikeudellinen 
vastuuriskin vuoksi. Kilpailunrajoitukseen osallistumista ei ole toistaiseksi rikosoikeudelli-
sesti sanktioitu, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.15 Common law -maiden käytännön 
mukainen toinen rikosoikeudellinen sanktio, väärän todistuksen antaminen viranomaiselle, 
on kuitenkin myös Suomessa kriminalisoitu. Tarjoaja, joka on syyllistynyt kartelliin ja kui-
                                                 
15 DAF/COMP/WP3/WD(2010)61, Public Procurement/ Bid Rigging Issues, United States, kohta 4. 
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tenkin kiistää tämän, saattaa syyllistyä väärän todistuksen antamiseen. Menettely voi täyttää 
rikoslain 16 luvun 8 §:ssä säädetyn tunnusmerkistön16, jos hankintayksikkö on viranomais-
taho. 
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