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1 Johdanto

1.1 Tutkimusteema

Yritysten taloudellisen toiminnan perustarkoitus on lähtökohtaisesti tuottaa tavaroita ja

palveluita ja vaihtaa näitä vastiketta vastaan kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseksi. Säänte-

lytaloudessa tätä toimintaa ohjataan jonkin tahon, yleensä valtion, toimesta. Näin se, mitä

tuotetaan ja kuinka paljon, tulee yrityksille viranomaisten toimesta valmiiksi annettuina.

Länsimaisessa markkinataloudessa peruslähtökohta on ollut taloudellinen vapaus ja vapaa

kilpailu. Vapaan kilpailun avulla kysyntä ja tarjonta lopulta päättävät sen, millaisia hyö-

dykkeitä tuotetaan ja kuinka paljon. Vapaan kilpailun johdosta yritykset eivät voi päättää

omista hinnoistaan ja tuotannostaan huomioimatta muita, samalla alalla toimivia kilpaili-

joitaan. Mikäli joku näin menettelisi, voisi se nopeasti johtaa uloshinnoitteluun ja yrityksen

ajautumiseen ulos markkinoilta.

Riippumattomuus muista alan toimijoista sekä kilpailusta antaa yritykselle paremmat mah-

dollisuudet päättää omasta hinnoittelu- ja tuotantopolitiikastaan ja olla näin huomioimatta

muita alalla toimivia yrityksiä ja näiden toimia. Tällainen riippumattomuus voi olla seura-

usta yrityksen muita tehokkaammasta toiminnasta. Se on voinut syntyä tehokkaamman

hallinnon, voimavarojen käytön taikka muun vastaavan toiminnan kautta. Se perustuu yri-

tyksen hankkimaan markkinavoimaan, joka voi perustua, edellä mainitun tehokkaamman

toiminnan lisäksi, niin sanottuun luonnolliseen1 taikka lailliseen monopoliin2. Tällainen

riippumattomuus voi perustua myös yrityksen tietotaitoon tai patentteihin.

Yrityksen pyrkimys riippumattomuuteen ja hallitsevaan asemaan voidaan nähdä osana

kilpailuprosessia sekä normaalia taloudellista toimintaa. Tilanteet, joissa hallitsevassa ase-

massa oleva, markkinavoimaa omaava yritys, käyttää riippumattomuuttaan ja markkina-

voimaansa haitatakseen taikka pyrkiäkseen kontrolloimaan kilpailijoidensa toimia, ovat

taas kilpailun kannalta haitallisia ja omiaan vääristämään markkinoilla vallitsevaa kilpai-

lua. Määräävä asema itsessään taikka sen hankkiminen ei ole kiellettyä. Se voi vain tosin

houkutella yritystä sen hyväksikäyttöön, asemansa vahvistamisen taikka monopolivoittojen

muodossa. Tämä voi lopulta johtaa kilpailun merkittävään vähenemiseen.

1 Luonnollisella monopolilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kustannusrakenteen vuoksi markkinoilla ei ole
kannattavaa toimia kuin yhden yrityksen. Esimerkkinä voidaan mainita kunnallinen vesilaitos.
2 Laillinen monopoli perustuu lainsäätäjän yritykselle antamaan yksinoikeuteen.
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Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty EY:n perustamissopimuksen 82

artiklan sekä kilpailunrajoituslain (27.5.1992/480) 6 §:n perusteella. Molemmat säännös-

tekstit sisältävät esimerkkilistan kielletystä toiminnasta. Lista on tosin esimerkinomainen ja

suuntaa-antava. Tällä on haluttu jättää lainkäyttäjälle mahdollisuus lain tulkintaan. Omi-

naista tälle on, että väärinkäytöksi voidaan katsoa myös muunlainen toiminta, joka on omi-

aan vääristämään kilpailua. Yksi tällaisesta toiminnasta ja väärinkäyttömuodosta on toimi-

tuksista kieltäytyminen. Toimituksista kieltäytymisessä on kyse määräävässä markkina-

asemassa olevasta yrityksestä, joka riippumattomuuttaan hyväksikäyttäen kieltäytyy, ilman

hyväksyttävää syytä, toimittamasta tiettyä hyödykettä kilpailijalleen taikka asiakkaalleen.

Pääsääntönä yrityksillä on vapaus valita omat sopimuskumppaninsa ja tahot, joiden kanssa

harrastaa liiketoimintaa. Määräävässä asemassa oleville yrityksille on kuitenkin asetettu

tiettyjä velvollisuuksia huolehtia markkinoilla vallitsevasta kilpailusta. Tämä merkitsee

tietyissä tilanteissa sitä, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen on toimitet-

tava tietty tuote tai palvelu sitä tarvitsevalle kilpailijalleen taikka asiakkaalleen.

Tutkielmani aiheena on toimituksista kieltäytyminen määräävän markkina-aseman väärin-

käyttömuotona. Tarkoituksena on selvittää ne kriteerit, hyväksyttävät syyt, joilla määrää-

vässä markkina-asemassa oleva yritys voi kieltäytyä toimituksesta, sekä toisaalta selvittää

tilanteet, joissa yrityksellä on, sopimusvapaudesta poiketen, velvollisuus toimittaa haluttua

tuotetta tai palvelua kilpailijalleen taikka asiakkaalleen. Vaikka tutkielman pääpaino on

määräävän markkina-aseman väärinkäytössä, tarkoituksena on selvittää myös lyhyesti

määräävän markkina-aseman käsitettä sekä kilpailuoikeuden yleisiä tavoitteita. Tämä on

mielestäni tarkoituksenmukaista tutkielman kokonaisuuden kannalta, sillä väärinkäytön

arviointi edellyttää määräävän markkina-aseman arviointia sekä relevanttien tuote- ja

maantieteellisten markkinoiden määrittelyä.

1.2 Rajaukset

Tutkielman tarkoitus on käsitellä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä yksityisten

yritysten näkökulmasta, joiden toimintaa sääntelee edellä mainitut, EY:n perustamissopi-

muksen 82 artikla sekä kilpailunrajoituslain 6 §. Tutkielman ulkopuolelle rajataan täten
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kaikki julkissektoria koskevat toimet, joita EY:n perustamissopimuksen 86 artikla koskee.

Sen mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus olla myöntämättä julkisesti omistetuille yrityk-

sille sellaisia erityis- ja yksinoikeuksia, jotka ovat omiaan rikkomaan kilpailuoikeusartiklo-

ja. Toisin sanoen, viranomaisten myöntämät erityiset oikeudet eivät saa hyödyttää julkisia

yrityksiä muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden. Esimerkkinä tästä voidaan mai-

nita infrastruktuurin hallinta, jota ilman muut toimijat eivät voi kilpailla kyseisillä markki-

noilla. Kuten 86 artiklalla myös sektorikohtaisella sääntelyllä on liityntäkohtia toimituksis-

ta kieltäytymiseen. Sektorikohtainen sääntely koskee muun muassa maa- ja rautatieliikenne

sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden sääntelyä. Julkisluonteisuutensa takia myös sektori-

kohtainen sääntely jätetään tutkielman ulkopuolelle.

Edellä esitettyjen liityntäkohtien lisäksi toimituksista kieltäytyminen voidaan liittää myös

immateriaalioikeuteen. Tällöin kyseessä on yrityksen omistamat yksinoikeudet, jotka voi-

vat perustaa yritykselle määräävän markkina-aseman. Tällöin yrityksen kieltäytymistä

myöntää lisenssiä kilpailijalleen taikka asiakkaalleen voidaan pitää määräävän markkina-

aseman väärinkäyttönä. Tietyissä tilanteissa kieltäytyminen myöntämästä lisenssiä voi joh-

taa määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kannalta pakkolisensointiin. Tut-

kielmassa on myös tarkoitus selvittää niitä tilanteita, joissa pakkolisensointi voi tulla ky-

seeseen.

Tutkielman alussa on tarkoitus käydä läpi ensin kilpailuoikeuden yleisiä tavoitteita sekä

EY:n että kansallisen kilpailunrajoituslain näkökulmasta, jonka jälkeen käsitellään mää-

räävän markkina-aseman käsitettä. Määräävää markkina-asemaa käsittelevässä kolmannes-

sa luvussa on tarkoitus selvittää, mitä määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan sekä

miten se määritellään. Määrittelyssä korostuu relevanttien tuote- sekä maantieteellisten

markkinoiden selvittäminen. Neljännessä luvussa keskitytään toimituksista kieltäytymiseen

väärinkäyttömuotona, sekä tavallisen hyödykevaihdannan että yksinoikeuksien valossa.

Tutkielman viimeisessä luvussa on tarkoitus koota yhteen sekä esitellä aineiston perusteel-

la tehtävät päätelmät ja arvioida toimituksista kieltäytymistä määräävän markkina-aseman

väärinkäyttömuotona.
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1.3 Tutkimusmetodi

Tutkielma on luonteeltaan oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Tarkoituksena on selvittää

määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä lainkäyttäjän ja oikeudellisen ratkaisijan näkö-

kulmasta. Säännöspohjana tulevat kyseeseen sekä EY:n perustamissopimuksen 82 artikla

sekä kilpailunrajoituslain 6 §. Tämä siitä syystä, että 1.5.2004 voimaan astunut kilpailunra-

joituslain uudistus yhtenäisti lakia EY:n kilpailusääntöjen mukaiseksi. Uudistuksen myötä

kilpailunrajoituslain 6 §:n teksti vastaa 82 artiklan säännöstekstiä.3

Vaikkakin tutkielman pääpaino on oikeustieteellinen, ei taloustieteen näkökulmaa voida

täysin ohittaa. Tämä siitä syystä, että monet kilpailuoikeuden käsitteet ja termit ovat lähtöi-

sin taloustieteistä ja kilpailuoikeuden tavoitteita on vaikea ymmärtää ilman taloustieteellis-

tä argumentointia. Ehkä tärkeimpänä taloustieteellisenä käsitteenä ja terminä kilpailuoi-

keudessa voidaan pitää taloudellisen tehokkuuden käsitettä, jonka valossa yrityksen väitet-

tyä väärinkäyttöä usein tarkastellaan. Mikäli kiistanalaisen toiminnan taloudelliset hyödyt

ylittävät toiminnan aiheuttamat haitat, voidaan toimintaa katsoa ”läpi sormien”. Huomioi-

tavaa on myös, että tulevaisuudessa määräävän markkina-aseman väärinkäytön taloudelli-

set vaikutukset tulevat olemaan merkittävässä asemassa väärinkäyttöä arvioitaessa4.

3 Ks. kilpailunrajoituslain ja EY:n kilpailusääntöjen välisestä suhteesta HE 11/2004, vp. s. 11–13.
4 Jokinen 2006, s. 7.
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2 Kilpailuoikeuden tavoitteet

2.1 Yleiset tavoitteet

Kilpailuoikeuden tavoitteet ja merkitys ovat muuttuneet siirryttäessä sääntelytaloudesta

kohti vapaata markkinataloutta. Tämä uusi toimintaympäristö on vaatinut muutosta sekä

sopeutumista niin kilpailuoikeudelta kuin yrityksiltäkin.5 Tänä päivänä kilpailuoikeuden ja

kilpailulainsäädännön tavoitteena on suojella kilpailua instituutiona ja prosessina sekä yl-

läpitää tehokasta ja toimivaa kilpailua, jotta markkinatalous voisi toimia ja täyttää sille

asetetut tehtävät talouden ohjausmekanismina. Jos yritysten välinen kilpailu jollakin alalla

vähenee alle kriittisen pisteen, häiritsee se markkinatalouden itseohjautuvuutta, jolloin yri-

tysten paine innovatiivisuuteen ja tuotekehittelyyn sekä tehokkuuteen laskee ja yrityksille

avautuu mahdollisuuksia periä asiakkailtaan monopolivoittoja, joita ei voida pitää ansait-

tuina.6

Kilpailuoikeuden tavoitteita tutkittaessa ei voida sivuuttaa Yhdysvalloissa vallinneiden

koulukuntien näkemyksiä kilpailuoikeuden ja kilpailupolitiikan tehtävistä. Useiden koulu-

kuntien joukosta kannattaa mainita Chicagon sekä Harvardin koulukunnat, jotka ovat

omilta osiltaan eniten vaikuttaneet Yhdysvalloissa käytävään kilpailuoikeudelliseen kes-

kusteluun. Chicagolaisen koulukunnan mukaan kilpailuoikeuden tavoitteena on ainoastaan

edistää tehokkuutta ja estää sellainen käyttäytyminen, joka haittaa resurssien tehokasta ja

tarkoituksenmukaista jakautumista. Harvardilainen koulukunta näkee kilpailuoikeuden

tavoitteet kokonaisvaltaisemmin ja pitää tulevaisuuden vaikutuksia tärkeämpinä kuin te-

hokkuutta. Koulukunnan mukaan kilpailuoikeuden tulisi edistää elinkeinonharjoittamisen

vapautta sekä edistää teknologisia innovaatioita. Keskeisin ero näiden koulukuntien välillä

liittyy markkinoiden perusluonteeseen eli ovatko markkinat itseohjautuvat vai tarvitsevatko

ne sääntelyä toimiakseen.7

Harvardilainen näkemys kilpailuun perustuu markkinoiden rakenteen tarkasteluun. Tämän

mukaan markkinoiden rakenne määrää sen, miten yritykset toimivat markkinoilla. Markki-

noiden rakenne vaikuttaa siihen, kuinka hyvin yritys menestyy, kuinka tuottava ja teknises-

ti kehittynyt yritys on. Myös tehokkuus on viime kädessä riippuvainen markkinoiden ra-

5 Alkio–Wik 2004, s. 3.
6 Kuoppamäki 2003, s. 28.
7 Kuoppamäki 2003, s. 29.
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kenteesta, sillä mitä keskittyneemmät markkinat ovat, sitä helpommin yritykset voivat pe-

riä tuotteistaan korkeampia hintoja, mikä taas johtaa yritysten voittojen kasvuun. Tällaista

lähestymistapaa voidaan kutsua niin sanotuksi SCP-paradigmaksi, joka on lyhenne sanoista

structure (rakenne), conduct (markkinakäyttäytyminen) sekä performance (markkinatulos).

Näillä tarkoitetaan sitä, miten rakenne vaikuttaa odotettuun tulokseen sekä käyttäytymi-

seen. Esimerkiksi monopolimarkkinoilla yritykset valitsevat erilaiset toimintatavat kuin

kilpailuilla markkinoilla. Harvardilainen koulukunta vaikutti Yhdysvaltojen oikeuskäytän-

töön erityisesti 1960-luvulla, ja se on antanut vaikutteita esimerkiksi nykyiselle EY:n kil-

pailuoikeudelle määräävän markkina-aseman arvioinnissa.8

Chicagolainen koulukunta on omalta osaltaan merkittävästi vaikuttanut Yhdysvaltojen an-

titrusti-oikeuden kehitykseen 1970-luvulta alkaen. Tähän vaikutti voimakas talousteorian

hyväksikäyttö kilpailuanalyysissä. Analyysissä painotettiin kilpailuhyötyjen ja haittojen

arviointia sekä tehokkuusajattelua. Lähtökohtana oli se, että taloudellisen tehokkuuden,

nimenomaan allokatiivisen tehokkuuden, tavoittelu oli kaiken perusta. Allokatiivisessa

tehokkuudessa yrityksen resurssit jakautuvat tehokkaasti sinne missä niitä tarvitaan. Toisin

sanoen yritys tuottaa juuri niitä tuotteita, joita asiakkaat haluavat ja, jotka he ovat valmiit

ostamaan tiettyyn hintaan. Tärkeintä on kuluttajien tarpeiden optimaalinen tyydyttäminen

jonkin yrityksen toimesta. Chicagon koulukunta ei siis suhtaudu markkinoiden rakentee-

seen yhtä tarkasti kuin Harvardin koulukunta.9

Kaikkiaan yleisten tavoitteiden osalta löytyy useita koulukuntia, joilla on omat ja toisistaan

eroavat näkemykset siitä, mihin kilpailulainsäädännön tulisi puuttua ja vaikuttaa. Oikeus-

kirjallisuudessa kilpailulainsäädännön tavoitteiksi on asetettu muun muassa seuraavat kol-

me päämäärää:

1) taloudellisen vallan hajauttaminen sekä siihen liittyvien yksilönvapauden ja – oike-

uksien suojaaminen, jonka kannalta monopolit ja muu taloudellisen vallan keskit-

tyminen yrityksiin ovat keskeinen ongelma;

2) markkinaosapuolten taloudellisen vapauden suojaaminen, jossa osapuolten suojaa-

minen on etusijalla itse kilpailuprosessiin nähden;

8 Alkio–Wik 2004, s. 54–55.
9 Alkio–Wik 2004, s. 55–56. Ks. koulukunnista lisää Kuoppamäki 2003, s. 156–163 sekä s. 164–173.
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3) kuluttajien hyvinvoinnin varmistamien edistämällä sekä allokatiivista että tuotan-

nollista tehokkuutta, jättäen näin kilpailulainsäädännön tehtäväksi tehottomuuden

poistamisen ja keskeiseksi kriteeriksi ylisuurten voittojen kertymisen.10

Kilpailuoikeuden tavoitteiden voidaan katsoa olevan sekä yhteiskunta- että markki-

nasidonnaisia. Tällöin on vain pohdittava, kumpaa puolta halutaan painottaa enemmän.

Halutaanko keskittyä sosiaalisiin, kuten tulonjakoa ja oikeudenmukaisuutta koskeviin

päämääriin, vai halutaanko painottaa taloudellista tehokkuutta ja kilpailua? Arvioinnissa

tulisi painottaa pidemmälle tulevaisuuteen vaikuttavia toimia, sillä hetkellinen taloudelli-

nen tuki voi johtaa myöhempiin rakenteellisiin ongelmiin. Lyhyellä aikavälillä voidaan

harvemmin esimerkiksi taata työpaikkojen säilyvyys.11 Näin ollen yleisiä tavoitteita on

johdonmukaista tarkastella seuraavaksi taloudellisen tehokkuuden sekä kuluttajien etujen

suojelemisen näkökulmasta.

2.1.1 Taloudellinen tehokkuus

Markkinataloudessa kilpailun katsotaan siis olevan paras keino luoda hyvinvointia sekä

ylläpitää taloudellista tehokkuutta. Tämä järjestelmä perustuu nimenomaan vapaaseen kil-

pailuun, jonka uskotaan johtavan sitä suurempaan tehokkuuteen, mitä vapaampaa kilpailu

on. Vapaa kilpailuprosessi perustuu siihen, että tuotannontekijät allokoituvat tehokkaasti

kysynnän ja tarjonnan perusteella. Tämä edellyttää sitä, että yritysten toimintaan puututaan

mahdollisimman vähän muiden tahojen, kuten valtion, toimesta. Vastavuoroisesti kysyn-

nän ja tarjonnan mekanismia yritysten välillä pyritään lainsäädännöllä kautta suojelemaan.

Tällä pyritään siihen, että markkinamekanismi voisi toimia ja näin mahdollistaa tehokkaan

panos-tuotos-suhteen. Kilpailuoikeus asettaa siis rajoituksia yritysten tavoille harjoittaa

liiketoimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on estää ne mahdolli-

10 Timonen 1997, s. 219.
Kilpailuoikeuden tavoitteiksi voidaan katsoa myös seuraavat kolme päämäärää: (1) kaupan esteiden purka-
minen, joita voi syntyä yksittäisten sopimusten, markkinavoiman väärinkäytön tai valtion toimesta (2) tehok-
kaan kilpailun ylläpitäminen sekä (3) kannustaa tehokkuutta, innovaatiosuutta sekä alhaisia hintoja.
Ks. Bellamy–Child 1993, s. 33.
 Kuoppamäki taas on jakanut kilpailuoikeuden yleiset tavoitteet kolmeen osaan. Nämä ovat (1) tehokkuus (2)
vapaus ja (3) oikeudenmukaisuus.
Ks. Kuoppamäki 2003, s. 31.
11 Virtanen 2001, s. 200.
Puhakka on todennut, että kilpailuoikeuden tavoite on edistää taloudellista tehokkuutta, ja muut tavoitteet,
kuten tulonjako ja oikeudenmukaisuus, tulisi saavuttaa muun lainsäädännön avulla.
Ks. Puhakka 1996, s. 82.
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set, taloudellisten resurssien tehokkaaseen jakautumiseen negatiivisesti vaikuttavat kilpai-

lun vääristymät, jotka voivat syntyä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä markkinavoiman hy-

väksikäytöstä.12

Se, mitä tehokkuudella tarkoitetaan ja miten se arvioidaan, riippuu käytettävästä tehokkuu-

den käsitteestä. Tehokkuus voidaan jakaa kolmeen eri käsitteeseen. Nämä ovat (1) alloka-

tiivinen tehokkuus, (2) tuotantotehokkuus eli kustannustehokkuus sekä (3) dynaaminen

tehokkuus. Allokatiivisella tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että tuotannontekijät jakaantu-

vat mahdollisimman tehokkaasti tuottajien kesken. Allokatiivisesti tehokkailla markkinoil-

la hyödykkeet jakaantuvat kuluttajien kesken heidän ostovoimansa perusteella. Näin yh-

teiskunnan voimavarat ovat parhaassa mahdollisessa käytössä ja hyödykkeet jakaantuvat

niille, joilla on varaa niitä hankkia. Allokatiivinen tehokkuus perustuu kuitenkin täydelli-

seen kilpailuun, jossa tuottaja pyrkii laajentamaan tuotantoaan niin kauan kuin se on kan-

nattavaa. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino on allokatiivisesti tehokas silloin, kun tuotteen

hinta on rajakustannusten tasolla. Allokatiivista tehottomuutta syntyy tapauksissa, joissa

tuotteen hinta nostetaan marginaalikustannusten yläpuolelle, jolloin kysyntä supistuu ja

tasapaino, jossa tarjonta tyydyttää kysynnän, on allokatiivisesti tehoton. Tämä koituu lo-

pulta kuluttajien tappioksi. Määräävä markkina-asema ja sen väärinkäyttö tai muut kilpai-

lunrajoitukset saatavat aiheuttaa allokatiivista tehottomuutta. Näin tapahtuu, kun markki-

navoima antaa mahdollisuuden hintojen nostamiseen, joka ajaa kuluttajat ostamaan muita

hyödykkeitä. Tehottomuutta voi lisätä myös tuottajien investointi ylimitoitettuun mainon-

taan markkinavoimansa ylläpitämiseksi.13

Tuotantotehokkuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tuottaa hyödykkeet mahdolli-

simman edullisesti, toisin sanoen kustannustehokkaasti. Tällöin keskitytään yrityksen tuot-

tavuuden tasoon. Kilpailusta johtuen yritykset joutuvat tuottamaan hyödykkeitään mahdol-

lisimman alhaisilla kustannuksilla säilyttääkseen kilpailukykynsä hintavertailussa muihin

tuottajiin verrattuna. Toimiva kilpailu ajaa lopulta tehottomasti toimivat yritykset ulos

markkinoilta, ja jäljelle jäävät vain optimaalisen kokoiset ja kustannustehokkaasti toimivat

yritykset. Kustannustehokkaat yritykset tuottavat hyödykkeet teoreettisesti alhaisimmilla

hinnoilla, ja kuluttajat saavat hyödykkeet halvimmalla mahdollisella hinnalla. Kilpailu

kannustaa yrityksiä toimimaan tehokkaasti, koska vain näin ne säilyvät markkinoilla. Täten

12 Alkio–Wik 2004, s. 7–8. Ks. myös Kuoppamäki 2003, s. 31.
13 Alkio–Wik 2004, s. 37 sekä Kanniainen–Määttä 2001, s. 93–94.
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kilpailun näkökulmasta ajatellen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä monopoli

ovat tuotantotehokkuuden kannalta haitallisia.14

Dynaaminen tehokkuus liittyy tilanteisiin, joissa yritys pyrkii säilyttämään markkina-

asemansa hakemalla jatkuvasti mahdollisuuksia parantaa tuotevalikoimaansa ja tuotanto-

menetelmiään. Yritys on dynaamisesti tehokas, kun se tuottaa entistä parempia hyödykkei-

tä aikaisempaa tehokkaammilla menetelmillä.15 Säilyttääkseen asemansa markkinoilla yri-

tysten on panostettava tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Näin toimimalla yrityksillä on

mahdollisuus uusiin innovaatioihin. Kilpailun tehtävä on varmistaa, että tuotannontekijöitä

siirtyy kehitystoimintaan, jonka avulla luodaan entistä parempia tuotteita ja tuotantotapoja.

Kilpailun vähentyessä yrityksellä ei olisi samanlaista tarvetta toimintansa kehittämiseen, ja

tämä taas johtaisi tehottomuuteen. Dynaaminen tehokkuus korostuu etenkin uusilla, tekno-

logiapainotteisilla aloilla, joissa investoidaan voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimin-

taan.16

Dynaaminen tehokkuus ja markkinavoiman käyttö herättävät tiettyjä kysymyksiä, jotka

koskevat kilpailun ja määräävän aseman suhdetta tehokkuuteen. Määräävä markkina-

asema ja sen väärinkäyttö voivat olla tehokkuudelle haitallisia, koska väärinkäytön seura-

uksena idea tai uusi tuote voi jäädä kokonaan hyödyntämättä. Esimerkiksi määräävässä

asemassa oleva yritys voi estää innovatiivisten tuotteiden markkinoille pääsyn. Toisaalta

määräävä markkina-asema ja monopoli voivat olla välttämättömiä, jotta uusia innovaatioita

voitaisiin ylipäätään tehdä. Määräävä asema mahdollistaisi sellaisten voittojen keräämisen,

joita voitaisiin sijoittaa epävarmoihin kehitysprojekteihin. Määräävä asema ja mahdollinen

monopoliasema voidaan lisäksi nähdä yritysten motiivina ryhtyä tällaisiin investointeihin.

Ilman mahdollisuutta saavuttaa markkinoiden hallintaa tai muita hyötyjä riski-investointeja

olisi vaikea perustella. Kilpailuoikeuden tarkoituksena ei voida nähdä rajoittaa tällaiseen

asemaan pääsyä. Toisaalta aseman keinotekoiseen ylläpitämiseen tulisi kilpailulainsäädän-

nön kautta puuttua.17

14 Alkio–Wik 2004, s. 37–38 sekä Kanniainen–Määttä 2001, s. 94.
15 Kuoppamäen mukaan dynaamisella tehokkuudella tarkoitetaan teknis-taloudellista edistystä, talouden
jatkuvaa muutosta ja pyrkimystä olemassa olevan tietotaidon lisäämiseksi.
Ks. Kuoppamäki 2003, s. 36.
16 Kuoppamäki 2003, s. 36–37.
17 Kuoppamäki 2006, s. 13–17.
Dynaamisen tehokkuuden kohdalla voidaan kysyä, onko kilpailupolitiikassa painotettava hintakilpailun sijas-
ta innovaatiokilpailua. Lisäksi voidaan pohtia, onko innovatiivisilla markkinoilla ”siedettävä” enemmän
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2.1.2 Kuluttajien etu

EY:n perustamissopimuksen 81 (3) artiklan mukaan järjestely, jolla on sopimuksen 81 (1)

artiklassa tarkasteltuja kilpailua rajoittavia vaikutuksia, voidaan katsoa sallituksi, mikäli

järjestely tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista

kehitystä jättäen kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä. Turvaamalla

toimiva kilpailu luodaan markkinoille tilanne, jossa kuluttajien suosiosta kilpailee useampi

tuottaja. Tämän myötä kuluttajille on tarjolla edullisempia ja laadukkaampia tuotteita sekä

riittävän kattava tuotevalikoima. Kilpailun kautta saavutettu hyvinvoinnin lisäys hyödyttää

näin siis myös kuluttajia.18 Jos taas markkinoita hallitsisi vain yksi tuottaja, tällä olisi mah-

dollisuus säädellä tuotteen hintaa, laatua ja valmistusta. Kun tuotannon määrä laskisi, ku-

luttajat joutuisivat kilpailemaan kyseisestä hyödykkeestä, joka johtaisi hinnan nousuun ja

monopolivoittojen kasvuun. Näin vain varakkaimmilla kuluttajilla olisi mahdollisuus

hankkia tuote ja tämä johtaisi kuluttajien kokonaishyödyn pienenemiseen.19

Kilpailulainsäädännöllä voidaan katsoa olevan yhtymäkohtia kuluttajansuojalakiin

(20.1.1978/38). Molempien lakien tavoitteena on kuluttajien etujen suojeleminen. Kilpailu-

lainsäädännön tarkoituksena ei kuitenkaan ole säännellä kilpailtuja markkinoita. Hyödyk-

keen hinta määräytyy kilpailumekanismin avulla, olettaen, että markkinat toimivat. Mikäli

hinnoitteluun puututaan kuluttajien etujen nimissä liian painokkaasti, voi tämä vaikuttaa

merkittävästi kilpailuun kyseisillä markkinoilla. Tällainen kuluttajien liiallinen suojelemi-

nen lyhyellä aikavälillä voi johtaa tulevaisuudessa yritysten lukumäärän pienenemiseen,

mikä taas voi vaikuttaa sekä kilpailuun että kuluttajien asemaan negatiivisesti.20 Kilpailun

ansiosta kuluttajat maksavat hyödykkeistään ”oikean” ja ”kohtuullisen” hinnan, koska hin-

ta määräytyy markkinoilta saatavan informaation perusteella. Kilpailulainsäädäntö edistää

kohtuullista hinnoittelua pitämällä markkinat avoimina sekä estämällä kilpailua rajoittavia

toimia.

määräävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä, koska innovaatiot mahdollistavat taloudellisen kasvun sekä
estävät markkinavoiman epäasiallisen hyväksikäytön.
Ks. Kanniainen–Määttä 2001, s. 94–95.
18 Kuoppamäki 2000, s. 33.
19 Kanniainen–Määttä 2001, s. 2.
20 Alkio–Wik 2004, s. 8–9.
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2.2 EY:n kilpailuoikeuden tavoitteet

Toisin kuin kilpailunrajoituslain 1 §:ssä, EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä kos-

kevassa luvussa ei ole määritelty kilpailuoikeuden tavoitteita, eikä se sisällä erityistä tavoi-

telausumaa. Tavoitteet voidaan kuitenkin johtaa perustamissopimuksen alussa mainituista

yleisistä tavoitelausumista sekä EY:n komission kilpailupolitiikan tavoitteita koskevista

lausumista sekä tuomioistuimen ratkaisuista.21

Perustamissopimuksen 2 artiklassa yleisiksi tavoitteiksi on lueteltu yhteismarkkinoiden

luominen, kansallisten rajojen poistaminen, taloudellisen toiminnan sopusointuinen kehit-

täminen sekä jatkuva taloudellinen kasvu. Näihin tavoitteisiin pyritään artiklassa 3 maini-

tuilla toimilla, kuten turvaamalla tavaroiden, palveluiden, henkilöiden sekä pääoman vapaa

liikkuvuus. Artiklan 3 g kohdassa on mainittu, että yhtenä yhteisön tavoitteena on luoda

sellainen järjestelmä, joka varmistaa, ettei kilpailu yhteismarkkinoilla vääristy. Kilpailuta-

voitetta voidaankin pitää tärkeimpänä, jollei ainoana, EY:n kilpailuoikeuden tavoitteena.22

Toisena EY:n kilpailuoikeuden tavoitteena voidaan pitää sisämarkkinoiden esteiden ehkäi-

seminen eli integraatiotavoite.23

2.2.1 Kilpailutavoite

Kansallisen kilpailulainsäädännön tavoin myös EY:n kilpailusäännöksien tavoitteena on

suojella ja ylläpitää toimivaa kilpailumekanismia. Lainsäädännöllä voidaan esimerkiksi

puuttua yritysten välisiin sopimuksiin, jos niiden tarkoitus on estää, rajoittaa tai vääristää

kilpailua yhteismarkkinoilla. Tämä käy ilmi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklasta.

Lisäksi voidaan puuttua jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaviin määräävän mark-

kina-aseman väärinkäytöksiin 82 artiklan perusteella.

21 Kuoppamäki 2003, s. 55–56.
22 Virtanen 2001, s. 210.
23 Alkio–Wik 2004, s. 9 sekä Kuoppamäki 2003, s. 57.
Kirjallisuudessa EY:n kilpailupolitiikan tavoitteiksi on toimivan kilpailun ja sisämarkkinoiden edistämisen
lisäksi mainittu yritysten kilpailukyvyn lisääminen sekä pienten- ja keskisuurten yritysten suosiminen.
Ks. Leivo–Leivo 1997, s. 3–5.
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Toimiva ja tehokas kilpailu sekä kilpailuolosuhteiden luominen ovat siis EY:n kilpailuoi-

keuden päällimmäisinä tavoitteina. EY:n tuomioistuin on todennut tämän tapauksessa Met-

ro I24:

20. ETY:n perustamissopimuksen 3 ja 81 artiklassa tarkoitettu vääristymätön kilpailu edel-

lyttää toimivan kilpailun (Workable competition) olemassaoloa markkinoilla eli tarpeeksi

korkeaa kilpailuastetta, jotta perustamissopimuksella asetettuja perustavanlaatuisia vaati-

muksia noudatettaisiin ja sen tavoitteet ja erityisesti tavoita muodostaa olosuhteiltaan sisä-

markkinoiden kaltaiset yhteismarkkinat, saavutettaisiin. Tässä vaatimuksessa otettaan huo-

mioon, että kilpailun luonne ja intensiteetti voivat vaihdella kyseessä olevien tuotteiden ja

palveluiden sekä kyseessä olevien alakohtaisten markkinoiden taloudellisen rakenteen mu-

kaan.25

Tavoitteena on siis saada aikaan toimiva kilpailu eikä niinkään täydellistä kilpailua. Kilpai-

lu on toimivaa, kun se on riittävää varmistamaan perustamissopimuksen perusvaatimusten

ja tavoitteiden saavuttamisen. Toimivalla kilpailulla pyritään myös tavallaan estämään te-

hottoman kilpailun yhteiskunnalle aikaansaamat hyvinvointitappiot.26

2.2.2 Integraatiotavoite

Integraatio ja sisämarkkinoiden toimivuuden takaaminen on siis toinen EY:n kilpailuoi-

keuden keskeisistä tavoitteista. EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan mukaan yhteisön

päämääränä on yhteismarkkinoiden toteuttamisella ja talous- ja rahaliiton perustamisella

sekä 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun yhteisen politiikan ja yhteisen toiminnan toteuttamisella

edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä koko

yhteisössä. Tavoitteena on luoda yhteinen markkina-alue, jossa poistetaan neljän perusva-

pauden: tavaroiden, palveluiden, pääoman sekä henkilöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat

esteet jäsenvaltioiden väliltä.27

Integraatiolla pyritään erityisesti suojelemaan rinnakkaistuontia, jossa tuotteet voivat va-

paasti liikkua jäsenvaltiosta toiseen myyjän laskettua ne liikkeelle. Tällaisen sisämarkkina-

alueen luomisessa kilpailusäännöksillä on lähtökohtaisesti kaksiulotteinen tehtävä. Sään-

24 Asia 26/76, 1977 ECR 1875.
25 Asia 26/76, 1977 ECR 1875, kohta 20.
26 Leivo–Leivo 1997, s. 4.
27 Leivo–Leivo 1997, s. 4.
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nöksillä pyritään ensinnäkin estämään yrityksiä jakamasta sisämarkkinoita kansallisiin

markkinoihin. Toiseksi niillä voidaan tukea yritysten välisiä sopimuksia, jotka mahdollis-

tavat yritysten leviämisen muihin jäsenvaltioihin.

Koska integraatio merkitsee markkinoiden avautumista sekä laajempia markkina-alueita,

nähdään integraation edistäminen tehokkaana tapana edistää kilpailua. Lähtökohtaisesti

sekä kilpailutavoite että integraatiotavoite johtavat samaan lopputulokseen, eikä niiden

välillä yleensä nähdä ristiriitaa.28 Integraatiotavoite voi kuitenkin johtaa joissakin tapauk-

sissa ankarampaan tai lievempään suhtautumiseen kuin pelkät kilpailuoikeudelliset argu-

mentit. Esimerkkinä voidaan mainita lisenssisopimukset, joilla taataan jälleenmyyjälle yk-

sinoikeus myydä tiettyä tuotetta tietyllä alueella. Yksinoikeusehto vähentää jälleenmyyjän

riskiä ja mahdollistaa kannattavan toiminnan harjoittamisen. Mikäli kilpailuoikeus kieltäisi

yksinoikeusehdon käyttämisen sisämarkkinatavoitteeseen vedoten, voisi markkinoilla olla

yksi toimija vähemmän ja kilpailu voisi näin olla tehottomampaa.29

2.3 Kilpailunrajoituslain tavoitteet

Kilpailunrajoituslain tavoitteet on lausuttu sen 1 §:ssä, jonka mukaan lain tavoitteena on

terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Lisäksi

pykälässä mainitaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon kuluttajien

etu ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauden turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja

rajoituksilta. Hallituksen esityksessä toimiva kilpailu on määritelty seuraavasti:

Toimivassa kilpailussa hinnanmuodostus markkinoilla perustuu elinkeinonharjoittajien itse-

näiseen hinnoitteluun ja sitä ohjaavaan hintamekanismiin, eikä keinotekoisia alallepääsyn es-

teitä esiinny. Elinkeinonharjoittajat voivat vapaasti päättää kilpailukeinojensa käytöstä talou-

dellisten tosiasioiden ohjaamina. Toisaalta yhteiskunnallisesti toivottavan taloudellisen kil-

pailun tulee nojautua lain ja hyvän tavan mukaisiin kilpailukeinoihin.30

Kilpailunrajoituslain tavoitteena on myös ollut lähentää kansallista kilpailulainsäädäntöä

vastaamaan EY:n kilpailusääntöjä. Vuoden 2004 uudistuksen myötä säännökset muutettiin

identtisiksi vastaamaan Rooman sopimuksen 81 ja 82 artikloja, jotta niitä voitaisiin tulkita

28 Ks. lisää tehokkaan kilpailun ja sisämarkkinatavoitteen mahdollisesta ristiriidasta Motta 2004, s. 23.
29 Alkio–Wik 2004, s. 12.
30 HE 162/1991 vp. s. 1.
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mahdollisimman yhdenmukaisesti. Kilpailunrajoituslain tavoitteetkin ovat täten yhdenmu-

kaisia EY:n kilpailuoikeudellisten tavoitteiden kanssa. Kuluttajien etu sekä toimiva talou-

dellinen ja tehokas kilpailu, ovat näin ollen myös kansallisen kilpailulainsäädännön tavoit-

teena.
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3 Määräävä markkina-asema

3.1 Määräävän markkina-aseman määritelmä

Kilpailunrajoituslain 3:2 §:ssä määräävä markkina-asema on määritelty seuraavasti:

Määräävä markkina-asema katsotaan olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla

tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksin-

oikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi

ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa

kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

EY:n tuomioistuin on määritellyt määräävän markkina-aseman 82 artiklan osalta taloudel-

lisen vallan yritykselle yhteismarkkinoilla tuomana asemana, jonka johdosta yritys voi

estää tehokkaan kilpailun esiintymisen markkinoilla ja antaa mahdollisuuden käyttäytyä

merkittävässä määrin itsenäisesti kilpailijoistaan, asiakkaistaan ja viimekädessä riippumat-

tomana kuluttajista. Kilpailunrajoituslain määritelmä aktiivisesta vaikuttamisesta kilpailu-

olosuhteisiin sekä 82 artiklan määrittelemä mahdollisuus toimia riippumattomasti muista

alan toimijoista ovat toistensa vastakohtia. Näin kilpailunrajoituslain määritelmä voidaan,

eri sanamuodostaan huolimatta, katsoa vastaavan EY:n tuomioistuimen määritelmää.31

Määräävä markkina-asema voi olla yksittäisen elinkeinonharjoittajan lisäksi näiden yhteen-

liittymällä. Toisin sanoen useampikin yritys voi yhdessä syyllistyä määräävän markkina-

aseman väärinkäyttöön. Yhteenliittymällä tarkoitetaan sellaista elinkeinonharjoittajien

ryhmää, jonka yhteistoiminta markkinoilla on organisoitu niin, ettei sitä voida pitää täysin

tilapäisenä. Tällaisena yhteenliittymänä voidaan pitää erilliseksi oikeushenkilöksi organi-

soitua kartellia tai toimialayhdistystä tai osapuoltensa edustajana toimivaa elintä taikka

pelkästään vakiintunutta elinkeinonharjoittajien ryhmää, joka toimii yhteistä toimintalinjaa

noudattaen samojen päämäärien hyväksi. On kuitenkin huomioitavaa, että pelkkä toimin-

nan yhdenmukaisuus ei perusta yhteenliittymää, vaan toiminnan on oltava suunnitelmallis-

ta sekä tietoista. Yhteinen määräävä markkina-asema edellyttää myös sellaisia taloudellisia

yhteyksiä, joiden johdosta yritykset voivat toteuttaa samanlaista markkinakäyttäytymistä ja

hallita markkinoita.32

31 HE 11/2004 vp. s. 30.
32 HE 11/2004 vp. s. 30 sekä HE 148/1987 vp. s. 17.
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Määräävä markkina-asema perustuu yrityksen markkinavoimaan, jonka turvin se voi toi-

mia muista alan toimijoista riippumatta. Yrityksen määräävästä asemasta johtuen kuluttaji-

en valinnan mahdollisuudet yleensä vähenevät sekä kilpailijoiden neuvottelumahdollisuu-

det heikkenevät. Määräävän aseman ansiosta yrityksen ei tarvitse pelätä kilpailijoidensa

toimia eikä näin asemansa heikkenemistä markkinoilla. Se voi toisin sanoen toimia vapaa-

na kilpailun paineista. Puhtaimmillaan tämä tulee esille monopolissa, jolloin yritys yksi-

nään hallitsee kyseisiä markkinoita. Määräävä asema voi tulla kyseeseen kuitenkin myös

kilpailuilla markkinoilla. Tällöin määräävä asema voi tulla kyseeseen, kun yritys pystyy

tarjoamaan asiakkailleen jotain sellaista, mitä muut alan yritykset eivät pysty sillä hetkellä

tarjoamaan. Yrityksellä on täten hallussaan taloudellisesti merkittävä joukko asiakkaita.

Useat määräävän aseman väärinkäyttötapaukset tulevatkin esille tilanteissa, joissa ennen

markkinoita hallinnut yritys saa varteenotettavan haastajan. Ratkaisevaa on siis tällöin asi-

akkaan näkökulma.33

3.2 Määräävään asemaan johtavia tekijöitä

Kilpailunrajoituslain 3:2 §:ssä viitataan niin sanottuun oikeudelliseen monopoliin. Se voi

perustua joko elinkeinonharjoittajan yksinoikeuteen, jolloin tietty taloudellinen toiminta on

lainsäädännössä myönnetty elinkeinonharjoittajan yksinoikeudeksi, taikka se voi perustua

toimilupaan. Toimiluvan perusteella elinkeinonharjoittajalla on lupa tietyn toiminnan har-

joittamiseen koko valtakunnassa taikka tietyllä alueella. Monopoliin johtava yksinoikeus

voi näin perustua joko lainsäädäntöön tai toimilupaan. Yksinoikeus voi kuitenkin perustua

myös edunvalvontasopimuksiin, jotka antavat elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden

määrätä hyödykkeen valmistuksesta tai markkinoinnista. Yksinoikeus voi perustua myös

lisensseihin taikka patentti- tai tekijänoikeuteen silloin, kun ne johtavat markkinoiden hal-

lintaan. Yksinoikeus, kuten lisenssi, ei täten aina suoraan johda määräävään markkina-

asemaan.34

33 Kanniainen–Määttä 2001, s. 65. Kuoppamäki 2006, s. 157.
34 Mentula ym. 1998, s. 20–21.
Määräävään markkina-asemaan johtavat syyt voidaan jaotella kolmeen luokkaan. Syyt voivat olla ensinnäkin
oikeudellisia, jolloin viitataan monopoleihin ja yksinoikeuksiin. Toiseksi syyt voivat olla teknisiä, kuten
esimerkiksi innovaatiot sekä mittakaavaedut. Kolmanneksi määräävään asemaan johtavat syyt voivat olla
strategisia. Tällöin jo vahvassa asemassa oleva yritys pyrkii estämään uusien kilpailijoiden tulon markkinoil-
le taikka peräti sulkemaan nämä ulos markkinoilta.
Ks. Kanniainen–Määttä 2001, s. 65 sekä Määttä 2004, s. 209.
Syiden ohella voidaan puhua kilpailueduista, jotka voivat olla oikeudellisia, teknisiä tai strategisia.
Ks. Mononen 1995, s. 32–37.
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Yrityksen määräävä asema voi yksinoikeuksin lisäksi perustua mittakaavaetuihin, jotka

voivat johtaa siihen, että vain yhden yrityksen on kannattavaa toimia kyseisillä markkinoil-

la. Mittakaavaeduilla tarkoitetaan sitä, että hyödykkeen yksikkökustannukset ovat laskevat

eli kustannukset per tuotettu hyödyke ovat sitä pienemmät, mitä enemmän hyödykettä tuo-

tetaan. Tämä voi johtaa lopulta niin sanottuun luonnolliseen monopoliin ja markkinoiden

tosiasialliseen hallintaan. Kyseinen hallinta voi perustua myös yrityksen tekniseen kehitty-

neisyyteen tai elinkeinonharjoittajan taloudelliseen ylivoimaan kilpailijoihinsa verrattuna.35

Yrityksellä voi myös olla jokin strateginen kilpailuetu, jota sen kilpailijat eivät pysty kor-

vaamaan. Tällöin määräävä markkina-asema on seurausta yrityksen innovatiivisuudesta,

joka on voinut johtaa uusien hyödykkeiden tai entistä tehokkaampien tuotantoprosessien

kehittämiseen ja luomiseen.36 Määräävään markkina-asemaan johtavina syinä voidaan pi-

tää myös niin sanottuja oppimisvaikeuksia sekä uponneita kustannuksia. Oppimisvaikeuk-

silla tarkoitetaan sellaista teknistä tietotaitoa, jota muiden alan yritysten on vaikea hankkia.

Uponneilla kustannuksilla taas tarkoitetaan sellaisia pääomakustannuksia, joita ei voida

enää saada takaisin muuttamalla kyseinen pääomakanta tuottamaan jotain muuta hyödyket-

tä tai myymällä se käytettynä jollekin toiselle alalle. Uponneet kustannukset sekä oppimis-

vaikeudet toimivat näin muille yrityksille alalle pääsyn esteinä.37 Alalle pääsyn esteet vai-

kuttavat kilpailuun niin, että mitä korkeampia esteet ovat, sitä epätodennäköisempää on

uusien yrittäjien ilmaantuminen markkinoille. Tämä taas vähentää kilpailun uhkaa. Vas-

taavasti voidaan todeta, että kilpailun uhka ja sen vaikutus on sitä suurempi jo markkinoilla

toimiviin yrityksiin, mitä alhaisempia alalle tulon esteet ovat ja mitä nopeammin muut yri-

tykset voivat ilmaantua markkinoille.38

Määräävään aseman johtavina syinä voidaan edellä mainittujen lisäksi mainita transak-

tiokustannusten minimointi sekä avainhyödykkeiden hallinta. Transaktiokustannusten mi-

nimointi liittyy läheisesti luonnollisen monopolin käsitteeseen, jossa palvelun luonteesta

johtuen toiminnan organisointia usealle toimijalle ei voida pitää taloudellisesti järkevänä39.

35 Määttä 2004, s. 213 sekä Mentula ym. 1998, s. 21–22.
36 Mononen 1995, s. 36.
37 Mentula ym. 1998, s. 22 sekä Motta 2004, s. 121.
38 Mentula ym. 1998, s. 69.
Alalle tulon esteet voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti: 1) legaaliset esteet 2) absoluuttiset kustannusedut
3) suhteelliset kustannusedut sekä 4) strateginen käyttäytyminen, joka estää alalle tulon.
Ks. Kuoppamäki 2003, s. 702.
39 Kilpailuneuvosto 5.10.1995, Dnro 3/359/1995.
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Avainhyödykkeen (essential facility)40 hallinta voi antaa yritykselle määräävän aseman,

joka perustuu kilpailijoiden riippuvuuteen kyseisestä hyödykkeestä. Kilpailijan toiminta

markkinoilla ei olisi mahdollista ilman tätä kyseistä avainhyödykettä. Esimerkkeinä avain-

hyödykkeistä voidaan mainita maakaasun jakeluputkisto taikka postinjakelun perusverk-

ko.41 Yrityksen määräävää markkina-asemaa on vaikea todeta pelkästään yhteen ominai-

suuteen tai syyhyn nojautuen, sillä yrityksen asemaa voivat vahvistaa monet eri tekijät.

3.3 Määräävän markkina-aseman arviointi

Määräävän markkina-aseman arviointia voidaan lähestyä ensinnäkin rakenteellisen mark-

kinatarkastelun näkökulmasta. Markkinarakenteen tarkastelussa verrataan yrityksen mark-

kina-asemaa sen kilpailijoiden asemaan. Markkinarakenteella viitataan tällöin rakenteelli-

siin tekijöihin, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yritysten toimintaan, kuten kilpailukäyttäy-

tymiseen tai hinnoitteluun. Tällaisia rakenteellisia tekijöitä ovat muun muassa markkinoilla

toimivien yritysten lukumäärä ja näiden markkinaosuudet, tuotteiden homogeenisuus, in-

formaation saatavuus sekä mahdollisuus reagoida nopeasti tuleviin muutoksiin. Merkitystä

voidaan antaa myös alalle pääsyn esteille, tuotannon joustavuudelle, vallitseville taloudel-

lisille suhdanteille, markkinoiden kehitysvaiheille, kapasiteetin käyttöasteelle sekä yrityk-

sen muodolle ja organisaatiorakenteelle. Toiseksi määräävään asemaan voi viitata yrityk-

sen käyttäytyminen. Käyttäytyminen voi viitata määräävään asemaan esimerkiksi tilanteis-

sa, joissa yritys diskriminoi jotakin asiakastaan jatkuvasti nostamalla hintojaan taikka

muuttamalla sopimusehtojaan. Yrityksen markkinakäyttäytymistä arvioitaessa huomioi-

daan yrityksen mahdollisuus vaikuttaa käytöksellään alan kilpailuolosuhteisiin sekä yrityk-

sen mahdollisuus toimia vapaana kilpailun paineista. Tällöin merkitystä saavat sellaiset

tekijät, joihin elinkeinonharjoittaja voi itse lyhyellä aikavälillä vaikuttaa, kuten hinnoitte-

luun, alennuksiin, tuotannon määrään ja laatuun sekä mainontaan.42

40 Essential facilities on suomennettu monella eri tavoin ja siitä on käytetty termejä, kuten ”elintärkeä valmi-
us” (Kanniainen–Määttä 2001, s. 265.) ja ”avainasema” (Kuoppamäki 2003, s. 791.). Jatkossa tullaan käyt-
tämään termiä ”avainhyödyke” sen yksinkertaisuudesta johtuen.
41 Määttä 2004, s. 214–215.
42 Mentula ym. 1998, s. 37.
Mikäli yrityksen määräävää markkina-asemaa arvioidaan yrityksen markkinakäyttäytymisen perusteella ja
tätä samaa käyttäytymistä pidetään arvioinnin loppuvaiheessa väärinkäyttönä, voi olla riski päätyä kehäpää-
telmään.
Ks. Kuoppamäki 2006, s. 161.
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Määräävää asemaa voidaan pyrkiä selvittämään myös yrityksen markkinatuloksilla, kuten

voittojen perusteella. Voittojen lisäksi voidaan selvittää tuotannon laatua, tuotanto- ja

myyntikustannuksia sekä tuotteiden saatavuutta tai teknistä kehitystä.43 On kuitenkin huo-

mattavaa, että edellä mainittujen tekijöiden rajattomuus aiheuttaa sen, että niiden pohjalta

ei voida tehdä selviä päätelmiä. Suuretkaan voitot eivät välttämättä todista määräävää ase-

maa, sillä yritys on voinut toimia vain muita tehokkaammin. Tästä johtuen määräävää

asemaa arvioitaessa pääpaino on rakenteellisella tarkastelulla.44

Yksi merkittävin mittari arvioida yrityksen dominanssia ja markkinavoimaa on perinteises-

ti ollut yrityksen markkinaosuus. Sitä voidaan periaatteessa pitää tärkeimpänä mittarina

arvioitaessa, onko yrityksellä määräävä asema kyseisillä markkinoilla. Lähtökohtaisesti

mitä suurempi markkinaosuus yrityksellä on, sitä todennäköisemmin se hallitsee kyseisiä

markkinoita. Markkinaosuuksien perusteella ei voida kuitenkaan tehdä suoraviivaisia pää-

telmiä yrityksen määräävästä asemasta, mikäli alalle pääsy on helppoa ja kilpailu markki-

noilla on toimivaa45. Markkinaosuuksien käyttö on hankalaa esimerkiksi innovaatiopainot-

teisilla aloilla, joilla toiminta on dynaamista ja jatkuvasti kehittyvää ja näin vaikeasti en-

nustettavaa. Markkinaosuusperusteisen arvioinnin vaikeutta lisää relevanttien hyödyke- ja

maantieteellisten markkinoiden rajaamisen hankaluus.46

Markkinaosuuksia voidaan kuitenkin kaikesta huolimatta pitää tärkeänä mittarina arvioita-

essa yrityksen määräävää markkina-asemaa. EY:n oikeuskäytännössä markkinaosuus on

tärkein osoitus yrityksen määräävästä markkina-asemasta, sillä se kertoo, kuinka vahvasti

markkinajohtaja kontrolloi tuotantoa ja myyntiä kyseisillä markkinoilla. Todistelussa on

kuitenkin huomioitava tarkasteltava toimiala sekä kysynnän ja tarjonnan rakenne. Lisäksi

on huomioitava markkinoiden kehitys. Mikäli yritys menettää markkinaosuuttaan kilpaili-

joille,  voi  se  olla  osoitus  kilpailun  toimivuudesta.  Mikäli  taas  yrityksen  osuus  kasvaa  tai

ainakin pysyy ennallaan, voi se merkitä määräävää markkina-asemaa. EY:n oikeuskäytän-

nössä suurta, 85–95 %, markkinaosuutta on pidetty täytenä näyttönä määräävästä markki-

na-asemasta. Kotimaisesta oikeuskäytännöstä voidaan mainita yli 70 % markkinaosuus,

joka on luonut vahvan presumption määräävästä asemasta.47 Mikäli taas yrityksen markki-

43 Mentula ym. 1998, s. 37–38.
44 Kuoppamäki 2006, s. 161–162.
45 Motta 2004, s. 117.
46 Määttä 2004, s. 216–217.
47 Kuoppamäki 2003, s. 692–697.
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naosuus jää tarpeeksi alhaiseksi, ei määräävän markkina-aseman tunnusmerkkien voida

katsoa täyttyvän. Korkeimman ja alhaisimman markkinaosuusprosentin väliin jäävällä alu-

eella ei voida tehdä suoraviivaisia päätelmiä yrityksen määräävästä asemasta. Tällöin arvi-

oinnissa tulee tarkastella myös muita edellä mainittuja tekijöitä, kuten esimerkiksi alalle

pääsyn esteitä, kilpailijoiden markkinaosuuksia, yrityksen käyttäytymistä, mittakaavaetuja,

yrityksen voimavaroja tai uponneita kustannuksia.48

3.4 Markkinoiden määrittely

3.4.1 Määrittelyn tärkeys

Hallituksen esityksen mukaan määräävän markkina-aseman selvittäminen edellyttää asian-

omaisten markkinoiden rakenteen ja toiminnan analysointia49. Euroopan komissio on to-

dennut tiedonannossaan, että markkinoiden määrittely on väline, jonka avulla tunnistetaan

ja määritellään yritysten välisen kilpailun rajat. Markkinoiden määrittelyn päätavoite on

tuoda esille niitä rajoituksia, joita yritys kohtaa toimiessaan markkinoilla. Markkinoiden

laajuus pyritään selvittämään sekä tuotteen että maantieteellisen ulottuvuuden näkökulmas-

ta. Toisin sanoen määrittelyssä selvitetään relevantit hyödyke- sekä maantieteelliset mark-

kinat. Markkinoiden määrittelyllä voidaan katsoa olevan funktionaalinen tehtävä. Jotta

voidaan selvittää, voiko yritys oleellisesti vaikuttaa alansa kilpailuolosuhteisin ja toimia

riippumattomasti muista alan kilpailijoista, on selvitettävä, mitkä muiden yritysten tuotteet

ja palvelut kuuluvat kyseisen yrityksen hyödykkeiden kanssa samoille markkinoille. Mää-

rittelyn jälkeen on mahdollista selvittää ne kilpailijat, jotka rajoittavat toisten yritysten toi-

mintaa sekä estävät näitä toimimasta markkinoilla vapaasti.50

Ilman relevanttien markkinoiden määrittelyä ei ole mahdollista arvioida yrityksen markki-

navoimaa ja vahvuutta suhteessa muihin kilpailijoihin. Määrittelyn on oltava mahdolli-

simman tarkka, sillä liian suppea tai vastaavasti liian laaja määrittely voi antaa väärän ku-

van yrityksen markkina-asemasta. Mikäli määrittely on liian suppeaa, sitä todennäköisem-

pää on, että yritys on määräävässä asemassa. Vastaavasti liian laaja markkinoiden määritte-

ly voi johtaa siihen, että yhä harvemmat yritykset täyttävät määräävän aseman kriteerit.51

48 Määttä 2004, s. 217.
49 HE 148/1987 vp. s. 17.
50 EVYL 1997 C 372, s. 5, kohta 2 sekä Kuoppamäki 2006, s. 168.
51 Nyberg 1999, s. 24–25.
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3.4.2 Hyödykemarkkinat

Hallituksen esityksen mukaan olennaisin kysymys todettaessa määräävää markkina-

asemaa liittyy hyödykemarkkinoihin52. Määriteltäessä relevantteja hyödykemarkkinoita

selvitetään, mitkä tuotteet ja palvelut ovat asiakkaiden kannalta ominaisuuksiltaan siinä

määrin samanarvoisia, että niitä voidaan pitää toisiaan korvaavina hyödykkeinä. Toisin

sanoen, samoilla markkinoilla olevat tuotteet ovat ostajien kannalta keskenään vaihdetta-

vissa ilman erityisiä kuluja tai toimenpiteitä. Huomiota kiinnitetään ensisijaisesti siis asi-

akkaiden ja kysyntäpuolen näkökulmaan.53 Korvattavuutta ja hyödykkeen vaihdettavuutta

arvioitaessa huomioidaan sen tosiasiallinen käyttötarkoitus sekä laatu. Lisäksi huomiota

kiinnitetään tuotteen hintatasoon sekä saatavuuteen.

Käyttötarkoituksen osalta ratkaisee tuotteen tosiasiallinen käyttötarkoitus, jonka määritte-

lee viimekädessä hyödykkeen ostajat. Tuotteet voivat kuulua samoille markkinoille, vaikka

valmistajat eivät pidä niitä kilpailevina tuotteina, mikäli ostajat pitävät niitä toisiaan kor-

vaavina. Laatu- ja hintatason kannalta arviointi voi olla hankalampaa, mikä johtuu selvien

rajojen puutteesta loistotuotteiden ja tavallisten tuotteiden markkinoiden väliltä. Kuluttaji-

en mieltymykset lopulta ratkaisevat sen, kuuluvatko tuotteet samoille markkinoille. Näin ei

ole, jos ne eivät enää tyydytä kuluttajien kannalta samoja tarpeita.54

Vaihdettavuuden osalta ei vaadita täydellistä vaihdettavuutta, vaan kohtuullinen vaihdetta-

vuus riittää. Tämä on tullut esille EY:n tuomioistuimen ottaessa kantaa korvattavuuteen

tapauksessa Continental Can55. Tapauksessa todetaan, että tuotteet, jotka ovat toisiaan kor-

vaavia ainoastaan rajoitetussa määrin, eivät kuulu samoille markkinoille56. Vaihdettavuutta

arvioitaessa apuna voidaan käyttää ristijoustoa eli pienen hinnankorotuksen vaikutusta

tuotteen kysyntään. Kun ristijousto on korkea, pienikin poikkeama tuotteen hinnassa tai

käyttötarkoituksessa aiheuttaa sen, että kuluttajat alkavat suosia toista tuotetta. Tämä osoit-

taa tuotteen kuuluvan samoille markkinoille. Päinvastaisesti merkittävä poikkeama hinnas-

sa tai tuotteessa tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että tuotteet eivät kuulu samoille markki-

noille. Arviointi on yleensä melko vaikeaa ja aina tapauskohtaista. Ristijouston merkitystä

52 HE 148/1987 vp. s. 18.
53 Virtanen 2001, s. 397. Ks. myös Mentula ym. 1998, s. 42.
54 Virtanen 2001, s. 397.
55 Asia 6/72, 1973 ECR 215.
56 Asia 6/72, 1973 ECR 215, kohta 32.
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vaihdettavuuden arvioinnissa voidaan pitää melko vähäisenä sen rajallisuudesta ja harkin-

nanvaraisuudesta johtuen.57

3.4.3 Maantieteelliset markkinat

Määräävän markkina-aseman toteaminen edellyttää sitä, että relevantit markkinat on riittä-

vän tarkasti määritelty. Tämä tarkoittaa, että markkinat on määriteltävä sekä tuotekohtai-

sesti että myös maantieteellisesti. Relevantit maantieteelliset markkinat muodostuvat sel-

laisesta alueesta, jolla yritykset kilpailevat keskenään ja jolla kilpailuolosuhteet ovat objek-

tiivisesti samanlaiset kaikille myyjille.58 Yksinkertaisesti voidaan todeta, että yritykset

kuuluvat samoille maantieteellisille markkinoille, jos ne asiakkaiden näkökulmasta kilpai-

levat samalla alueella. Tätä näkökulmaa voidaan pitää kysyntään perustuvana, koska tar-

jonnan rajoittuessa esimerkiksi kustannusten taikka korkeamman hintatason takia, tuote

sekä tuotteen myyjä eivät ole enää kuluttajan kannalta paras mahdollinen vaihtoehto.59

Mikäli asiakas siirtyy yrityksen hinnankorotuksen seurauksena toisen yrityksen asiakkaak-

si, kuuluvat nämä yritykset samoille maantieteellisille markkinoille.60  Maantieteellisiä

markkinoita arvioitaessa tulee huomioida tuotteiden tosiasiallinen vaihdettavuus ja kaup-

pavirrat. Tämä perustuu siihen, että samoilla markkinoilla toimivien kilpailevien yritysten

toimenpiteitä voidaan pitää toisiinsa suoraan sidoksissa olevina ja näin toisiinsa vaikuttavi-

na tekijöinä. Relevanttina kysymyksenä ei tule esittää sitä, kuinka laajalle alueelle on teori-

assa mahdollista tuotetta markkinoida, vaan mikä on käytännössä se alue, jolla kilpailu

toimii yhtenäisesti ja samalla logiikalla.61

Yrityksen määräävä markkina-asema voi kattaa koko Suomen tai tietyn alueen. Se voi kat-

taa laajempiakin alueita ja olla jopa maailmanlaajuinen. Markkinoiden rajoja arvioitaessa

tulee huomioida muun muassa kuljetuskustannukset, jotka voivat rajata sitä aluetta, jolla

hyödykettä kannattaa markkinoida. Lisäksi merkitystä voidaan antaa teknisille sekä oikeu-

dellisille syille. Myös kuluttajien erilliset tottumukset voivat vaikuttaa markkinoiden laa-

juuden arviointiin. Globalisaatio sekä integraatio ovat myös tekijöitä, jotka ovat omiaan

57 Mentula ym. 1998, s. 43 sekä Virtanen 2001, s. 397–398.
58 Nyberg 1999, s. 28 sekä Mentula ym. 1998, s. 51.
59 Virtanen 2001, s. 401.
60 Kanniainen ym. 2001, s. 69.
61 Kuoppamäki 2003, s. 669 sekä Mentula ym. 1998, s. 52.
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muuttamaan ja laajentamaan monia markkinoita sekä näin vaikuttamaan markkinoiden

määrittelyyn.62

3.4.4 Aikatekijä

Relevanteilla markkinoilla voidaan katsoa olevan, tuotekohtaisen ja alueellisen ulottuvuu-

den lisäksi, myös ajallinen ulottuvuus63. Ajallisesti sidotut markkinat voivat muodostua

tilanteissa, joissa hyödykkeen ominaisuuksista johtuen, kysyntä ja tarjonta vaihtelevat ajan

myötä, kuten esimerkiksi hedelmien kohdalla. Myös tietyt kriisitilanteet voivat johtaa ajal-

lisesti rajattujen markkinoiden syntyyn.64 Markkinoiden ajallisella ulottuvuudella tarkoite-

taan siis markkinadominanssin kestoa. Jotta 82 artikla tulisi sovellettavaksi, on yrityksen

oltava määräävässä markkina-asemassa viimeistään silloin, kun väärinkäyttö ilmenee.

EY:n tuomioistuin ei ole tarkasti määritellyt sitä, kuinka pitkäaikainen markkinavoima on

osoitus määräävästä markkina-asemasta.65 Esimerkiksi tapauksessa Hoffman-La Roche

riittävänä näyttönä pidettiin merkittäviä markkinaosuuksia kolmen vuoden ajanjaksolta66.

Tapauksessa ABG67 hollantilainen öljy-yhtiö BP kieltäytyi toimittamasta ABG:lle tämän

pyytämää määrää polttoainetta öljykriisiin vedoten. Öljykriisin seurauksena komissio kat-

soi, että BP oli määräävässä markkina-asemassa ja että asiakkaat olivat täysin riippuvaisia

kyseisen tuotteen toimittajista. Komissio katsoi lisäksi, että BP oli käyttänyt asemaansa

väärin vähentämällä toimituksiaan ABG:lle muita asiakkaitaan enemmän. BP:n mukaan

yhtiöllä ei voinut olla määräävää markkina-asemaa, sillä öljykriisin loputtua tilanne olisi

taas päinvastainen eli öljyntoimittajat olisivat riippuvaisia asiakkaistaan. Jos öljyntoimitta-

ja käyttäisi asemaansa väärin kriisin aikana, voitaisiin olettaa, että kriisin loputtua asiak-

kaat vaihtaisivat toimittajaa. Tuomioistuin totesikin myöhemmin, että kyse ei ollut mää-

räävän markkina-aseman väärinkäytöstä. ABG oli jo ennen kriisin alkua vähentänyt tilauk-

siaan, ja BP:llä oli näin oikeus antaa etusija asiakkailleen, jotka sillä oli ollut kriisin alkaes-

sa.68 Määräävän markkina-aseman voitiin siis tässä tapauksessa katsoa johtuvan öljykriisin

jatkumisesta, eikä niinkään öljyntoimittajien asemasta.

62 Kuoppamäki 2000, s. 153 sekä Kanniainen–Määttä 2001, s. 69.
63 Kuoppamäki 2006, s. 168.
64 Virtanen 2001, s. 479.
65 Nyberg 1999, s. 30.
66 Asia 85/76, 1979 ECR 461, kohdat 56 ja 60.
67ABG oil companies operating in the Netherlands, EYVL 1977 L117.
68 Asia 77/77, 1978 ECR 1513, kohta 32.
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Tuomioistuin on usein rajannut ajallisen tarkastelun siihen aikaan, jona yritys on syyllisty-

nyt asemansa väärinkäyttöön. Tapauksessa Michelin69 yhtiön hollantilainen tytäryhtiö oli

myöntänyt raskaiden ajoneuvojen renkaiden tukkumarkkinoilla uskollisuusalennuksia jäl-

leenmyyjilleen. Tuomioistuimen mukaan raskaiden ajoneuvojen renkaiden markkinat piti

erottaa tavallisten ajoneuvojen renkaiden markkinoista, koska tehtaan rakentaminen ja tuo-

tantotavan muuttaminen rengastyyppien välillä olisi vaatinut suuren investoinnin ja vienyt

huomattavan pitkän ajan70.

Tuomioistuin sekä komissio tarkastelevat usein ajallisesti lyhyttä ajanjaksoa, jonka takia

alalle tulon esteitä todetaan paljon. Yleensä mitä lyhyempää ajanjaksoa tarkastellaan, sitä

helpommin jotkin hyödykemarkkinat katsotaan erillisiksi markkinoiksi juuri alalle tulon

esteiden takia. Näitä alalle tulon esteitä voivat olla muun muassa rakentamisen vaatima

investointi, maine, jakeluverkosto, teknologian saanti sekä muut sellaiset edut, joita alalla

olevilla yrityksillä entuudestaan on. Edellä mainitut esteet eivät kuitenkaan aina anna yri-

tykselle sellaista markkinavoimaa, että se voisi ylläpitää kohtuuttomia hintoja ilman, että

se riskeeraisi asemansa ja markkinaosuutensa. Toisin sanoen kysyntä ja tarjonta eivät so-

peudu hetkessä ja markkinoiden tarkastelu lyhyellä aikavälillä sekä kaventaa markkina-

määritelmää että korostaa yrityksen markkina-asemaa.71 Mikäli yrityksen markkinavoima

vaikutta vain lyhyen ajanjakson, sen hyväksyttävyyttä tulisi arvioida yhtä lyhyen ajanjak-

son puitteissa72.

3.5 Määräävän aseman väärinkäyttö

Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä sekä EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa on olemassa

esimerkinomainen lista, jonka mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä voi olla

erityisesti:

a) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai

välillinen määrääminen,

b) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi,

69 Asia 322/81, 1983 ECR 3461.
70 Asia 322/81, 1983 ECR 3461, kohta 41.
71 Rissanen–Korah 1991, s. 77 sekä Virtanen 2001, s. 480.
72 Kuoppamäki 2003, s. 682.
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c) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin kauppa-

kumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla,

d) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuori-

tukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohtee-

seen.

Säännösteksteissä on mainittu tilanteet, jolloin määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

voi erityisesti tulla kyseeseen. Lista ei siis ole tyhjentävä, vaan väärinkäyttönä voi tulla

kyseeseen myös muut, markkinoiden tehokasta toimintaa haittaavat toimet. Viranomaisille

on jätetty täten harkintavaltaa arvioidessaan väärinkäyttöä tapauskohtaisesti. Toisin kuin

määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, ei määräävä asema itsessään eikä siihen pyrki-

minen ole kiellettyä, kunhan se tapahtuu suorituskilpailun keinoin. Tällöin markkinat pitä-

vät itse huolen väärinkäytön valvonnasta. Vaikkakaan määräävä asema ei ole kielletty,

voidaan sellaisessa asemassa olevalla yrityksellä katsoa olevan erityinen velvollisuus huo-

lehtia siitä, että sen käyttämät toimet eivät ole markkinoilla vallitsevaa kilpailua haittaa-

via.73

Huomioitavaa väärinkäyttöä arvioitaessa on väärinkäyttökäsitteen objektiivisuus. Väärin-

käytöltä ei tällöin edellytetä kausaalista syy-yhteyttä, vaan yrityksen voidaan katsoa rikko-

neen säännöksiä ilman, että yrityksen tarkoituksena olisi ollut käyttää markkina-asemaansa

väärin. Tärkeää arvioinnissa on toiminnan aikaansaamat vaikutukset.74

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö voi kohdistua joko asiakkaisiin tai kilpailijoi-

hin. Selkeää rajanvetoa näiden välillä on vaikea tehdä, sillä yrityksen asiakas voi olla myös

kyseisen yrityksen kilpailija. Yleisesti voidaan todeta, että kilpailijoita koskevassa väärin-

käytössä on kyse lähtökohtaisesti siitä, että määräävässä asemassa oleva yritys pyrkii estä-

73 Virtanen 2001, s. 492–493.
”… This does not mean, however, that a dominant undertaking is always permitted to engage in conduct
which is permitted when engaged in by non-dominant undertakings. Instead, the Commission and European
Courts have held that Article 82 imposes a `special responsibility´ on undertakings found to hold a dominant
position...”
Ks. Van Bael–Bellis 2005, s. 905.
Hallituksen esityksessä mainitaan määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tasapuolisuusvaatimuk-
sesta. ”… Määräävän markkina-aseman leimaamilla markkinoilla asiakkaat ovat pitkälti riippuvaisia määrää-
vässä asemassa olevasta yrityksestä. Määräävä markkina-asema antaa sille mahdollisuuden ratkaisevasti
vaikuttaa omalla asiakaspolitiikallaan toisten yritysten kohtaloihin. Tämä vaikutusvalta edellyttää terveen ja
toimivan kilpailun näkökulmasta sitä, että määräävässä asemassa olevalle yritykselle asetetaan sellainen
tasapuolisuusvaatimus, joka ei olisi perusteltua muunlaisessa markkina-asemassa olevien yritysten osalta… ”
Ks. HE 148/1987 vp. s. 23.
74 Alkio–Wik 2004, s. 275 sekä Leivo–Leivo 1997, s. 333. Ks. myös Mentula ym. 1998, s. 78.
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mään kielletyin keinoin kilpailijaa tulemasta samoille markkinoille. Asiakkaiden osalta

määräävän aseman väärinkäyttö liittyy yleensä kohtuuttomiin kauppaehtoihin. Näiden yh-

teydessä voidaan käyttää myös termejä haittaaminen ja riistäminen, jolloin haittaaminen

liitetään kilpailijoiden alalle tulon häiritsemiseen ja riistäminen asiakkaiden ja toimittajien

hyväksikäyttöön.75 Nykyisin väärinkäytön arvioinnin painopiste on siirtynyt enemmänkin

kilpailijoiden markkinoille pääsyn haittaamiseen, kuin yksittäisten asiakkaiden riistämi-

seen. Syy painopisteen siirtymiselle voidaan katsoa perustuvan EU:n yhteismarkkinatavoit-

teeseen, jonka mukaan markkinoille pääsyn estäminen on yksittäisen asiakkaan riistämistä

haitallisempaa.76

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen sallitun ja toisaalta kielletyn toiminnan

välillä tehtävä vertailu ei aina ole täysin ongelmatonta. Määräävässä asemassa oleva yritys

on yleensä tasapuolisuusvelvollisuudestaan johtuen tiukemman valvonnan alla kuin vä-

hemmän markkinavoimaa omaavat yritykset. Yritys on kuitenkin voinut saavuttaa markki-

na-asemansa ja kilpailuetunsa sallituin keinoin eli kilpailijoitaan tehokkaammalla toimin-

nalla. Kun määräävässä asemassa olevaa yritystä tällöin rangaistaan, samalla kannustetaan

muita yrityksiä tehottomuuteen. Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä tulisi

olla myös mahdollisuus vastata markkinoilla esiintyvään kilpailuun ilman, että sen täytyisi

pelätä mahdollisia kilpailuoikeudellisia seuraamuksia. EY:n, kuten myös kansallisessa oi-

keuskäytännössä onkin omaksuttu kanta, jolla suojellaan määräävässä asemassa olevan

yrityksen kaupallisia intressejä. Tällöin yrityksen toimia ei pidetä määräävän aseman vää-

rinkäyttönä, mikäli toiminnalle on olemassa objektiivisesti hyväksyttävät syyt eli ne suoje-

levat yrityksen taloudellisesti tehokasta toimintaa.77

75 Sinclair 2004, s. 492–493.
”… Action of a kind prohipited dy Article 82 (ent. 86) can have two distinct… kinds of anti-competitive ef-
fect:

a) action the economic effect of which is further to reduce or to impede effective competition within
the common market or a substantial part there of by excluding actual or potential competitors,

b) action which is unfair or unreasonable towards those persons who depend on the dominant firm for
the supply, or acquisition, of the relevant goods or services, i.e. which exploits the dominant posi-
tion… ”

Ks. Bellamy–Child 1993, s. 619.
76 Virtanen 2001, s. 493 sekä Van Bael–Bellis 2005, s. 904–905.
77 ”… The sole purpose of those grounds of justification is to enable a dominant undertaking to show not that
the practices in question should be permitted because they confer certain advantages, but only that the pur-
pose of those practices is reasonably to protect its commersial interests… ”
Ks. Van Bael–Bellis 2005, s. 908.
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Objektiivisesti hyväksyttävistä syistä ei ole olemassa mitään tyhjentävää listaa, joten ne

tulevat käsiteltäviksi tapauskohtaisesti riippuen edellä mainitun EY:n perustamissopimuk-

sen 82 artiklan sekä kilpailunrajoituslain 6 §:n esimerkkilistan sovellettavasta kohdasta.

Ennen kilpailunrajoituslain uudistusta 1.5.2004, kilpailunrajoituslain 7 §:n78 mukaan vää-

rinkäyttönä voitiin pitää liikesuhteesta kieltäytymistä ilman asiallista syytä. Seuraavaksi

onkin tarkoitus perehtyä sekä selvittää, mitkä ovat ne objektiivisesti hyväksyttävät, asialli-

set syyt, joiden perusteella määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi kieltäytyä

toimittamasta tavaroita tai palveluita kilpailijoilleen tai asiakkailleen sekä toisaalta ne pe-

rusteet, joiden mukaan sopimukseen on ryhdyttävä.

78 Nykyään siis kilpailunrajoituslain 6 §.
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4 Liikesuhteesta kieltäytyminen väärinkäyttömuotona

4.1 Kieltäytymisen määritelmä

Markkinatalouden yhtenä perusedellytyksenä voidaan pitää sopimusvapautta, jonka perus-

teella elinkeinonharjoittaja saa vapaasti valita kenen kanssa luo asiakassuhteita ja miten

hoitaa tuotteidensa jakelun markkinoilla. Elinkeinonharjoittajalla on toisin sanoen päätän-

tävapaus siitä, kenen kanssa hän sopimuksia solmii. Sopimusvapauteen perustuen yrityksil-

lä tulee olla mahdollisuus valita asiakkaansa niin, että sen on mahdollista saavuttaa asetta-

mansa taloudelliset tavoitteet näiden avulla. Vastavuoroisesti yritys voi sopimusvapaudesta

johtuen välttää yhteistoimintaa niin sanottujen kannattamattomien asiakkaiden kanssa.79

Määräävässä asemassa olevalla yrityksellä tai näiden yhteenliittymällä on kuitenkin, sopi-

musvapaudesta poiketen, rajoitettu sopimuksentekovelvollisuus suhteessa asiakkaisiinsa.

Määräävässä asemassa oleva yritys ei saa kieltäytyä sopimuksesta ilman objektiivisesti

hyväksyttävää syytä.80

Liikesuhteesta kieltäytymisen kohdalla joudutaan pohtimaan toisaalta sopimusvapautta ja

toisaalta kilpailun sekä määräävässä asemassa olevasta yrityksestä riippuvaisen asiakkaan

suojelun tarvetta. Pohdinnassa joudutaan huomioimaan ensinnäkin asiakkaan riippuvuuden

aste sekä asiakkaan muut mahdolliset vaihtoehdot hankkia hyödyke. Toiseksi huomiota

kiinnitetään niihin hyväksyttäviin syihin, joilla määräävässä asemassa oleva yritys peruste-

lee kieltäytymistään sekä osapuolten intresseihin ja toimituskiellon markkinavaikutuksiin.

Edellä mainittua rajoitusta sopimusvapauteen voidaan pitää aiheellisena, koska asiakkaat

ovat pitkälti riippuvaisia, vaihtoehtoisen hankintalähteen puuttuessa, määräävässä markki-

na-asemassa olevasta yrityksestä81. Määräävä asema antaa yritykselle mahdollisuuden vai-

kuttaa merkittävästi asiakaspolitiikallaan muiden yritysten asemaan. Tästä johtuen, mää-

räävässä asemassa olevalla yrityksellä on sellainen erityinen tasapuolisuusvaatimus asia-

79 Mononen 1995, s. 64.
80 Virtanen 2001, s. 510.
”Althought  undertakaings  are,  as  a  rule,  free  to  choose  their  business  partners,  it  follows  from  a  series  of
cases that, under certain circumstances, a dominant undertaking´s refusal to deal may constitute an abuse
within the meaning of Article 82 unless objectively justified.”
Ks. Van Bael–Bellis 2005, s. 940.
81 Mikäli markkinoilla vallitseva kilpailu on toimivaa, ei liikesuhteesta kieltäytymistä voida pitää vahingolli-
sena. Tällöin asiakkailla on vaihtoehtoisia lähteitä hankkia hyödykkeensä. Mikäli määräävässä asemassa
oleva yritys tästä huolimatta kieltäytyy toimituksesta, tekee se vain haittaa omalle toiminnalleen, ellei sillä
ole toimilleen järkevää selitystä. Tällä tavoin markkinat huolehtivat itse tarvittavasta sääntelystä.
 Ks. Kanniainen–Määttä 2001, s. 138–139.
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kassuhteissaan, jollainen ei ole perusteltua muunlaisessa asemassa olevien yritysten osalta.

Tasapuolisuusvaatimuksesta johtuen yrityksellä tulee olla kilpailuoikeudellisesti perustellut

syyt liikesuhteesta kieltäytymiselle.82

EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa sekä kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletään tuo-

tannon tai tarjonnan rajoittaminen kuluttajien vahingoksi. Mikäli määräävässä asemassa

oleva yritys tai näiden yhteenliittymä lopettaa toimitukset asiakkaalle tai kieltäytyy solmi-

masta sopimusta sellaista haluavan osapuolen kanssa, voi kyseisten säännösten tunnusmer-

kistö täyttyä. Liikesuhteesta kieltäytyminen voi siis koskea sekä määräävässä markkina-

asemassa olevan yrityksen kanssa kilpailevia yrityksiä, että yrityksestä riippuvaisia, yksit-

täisiä asiakkaita. Se voi toisin sanoen toimia joko suorana kilpailunrajoituksena tai asiak-

kaisiin kohdistettuna uhkana. Kieltäytyminen voi olla sekä välitöntä eli suoraa kieltäyty-

mistä, että myös välillistä, jolloin määräävässä asemassa oleva yritys soveltaa sellaisia so-

pimusehtoja toiselle sopimusosapuolelle, että nämä lähtökohtaisesti johtavat sopimuksen

kariutumiseen83.

Kirjallisuudessa on esitetty, että liikesuhteesta kieltäytymistä ei tulisi pitää itsenäisenä kil-

pailunrajoituksena84. Näkökulmaa on perusteltu sopimusvapaudella, jonka mahdollistaa

vapauden valita sopimuskumppaninsa, ellei määräävässä asemassa olevan yrityksen ni-

menomaisena tarkoituksena ole estää tai rajoittaa markkinoilla vallitsevaa kilpailua. Lii-

kesuhteesta kieltäytyminen voitaisiin toki nähdä keinona rajoittaa kilpailua. Esimerkkinä

voidaan mainita hintakartelli, jonka jäsenet voivat toimituskiellon avulla pakottaa kilpaili-

jat noudattamaan sovittua hintaa. Tällaisessa tapauksessa liikesuhteesta kieltäytymistä ei

voitasi pitää varsinaisena syynä, vaan pelkästään toisesta kilpailunrajoituksesta johtuvana

seurauksena. Sen sijaan, että puututtaisiin toimituskieltoon, tulisi viranomaisten ensisijai-

sesti puuttua kartelliin.85 Kartellia ja erityisesti hintakartellia voidaan perustellusti pitää

haitallisempana kilpailunrajoituksena kuin toimituskieltoa. Toimituskielto koskee vain

yhden yrityksen toimeenpanemaa kilpailunrajoitusta, kun taas kartellin toimintaan liittyy

useita yrityksiä. Kartellin toiminnan monitasoisuudesta johtuen siihen tulisi ensisijaisesti

puuttua viranomaisten toimesta. Käytännössä voi olla kuitenkin hankalaa saada riittävästi

todisteita kartellin olemassaolosta, ja tällöin niin sanottuun sekundaarirajoitukseen eli toi-

82 Kuoppamäki 2006, s. 194.
83 Määttä 2004, s. 253.
84 Kanniainen–Määttä 2001, s. 140–141.
85 Posner 2001, s. 242–244.
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mituskieltoon puuttuminen on viranomaiselle helpompaa.86 Näin ajatellen liikesuhteesta

kieltäytymiseen puuttuminen on aiheellista ja perusteltua, mikäli kieltäytymiseen ei ole

objektiivisesti hyväksyttää syytä. Myöskään toimituskiellon asemaa itsenäisenä ja vahin-

gollisena kilpailunrajoituksena määräävän markkina-aseman kohdalla ei voida kyseenalais-

taa.87

Liikesuhteesta kieltäytymistä väärinkäyttömuotona voidaan siis tarkastella ei-kilpailevan

asiakkaan sekä vanhan ja uuden kilpailijan näkökulmasta. Väärinkäytön tunnusmerkit voi-

vat täyttyä myös avainhyödykkeen hallinnan sekä selektiivisen jakelun yhteydessä. Avain-

hyödykkeen hallinta liittyy tilanteisiin, joissa määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on

hallussaan tietty hyödyke, jota ilman asiakas tai kilpailija ei pysty harjoittamaan omaa toi-

mintaansa. Selektiivisen jakelun kohdalla kyse on taas määräävän yrityksen tuotteiden jäl-

leenmyyjien valinnasta ja valintakriteereistä. Näiden lisäksi liikesuhteesta kieltäytymisellä

on liityntäkohtia yksinoikeuksien lisensoinnille, jolloin väärinkäytön vastakohtana on niin

sanottu pakkolisensointi.

4.2 Tavanomainen kieltäytyminen

4.2.1 Kieltäytyminen toimittamasta kilpailijalle

Ensimmäisenä oikeustapauksena, koskien toimituskieltoa määräävän markkina-aseman

väärinkäyttömuotona, voidaan mainita tapaus Commersial Solvents88. Asiassa oli kyse sii-

tä, että Commersial Solvents Co., erään lääkkeen valmistuksessa käytettävän raaka-aineen

ainoa valmistaja, kieltäytyi toimittamasta raaka-ainetta vanhalle asiakkaalleen, italialaiselle

lääkevalmistaja Zojalle. Oman toimintapolitiikkansa muutoksen seurauksena Commersial

Solvents Co. päätti aloittaa kyseisen lääkkeen valmistuksen myös itse. Oman lääkevalmis-

tuksen johdosta yritys päätti katkaista useamman vuoden kestäneen liikesuhteen ja lopettaa

raaka-aineen toimittamisen Zojalle.

86 Asiaa voidaan lähestyä epäsymmetrisen informaation näkökulmasta. Kun viranomaisilla ei ole tarvittavaa
tietoa primäärirajoitukseen puuttumiseksi, vaihtoehdoksi jää oireisiin puuttuminen.
Ks. Kanniainen–Määttä 2001, s. 141.
87 Kuoppamäki 2003, s. 783.
88 Asiat 6 ja 7/73, 1974 ECR 223.
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EY:n tuomioistuin totesi perusteluissaan, että:

25. Kysymyksessä on yritys, jolla on määräävä markkina-asema raaka-aineiden tuotannossa

ja siten mahdollisuus valvoa johdannaistuotteiden valmistajien hankintoja. Yrityksen päätet-

tyä itse aloittaa kyseisten johdannaistuotteiden tuotannon siitä on tullut kilpailija entisille asi-

akkailleen. Se ei voi kuitenkaan käyttäytyä siten, että se poistaa kyseisten tuotteiden kilpai-

lun ja eliminoi tässä tapauksessa tärkeän etambutolin tuottajan yhteismarkkinoilta. Edellä

esitetty toiminta on ristiriidassa perustamissopimuksen 3(g) artiklan alakohdassa ilmoitettu-

jen, 81 ja 82 artiklassa tarkemmin selitettyjen, tavoitteiden kanssa. Tämän vuoksi raaka-

ainemarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa oleva yritys, joka varatakseen itselleen

johdannaistuotteiden valmistuksen kieltäytyy toimittamasta kyseisiä raaka-aineita asiakkaal-

le, joka itse tuottaa kyseisiä johdannaistuotteita, silläkin uhalla, että kilpailu kyseisen asiak-

kaan osalta päättyy kokonaan, käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa 82 artiklassa

tarkoitetulla tavalla.89

Tapauksesta käy ilmi, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ei voi kieltäytyä

toimittamasta tarvittavaa hyödykettä vedoten pelkästään oman tuotannon aloittamiseen

sekä asiakkaan aloittamaan kilpailuun. Raaka-ainemarkkinoilla tapahtuvalla määräävän

markkina-aseman väärinkäytöllä voi olla kilpailua rajoittavia vaikutuksia myös johdannais-

tuotteiden markkinoilla, jotka on otettava huomioon sääntöjen rikkomisesta seuraavien

vaikutusten arvioinnissa. Määräävässä asemassa olevan yrityksen tasapuolisuusvaatimuk-

sesta johtuen kyseisen yrityksen tulee huolehtia toimintansa aiheuttamista seurauksista

sekä välttää kilpailua rajoittavia toimia. Tapauksen valossa määräävän yrityksen tulee siis

välttää markkinoiden rajaamista omaksi hyödykseen.

Tapauksessa on myös käsitelty EY:n perustamissopimuksen 3(g) artiklan mukaista teho-

kasta kilpailua. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö voi aiheuttaa kuluttajille sekä

välitöntä että välillistä vahinkoa. Välillistä vahinkoa kuluttajille aiheutuu silloin, kun pe-

rustamissopimuksen 3 artiklan g alakohdassa tarkoitettua tehokkaan kilpailun rakennetta

vahingoitetaan. Näin ollen, vaikka raaka-ainemarkkinoiden rajaamisella ei olisi välitöntä

vaikutusta kuluttajien asemaan, niin kilpailijan sulkeminen johdannaistuotteiden markki-

noilta kieltäytymällä toimittamasta tarvittavaa raaka-ainetta on omiaan aiheuttamaan kulut-

tajille välillistä vahinkoa. Kuluttajien näkökulmasta tuomioistuimen ratkaisua voidaan pi-

89 Asiat 6 ja 7/73, 1974 ECR 223, kohta 25.
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tää perusteltuna, sillä näin kuluttajille jätettiin mahdollisuus valita edullisempi vaihtoehto

valmistajien kesken.90

Vastaavanlaisesta tilanteesta oli kyse tapauksessa Hugin91, jossa oli kyse valmistajan kiel-

täytymisestä toimittaa varaosia tuotteiden jakelijalle. Hugin Kassaregister AB oli ruotsalai-

nen kassakoneiden valmistaja, joka lopetti varaosien toimittamisen pienelle, Liptons nimi-

selle yritykselle, joka toimi Huginin jakelijana Isossa-Britanniassa. Hugin oli määräävässä

markkina-asemassa omien varaosiensa osalta ja sen katsottiin käyttäneen asemaansa väärin

kieltäydyttyään toimittamasta varaosia vanhalle asiakkaalleen ilman objektiivisesti hyväk-

syttäviä syitä. Näin toimien Hugin poisti kaiken kilpailun kyseisiltä markkinoilta ja esti

kilpailijoitaan toimimasta samoilla markkinoilla.92

Yhtenä vastaavana tapauksena voidaan vielä mainita tapaus Telemarketing93. Tapaus käsit-

teli telemarkkinointiyrityksen ja belgialaisen TV-aseman Information Publicite -

markkinointiyhtiön välistä sopimusta. Lähetysalueellaan määräävässä markkina-asemassa

oleva televisioyhtiö edellytti, että mikäli sen myymissä mainoksissa näytettiin puhelinnu-

meroa, josta kuluttajat voisivat kysellä lisätietoja, piti numeron kuulua televisioyhtiön

kanssa samaan konserniin kuuluvalle suoramarkkinointiyhtiölle. Tämä vaatimus rajasi

markkinoiden ulkopuolelle suuret suoramarkkinointiyhtiöt, joiden kannalta kyseisen televi-

sioyhtiön mainokset muodostivat välttämättömän jakelukanavan. EY:n tuomioistuin perus-

teli päätöstään sillä, että yritys, joka oli määräävässä markkina-asemassa, käytti asemaansa

väärin yrittäessään monopolisoida itselleen liitännäiset alamarkkinat, joilla muutkin yrityk-

set voisivat toimia. Kieltäytymiselle tuli myös olla objektiivisesti hyväksyttävä syy.94

90 Tehokkaan kilpailun vaatimus voi toimia myös päinvastaisesti silloin, kun kieltäydytään toimittamasta
kilpailun kannalta merkityksettömälle yritykselle. Tällöin tehokkaan kilpailun korostamista yksitäisen yrityk-
sen kustannuksella voidaan pitää perusteltuna, mikäli kilpailijalle toimittaminen tai toimituspakko aiheuttaisi
tehottomuutta ja määräävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle ylimääräisiä kustannuksia.
Ks. Virtanen 2001, s. 512.
91 Asia 22/78, 1979 ECR 1869.
92 EY:n tuomioistuin kuitenkin hylkäsi komission päätöksen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä,
koska se katsoi, ettei kauppakriteeri täyttynyt.
Ks. Alkio–Wik 2004, s. 305.
93 Asia 311/84, 1985 ECR 3261.
94 Asia 311/84, 1985 ECR 3261, kohta 27.
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4.2.2 Kieltäytyminen toimittamasta asiakkaalle

Tapauksena, jossa määräävän markkina-aseman omaavan yrityksen kilpailunrajoitus koh-

distuu ei-kilpailevaan asiakkaaseen, voidaan mainita tapaus United Brands95. Tapauksessa

United Brands banaanintuottajana kieltäytyi toimittamasta banaaneja tanskalaiselle Olesen

-nimiselle yritykselle, joka toimi banaanien jälleenmyyjänä. United Brands lopetti banaa-

nien toimittamisen Olesenille, koska tämä oli ryhtynyt yhteistyöhön ja yksinoikeudelliseksi

maahantuojaksi kilpailevan banaanintuottajan kanssa. EY:n tuomioistuin totesi perusteluis-

saan, että:

182. … yritys, joka on määräävässä markkina-asemassa jonkin tuotteen jälleenmyynnissä ja

joka nauttii tunnetun ja kuluttajien arvostaman tavaramerkin suomasta arvovallasta, ei voi

keskeyttää toimituksiaan tavanomaista kauppatapaa noudattavalle vanhalle asiakkaalle sil-

loin, kun tämän asiakkaan tilaukset eivät mitenkään ole epätavanomaisia.96

183. Tällainen käyttäytyminen olisi vastoin perustamissopimuksen 3(g) artiklan kohdassa

esitettyjä tavoitteita, jotka on täsmennetty 82 artiklassa ja erityisesti sen toisen kohdan b ja c

alakohdissa, koska kieltäytyminen myymästä rajoittaisi myyntimahdollisuuksia kuluttajien

vahingoksi ja aiheuttaisi syrjintää joka saattaisi jopa merkitä kauppakumppanin syrjäyttämis-

tä relevanteilta markkinoilta.97

Tapauksen ratkaisussa tuomioistuin on halunnut korostaa asiakkaan riippumattomuutta ja

täten oikeutta suosia kilpailevia tuotteita. Edellä mainittu United Brandsin toiminta on ollut

omiaan vaikeuttamaan vakavalla tavalla pienten ja keskisuurten yritysten riippumattomuut-

ta niiden kaupallisissa suhteissa sekä aiheuttanut vakavaa vahinkoa kilpailulle, jonka joh-

dosta toiminnassa pysyivät vain ne yritykset, jotka olivat riippuvaisia määräävässä markki-

na-asemassa olevasta yrityksestä.98 Tapauksessa oli siten huomioitavaa, että kieltäytymi-

nen oli kohdistettu kilpailevan tuottajan tuotteita myyvään asiakkaaseen eikä toimituskiel-

toa ollut kohdistettu suoraan kilpailijaan. Tapauksessa toimituskieltoa voitiin pitää keinona

toteuttaa erillinen väärinkäyttö ja kilpailunrajoitus, verhoamalla se ei-kilpailevaan muo-

toon.99

95 Asia 27/76, 1978 ECR 207.
96 Asia 27/76, 1978 ECR 207, kohta 182.
97 Asia 27/76, 1978 ECR 207, kohta 183.
98 Asia 27/76, 1978 ECR 207, kohdat 193–194.
99 Van Bael–Bellis 2005, s. 947.
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4.3 Essential facilities

4.3.1 Avainhyödykkeen määritelmä

Mitä tahansa hyödykettä, joka on yrityksen kilpailijan tai asiakkaan toiminnan kannalta

välttämätön ja jota on lähtökohtaisesti kannattamatonta monistaa, voidaan kutsua avain-

hyödykkeeksi. Tällaisen hyödykkeen haltijalle voidaan välttämättömyystilanteissa asettaa

vaatimus ryhtyä sopimussuhteeseen kilpailijoidensa kanssa ja vaatimus myöntää käyttöoi-

keus kyseiseen avainhyödykkeeseen kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Avainhyödyke

voi olla esimerkiksi infrastruktuuri, kuten lentokenttä, satama tai lämmön ja sähkön jake-

luverkko tai se voi olla muu välttämätön hyödyke, kuten lääkkeen valmistukseen tarvittava

tietty raaka-aine (Commersial Solvents), informaatio tai esimerkiksi tietokoneohjelma. Jot-

ta avainhyödykkeen käsitettä voitaisiin soveltaa, edellytetään kaksia markkinoita. Avain-

hyödykkeen tulee esiintyä ylämarkkinoilla eli tuotantoketjun alkupään markkinoilla sekä

tuotantoketjun loppupään markkinoilla eli alamarkkinoilla, joilla yrityksen kilpailijat toi-

mivat. Mikäli yrityksen kilpailijan toiminta alamarkkinoilla jatkuu normaalina avainhyö-

dykkeeseen pääsyn estymisestä huolimatta, ei kyse tällöin ole avainhyödykkeestä.100

Avainhyödykkeen kohdalla oleellista on se, ettei se ole helposti yrityksen kilpailijoiden tai

asiakkaiden kopioitavissa. Lähtökohtaisesti, mitä helpompaa, halvempaa ja käytännölli-

sempää hyödykkeen monistaminen on, sitä epätodennäköisemmin kyseessä on avainhyö-

dyke. Ongelmat nousevatkin esille pohdittaessa, kuinka kallista ja vaikeaan hyödykkeen

monistaminen tulisi olla, jotta kyseessä olisi avainhyödyke.101 Kopioitavuuden vaikeudesta

johtuen kilpailijat ovat riippuvaisia siitä, että avainhyödykkeen haltija myöntää näille käyt-

töoikeuden hyödykkeeseen. Usein avainhyödyke ja sen monistamisen ongelmat liittyvät

100 Kuoppamäki 2003, s. 791 sekä Motta 2004, s. 66.
101 Motta 2004, s. 67. Tekijä on käsitellyt ongelmaa käyttäen esimerkkinä satamaa. Uusi satama antaa raken-
tajalleen suuren edun satamapalveluiden tarjonnassa. Kun kilpaileva yritys pyytää päästä osalliseksi kyseisen
sataman palveluihin ja sataman rakennuttanut yritys kieltäytyy, johtaa tämä usein viranomaisten toimesta
essential facilities -doktriinin soveltamiseen.
”But there are a number of considerations which should be properly analysed before granting rivals access to
a facility owned by a firm. ...for instance, it  should be seen to which extent transport from ports other than
port A is really such a poor substitute for the marine route to the foreing country. Are all the other ports really
so far away? Are their facilities so inferior? Second, ... is it feasible for company Y to reproduce a similar
investment and build (or improve) port facilities in another nearby town, say B? Notice that here it would not
be enough to answer that it would be too expensive. It should be argued that there are no other towns in the
area which are served by train and/or highways so that shipping would be impossible... . Third, it should also
be checked that by letting rivals access the infrastructure the owner of the facility would not find it more
costly to produce. If, for instance, there is no spare capacity, then it would be more diffcult to argue for ac-
cess.”
Ks. Motta 2004, s. 67.
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luonnolliseen monopoliin, jossa tietyn hyödykkeen rakentaminen on kannattavaa vain yh-

den yrityksen toimesta. Esimerkiksi uuden rautatien rakentamista vanhan rautatien viereen

ei voitaisi pitää järin kannattavana.

Essential facilities -doktriinin ja kilpailulainsäädännön yhteensovittamiseen liittyy kuiten-

kin tiettyä hankaluutta. Tällöin joudutaan asettamaan sopimusvapaus ja omaisuudensuoja

sekä laajemmat ja kilpaillummat markkinat vastakkain. Pitäisikö toisin sanoen antaa yri-

tyksille vapaus tehdä investointeja puuttumatta niiden käyttöön vai tulisiko yrityksiä vel-

voittaa jakamaan investointinsa tilanteissa, joissa niiden yhteiskäyttö on tehokasta. Yrityk-

sethän pyrkivät investoinneilla luomaan itselleen kilpailuetua muihin alalla toimiviin kil-

pailijoihin nähden. Onnistunut investointi takaa yritykselle markkinavoimaa, joka on seu-

rausta onnistuneesta riskinotosta.102

Avainhyödykkeeseen vetoaminen voidaan nähdä lähtökohtaisesti riidattomana tilanteissa,

joissa luonnollisena monopolina pidettyjä aloja pyritään avaamaan uusille kilpailijoille.

Tällöin pyritään erottamaan hyödykkeen omistus ja sen käyttö toisistaan ja kilpaileville

yrityksille on myönnetty käyttöoikeus kohtuullisin tai syrjimättömin ehdoin. Esimerkkeinä

tällaisista luonnollisista monopoleista voidaan mainita puhelin- ja sähkömarkkinat, joita on

avattu uusille toimijoille lainsäädännön voimin. Ongelmallisempaa avainhyödykkeeseen

vetoaminen on tilanteissa, joissa määräävä asema perustuu aineettomaan hyödykkeeseen,

kuten patenttiin tai teknisten laitteiden standardeihin. Tällöin joudutaan pohtimaan, puutu-

taanko yrityksen tutkimus- ja tuotekehittelyn avulla saatuihin kilpailuetuihin asettamalla

yritykselle velvollisuus myöntää kilpailijalleen lisenssin kyseiseen aineettomaan hyödyk-

keeseen. Liiallinen puuttuminen yrityksen sopimusvapauteen ja investointien suojaan voi

johtaa siihen, ettei yritysten ole kannattavaa investoida tutkimukseen ja tuotekehittelyyn ja

halukkuus investointien tekoon tulevaisuudessa heikkenee.103

Avainhyödykkeen ja essential facilities -doktriinin yhteydessä tulee myös huomioida, mil-

laisilla ehdoilla markkinoille pääsyn tulee voida tapahtua. Se, että avainhyödykkeen haltija

myöntää kilpailijalleen luvan hyödyntää kyseistä hyödykettä, ei saisi aiheuttaa hyödykkeen

102 Kuoppamäki 2003, s. 792.
Essential facilities -käsitteeseen liittyvät ongelmat voidaan liittää kolmeen kohtaan: 1) konseptin kilpailupo-
liittiseen mielekkyyteen, 2) vaaditun markkinavoiman kynnykseen, josta alkaen avainhyödykkeeseen voidaan
vedota sekä 3) realistisesti kilpailuviranomaisten käytettävissä oleviin oikaisukeinoihin.
Ks. Kuoppamäki 2003, s. 792.
103 Kuoppamäki 2003, s. 792–793.
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haltijalle merkittävää haittaa eikä vaikuttaa merkittävästi tämän omaan toimintaan. Hait-

taamattomuutena voitaneen pitää sitä, että avainhyödykkeen hyväksikäyttäminen on tekni-

sesti mahdollista ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat perittävissä hyväksikäyttäjiltä heidän

käyttönsä suhteen. Avainhyödykkeen haltija on myös oikeutettu saamaan hyödykkeen

vuokrauksesta kohtuullinen korvaus, joka voidaan perustaa joko kohtuullisuuden tai syrji-

mättömyyden periaatteelle. Kohtuullisuuden periaatteen mukaan haltijalle maksettava kor-

vaus muodostuu kohtuulliseksi arvioidusta liikevoitosta. Kohtuullisen liikevoiton arvioi-

minen on kuitenkin usein melko hankalaa. Sen sijaan syrjimättömyysperiaatteella muodos-

tettu korvaus perustuu samoihin kustannuksiin, mitä haltijalle itselleen aiheutuu. Yksinker-

taisinta korvauksen määrittäminen on tilanteissa, joissa hyödykkeen käyttö on sallittu toi-

sille mutta kielletty toisille yrityksille. Tällöin perittävä korvaus perustuu muilta hyödyk-

keen käyttäjiltä perittyyn hintaan.104

4.3.2 Oikeuskäytäntöä

Essential facilities-doktriinia voidaan pitää yhtenä merkittävimpänä määräävän markkina-

aseman ja toimituskiellon sääntelyä koskevana kehityssuuntauksena 1990-luvulla105. Vaik-

ka avainhyödykkeen avulla selitettyjä ja luokiteltuja tapauksia löytyy jo 1980-luvulta, va-

kiintui kyseinen oppisuunta viranomaisten käyttöön 1990-luvun alussa niin sanottujen sa-

tamatapausten myötä. Ensimmäisenä tapauksena voidaan mainita tapaus I & B Line vs.

Sealink Harbours106. Tapauksessa molemmat varustamot käyttivät Walesin ja Irlannin vä-

lisessä laivaliikenteessä kotisatamanaan Holyheadin satamaa, jonka toinen varustamoista,

Sealink, myös omisti. B & I Line valitti komissiolle väärinkäytön aiheuttavan vahinkoa sen

liiketoiminnalle. Vahinkoa aiheutui aikataulujen muutoksesta, jonka johdosta kantajan

mahdollisuus hyödyntää satamaa heikkeni. Aikatauluja oli muutettu niin, että Sealinkin

alukset ohittivat hyvin läheltä B & I Linein terminaalin ja johtuen kanavan kapeudesta,

Sealinkin alukset aiheuttivat sellaisen aallokon, jonka johdosta B & I Linein aluksien las-

tausaika sekä matkustajien laivaan nousemiseen käyttämä aika lyheni. B & I Line katsoi,

että Sealink oli tahallaan muuttanut aikataulujaan haitatakseen B & I Linein toimintaa.

104 Kuoppamäki 2003, s. 794.
105 Kuoppamäki 2003, s. 791.
106 B & I Line vs. Sealink Harbours, 1992 C.M.L.R. 5, s. 255.
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Komissio katsoi, että Holyheadin satama oli oleellinen osa kyseisiä markkinoita ja, että

Sealink oli määräävässä markkina-asemassa sataman omistajana. Satamaa voitiin pitää

merkittävänä tekijänä Iso-Britannian ja Irlannin välisessä lauttaliikenteessä. Komissio kat-

soi myös, ettei Sealinkin tullut muuttaa aikataulujaan B & I Linein haitaksi. Sataman luon-

nollisista rajoituksista sekä kanavan kapeudesta johtuen B & I Linein lastaustoiminnot oli-

vat riippuvaisia Sealinkin aikatauluista. Tästä johtuen Sealink määrättiin palauttamaan al-

kuperäiset aikataulut.

Toinen satamatapaus koski myös Sealink-varustamoa, mutta tällä kertaa kantajana oli Sea

Containers107. Sea Containers harjoitti katamaraaniliikennettä Irlannin ja Iso-Britannian

välillä käyttäen myös Holyheadin satamaa. Sea Containers katsoi, että Sealink käytti mää-

räävää asemaansa väärin kehittäessään satamaansa niin, että se oli omiaan vaikuttamaan

käytettävään kapasiteettiin sekä kieltäytymällä sopimuksesta, joka olisi mahdollistanut Sea

Containersin käyttää katamaraaniliikenteelle tarkoitettuja palveluja Holyheadin ja Dun

Laoghairen välisellä reitillä. Sealinkin syrjivästä toiminnasta aiheutui kantajalle taloudel-

lista vahinkoa.

Kyseisessä tapauksessa relevantit markkinat muodostuivat kolmesta eri laivareitistä Irlan-

nin ja Iso-Britannian välillä, joista nopein, katamaraanille suunniteltu reitti, oli juuri Holy-

headin ja Dun Laoghairen välillä. Kahta muuta reittiä ei katsottu korvaavina vaihtoehtoina,

johtuen matkustajamääristä sekä välimatkoista. Näin ollen Holyheadin satamaa voitiin pi-

tää avainhyödykkeenä ja välttämättömänä Sea Containersin toiminnalle. Komissio totesi

perusteluissaan:

66. Yritys, joka on määräävässä markkina-asemassa avainhyödykkeen käyttöön antamisen

osalta, joka käyttää itse tätä avainhyödykettä (toisin sanoen sellaista fasiliteettiä tai infra-

struktuuria, jota ilman kilpailijat eivät voi tarjota palvelujaan asiakkailleen) ja joka kieltäytyy

ilman, että se olisi objektiivisesti perusteltua, antamasta avainhyödykettä muiden yritysten

käyttöön tai antaa sen niiden käyttöön ainoastaan ehdoilla, jotka ovat vähemmän edulliset

kuin ehdot, joilla yritys itse harjoittaa omia palvelujaan, rikkoo 86(82) artiklaa, jos kyseises-

sä artiklassa määrätyt muut edellytykset ovat täyttyneet. Määräävässä markkina-asemassa

oleva yritys ei voi harjoittaa syrjintää suosimalla omia liitännäisillä markkinoilla harjoittami-

ansa toimintoja. Avainhyödykkeen haltija, joka käyttää valtaansa markkinoillaan suojatak-

seen tai vahvistaakseen asemaansa toisilla liitännäisillä markkinoilla, etenkin kieltäytymällä

107 Sea Conteiners vs. Stena Sealink. EYVL 1994 L 15.
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antamasta hyödykettä kilpailijan käyttöön tai antamalla sen kilpailijan käyttöön ehdoilla, jot-

ka ovat vähemmän edulliset kuin ehdot, joita se soveltaa omiin palveluihinsa, ja asettaa siten

kilpailijansa epäedulliseen kilpailuasemaan, rikkoo 86(82) artiklaa.108

Komissio totesi perusteluissaan myös, että avainhyödykkeen, essential facilities, käyttö tuli

sallia myös silloin, kun kyseessä oli kilpailija, joka oli uusi tulokas relevanteilla markki-

noilla109. Samalla komissio viittasi tapaukseen Hoffman-La Roche, jossa EY:n tuomioistuin

on todennut, että:

91. Väärinkäytön käsite on objektiivinen käsite, joka tarkoittaa määräävässä asemassa olevan

yrityksen käyttäytymistä, joka on omiaan vaikuttamaan sellaisten markkinoiden rakentee-

seen, joilla juuri kyseessä olevan yrityksen olemassaolon vuoksi kilpailuaste on jo heikenty-

nyt ja joka estää markkinoilla vielä olemassa olevan kilpailuasteen säilymisen ja tämän kil-

pailun kehittymisen sen vuoksi, että tämä yritys käyttää muita kuin niitä keinoja, joita talou-

dellisten toimijoiden liiketoimiin perustuvassa tuotteiden tai palvelujen tavallisessa kilpailus-

sa käytetään.110

4.3.3 Käsitteen laajeneminen

Edellä mainittujen satamatapausten jälkeen komissio on soveltanut essential facilities -

käsitettä satamien lisäksi myös muihin infrastruktuuripalveluihin, kuten muun muassa len-

tokenttäpalveluihin ja rautatietunneliin. Esimerkkinä lentokenttäpalveluista voidaan maini-

ta tapaus FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG111. Tapauksessa Flughafen Frankfurt/Main

AG (jäljempänä FAG) omisti Frankfurtin lentoaseman ja vastasi sen toiminnasta. Komissi-

olle jättämässään valituksessa KLM Royal Dutch Airlines NV, France Compagnie Na-

tionale SA sekä British Airways plc. väittivät FAG:n käyttäneen väärin määräävää markki-

na-asemaansa kieltämällä omahuolinnan ja kolmansien tarjoaman asematasopalveluiden

tarjonnan, jotka käsittivät muun muassa matkustajien kuljetukset terminaalista koneelle ja

päinvastoin, polttoainehuollon sekä catering-palvelut. Komissio määräsi FAG:n sallimaan

kilpailevien yritysten pääsyn lentokentälle sekä tarjoamaan asematasopalveluitaan. Komis-

sio totesi perusteluissaan:

108 Sea Conteiners vs. Stena Sealink. EYVL 1994 L 15, kohta 66.
109 Sea Conteiners vs. Stena Sealink. EYVL 1994 L 15, kohta 67.
110 Asia 85/76, 1979 ECR 461, kohta 91.
111 FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG. EYVL 1998 L 72.
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63. Suurin osa asematasopalveluista tehdään ilma-aluksen jokaisen lentoasemalle suoritetun

välilaskun yhteydessä eikä niitä siten voida jättää toisella lentoasemalla tehtäväksi. Jotkin

poikkeukset ovat mahdollisia, esimerkiksi vesi- ja/tai käymäläpalveluita ei ehkä ole välttä-

mätöntä suorittaa välilaskun lentoasemalle kahden peräkkäisen lyhyen lennon välissä. Ky-

seinen poikkeus vaikuttaa varsin rajalliselta ja valintaan vaikuttavat todennäköisesti myös

muut tekijät, kuten kyseisen lentoyhtiön aikataulu, johon puolestaan vaikuttaa tiettyjen lähtö-

ja saapumisaikojen saatavuus tietyllä lentoasemalla. Tämän vuoksi asematasopalvelujen tar-

jonnan markkinoilla ei ole riittävää korvattavuutta, ja tässä yhteydessä asian kannalta merki-

tyksellisillä maantieteellisillä markkinoilla tarkoitetaan Frankfurtin lentoasemaa.112

Tapauksessa Eurotunnel113 kanaalitunnelin yhteisomistajat, Channel Tunnel Group Limi-

ted (CTG) sekä France Manche SA (FM), velvoitettiin varmistamaan, että osa tunnelin

käytettävästä kapasiteetista varataan uusille mahdollisille kilpailijoille. CTG sekä FM oli-

vat tehneet käyttösopimuksen rautatieyhtiöiden, British Railways (BR) sekä Societe Na-

tionale des Chemins de Fer Franqais (SNCF) kanssa, jolla tunnelin kapasiteetti oli jaettu

BR:n ja SNCF:n välillä suhteessa 50 % ja 50 %. Sopimuksen myötä muut rautatieyhtiöt

eivät voineet käyttää tunnelia ja näin kilpailla BR:n ja SNCF:n kanssa matkustajien ja tava-

raliikenteen kuljetuksissa mantereen ja Iso-Britannian välillä. Komission mukaan:

56. Tämä infrastruktuuri muodostaa olennaisen fasiliteetin niille rautatieyhtiöille, jotka ha-

luavat tuottaa liikennepalveluita Iso-Britannian ja mantereen välillä. 114

Komission voidaan katsoa soveltaneen avainhyödykkeen periaatetta edellä mainitussa ta-

pauksissa, vaikkei se aina ole sitä suoraan nimennyt (FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG).

Infrastruktuuripalveluiden laajenemisen lisäksi komissio on laajentanut avainhyödykkeen

käsitettä todetessaan, että essential facilities -periaatteet voivat tulla sovellettaviksi myös

tapauksissa, joissa avainhyödykkeen haltija ei itse kilpaile yrityksen kanssa, jolta se on

evännyt pääsyn avainhyödykkeeseen. Tämä on tullut esille tapauksessa Irish Continental

Group vs. CCI Morlaix115. Chamber de Commerce et d`industrie de Morlaix (CCI Morlaix)

hallitsi Roscoffin satamaa Ranskassa, jota ranskalainen varustamo käytti harjoittaessa laut-

taliikennettä Ranskan ja Irlannin välillä. CCI Morlaix oli evännyt irlantilaisen varustamon

pääsyn satamaan ja sen palveluihin, josta aiheutui Irish Continental Groupille haittaa. Ko-

112 FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG. EYVL 1998 L 72, kohta 63.
113 Eurotunnel. EYVL 1994 L 354.
114 Eurotunnel. EYVL 1994 L 354, kohta 56.
115 ICG vs. CCI Morlaix. 1995 C.M.L.R. 5, s. 177.
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missio katsoi perusteluissaan, että CCI Morlaix oli avainhyödykkeen haltijana määräävässä

markkina-asemassa ja sen toimintaa voitiin katsoa määräävän aseman väärinkäytöksi siitä

huolimatta, että CCI Morlaix ei itse harjoittanut laivaliikennettä.116

Merkittävänä tapauksena avainhyödykkeen ja essential facilities -käsitteen kannalta voi-

daan pitää tapausta Oscar Bronner117, jossa EY:n tuomioistuin ensimmäistä kertaa otti kan-

taa kyseiseen käsitteeseen. Tapauksessa oli kyse sanomalehtien kantojärjestelmästä, johon

kilpailija halusi liittyä. Itävaltalainen Mediaprint julkaisi kahta johtavaa päivälehteä ja hei-

dän jakelujärjestelmässään sanomalehdet toimitettiin suoraan tilaajille aamun ensi tunteina.

Mediaprintin markkinaosuus oli noin 47 prosenttia. Oscar Bronner sen sijaan julkaisi Der

Standard -nimistä lehteä noin 4 prosentin markkinaosuudella. Oscar Bronner vaati kantees-

saan, että Mediaprint määrättäisiin hyväksymään Der Standard -lehti tämän kotiinkantojär-

jestelmään kohtuullista korvausta vastaan. Bronner väitti, että Mediaprintin maanlaajuinen

kotiinkantojärjestelmä oli ainoa mahdollinen järjestelmä, joka takaisi tehokkaan levikin.

Tapauksen kannalta merkittävänä voidaan pitää julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotusta,

johon EY:n tuomioistuin sittemmin päätöksensä perusti. Julkisasiamies totesi ensinnäkin,

että vapaus valita omat sopimuskumppaninsa ja vapaus määrätä omasta omaisuudestaan

ovat yleisesti tunnustettuja periaatteita ja joille joissakin jäsenvaltioissa on annettu perus-

tuslaillinen asema. Siksi näiden oikeuksien loukkaamista olisi perusteltava huolellisesti.118

Toiseksi julkisasiamies Jacobs katsoi, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityk-

sen sopimusvapauteen puuttuminen edellytti vastakkaisen näkemyksen huolellista punnin-

116 ” CCI Morlaix occupies a dominant position in the provision of an essential fasility ( i.e. facility or infra-
structure, without access to which competitors cannot provide services to their customers). Its refusal, with-
out objective justification, to grant access to these facilities toa company wishing to compete with a company
active on the secondary market constitutes an abuse of its dominant position, evan leaving aside any eco-
nomic interest held by CCI Morlaix in the Brittany Ferries”.
Ks. päätöksen kohta 59.
Komission päätöksistä voidaan johtaa tietyt periaatteet koskien avainhyödykettä ja sen soveltamista: 1) Jotta
avainhyödykkeen periaatetta voitaisiin soveltaa, tulee avainhyödykkeeseen pääsyn estyminen johtaa kilpaili-
jan toiminnan estymiseen; 2) pääsyn estymisen tulee ilmetä kaksilla markkinoilla eli avainhyödykkeen tulee
muodostaa pullonkaula pääsylle ylä- tai alamarkkinoille; 3) periaatteessa avainhyödyke muodostaa myös
samalla määräävän markkina-aseman; 4) pääsy avainhyödykkeeseen tulee tapahtua syrjimättömin ehdoin; 5)
avainhyödyke tulee erottaa kirjanpidollisesti yrityksen muusta toiminnasta, jotta siitä perittävän korvauksen
suuruus voitaisiin määritellä mahdollisimman tarkasti; 6) avainhyödykkeen haltijan ei välttämättä tarvitse
toimia samoilla markkinoilla, joille kilpailijan pääsy avainhyödykkeen sulkeutumisen myötä estyy; 7) avain-
hyödykkeen käsite on jätetty laajaksi, jotta sen soveltaminen voisi periaatteessa ulottua infrastruktuuripalve-
luiden ohella esimerkiksi immateriaalioikeuksien hallintaan.
Ks. Kuoppamäki 2003, s. 805.
117 Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791.
118 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 28.5.1998. Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791, kohta 56.
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taa. Pitkällä tähtäimellä olisi kannattavampaa, niin kilpailun kuin kuluttajienkin kannalta,

että yrityksille annettaisiin mahdollisuus varata sellaiset järjestelyt omaan käyttöönsä, jotka

se on kehittänyt omaa toimintaansa varten. Mikäli järjestelyt annettaisiin liian helposti kil-

pailijan käyttöön, ei se kannustaisi näitä vaihtoehtoisten ja kilpailevien järjestelmien kehit-

tämiseen. Pitkällä tähtäimellä tämä vaikuttaisi kilpailuun vähentävästi. Lisäksi määrääväs-

sä markkina-asemassa olevan yrityksen into uusiin innovaatioihin heikkenisi, jos kilpaili-

joille sallittaisiin liian helposti avainhyödykkeen käyttö. Kilpailijalle syntyvää kilpailuetua

ei näin voitaisi pitää riittävänä perusteena avainhyödykkeen jakamista koskevan vaatimuk-

sen hyväksymiselle.119

Kolmanneksi julkisasiamies katsoi, että 82 artiklan ensisijaisena tavoitteena on kilpailun

vääristymien estäminen ja etenkin kuluttajien etujen suojeleminen. Näin määräävässä

markkina-asemassa olevan yrityksen valtaa ja käyttäytymistä siten, että se varaa itselleen

edeltävässä portaassa olevat markkinat, ei voida automaattisesti pitää aseman väärinkäyt-

tönä. Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen käyttäytymisestä olisi haittaa ku-

luttajille vain silloin, jos lopputuotteen markkinat on merkittävästi suojattu kilpailulta ja

yrityksellä on markkinavoimaa kyseisillä markkinoilla.120

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta voidaan vielä nostaa esille mielipide, jonka mukaan

sopimusvapauteen puuttumista, tapahtuipa se sitten avainhyödykkeen käsitettä tai perin-

teisten liikesuhteesta kieltäytymistä koskevien periaatteiden mukaisesti, voidaan perustella

kilpailupoliittisesti ainoastaan silloin, kun määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityk-

sellä on rinnakkaiset markkinat todella hallussaan. Lisäksi avainhyödykkeen (kotiinkanto-

järjestelmän) aikaansaaminen tulee olla mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa fyysiset,

maantieteelliset tai oikeudelliset esteet huomioon ottaen tai siksi, ettei se yleinen järjestys

huomioon ottaen ole lainkaan toivottavaa.121 Jotta kieltäytymistä avainhyödykkeeseen voi-

taisiin pitää väärinkäyttönä, tulisi kilpailun myös olla objektiivisesti vaikeaa, ei ainoastaan

avainhyödykkeen haltijalle, mutta myös muille potentiaalisille kilpailijoille. Kilpailun vai-

keudesta johtuen yritykset luopuisivat markkinoille pyrkimisestä. Markkinoille pääsyn

esteenä voitaisiin näin pitää avainhyödykkeen aikaansaamiseen liittyviä kustannuksia.122

119 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 28.5.1998. Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791, kohta 57.
120 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 28.5.1998, Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791, kohta 58.
121 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 28.5.1998, Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791, kohta 65.
122 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 28.5.1998, Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791, kohta 66.
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EY:n tuomioistuin perusti päätöksensä julkisasiamiehen ehdotukseen ja totesi perusteluis-

saan, että:

47. … perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettua määräävän markkina-aseman väärin-

käyttöä ei ole se, että sanomalehtiyritys, jolla on erittäin merkittävä osuus jäsenvaltion päivä-

lehtimarkkinoista ja kyseisen jäsenvaltion ainoa valtakunnallinen kotiinkantojärjestelmä,

kieltäytyy tarjoamasta asianmukaista korvausta vastaan kyseisen järjestelmän palveluja kil-

pailevan päivälehden kustantajalle, jonka ei lehtensä pienen levikin vuoksi ole taloudellisesti

järkevää perustaa ja ylläpitää yksin tai yhteistyössä muiden kustantajien kanssa omaa kotiin-

kantojärjestelmää.123

EY:n tuomioistuin katsoi, että kyseessä olisi määräävän markkina-aseman väärinkäyttö,

mikäli kieltäytyminen poistaisi kaiken päivälehtimarkkinoilla vallitsevan kilpailun ja mikä-

li kieltäytymistä ei voitaisi objektiivisesti perustella. Lisäksi tuomioistuin korosti, että Me-

diaprintin kotiinkantojärjestelmä oli Bronnerin toiminnalle välttämätön, jos sitä ei voitu

tosiasiallisesti eikä mahdollisesti korvata millään muulla järjestelmällä. Tuomioistuin kat-

soi, että näin ei ollut kyseisessä tapauksessa, koska oli olemassa vaihtoehtoisia jakelutapo-

ja, kuten jakelu postin välityksellä tai myynti kaupoissa ja kioskeissa. Lisäksi ei ollut mi-

tään teknisiä, lainsäädännöllisiä tai taloudellisia syitä siihen, etteivätkö muut kustantajat

yhdessä voineet luoda uutta jakelujärjestelmää kohtuullisin panostuksin.

4.4 Selektiivinen jakelu

Määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit voivat täyttyä myös tilanteissa,

joissa määräävässä asemassa oleva yritys kieltäytyy toimittamasta hyödykkeitään sellaisille

jälleenmyyjille, jotka eivät täytä sen asettamia vaatimuksia. Toisin sanoen valmistaja valit-

see halukkaiden jälleenmyyjien joukosta ne, joiden kanssa hän haluaa solmia jälleenmyyn-

tisopimuksen. Selektiivisen jakelunjärjestelmän kautta yritys pyrkii varmistamaan ja tur-

vaamaan tuotteidensa tehokkaan myynnin. Jälleenmyyjien valinta tapahtuu yleensä laadul-

listen kriteerien perusteella, joilla varmistetaan muun muassa jälleenmyyjien ammattitaito,

toimitilojen edustavuus tai oheispalveluiden, kuten neuvonta- ja huoltopalveluiden tarjonta.

123 Asia C-7/97, 1998 ECR I-7791, kohta 47.
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Valitut jakelijat ovat usein myös velvoitettuja olemaan toimittamasta hyödykkeitä jakelu-

järjestelmään kuulumattomille jälleenmyyjille.124

Selektiivisen jakelun käyttö on yleistä erityisesti kalliiden merkkituotteiden jakelussa. Täl-

laisia ovat muun muassa teknisesti monimutkaiset laitteet, kuten autot ja kodinkoneet. Täl-

laisten tuotteiden tehokas myynti edellyttää, että myyjällä on hyvät tiedot myymistään tuot-

teista. Riittävien tietojen saaminen teknisistä laitteista on erityisesti kuluttajien turvallisuu-

den kannalta oleellista. Selektiivinen jakelu voi aktualisoitua myös niin sanottujen ylelli-

syystuotteiden kohdalla. Esimerkiksi merkkivaatteiden ja kosmetiikkatuotteiden valmista-

jalla voi olla syyt selektiiviseen jakeluun. Valitsemalla jälleenmyyjät, joiden liiketilat vas-

taavat tuotteesta syntyviä mielikuvia tuotteen valmistaja varmistaa tuotteen tehokkaan

myynnin sekä imagon säilymisen.125

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen liikesuhteesta kieltäytyminen ei täytä

väärinkäytön tunnusmerkkejä silloin, kun yrityksellä on objektiivisesti hyväksyttävät syyt

sopimussuhteen hylkäämiselle. Hyväksyttävänä syynä jälleenmyyjien valinnassa voidaan

pitää objektiivisesi sovellettuja laadullisia kriteereitä. Tämän EY:n tuomioistuin on toden-

nut tapauksessa Metro I, jonka perustelujen mukaan:

20. … valikoivat jakelujärjestelmät yhtenä tekijänä muiden kanssa ovat 85 artiklan 1 kohdan

mukaisia kilpailutekijöitä, kunhan jälleenmyyjien valinta tapahtuu objektiivisin laadullisin

perustein, jotka koskevat jälleenmyyjän ja sen henkilökunnan ammatillista pätevyyttä sekä

sen liiketilojen soveltuvuutta, kunhan vaatimukset vahvistetaan siten, että ne koskevat samal-

la tavalla kaikkia potentiaalisia jälleenmyyjiä ja kunhan niitä sovelletaan syrjimättä.126

Laadullisten vaatimusten sallittavuutta on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti. Laa-

dullisten vaatimusten tulisi aina olla juuri kyseisen tuotteen kannalta olennaisia sekä niitä

tulisi soveltaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.127 Kohtuuttomat tai jopa liian vaativat

valintakriteerit saattavat merkitä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä128. Kohtuut-

124 Rissanen–Korah 1991, s. 163.
125 Leivo–Leivo 1997, s. 189–190 sekä Kuoppamäki 2006, s. 141–142.
126 Asia 26/76, 1977 ECR 1875, kohta 20.
127 Leivo–Leivo 1997, s. 190.
128 Nokia Matkapuhelimet Oy:tä koskevassa tapauksessa kilpailuvirasto alkoi vuonna 1997 selvittää kyseisen
yrityksen matkapuhelimiensa jakelussa käyttämiään valintakriteereitä. Kilpailuvirasto katsoi kirjeessään
Nokia Matkapuhelimet Oy:lle, että sen käyttämät valintakriteerit vähittäiskauppiaita valittaessa saattoivat olla
kilpailunrajoituslain vastaisia. Virasto katsoi muun muassa, että kriteeri raskaan ajoneuvokaluston asennusti-
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tomien ja liiallisten kriteerien lisäksi määrällistä selektiota voidaan tietyissä tilanteissa pi-

tää määräävän aseman väärinkäyttönä129. Valituille jälleenmyyjille tulee antaa myös oikeus

myydä päämiehen kanssa kilpailevien valmistajien tuotteita, eli jälleenmyyjälle ei lähtö-

kohtaisesti saa asettaa kilpailukieltoa. Kilpailukiellon käyttöä voidaan kuitenkin perustella

tapauksissa, joissa kilpailevan yrityksen tuotteet ovat omiaan heikentämään päämiehen

design-tuotteen imagoa ja arvoa.130

Selektiivinen jakelu voidaan siis käsitellä kiellettynä liikesuhteesta kieltäytymisenä, mikäli

kieltäytymisestä aiheutuu jälleenmyyntioikeutta hakeneelle yritykselle haittaa tai liikkeen

toimintamahdollisuuksien rajoittumista. Toimituskielto voidaan kuitenkin katsoa sallituksi,

mikäli selektiivisyydelle on tuotteen ominaisuudet huomioiden liiketaloudelliset perusteet

ja näitä perusteita on johdonmukaisesti noudatettu.131 EY:n tuomioistuin on tuonut tämän

esille tapauksessa AEG Telefunken132, jossa oli kyse erilaisten myyntihintoja koskevien

ehtojen soveltamisesta. Tuomioistuin totesi perusteluissaan seuraavasti:

33. On kiistatonta, että valikoivan jakelujärjestelmän muodostavat sopimukset vaikuttavat

väistämättä kilpailuun yhteismarkkinoilla. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on

kuitenkin todettu, että on olemassa perusteltuja tarpeita, jotka oikeuttavat hintakilpailun vä-

hentämisen muihin tekijöihin kuin hintaan perustuvan kilpailun hyväksi, eli esimerkiksi sel-

laisen erikoistuneen kaupan säilyttäminen, joka kykenee toimittamaan erityispalveluja kor-

kealaatuisille ja teknisesti kehittyneille tuotteille. Valikoivat jakelujärjestelmät, joilla pyri-

tään näin ollen oikeutettuun päämäärään, millä edistetään kilpailua muiden tekijöiden kuin

hintojen osalta, ovat 85 artiklan 1 kohdan kanssa sopusoinnussa oleva kilpailutekijä.133

34. Valikoivaan jakelujärjestelmään sisältyvät rajoitukset ovat kuitenkin sallittuja ainoastaan

sillä edellytyksellä, että niiden tosiasiallisena tarkoituksena on edellä tarkoitettu kilpailun

loista voitiin pitää liiallisena. Lisäksi tukkuliikkeille asetettu, Nokian tuotteita koskeva vähimmäisliikevaihto
saattoi muodostaa tarpeettoman kilpailuesteen korkean markkamäärän johdosta.
Ks. Kilpailuvirasto 28.5.2001, Dnro 206/61/97.
129 Abloy-tapauksessa kilpailuvirasto tutki Oy Wärtsilä Ab:n Abloy-yksikön tuotteiden jakelujärjestelmää
sekä jälleenmyyjien valintakriteereitä. Abloy käytti määrällistä valintakriteeriä, joka perustui sen omiin arvi-
oihin alueella tarvittavista lukkoliikkeistä sekä hakijoiden henkilökohtaisiin ja ammatillisiin ominaisuuksiin.
Kilpailuvirasto katsoi päätöksessään, että jälleenmyyjien lukumäärän rajoittaminen oli valtuuksia hakeneiden
lukkoliikkeiden kannalta haitallista, koska Abloyn määräävän markkina-aseman vuoksi näillä ei ollut mah-
dollisuutta harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa keskittymällä muiden lukkovalmistajien myyntiin.
Ks. Kilpailuvirasto 23.7.1993, Dnro 115/61/91.
130 Leivo–Leivo 1997, s. 191–192. Ks. myös Motta 2004, s. 334.
131 Määttä 2004, s. 256.
132 Asia 107/82, 1983 ECR 3151.
133 Asia 107/82, 1983 ECR 3151, kohta 33.
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edistäminen. Jollei näin ole, niillä ei ole mitään oikeutusta, koska niiden ainoana vaikutukse-

na olisi hintakilpailun vähentäminen.134

35. Varmistaakseen, että valikoivilla jakelujärjestelmillä on ainoastaan edellä esitetty tarkoi-

tus ja ettei tällaisia järjestelmiä voida perustaa ja käyttää yhteisön oikeuden vastaisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi, yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt 25.10.1977 antamassaan

tuomiossa (asia 26/76, Metro v. komissio, Kok. 1977, s. 1875), että kyseiset järjestelmät voi-

daan hyväksyä "kunhan vaatimukset vahvistetaan siten, että ne koskevat samalla tavalla

kaikkia potentiaalisia jälleenmyyjiä ja kunhan niitä sovelletaan syrjimättä".135

Selektiivinen jakelu perustuu ajatukselle siitä, etteivät kaikki halukkaat pääse mukaan jake-

lujärjestelmään. Näin ollen yrityksellä on oikeus vapaasti valita, mitkä jälleenmyyntiyri-

tykset se kelpuuttaa rinkiinsä. Vaikka selektiivisyyden sallittavuus onkin pääsääntönä, voi-

daan valmistajayritystä kuitenkin tarpeen vaatiessa velvoittaa esittämään perusteet kilpai-

luviranomaiselle, miten selektiivisyys edesauttaa tuotteen menekkiä sekä esittämään jäl-

leenmyyjien valintaperusteet.136 Sen lisäksi, että selektiiviselle jakelulle on olemassa ob-

jektiivisesti perustellut syyt ja valintakriteereitä on johdonmukaisesti sovellettu kaikkiin

halukkaisiin, voidaan selektiivisyydeltä vielä edellyttää, että valintakriteerit ovat julki-

sia.137

4.5 Immateriaalioikeudet ja liikesuhteesta kieltäytyminen

4.5.1 Yleistä immateriaalioikeuksista

Immateriaalioikeus on oikeudenala, jolla suojellaan osapuolen yksinoikeutta aikaansaan-

nokseensa. Immateriaalioikeudella voidaan suojella esimerkiksi osapuolen oikeutta luotuun

kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen, kuten maalaukseen tai tietokoneohjelmaan, tekijänoi-

keuden nimissä. Immateriaalioikeuden turvin voidaan myös suojella tekijän yksinoikeutta

uuteen keksintöön, jolloin tekijälle voidaan myöntää patentti. Näiden lisäksi tavaroiden

valmistaja tai myyjä voi saada tuotteidensa merkille yksinoikeuden eli tavaramerkin. Teki-

jänoikeuden, patentin ja tavaramerkin lisäksi immateriaalioikeuden piiriin luetaan muun

muassa toiminimioikeus, mallioikeus, hyödyllisyysmallioikeus sekä luettelo- ja tietokan-

134 Asia 107/82, 1983 ECR 3151, kohta 34.
135 Asia 107/82, 1983 ECR 3151, kohta 35.
136 Kuoppamäki 2003, s. 828.
137 Määttä 2004, s. 256.
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tasuoja. Nämä immateriaalioikeudet toisin sanoen luovat haltijalleen yksinoikeuden, jonka

turvin tämä voi tietyn ajan käyttää suojan kohdetta yksinoikeudella hyväkseen.138

Immateriaalioikeudet jaotellaan tavallisesti kahteen pääalueeseen, tekijänoikeuksiin ja teol-

lisoikeuksiin. Tekijänoikeuden puolelle katsotaan kuuluvaksi sellaiset varsinaiset tekijän-

oikeudet, kuten kirjailijoiden, taiteilijoiden ja valokuvaajien oikeudet luomuksiinsa. Taval-

liseen tekijänoikeuden piiriin kuuluu myös tietokoneohjelmat, joilla voidaan nykyään kat-

soa olevan suuri taloudellinen merkitys139. Teollisuusoikeuksiin taas luetaan sellaiset oi-

keudet, jotka koskevat enemmän teollista ja kaupallista toimintaa, kuten patentti, mal-

lisuoja ja tavaramerkkioikeus140.

Immateriaalioikeuksilla pyritään edistämän luovaa ja innovatiivista toimintaa sekä palkit-

semaan yritystä tai esimerkiksi taiteilijaa tehdystä työstä. Immateriaalioikeuksilla voidaan

näin katsoa olevan yhteiskunnan kannalta taloudellista, teknistä ja kulturellia merkitystä.

Immateriaalioikeuksien, niin tekijän- kuin teollisoikeuksien merkitys onkin kasvanut mer-

kittävästi tekniikan kehityksen myötä. Internetin ja television kautta välitetään yhä enem-

män tekijänoikeuksien piiriin kuuluvia teoksia ja esimerkiksi biotekniikan keksintöjen ja

liiketoimintamallien patentointi on jatkuvasti kasvanut. Yksinoikeuksien merkitys on kas-

vanut myös siitä syystä, että erot kehittyneiden maiden ja niin sanottujen kolmansien mai-

den välillä ovat kasvaneet. Immateriaalioikeudella voidaan katsoa olevan nykyään suuri

merkitys teollisuuden ja kaupan toimintaedellytysten kannalta.141

4.5.2 Kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden suhteesta

Immateriaalioikeus perustaa, esimerkiksi patentin haltijalle, yksinoikeuden, joka estää kil-

pailijaa hyödyntämästä patentin haltijan oikeutta. Tämä voi estää kilpailijaa pääsemästä

kyseisille markkinoille, joka on taas ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa. Kilpailu-

lainsäädännöllä pyritään edistämään vapaata kilpailua sekä estämään monopoliyritysten

138 Haarmann 2006, s. 1–2 sekä Nyberg 1999, s. 7.
139 Nyberg 1999, s. 7.
Vaikka tietokoneohjelmien varsinainen suojamuoto onkin tekijänoikeus, on suuntaus kohti patenttisuojaa
ollut kasvussa. Tietokoneohjelmaa voidaan pitää patentoimiskelpoisena, mikäli se ratkaisee tietyn teknisen
ongelman tai ylipäätään sisältää teknisen näkökulman. Näillä perustein tietokoneohjelmat olisivat siirtymässä
tekijänoikeuksista kohti teollisuusoikeuksia.
Ks. Haarmann 2006, s. 131–132.
140 Haarmann 2006, s. 3.
141 Haarmann 2006, s. 35–37.
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väärinkäytökset. Tätä ristiriitaa ei voida kuitenkaan pitää perusteltuna, sillä sekä kilpailu-

oikeudella että immateriaalioikeudella on lähtökohtaisesti yhtenevät päämäärät. Molemmat

pyrkivät edistämään dynaamista tehokkuutta sekä yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia.

Lisäksi yksinoikeudet mahdollistavat innovaatiot sekä tuotekehittelyn, koska ne antavat

suojaa suuria panostuksia vaatineille investoinneille. Immateriaalioikeudet voivat tietyissä

tilanteissa johtaa yrityksen monopoliin, joka tosin mahdollistaa korkeiden tuotantokustan-

nusten takaisinperinnän kasvaneiden markkinaosuuksien sekä mahdollisen lisensoinnin

myötä. Yksinoikeutta voidaan pitää palkintona yrityksen kovasta työstä.142

Huolimatta yhteisistä päämääristä, voi kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden välillä

syntyä kitkaa tapauksissa, joissa yksinoikeuteen vedoten, määräävässä markkina-asemassa

oleva yritys kieltäytyy liikesuhteesta. On kuitenkin huomioitavaa, ettei yrityksen saama

yksinoikeus suoraan perusta määräävää markkina-asemaa. Tällöin on erotettava toisistaan

itse  oikeuden  olemassa  olo  ja  toisaalta  sen  käyttö.  EY:n  tuomioistuin  on  todennut  tämän

tapauksessa Parke Davis143, jonka perusteluissa se totesi, että:

4. … Perustamissopimuksen 82 artiklan mukaan kiellettyä on ”yhden tai useamman yri-

tyksen määräävän aseman väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla,

jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”. Kielto edellyttää siten

kolmen tekijän yhteisvaikutusta: määräävä markkina-asema, sen väärinkäyttö ja sen mah-

dollinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Vaikka patentti takaa haltijalleen eri-

tyisen suojan valtion sisällä, siitä ei kuitenkaan seuraa, että näin saatujen oikeuksien käyt-

tö merkitsee kaikkien kolmen edellä mainitun tekijän olemassaoloa. Asia on näin ainoas-

taan, jos patentin käyttö muuttuu suojan väärinkäytöksi.144

Merkittävä painoarvo, arvioitaessa immateriaalioikeuden suoman yksinoikeuden sekä mää-

räävän markkina-aseman suhdetta, on yksinoikeuden suhteellisella verrattavuudella muihin

samoilla markkinoilla esiintyviin yksinoikeuksiin sekä näiden takana olevilla omaisuusar-

voilla. Mikäli immateriaalioikeus on kuluttajien ja kilpailijoiden toiminnan kannalta mer-

kittävä, voi yksinoikeus mahdollistaa määräävän markkina-aseman. Kilpailun haittaaminen

on todellisuudessa mahdollista vain silloin, kun yrityksellä on markkinavoimaa. Immateri-

142 Nyberg 1999, s. 40 sekä Haarmann 2006, s. 363.
143 Asia 24/67, 1968 ECR 55.
144 Asia 24/67, 1968 ECR 55, kohta 4.
Ks. myös Asia 78/70, Deutsche Grammophon, 1971 ECR 487, kohta 17.
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aalioikeus antaa yritykselle rajallisen yksinoikeuden, mutta ei vielä takaa markkinavoi-

maa.145

Teknologisen kehityksen seurauksena yritykset tekevät yhä tiiviimmin yhteistyötä ja tuot-

tavat hyödykkeitä, joiden yhteiskäyttö tuo kuluttajille yhä enemmän hyötyä. Yhteistyöstä

johtuen, joissakin tilanteissa yksinoikeuden lisensointi voi olla yhteistyökumppanille vält-

tämätön liitännäinen tai se voi olla välttämätön kilpailevien tuotteiden yhteiskäytölle tai

niiden tarjoamiselle. Tällaisissa tapauksissa voi kyseeseen tulla määräävän markkina-

aseman väärinkäyttö ja yksinoikeuden haltija voidaan velvoittaa myöntämään lisenssi kil-

pailijalleen.146

4.5.3 Kilpailuoikeuden ja yksinoikeuksien välinen tasapaino

Yksinoikeudet kannustavat yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia tekemään uusia innovaatioita

ja panostamaan tuotekehittelyyn. Yksinoikeuksien turvin yritykset voivat esimerkiksi luo-

da parannuksen vanhaan tuotantomenetelmään tai kehittää täysin uuden, kustannustehok-

kaamman tuotteen. Innovaation tekijälle myönnetty patentti antaa haltijalleen määräajan,

jonka aikana tämä voi taloudellisesti hyödyntää keksintöään. Myönnetty yksinoikeus antaa

myös suojaa, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden julkaisemisen. Julkaistu patentti

antaa haltijalleen 20 vuoden määräajaksi yksinoikeuden keksintöön. Ilman immateriaalioi-

keudellista suojaa, pelkän kilpailun pohjalta, tuskin saavutettaisiin samanlaista kannustinta

tuotekehittelyyn ja yritykset pyrkisivät tiukemmin suojelemaan ja pitämään keksintöjään

salassa. Suojan puutetta ja keksintöjen vapaata kopioimista ei voitaisi pitää yhteiskunnan

eikä talouden kannalta suotavana.147

Tätä immateriaalioikeuden ja kilpailuoikeuden välistä ”ongelmaa” voidaan tarkastella eri

teorioiden näkökulmasta. Kilpailun ja yksinoikeuksien välisen tasapainon arvioinnissa voi-

daan käyttää apuna seuraavia teorioita, jotka ovat:

a) teoria kilpailuoikeuden etusijasta,

b) teoria immateriaalioikeuden etusijasta,

145 Kuoppamäki 2004, s. 123.
146 Alkio–Wik 2004, s. 372.
147 Rahnasto 2003, s. 1–2 sekä Kuoppamäki 2003, s. 835.



49

c) teoria yksinoikeuksien laajuudesta,

d) teoria yksinoikeuksien tarkastelusta omaisuutena sekä

e) kustannus-hyötyanalyysi.

Ensimmäinen teoria käsittelee kilpailuoikeuden etusijaa, jossa yksinoikeudet nähdään hin-

toja korottavina sekä tuotantoa supistavina tekijöinä. Äärimmillään yksinoikeudet antavat

haltijalleen markkinavoimaa, joka voi johtaa monopoliin sekä määräävän markkina-

aseman väärinkäyttöön. Teorian ydin on ajatuksessa, ettei yksinoikeuksien haltijoilla ole

minkäänlaisia kilpailuoikeudellisia etuuksia. Toisin sanoen yksinoikeuksien laajuus sekä

täytäntöönpano perustuvat kilpailuoikeudelliseen arviointiin. Kyseistä teoriaa voidaan kui-

tenkin kritisoida ensinnäkin sillä, että kaikkien oikeuksien poistaminen yksinoikeuksien

haltijoilta voisi johtaa innovatiivisuuden heikkenemiseen. Toiseksi oletusta siitä, että yk-

sinoikeudet tuottavat suoraan määräävän markkina-aseman, voidaan pitää kärjistettynä.

Yksinoikeuden tulee olla hyvin merkittävä, jotta se nostaisi yrityksen sellaiseen asemaan,

jossa sen ei tarvitsisi huomioida kilpailijoidensa toimia.148

Immateriaalioikeuden etusijaa koskevassa teoriassa perusajatuksena on se, että yrityksen

halutessa käyttää yksinoikeuksiaan saavuttaakseen taloudellisia etuuksia, ei kilpailuoikeu-

den tulisi puuttua yrityksen toimintaan. Kilpailuoikeuden ei toisin sanoen tulisi puuttua

immateriaalioikeudelliseen arviointiin. Teorian oikeutuksena voidaan pitää sitä immateri-

aalioikeuden tuomaa koskemattomuutta, jonka turvin yrityksen ja elinkeinonharjoittajat

uskaltavat tehdä innovaatioita sekä panostaa tuotekehittelyyn. Kilpailuoikeuden kannalta

kyseinen teoria ei saa paljoa kannatusta monestakin syystä. Ensinnäkin immateriaalioikeu-

den säännösten jäykkyys sekä monimutkaisuus aiheuttavat ongelmatilanteita väärinkäyttö-

tilanteita arvioitaessa. Toisena pääkritiikin syynä voidaan pitää yksinoikeuksia koskevien

säännösten tehottomuutta vaikutusvaltaa koskevien, kilpailijoiden toimintaa ohjaavien,

ongelmien arvioinnissa.149

Yksinoikeuksien laajuutta arvioitaessa erotetaan toisistaan yksinoikeuksien olemassaolo

sekä niiden käyttö. Voidaan siis kysyä, perustuuko kyseinen toiminta immateriaalilainsää-

dännön tuomiin oikeuksiin vai onko kyseinen toiminta seurausta yksinoikeuksista. Lisäksi

voidaan miettiä, lisääkö tai parantaako toiminta sitä palkintoa eli yksinoikeutta, joka perus-

148 Rahnasto 2003, s. 22–34.
149 Rahnasto 2003, s. 35–42.



50

tuu immateriaalilainsäädäntöön, vai ei.150 Tapauksessa Costen vs. Grundig151 EY:n tuomio-

istuin otti kantaa yksinoikeuden olemassaoloon sekä sen käyttöön. Tapauksessa tuomiois-

tuin vahvisti Constenin yksinoikeuden Grundigin tavaramerkkiin Ranskassa mutta kielsi

yritystä nostamasta kannetta tavaramerkkiloukkauksesta sellaisia yrityksiä vastaan, jotka

toivat Grundigin tuotteita Ranskaan muista jäsenvaltioista. Tuomioistuin otti siis kantaa

rinnakkaistuonnin estämiseen, joka oli EY:n integraatiotavoitteen vastaista. Teoria yksin-

oikeuksien olemassaolosta ja toisaalta niiden käytöstä ei tarjoa mitään varsinaista vastausta

siihen, minkälainen toiminta on luontaista immateriaalioikeuksille. Pääsääntönä toimii yk-

sinkertaisesti ajatus siitä, että immateriaalilainsäädäntö perustaa oikeuden, esimerkiksi pa-

tentin haltijalle, käyttää hyväkseen tätä yksinoikeutta, eikä kilpailuoikeuden tulisi puuttua

tähän suojaan muuta kuin sellaisissa tilanteissa, joista saattaisi seurata kuluttajille haitalli-

sia vaikutuksia.152

Neljäs vaihtoehto tarkastella kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden välistä suhdetta on

amerikkalaisen property rights -koulukunnan näkökulma, jossa immateriaalioikeudet näh-

dään yritysten omaisuutena. Teorian mukaan kukaan ei saa hyväksikäyttää kyseistä omai-

suutta ilman sen haltijan hyväksyntää sekä ilman haltijalle maksettavaa kohtuullista palk-

kiota. Immateriaalioikeudet nähdään siis sellaisena omaisuutena, joka ei eroa muusta ai-

neellisesta omaisuudesta. Teoria asettaa yksinoikeudet sellaiseen asemaan, ettei niihin voi

vaikuttaa kilpailuoikeudellisella sääntelyllä. Teoriaa voidaan kuitenkin pitää melko muo-

dollisena, koska se ei tarjoa mitään käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin, jotka koskevat

kilpailuintressien tasapainoa. Lisäksi immateriaalioikeuksien sekä muun aineellisen omai-

suuden välillä on olemassa tietty ero, jonka takia niitä ei voida pitää keskenään vertailukel-

poisina.153

Viimeinen vaihtoehto, joka perustuu kustannus-hyötyanalyysiin, tarjoaa edellä luetelluista

vaihtoehdoista parhaimman tavan arvioida toimivan kilpailun ja yksinoikeuksien välistä

150 Rahnasto 2003, s. 42.
151 Asiat 56 ja 58/64, 1966 ECR 299.
152 Rahnasto 2003, s. 46–47.
153 Rahnasto 2003, s. 49–61.
Ero immateriaalioikeuksien ja muun omaisuuden välillä koskee omaisuuden käyttöä. Yleisesti aineellista
omaisuutta voi hallita ja käyttää yksi osapuoli koska tahansa. Tästä johtuen, mikäli kellä tahansa olisi mah-
dollisuus päästä käsiksi omaisuuteen, voisi seurauksena olla omaisuuden liikakäyttö. Täten tehokkain tapa
käyttää omaisuutta olisi antaa päätösvalta omaisuuden käytöstä tietylle yhdelle osapuolelle. Päinvastaisesti
immateriaalioikeuksia voidaan käyttää samanaikaisesti useamman osapuolen toimesta ilman, että olisi vaaraa
omaisuuden liikakäytöstä.
Ks. Rahnasto 2003, s. 61.
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tasapainoa. Teorian mukaan toimintaan tulisi puuttua, mikäli toiminnasta aiheutuvat kus-

tannukset ovat suuremmat kuin siitä saatavat hyödyt. Toisin sanoen kilpailuoikeudellinen

väliintulo olisi oikeutettu tilanteissa, joissa asiaan puuttumisella katsottaisiin olevan

enemmän hyötyä kuin haittaa.154 Huomioitavaa kustannus-hyötyanalyysissä on immateri-

aalioikeuden sekä kilpailuoikeuden yhteinen tavoite luoda ja ylläpitää kuluttajan hyvin-

vointia. Tämä tavoite toteutuu tehokkaalla tuotantopanosten allokoinnilla. Ongelmia syn-

tyy kuitenkin siitä, ettei viranomaisilla aina välttämättä ole yksityiskohtaista tietoa tulevien

ratkaisujen vaikutuksista. Ongelmia aiheutuu myös siitä, missä tuotannonprosessin vai-

heessa panoksia tulisi jakaa. Teoria ei myöskään pysty tarjoamaan tietoa siitä, miten imma-

teriaalioikeuden ja kilpailevien yritysten välisiä intressejä tulisi painottaa keskenään.155

Kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden välistä tasapainoa tulisi edellä esitellyistä teori-

oista huolimatta kuitenkin arvioida immateriaalioikeuden käyttötavan perusteella. Immate-

riaalioikeuksien avulla voidaan:

a) estää muita jäljittelemästä ja näin turvata tuotekehittelyä,

b) kannustaa yritystä tehokkuuteen,

c) ohjata muiden markkinoilla toimivien kilpailijoiden käyttäytymistä,

d) haitata kilpailijoiden markkinoillepääsyä sekä

e) toteuttaa paljas kilpailunrajoitus käyttämällä yksinoikeutta teknisenä apuvälineenä

tai maskina.156

Lähtökohtaisesti kaksi ensimmäistä kohtaa ovat sallittuja keinoja, kun taas kohdat d ja e

ovat pääsääntöisesti aina kiellettyjä yksinoikeuksien käyttötapoja. Kohta c muodostaa alu-

een, jonka arvioinnissa ja tulkinnassa tulee huomioida kilpailuoikeuden yleiset tavoitteet,

kuten kuluttajien hyvinvoinnin turvaaminen sekä toimivan kilpailun ylläpitäminen. Imma-

teriaalioikeudellisiin tilanteisiin puututaan kilpailulainsäädännön keinoin siis sellaisissa

tilanteissa, joissa kuluttajien etu heikkenee hintojen noustessa tai tuotannon rajoittuessa

sekä tilanteissa, joissa kilpailevia yrityksiä keinotekoisesti pyritään estämään pääsemästä ja

toimimasta kyseisillä markkinoilla.157

154 Kuoppamäki 2003, s. 838.
155 Rahnasto 2003, s. 62–63 sekä Kuoppamäki 2003, s. 838–839.
156 Kuoppamäki 2003, s. 839.
157 Kuoppamäki 2003, s. 840.
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4.5.4 Lisensoinnista kieltäytyminen

Immateriaalioikeuden ja sen perusteella saatavasta yksinoikeuden hyödyntämisestä mah-

dollisesti seuraavaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sovelletaan siis EY:n

perustamissopimuksen 82 artiklaa tai kilpailunrajoituslain 6 §:ää aivan kuten muihinkin

määräävän aseman väärinkäytöksiin. Immateriaalioikeus ei kuitenkaan itsessään luo mää-

räävää markkina-asemaa, eikä yksinoikeuden omistamista voida sinällään pitää määräävän

markkina-aseman väärinkäyttönä. Tästä esimerkkinä voidaan mainita tapaus Volvo vs.

Veng158, jossa tuomioistuin otti kantaa Volvon kieltäytymiseen myötää itsenäisille autokor-

jaamoille käyttölupa Volvon rungon varaosien valmistamiseksi. Julkisasiamies Mischo

katsoi, että immateriaalioikeuden haltija oli määräävässä asemassa kyseisillä markkinoilla

vain, jos tämä pystyi estämään toimivan kilpailun esiintymisen relevanteilla tuotemarkki-

noilla. Hänen mukaan Volvo oli määräävässä markkina-asemassa, koska korvaavien vara-

osien tuottajia ei ollut.159 Tuomioistuin totesi myöhemmin perusteluissaan, että kieltäyty-

minen myöntämästä lisenssiä ei itsessään muodosta määräävän markkina-aseman väärin-

käyttöä. Tuomioistuin katsoi, että oikeus estää muita käyttämästä suojattua mallia hyväk-

seen kuului yksinoikeuden olennaiseen sisältöön. Näin puuttuminen lisensointiin olisi mer-

kinnyt puuttumista yksinoikeuden kohteeseen, eikä Volvon kieltäytymistä lisensoinnista

voitu täten pitää määräävän aseman väärinkäyttönä.160 Tuomioistuin kuitenkin lisäsi, että

kieltäytyminen myöntämästä lisenssiä voidaan katsoa 82 artiklan vastaiseksi tietyissä eri-

tyisolosuhteissa. Tuomioistuin katsoi, että:

9. … auton korin osien mallioikeuden haltija voi kuitenkin käyttää yksinoikeuttaan siten, että

se on 82 artiklan vastaista, mikäli määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen käyttäy-

tymiseen liittyy väärinkäyttöä, kuten mielivaltainen kieltäytyminen toimittamasta varaosia it-

senäisille korjaamoille, varaosien hintojen asettaminen kohtuuttomiksi tai päätös olla enää

tuottamatta varaosia tiettyä mallia varten, vaikka useita tämän mallisia autoja on vielä liiken-

teessä, sillä edellytyksellä, että tällainen käyttäytyminen voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väli-

seen kauppaan.161

Tuomiosta voidaan näin ollen johtaa, että määräävässä markkina-asemassa olevan yksinoi-

keuden haltijan tulee toimittaa suojattua hyödykettä kohtuullisin ehdoin tai myöntää ulko-

158 Asia 238/87, 1988 ECR 6211.
159 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 21.6.1988. Asia 238/87, 1988 ECR 6211, kohta 14.
160 Asia 238/87, 1988 ECR 6211, kohta 8.
161 Asia 238/87, 1988 ECR 6211, kohta 9.
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puoliselle niin sanottu pakkolisenssi162. Tuomioistuin ei kuitenkin määritellyt tarkkoja olo-

suhteita, joiden perusteella yritys on velvollinen myöntämään lisenssin 82 artiklan nojalla.

Lisäksi tapaus ei tarjoa selkeää vastausta siihen, kuinka yksinoikeuden turvin saavutettu

määräävä asema vaikuttaa yrityksen käyttäytymiseen verrannais- tai jälkimarkkinoilla.

Tapauksessahan oli kyse pyrkimyksestä päästä ensisijaisille, immateriaalioikeudella suoja-

tuille markkinoille.163

Tapauksessa Magill164, kolme televisioyhtiötä kieltäytyi myöntämästä lisenssiä ohjelmatie-

toihinsa, jonka johdosta viikoittaisen ohjelmalehtisen julkaiseminen estyi. Jokainen televi-

sioyhtiö julkaisi erikseen lehtistä, joka sisälsi vain kyseisen kanavan ohjelmatiedot. Näin

ollen kuluttajat, jotka halusivat tietoa jokaisen kanavan viikoittaisista ohjelmista, olivat

pakotettuja ostamaan kolme eri ohjelmalehtistä. Magill TV Guide halusi julkaista kaikki

kanavat kattavan viikoittaisen ohjelmalehtisen, mutta televisioyhtiöt estivät tämän kansal-

listen tekijänoikeussäännösten nojalla. EY:n komissio katsoi, että televisioyhtiöt olivat

käyttäneet väärin määräävää markkina-asemaansa estämällä uuden tuotteen tulon markki-

noille. Lisäksi komissio katsoi, että televisioyhtiöiden tuli antaa toisilleen sekä kolmansille

osapuolille pyynnöstä ja ketään syrjimättä tietoja tulevista ohjelmistaan.165 Ensimmäisen

asteen tuomioistuin piti komission päätöksen voimassa ja totesi, että televisioyhtiöt käytti-

vät väärin määräävää asemaansa kieltäytymällä myöntämästä lisenssiä ohjelmatietojen

julkaisemiseen viikoittain ilmestyvässä ohjelmalehtisessä, joka olisi kilpaillut näiden omi-

en ohjelmalehtisten kanssa. Ensimmäisen asteen tuomioistuin katsoi, että immateriaalioi-

keuksien tehtävä oli suojella tekijän oikeuksia sekä turvata palkkio luovasta työstä. Tämän

tuli kuitenkin tapahtua EY:n perustamissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Ensimmäisen

asteen tuomioistuimen mukaan televisioyhtiöt olivat toimineet kilpailuoikeudellisten peri-

aatteiden vastaisesti estämällä uuden tuotteen valmistamisen ja markkinoinnin, jolle olisi

ollut kulutuskysyntää liitännäisillä markkinoilla.166

EY:n tuomioistuin piti komission päätöksen voimassa toteamalla kuitenkin aluksi, ettei

kieltäytymistä käyttöluvan myöntämisestä voida sinällään pitää määräävän markkina-

aseman väärinkäyttönä viitaten tapaukseen Volvo vs. Veng. EY:n tuomioistuin kuitenkin

162 Rissanen–Korah 1991, s. 214.
163 Anderman 1998, s. 199.
164 Asiat C-241 ja 242/91, 1995 ECR I-743.
165 Magill TV Guide vs. ITP, BBC & RTE. EYVL 1989 L 78.
166 Asiat T-69/89 ja T-76/89, ECR II-485 ja 575, kohdat 73 ja 58.
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katsoi tapaukseen Volvo vs. Veng viitaten, että yksinoikeuden hyväksikäyttö voi poikkeuk-

sellisissa olosuhteissa olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Tuomioistuimen

mukaan poikkeuksellinen tilanne syntyi, koska kieltäytyminen koski kyseisten televisioyh-

tiöiden ohjelmatietoja, jotka olivat välttämättömiä viikoittaisen ohjelmalehden julkaisemi-

seksi167. EY:n tuomioistuin korosti perusteluissaan, että:

54. Kun kantajat ovat kieltäytyneet antamasta perustietoja vetoamalla kansallisiin tekijänoi-

keussäännöksiin, ne ovat estäneet uuden tuotteen eli kattavan viikoittaisen televisio-

ohjelmalehden syntymisen, eivätkä kantajat ole tarjonneet itse tällaista ohjelmalehteä, ja täl-

laiselle tuotteelle on ollut mahdollista kulutuskysyntää, ja siksi kieltäytymistä on pidettävä

perustamissopimuksen 86 artiklan toisen kohdan b alakohdan mukaisena väärinkäyttönä.168

55. Toiseksi, tämä kieltäytyminen ei ole ollut perusteltua televisiolähetystoiminnan harjoit-

tamiseksi tai televisiolehtien kustantamiseksi.169

56. Kolmanneksi, kantajat ovat, kuten myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on to-

dennut, varanneet itselleen johdannaiset markkinat, eli tässä tapauksessa viikoittaisten oh-

jelmalehtien markkinat, ja näin estäneet kaiken kilpailun näillä markkinoilla, koska kantajat

eivät ole luovuttaneet perustietoja, jotka ovat välttämättömiä tällaisen ohjelmalehden julkai-

semiseksi.170

EY:n tuomioistuimen mukaan kieltäytyminen lisensoimasta yksinoikeutta voi seuraavien

kriteerien täyttyessä olla 82 artiklan vastaista:

a) kieltäytyminen lisensoimasta estää uuden kulutuskysyntää omaavan tuotteen tulon

markkinoille,

b) kieltäytyminen ei ole objektiivisesti perusteltua,

c) kilpailu poistuu täysin johdannaisilta markkinoilta.171

EY:n tuomioistuimen päätöstä on kritisoitu muun muassa siitä, että se jätti edelleen epäsel-

väksi milloin yrityksen on laillista pyrkiä rajoittamaan yksinoikeutensa perusteella kilpai-

levan yrityksen toimintaa. Erityisesti viittaus potentiaaliseen kulutuskysyntään sekä kau-

167 Asiat C-241 ja 242/91, 1995 ECR I-743, kohta 53.
168 Asiat C-241 ja 242/91, 1995 ECR I-743, kohta 54.
169 Asiat C-241 ja 242/91, 1995 ECR I-743, kohta 55.
170 Asiat C-241 ja 242/91, 1995 ECR I-743, kohta 56.
171 Alkio–Wik 2004, s. 375.
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pallisten ja teknisten perusteluiden puutteeseen voivat johtaa immateriaalioikeuksien pak-

kolisensointiin172. Tapausta voidaan kritiikistä huolimatta pitää kilpailuoikeudellisesti

myönteisenä, sillä se mahdollisti uuden, kuluttajien kannalta hyödyllisen tuotteen valmis-

tamisen173.

Toisena merkittävänä oikeustapauksena, joka koskee immateriaalioikeuksien pakkolisen-

sointia, voidaan mainita tapaus IMS Health174.  Tapauksessa  oli  kyse  siitä,  oliko  IMS

Health käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kieltäytyessään luovuttamasta

kilpailijalleen NDC Healthille lisenssiä myyntitietojen raportoinnissa käytettyyn niin sa-

nottuun 1860-aluejakoon (1860 brick structure). Lääkeyritykset käyttävät kyseistä alueel-

lista jakoa myyntipiiriensä määrittämiseen, kannustinjärjestelmien luomiseen ja kehittämi-

seen sekä markkinakehityksen seuraamiseen.175 Komissio katsoi, että IMS Health oli mää-

räävässä markkina-asemassa myyntitilastopalveluiden markkinoilla ja määräsi yrityksen

väliaikaisesti myöntämään käyttölupa 1860-aluejakoon sillä perusteella, että kyseistä alue-

jakoa voitiin pitää olennaisena toimintaedellytyksenä (essential facility) yrityksille, jotka

halusivat kilpailla myyntitilastopalveluiden markkinoilla. Tämä johtui komission mukaan

siitä, etteivät myyntitilastoja tilaavat asiakkaat olleet halukkaita käyttämään muihin alueja-

koihin perustuvia tilastoja.176

Komission päätös eroaa Magill-tapauksesta siinä, ettei komission mukaan kaksia markki-

noita tarvita. Komissio totesi perusteluissaan, että:

184. … se seikka, että IMS:n mainitsemissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensim-

mäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisemissa oikeustapauksissa olivat kyseessä kahdet

markkinat, ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että kieltäytyminen käyttöluvan myöntämisestä

tekijänoikeuteen vedoten voi rikkoa 82 artiklaa.177

172 Goyder 2003, s. 308.
Lisäksi voidaan pohtia, miten tapaukseen olisi pitänyt suhtautua, mikäli televisioyhtiöt olisivat itse julkais-
seet viikoittaista ohjelmalehtistä. Tällöin ongelmana olisi se, että yritys hyödyntää yksinoikeuttaan, mutta ei
riittävässä määrin tai kuluttajien kannalta epäedullisin ehdoin.
Ks. Virtanen 2001, s. 528.
173 Kuoppamäki 2004, s. 135.
Ks. lisää pohdintaa tapauksesta Magill, Anderman 1998, s. 204–214.
174 NDC Health vs. IMS Health, välitoimet, EVYL 2002 L59.
175 NDC Health vs. IMS Health, välitoimet, EVYL 2002 L59, kohta 12.
176 NDC Health vs. IMS Health, välitoimet, EVYL 2002 L59, kohdat 71–74.
177 NDC Health vs. IMS Health, välitoimet, EVYL 2002 L59, kohta 184.
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Komission päätös vaikuttaa tässä muodossaan olennaisesti EY:n tuomioistuimen aikaisem-

paan vaatimukseen kaksista eri markkinoista (Bronner). Päätöksellä olisi näin merkittävä

vaikutus myös teollis- ja tekijänoikeudelliseen suojaan. Lisäksi komission mielestä lisen-

sointipakko voitiin asettaa, vaikka kyse ei ollut uuden tuotteen tuomisesta markkinoille.178

EY:n tuomioistuin kumosikin komission päätöksen lisensointipakosta viitaten aikaisempiin

Bronner - ja Magill -tapauksiin. Tuomioistuimen mukaan:

38. Tästä oikeuskäytännöstä ilmenee, että jotta tekijänoikeuden haltijayrityksen kieltäytymis-

tä antamasta oikeutta tietyn toiminnan harjoittamisessa välttämättömään tuotteeseen tai pal-

veluun voitaisiin pitää väärinkäyttönä, riittää, että kolme kumulatiivista edellytystä täyttyy,

eli että tällä kieltäytymisellä estetään uuden tuotteen, jolle olisi potentiaalista kulutuskysyn-

tää, pääsy markkinoille, että siihen ei ole perusteltuja syitä ja että sillä estetään kaikki kilpai-

lu johdannaisilla markkinoilla.179

Tuomioistuin otti erityistä kantaa kolmanteen ehtoon ja siihen, minkälaisilta markkinoilta

kilpailun on poistuttava. Tuomioistuimen mukaan oli riittävää, että potentiaaliset ja jopa

hypoteettiset markkinat voitiin yksilöidä ja että kaksi eri tuotantovaihetta voitiin erottaa ja

esittää niiden välinen yhteys.180 Ensimmäisen ehdon osalta tuomioistuin totesi, että:

48. … punnittaessa yhtäältä immateriaalioikeuden ja sen haltijalla olevan taloudellisen toi-

minnan harjoittamisvapauden suojeluintressiä ja toisaalta vapaan kilpailun suojeluintressiä

keskenään, viimeksi mainittua voidaan pitää ensin mainittua tärkeämpänä vain, jos käyttölu-

van epäämisellä estetään johdannaisten markkinoiden kehittyminen kuluttajien haitaksi.181

49. Kun määräävässä asemassa oleva yritys epää käyttöoikeuden immateriaalioikeudellisesti

suojattuun tuotteeseen, vaikka tämä tuote on välttämätön, jotta johdannaisilla markkinoilla

voitaisiin toimia, tätä epäämistä voidaan pitää väärinkäyttönä vain, jos käyttöoikeutta pyytä-

nyt yritys ei halua aineellisesti rajoittautua immateriaalioikeuden haltijan johdannaisilla

markkinoilla jo tarjoamien tavaroiden tai palvelujen jäljentämiseen vaan aikoo tarjota uusia

tuotteita tai palveluja, joita haltija ei tarjoa ja joille on potentiaalista kulutuskysyntää.182

Lisensoinnista kieltäytymistä voidaan siis pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttö-

nä vain silloin, kun lisenssiä pyytänyt yritys aikoo tarjota uusia, kulutuskysyntää omaavia

178 Alkio–Wik 2004, s. 380.
179 Asia C-418/01, tuomioistuimen päätös 29.4.2004, ei vielä julkaistu, kohta 38.
180 Asia C-418/01, tuomioistuimen päätös 29.4.2004, ei vielä julkaistu, kohdat 44 ja 45.
181 Asia C-418/01, tuomioistuimen päätös 29.4.2004, ei vielä julkaistu, kohta 48.
182 Asia C-418/01, tuomioistuimen päätös 29.4.2004, ei vielä julkaistu, kohta 49.
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tuotteita ja palveluita, joita yksinoikeuden haltija ei itse tarjoa. EY:n tuomioistuimen pää-

töksen voidaan myös katsoa hieman laajentavan Magill-päätöksen tuomaa kolmatta ehtoa.

Päätöksen perusteella pakkolisensoinnin vaatimuksien täyttymiseksi voi olla riittävää, että

kaksi eri tuotantovaihetta pystytään erottamaan ja että alkupään hyödyke on yritykselle

välttämätön, jotta se voisi toimia myös loppupään markkinoilla. Näin vaatimusta kaksista

eri markkinoista on kyseisellä päätöksellä hieman lavennettu. Kolmannen ehdon sovelta-

minen edellyttää kuitenkin myös kahden ensimmäisen ehdon täyttymistä.183

4.6 Kieltäytymisen hyväksyttävyys

4.6.1 Objektiivisesti hyväksyttävät syyt

Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on asemastaan johtuen velvollisuus

huolehtia kilpailun toimivuudesta edustamiensa hyödykkeiden markkinoilla. Määräävässä

asemassa olevan yrityksen sopimusvapautta on erityisesti rajoitettu tilanteissa, joissa yritys

on ainoa hyödykkeen myynti- ja hankintalähde. Määräävässä markkina-asemassa oleva

yritys voi kuitenkin aina pidättäytyä liikesuhteesta kilpailijansa tai asiakkaansa kanssa, jos

kieltäytymiselle on olemassa objektiivisesti hyväksyttävä syy.184 EY:n tuomioistuimen

mukaan omien kaupallisten etujen suojelua voidaan sinällään pitää hyväksyttävänä syynä

183 Alkio–Wik 2004, s. 383.
Kotimaisesta oikeuskäytännöstä voidaan mainita tapaus Setec. Tapauksessa Setecillä oli hallussaan patentti
kehittämäänsä elektroniseen maksujärjestelmään, johon liittyi liityntäkomponenttina turvamoduuli. Tutki-
muspyynnössään Parkit Oy pyysi kilpailuvirastoa selvittämään, rikkoiko Setecin kieltäytyminen myöntämäs-
tä lisenssiä maksujärjestelmäänsä sekä kieltäytyminen toimittamasta tarvittavaa liityntäkomponenttia kilpai-
lunrajoituslain (silloista) 7 §:ää.
Kilpailuvirasto totesi perusteluissaan, että patentinhaltijalla on lähtökohtaisesti yksinoikeus hyödyntää patent-
tiaan taloudellisesti eikä yksinoikeuden haltijalla pääsääntöisesti ole velvollisuutta lisensoida keksintöään.
Tämä olettamus ei kuitenkaan toteudu, mikäli yritys käyttää yksinoikeuttaan tavalla, jota voidaan pitää
enemmän määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä kuin yksinoikeuden suojelemisena tai hyödyntämise-
nä. Lisensoinnista kieltäytyminen voi täyttää väärinkäytön tunnusmerkit, jos markkinat eivät pysty täyttä-
mään kuluttajien kysyntää tai yksinoikeuden haltijalla ei ole objektiivisesti hyväksyttäviä syitä kieltäytymi-
selle. Syyt voivat olla hyväksyttäviä silloin, kun pakkolisensointi vaikuttaisi negatiivisesti yrityksen innovaa-
tiohalukkuuteen tai muutoin estäisi yksinoikeuden haltijaa hyötymästä keksinnöstään.
Kilpailuvirasto katsoi Setecin olleen määräävässä markkina-asemassa autokohtaisten pysäköintilaitteiden
maksujärjestelmien osalta. Kilpailuvirasto ei kuitenkaan pitänyt Setecin kieltäytymistä määräävän markkina-
aseman väärinkäyttönä, sillä se katsoi, ettei kieltäytyminen ollut vaikuttanut kuluttajatason markkinoihin.
Lisäksi kilpailuvirasto katsoi, että pakkolisensointi olisi vaikuttanut negatiivisesti Setecin mahdollisuuksiin
kattaa innovaationsa vaatimat kustannukset sekä vaikeuttanut innovaation kehittämistä edelleen. Kilpailuvi-
rasto viittasi myös kieltäytymisen määräaikaisuuteen. Näin ollen kilpailuvirasto ei pitänyt Setecin toimintaa
kilpailunrajoituslain 7 §:n vastaisena, määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.
Ks. Kilpailuviraston päätös 5.2.1997, Dnro 580/61/1995.
184 Hallituksen esityksessä on todettu, että ”Liikesuhteesta pidättäytymistä on määräävässä markkina-
asemassa olevan yrityksen osalta siten pidettävä sopimattomana, mikäli menettelylle ei ole asiallista syytä.”
HE 148/1987 vp. , s. 23.
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liikesuhteesta pidättäytymiseen. Tuomioistuin totesi tämän tapauksessa United Brands.

Tuomioistuimen perustelujen mukaan:

189. Vaikka … onkin totta, että määräävän markkina-aseman olemassaolo ei voi viedä täl-

laisessa asemassa olevalta yritykseltä oikeutta suojella kaupallisia intressejään silloin, kun

niitä uhataan, ja että tällaiselle yritykselle on kohtuullisessa määrin myönnettävä mahdolli-

suus toteuttaa kyseisten intressien suojaamiseksi aiheelliseksi katsomiaan toimenpiteitä, täl-

laista käyttäytymistä ei kuitenkaan voida hyväksyä silloin, kun sen nimenomaisena tarkoi-

tuksena on tämän määräävän markkina-aseman vahvistaminen ja sen väärinkäyttö.185

Tuomioistuimen mukaan kaupallisten etujen suojeleminen kuitenkin edellyttää, että toi-

menpiteet, joihin yritys ryhtyy, ovat oikeassa suhteessa olemassa olevaan kaupalliseen uh-

kaan nähden186. Myös tapauksessa Boosey & Hawkes187 oli kyse kaupallisten etujen suoje-

lemisesta, jossa komissio tarkensi edelleen niitä perusteita, joiden mukaan määräävässä

asemassa oleva yritys voi kieltäytyä liikesuhteesta. Tapauksessa soitinvalmistaja Boosey &

Hawkes, joka oli määräävässä asemassa puhallinsoittimien markkinoilla, kieltäytyi toimit-

tamasta kahdella vanhalle asiakkaalleen soittimia sekä näiden varaosia, koska nämä olivat

perustaneet yrityksen, joka kilpailisi samoilla puhallinsoittimien markkinoilla. Komissio

kuitenkin katsoi, ettei Boosey & Hawkesin perustelua kaupallisten etujen suojelemisesta

voitu pitää hyväksyttävänä syynä liikesuhteesta kieltäytymiselle. Komissio totesi peruste-

luissaan, että:

19. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi aina ryhtyä kohtuullisiin toimenpitei-

siin kaupallisten etujensa turvaamiseksi, mutta toimenpiteiden pitää kuitenkin olla oikeu-

denmukaisia ja suhteessa uhkaavaan vaaraan. Se, että määräävässä asemassa olevan valmis-

tajan asiakas ryhtyy yhteistoimintaan valmistajan kilpailijan tai mahdollisen kilpailijan kans-

sa ei tavallisesti oikeuta valmistajaa välittömästi katkaisemaan kaikkia toimituksiaan asiak-

kaalle tai ryhtymään kostotoimiin tätä vastaan. Määräävässä asemassa olevalla valmistajalla

ei ole velvollisuutta tukea kilpailua itseään vastaan. Jos asiakas muuttaa keskeistä toimin-

taansa ryhtymällä markkinoimaan kilpailevaa tuotemerkkiä, määräävässäkin asemassa ole-

185 Asia 27/76, 1978 ECR 207, kohta 189.
186 Asia 27/76, 1978 ECR 207, kohta 190.
Tuomioistuimen perustelut voivat kuitenkin aiheuttaa tulkintaongelmia. Tuomion perustelujen mukaan, kau-
pallisten etujen suojeleminen on sallittua, mikäli toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa suojelun tarpeeseen ja,
mikäli toimenpiteet eivät johda määräävän markkina-aseman vahvistumiseen. Kaupallisen uhan torjuminen
voidaan kuitenkin katsoa itsessään johtavan määräävän markkina-aseman vahvistumiseen.
Ks. Mentula ym. 1998, s. 140.
187 BBI vs. Boosey & Hawkes, välitoimet, EVYL 1988 L 286.
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valla valmistajalla saattaa olla oikeus tarkistaa kaupalliset suhteensa tuon asiakkaan kanssa ja

lakkauttaa erityissuhde asianmukaisen irtisanomisajan jälkeen.188

Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi siis kieltäytyä liikesuhteesta vetoamalla

kaupallisten etujensa suojelemiseen, mikäli kieltäytyminen on oikeassa suhteessa suojelun

tarpeeseen189. Tällaisia kaupallisia syitä voivat olla esimerkiksi asiakkaan huono luottokel-

poisuus tai asiakkaan aiemmat maksuhäiriöt190. Lisäksi mahdollinen konkurssi ja kauppa-

ehtojen laiminlyönti voivat oikeuttaa määräävässä asemassa olevan yrityksen kieltäytymi-

sen liikesuhteesta191. Myös asiakkaan pienet tai epäsäännölliset tilaukset voidaan katsoa

hyväksyttäviksi syiksi, varsinkin, jos valmistajalle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia tuot-

teen laadun takia192. Kaupallisten syiden lisäksi myös tekniset syyt voivat olla hyväksyttä-

vissä objektiivisiksi syiksi. Tällöin kieltäytyminen voi olla perusteltua, jos sopimuksen

täyttäminen edellyttäisi määräävässä asemassa olevalta yritykseltä kohtuutonta panostusta.

Esimerkiksi erilaisen tekniikan käyttöönotto, joka voisi pitkällä tähtäimellä koitua kannat-

188 BBI vs. Boosey & Hawkes, välitoimet, EVYL 1988 L 286, kohta 19.
189 Esimerkkinä tapauksesta, jossa komissio sekä tuomioistuin ovat katsoneet, että toimenpiteet kaupallisten
etujen suojelemiseksi ovat olleet epäsuhteessa suojelun tarpeeseen, voidaan mainita tapaus Hilti.
Ks. Asia T-30/89, Hilti vs. Commission, 1992 C.M.L.R. 4, s. 16.
190 Maksuhäiriöt hyväksyttävänä syynä on tullut esille tapauksessa Ilkka Oy. Tapauksessa Ilkka Oy kieltäytyi
ottamasta vastaan Pohjanmaan Pörssi -nimisen ilmoituslehden ilmoituksen. Kilpailuvirasto totesi aluksi, että
sanomalehti Ilkalla oli yhdessä sanomalehti Pohjalaisen kanssa alueellinen määräävä asema ilmestymisalu-
eensa luokiteltujen ilmoitusten ja yksityishenkilöiden ilmoittelun markkinoilla. Määräävän aseman väärin-
käytön osalta kilpailuvirasto totesi, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kieltäytyminen
liikesuhteesta on yleensä vahingollista asiakkaille tai tavarantoimittajille, koska korvaava ja yhtä hyvä vaih-
toehto markkinoilta puuttuu. Tästä johtuen määräävässä markkina-asemassa oleville yrityksille on asetettu
erityinen tasapuolisuusvaatimus, jota ei olisi perusteltua asettaa muunlaisessa markkina-asemassa oleville
yrityksille. Määräävässä asemassa olevan yrityksen kieltäytyminen olisi kuitenkin sallittua, mikäli kieltäyty-
miselle olisi asiallinen syy. Asiallinen syy voisi olla esimerkiksi asiakkaan ilmainen maksukyvyttömyys,
kapasiteettiongelma tai muu vastaava syy.
Kilpailuvirasto ei pitänyt asiallisena syynä Ilkka Oy:n perustelua, jonka mukaan kilpailijana pidetyn ilmoitta-
jan ilmoituksen julkaiseminen voitiin olettaa heikentävän yhtiön omistamien maakuntalehtien kilpailuase-
maa.
Ks. Kilpailuviraston päätös 18.4.1997, Dnro 135/61/1996.
Ks. myös asiat 29 ja 30/83, 1984 ECR 1679, kohta 17. Tapauksessa tuomioistuin otti perusteluissaan huomi-
oon, ettei jakelija ollut maksanut viime kuukausien tavaralaskujaan.
Luottokelpoisuuden osalta voidaan mainita tapaus Pilkington Lamino Oy. Tapauksessa Filaros Oy katsoi, että
Pilkington Lamino Oy oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kieltäytymällä toimittamasta tälle
linja-autojen tuulilaseja samoilla ehdoilla kuin muille asiakkailleen.
Kilpailuvirasto katsoi päätöksessään, ettei Pilkington Lamino Oy:n voitu katsoa käyttäneen väärin määräävää
asemaansa, koska tämä oli luvannut soveltaa jatkossa samoja ehtoja myös Filaros Oy:n kanssa solmimiinsa
sopimuksiin. Lisäksi kilpailuvirasto totesi, ettei Pilkington Lamino Oy:n vaatimusta Filaros Oy:n luottokel-
poisuuden tarkistamisesta voitu pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.
Ks. lisää kilpailuviraston päätös 2.1.2001, Dnro 546/61/2000.
191 Van Bael–Bellis 2005, s. 957, Goyder 2003, s. 301 sekä Virtanen 2001, s. 516.
192 Virtanen 2001, s. 431.
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tamattomaksi, voi oikeuttaa sopimuksen hylkäämiseen. Kohtuuttomana ei voitasi pitää

joitain vähäisiä hallinnollisia tai teknisiä järjestelyjä.193

Määräävässä asemassa olevan yrityksen kapasiteettiongelmat saattavat myös tietyissä tilan-

teissa perustaa hyväksyttävät syyt sopimuksesta kieltäytymiselle. Tämä on tullut esille ta-

pauksessa BP194. Hollantilainen yhtiö ABG oli hankkinut polttoainetta BP:ta, mutta vaihta-

nut toimittajaa juuri ennen öljykriisin alkua 1972. Öljykriisistä johtuen ABG kääntyi BP:n

puoleen, mutta tämä kieltäytyi toimittamasta tälle samaa määrää, kuin tavallisille asiakkail-

leen kapasiteettiongelmaan vedoten. Komissio katsoi, että BP oli käyttänyt määräävää

asemaansa väärin vähentäessään toimitustaan öljypulasta johtuen195. EY:n tuomioistuin

kumosi komission päätöksen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ja totesi, että

pulasta johtuen, ABGn toimitukset olisivat aiheuttaneet huomattavaa vähentymistä toimi-

tuksiin, joita sopimusasiakkaat oikeutetusti odottivat saavansa. Tuomioistuimen mukaan

määräävässä asemassa olevalla yrityksellä ei ole mitään velvollisuutta soveltaa samoja

vähennyksiä kaikkiin asiakkaisiin kapasiteettipulan aikana.196 Tuomioistuimen päätöstä

voidaan kritisoida siitä, ettei se tarjoa selkeää vastausta siihen, miten tapaus olisi ratkaistu,

jos ABG olisi joutunut konkurssiin ja kilpailu johdannaismarkkinoilla olisi tästä syystä

vähentynyt197.

Kapasiteettiongelmaa voidaan tarkastella myös asiakkaan ja pienemmän yrityksen näkö-

kulmasta. Tällöin määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen ostopolitiikka voi vai-

kuttaa pienemmän valmistajan tuotteen menestymismahdollisuuksiin. Valmistajan kapasi-

teettiongelma voi toimia hyväksyttävänä syynä määräävässä markkina-asemassa olevan

193 Virtanen 2001, s. 516.
194 Asia 77/77, 1978 ECR 1513.
195 ABG oil companies operating in the Netherlands, EYVL 1977 L 117.
196 Asia 77/77, 1978 ECR 1513, kohdat 33–34.
Kotimaisesta oikeuskäytännöstä voidaan mainita Pelika Net Oy:tä koskeva tapaus. Kyseisessä tapauksessa
Pelika Net Oy:tä syytettiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, koska tämä oli kieltäytynyt myy-
mästä Photo Play -laitteita ja verkkopalveluja sekä näiden suomenkielisiä ohjelmapäivityksiä EU-alueelta
ostettuihin Photo Play -laitteisiin. Kilpailuvirasto katsoi ratkaisussaan, ettei Pelika Net Oy ollut määräävässä
markkina-asemassa, mutta mainitsi kieltäytymisen syynä olleen valmistajan toimitusvaikeudet.
Ks. kilpailuviraston päätös 25.9.2002, Dnrot 572/61/2001, 701/61/2001, 862/61/2001 ja 1057/61/2001.
197 Tuomioistuin totesi lopuksi, että “thanks to that support and to the supply opportunities offered by the
market appart from supplies coming from BP, ABG was able during the crisis to find supplies which,
altought limited by reason in particular of the general scarcity of products, nevertheless did put it in a
position to oercome the difficulties engendered by the crisis”.
Ks. Asia 77/77, 1978 ECR 1513, kohta 42.
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yrityksen kieltäytymiselle, mikäli valmistajan kapasiteetti ei riitä kyseisen alueen kattavaan

markkinointiin.198

Jälleenmyyjien valinnassa korostuvat lähtökohtaisesti objektiivisesti sovelletut laadulliset

kriteerit, kuten jälleenmyyjän toimitilat, ammattitaito sekä oheispalveluiden tarjonta. Hy-

väksyttävänä syynä kieltäytymiselle liikesuhteesta voidaan tällöin katsoa esimerkiksi puut-

teet jälleenmyyjän ammattitaidossa tai puutteet oheispalveluiden, kuten neuvonnan ja huol-

topalveluiden, tarjonnassa199. Hyväksyttävänä syynä supistaa jälleenmyyntiverkostoa voi-

daan myös tietyin varauksin pitää kysynnän laskua. Kysynnän lasku ei kuitenkaan suoraan

oikeuta liikesuhteesta kieltäytymistä silloin, kun valmisteilla on uusia, korvaavia tuottei-

ta.200

198 Virtanen 2001, s. 437.
199 Ks. kilpailuviraston päätös 20.10.1995, Dnro 139/61/1994.
200 Virtanen 2001, s. 516.
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5 Lopuksi

5.1 Aineiston perusteella tehtävät päätelmät

Yleisenä lähtökohtana yritysten välisissä liikesuhteissa voidaan pitää sopimusvapautta ja

vapautta valita omat sopimuskumppaninsa. Myös määräävässä markkina-asemassa olevalla

yrityksellä voidaan katsoa olevan vapaus valita ne tahot, joiden kanssa harjoittaa liiketoi-

mintaa. Johtuen kuitenkin määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen erityisestä

asemasta, katsotaan sillä olevan erityinen velvollisuus huolehtia markkinoilla esiintyvästä

kilpailusta ja sen toimivuudesta. Erityisestä velvollisuudestaan johtuen määräävässä ase-

massa oleva yritys ei saa kieltäytyä liikesuhteesta ilman objektiivisesti hyväksyttävää syy-

tä.

Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi kieltäytyä liikesuhteesta omien kaupallis-

ten etujensa suojelemiseksi (United Brands). Kaupallisten etujensa suojelemiseksi, mää-

räävässä asemassa oleva yritys voi kieltäytyä sopimuksesta kilpailijan tai asiakkaan kanssa

esimerkiksi tämän maksuhäiriöihin (Ilkka Oy) tai huonoon luottokelpoisuuteensa (Pilking-

ton Lamino Oy) vedoten. Myös kilpailijan toimitusvaikeudet tai määräävässä asemassa

olevan yrityksen kapasiteettiongelmat (BP) voivat perustaa hyväksyttävät syyt liikesuh-

teesta kieltäytymiselle. Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä voidaan lisäk-

si katsoa olevan oikeus kieltäytyä liikesuhteesta sellaisten jälleenmyyjien kanssa, jotka

eivät täytä sen asettamia laadullisia kriteereitä, kuten vaadittavaa ammattitaitoa tai oheis-

palveluiden tarjontaa (Metro  I). Laadullisen selektion sijaan määrällisten kriteerien käyt-

töön on usein suhtauduttu kielteisesti (Abloy Oy). Kaiken kaikkiaan määräävässä markki-

na-asemassa oleva yritys voi aina ryhtyä toimenpiteisiin suojellakseen kaupallisia intresse-

jään. On kuitenkin huomioitavaa, että kaupallisten etujen suojelemisen tulee tapahtua oike-

assa suhteessa ja oltava oikeudenmukaisia kaupalliseen uhkaan nähden (Boosey & Haw-

kes).

Arvioitaessa liikesuhteesta kieltäytymistä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä

voidaan aineiston perusteella korostaa määräävässä asemassa olevan yrityksen markkina-

voimaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden riippuvuutta. Näyttää siltä, että mitä enemmän

yrityksellä on markkinavoimaa, sitä helpommin sen toimia pidetään määräävän aseman

väärinkäyttönä. Toisin sanoen, määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tulee
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perustella kieltäytymistään tarkemmin ja painavammin perustein kuin vain vähän markki-

navoimaa omaavan yrityksen (Hoffman-La Roche). Yrityksen markkinavoimaa arvioitaes-

sa korostuu relevanttien markkinoiden määrittely, joka tapahtuu sekä hyödykkeen että

maantieteellisen sijainnin näkökulmasta. Määrittelemällä markkinat saadaan selville, mitkä

hyödykkeet ja hyödykkeen valmistajat kuuluvat samoille markkinoille.

Kilpailijoiden ja asiakkaiden riippuvuus määräävässä asemassa olevasta yrityksestä voi

tulla esille tilanteissa, joissa määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on hal-

lussaan sellainen hyödyke, jota ilman kilpailevat yritykset tai asiakkaat eivät voi toimia.

Tällaisissa avainhyödykkeen hallintaa koskevissa tilanteissa määräävässä asemassa oleva

yritys voidaan velvoittaa antamaan kyseinen hyödyke, joka voi olla tavara, palvelu tai

myös immateriaalioikeus, myös muiden käyttöön (B & I Line vs. Sealink Harbours, Ma-

gill). Immateriaalioikeuksien kohdalla asiakkaat tai kilpailijat voivat olla riippuvaisia mää-

räävässä asemassa olevan yrityksen hallinnoimista aineettomista hyödykkeistä, kuten pa-

tenteista. Tällaisissa tilanteissa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi olla vel-

vollinen myöntämään niin sanotun pakkolisenssin kilpailijalleen tai asiakkaalleen, mikäli

kieltäytymiseen liittyy selkeää väärinkäyttöä (Volvo vs. Veng) tai kieltäytymisen johdosta

estetään uuden kulutuskysyntää omaavan tuotteen tulo markkinoille, kieltäytymistä ei voi-

da objektiivisesti perustella ja kieltäytymisellä pyritään poistamaan kaikki kilpailu johdan-

naisilta markkinoilta (Magill). Vaatimusta kaksista eri markkinoista on kuitenkin oikeus-

käytännössä nykyisin hieman lavennettu, ja nykyisin riittää, että kaksi eri tuotantovaihetta

pystytään erottamaan toisistaan (IMS Health).

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kieltäytyminen voidaan katsoa määrää-

vän aseman väärinkäytöksi myös tilanteissa, joissa johdannaismarkkinoille tulon seurauk-

sena yritys kieltäytyy sopimussuhteesta vetoamalla pelkästään oman tuotannon aloittami-

seen (United Brands, Telemarketing). Huomiota voidaan kiinnittää myös siihen, että onko

määräävässä asemassa olevan yrityksen sopimuskumppanina yrityksen kilpailija vai asia-

kas. Näyttää siltä, että kieltäytymiseen liikesuhteesta asiakkaan kanssa (United Brands)

suhtauduttaisiin kielteisemmin kuin kieltäytymiseen liikesuhteesta kilpailijan kanssa

(Bronner). Sallivampaa linjaa kilpailijoihin liittyvään kieltäytymiseen voidaan perustella

sillä, että myös määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on oikeus vastata kil-

pailuun eikä määräävässä asemassa olevaa yritystä voida velvoittaa edistämään kilpailijan-

sa toimia oman toimintansa kustannuksella. Arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida kilpai-
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lun säilyminen (Bronner), sillä usein tavoitteena on kilpailijan sulkeminen pois kyseisiltä

markkinoilta (Commercial Solvents) eikä ainoastaan vain omien kaupallisten intressien

suojelu. Lisäksi näyttää siltä, että vanhojen asiakkaiden kohdalla liikesuhteesta kieltäyty-

minen voi johtaa herkemmin kilpailulainsäännösten soveltamiseen kuin uusien asiakkaiden

kohdalla (BP).

Vaikkakin määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä voidaan katsoa olevan so-

pimusvapaus, on sen vapautta kilpailulainsäädännön keinoin oleellisesti rajoitettu. Tätä

voidaan perustella oikeuskäytännön runsaudella sekä sillä, että useissa tapauksissa määrää-

vässä asemassa oleva yritys joutuu toteamaan toimintansa kilpailulainsäädännön vastaisek-

si. Tätä rajoitusta voidaan kuitenkin pitää perusteltuna verrattaessa keskenään määräävässä

markkina-asemassa olevan yrityksen mahdollisuutta vaikuttaa markkinoilla vallitsevaan

kilpailuun sekä toisaalta kilpailulainsäädännön perimmäisiä tavoitteita. Markkinat eivät

välttämättä aina itsessään pysty korjaamaan kilpailun vääristymiä, joita määräävä markki-

na-asema itsessään periaatteessa edustaa. Määräävää markkina-asemaa voidaan jo sinäl-

lään pitää tilanteena, jossa kilpailu markkinoilla on vääristynyt. Markkinat eivät myöskään

välttämättä pysty turvaamaan tehokasta ja toimivaa kilpailua eikä suojelemaan kuluttajien

etuja ilman kilpailuoikeudellista sääntelyä.

Kaiken kaikkiaan liikesuhteesta kieltäytymistä voidaan pitää kilpailulle vahingollisena

määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä, jos sen tarkoituksena on ollut haitata talou-

dellisesti tehokasta kilpailua estämällä uusien kilpailijoiden tulon samoille markkinoille

sekä näin toimien välillisesti haitata kuluttajien etuja. Toisaalta, jos kieltäytyminen on ta-

pahtunut perustellusti ja normaalin suorituskilpailun keinoin markkinoilla, joilla kilpailu on

toimivaa, tulee kieltäytymiseen suhtautua osana normaalia talousprosessia. Oikeustapaus-

ten ratkaisut on kuitenkin usein kirjoitettu sellaiseen muotoon, että viranomaisille jää mah-

dollisimman paljon tapauskohtaista harkintavaltaa. Tästä johtuen määräävässä markkina-

asemassa olevan yrityksen on vaikeaa arvioida tarkasti toimiensa kiellettävyyttä. On kui-

tenkin huomioitava, että kilpailuoikeudella säännellään alaa, joka on dynaamista ja alati

muuttuvaa. Mikäli säännöksiin kirjattaisiin liian tarkat kieltoluettelot, voisi se johtaa nope-

asti säännöstekstin ”vanhentumiseen” alati muuttuvassa toimintaympäristössä.
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Kilpailuoikeuden tavoitteiden mukaisesti kilpailulainsäädännöllä pyritään varmistamaan

tehokas ja toimiva kilpailu sekä takaamaan näin kuluttajien hyvinvointi. Mikäli määrääväs-

sä markkina-asemassa olevan yrityksen toimintaan puututaan liian helposti, voi se johtaa

helposti tehottomuuteen. Liian helppo pääsy määräävässä asemassa olevan yrityksen inves-

tointeihin ja keksintöihin voi johtaa tulevaisuudessa tutkimus- ja tuotekehittelyn vähenemi-

seen, jonka seurauksena tuotteiden kustannukset säilyvät ennallaan ja kuluttajat joutuvat

ostamaan samoja tuotteita samoilla hinnoilla. Taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta ei

myöskään ole kannattavaa velvoittaa määräävässä markkina-asemassa olevaa yritystä kas-

vattamaan kapasiteettiaan kilpailijoiden toimintaa edistääkseen. Näillä perusteilla määrää-

vässä markkina-asemassa olevan yrityksen kieltäytymiseen liikesuhteesta tulisi aina suh-

tautua tapauskohtaisesti sekä toimintaan puuttumista viranomaisten toimesta tulisi perustel-

la erittäin huolella. Perusteluissa tulisi aina ottaa huomioon toiminnan taloudelliset vaiku-

tukset.


