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Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka toimivassa 
markkinajärjestyksessä – ordoliberalistinen 
näkökulma

Martti Virtanen

Artikkelissa esitetään ordoliberalismiin perustuva yhtenäinen viitekehys kilpailupolitiikan ja kuluttajapolitiikan 
ja näiden keskinäisten suhteiden analysointia varten. Ordoliberalistisen koulukunnan tavoitteena on kilpailu-
järjestys, jossa markkinoilla käytävän kilpailun ansiosta taloudellinen päätöksenteko on aidosti hajautettua ja 
jossa taloudellisia päätöksiä tekeviä toimijoita ohjaavat persoonattomat markkinasignaalit. Kilpailujärjestyksen 
ylläpitäminen edellyttää järjestyspolitiikkaa, jonka merkittäviä osia niin kilpailu- kuin kuluttajapolitiikka ovat. 
Järjestyspolitiikka koskee kaikkea formaalista oikeudellis-institutionaalista toimintaympäristöä sekä informaa-
lisia käytäntöjä ja perinteitä, jotka ohjaavat taloudellista toimintaa. Ordoliberalistisen koulukunnan perimmäi-
senä tavoitteena on estää kansalaisia alistavien valtakeskittymien syntyminen ja laajeneminen. Kilpailujärjes-
tyksessä toimijat ovat vapaita yhtäältä taloudellista valtaa omaavien yksilöjen harjoittamasta, taloudellisiin 
riippuvuussuhteisiin perustuvasta painostuksesta ja pakottamisesta ja toisaalta julkisen vallan vastaavalta vää-
rinkäytöltä. Ordoliberalistinen ajattelu pohjusti talouspoliittista strategiaa, jolla toteutettiin Länsi-Saksan ta-
lousihme ja luotiin edellytykset myöhemmälle Saksan talouden vahvalle kehitykselle.  Myös Suomessa kriisistä 
irtaantuminen kaipaa nyt laaja-alaista järjestyspoliittista strategiaa, joilla poistetaan markkinajärjestystä vahin-
goittavat kannusteharhat ja institutionaaliset rajoitteet.

KTT, dosentti Martti Virtanen (martti.virtanen@kkv.fi) on Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusjohtaja ja viraston markki-
na tutkimusyksikön päällikkö.  Artikkeli perustuu kirjoittajan puheenvuoroon Kilpailu- ja kuluttajaviraston seminaarissa 
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vastaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kantaa. 

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 
vuoden 2013 alussa Kilpailu- ja kuluttajaviras-
toksi (KKV). Viranomaistoiminnan vaikutta-
vuutta voidaan lisätä kilpailupolitiikan ja ku-
luttajapolitiikan koordinoinnilla ja työnjaolla, 
johon virastojen yhdistyttyä on varmasti aikai-

sempaa paremmat mahdollisuudet. Viran-
omaistoiminnan vaikuttavuuden vahvistumi-
nen mahdollistaa myös kustannussäästöjä – ai-
nakin suhteessa saavutettuihin tuloksiin.

Tässä artikkelissa analysoidaan ordolibera-
listisen taloustieteen näkökulmasta kilpailupo-
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litiikan ja kuluttajapolitiikan1 luonnetta ja ta-
voitteita sekä niiden keskinäistä suhdetta ja 
koordinointimahdollisuuksia. Ordoliberalisti-
nen näkökulma luo analyysille yhtenäisen teo-
reettis-normatiivisen perustan. Markkinajärjes-
tyksen turvaamisen tavoite on politiikkaloh-
koille yhteinen, jolloin myös viranomaisten 
käsiteltäviksi tulevien asioiden priorisoinnin 
periaatteiden tulisi olla yhteisiä. Ovatko käsi-
teltävät ilmiöt yhteensopivia toimivan markki-
najärjestyksen kanssa tai edistävätkö vai vahin-
goittavatko ne sitä? Tällainen syvällinen koko-
naisnäkemys on luonteva myös KKV:n toimin-
nan perustuksena, ja se voi antaa virastolle 
eväitä vahvistaa kummankin politiikan tavoit-
teiden saavuttamista.2 

Ordoliberalismin esiintuominen on muu-
toinkin ajankohtaista. Ordoliberaalista näkö-
kulmasta Suomen talouden nykyinen kriisivaihe 
ei näytä olevan niinkään minkään yksittäisen 
ilmiön seurausta; se on koko talous- ja yhteis-
kuntajärjestyksen sisäisen epäharmonian ja ris-

1 Politiikkaa toimeenpanevien viranomaisten velvollisuuk-
sista ja oikeuksista käyttää julkista valtaa ja toimia yhteis-
kunnallisessa vaikuttajaroolissa määrätään kilpailulainsää-
dännössä ja kuluttajansuojalainsäädännössä, joiden sisällöl-
le ordoliberalistinen teoria asettaa normatiivisia suosituksia. 
Tässä artikkelissa kiinnitetään näin huomiota myös kilpai-
lulainsäädäntöön ja kuluttajansuojalainsäädäntöön. Ordoli-
beralistinen ajattelu korostaa sitä, että kilpailupolitiikan ja 
kuluttajapolitiikan tavoitteiden täysimääräinen toteuttami-
nen edellyttää myös muun yhteiskuntapolitiikan (ja niiden 
perustana olevan lainsäädännön) johdonmukaisuutta suh-
teessa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan. Kilpailu- ja kulut-
tajapolitiikan toisilleen antama tuki on markkinajärjestyk-
sen kannalta tärkeää.  

2 Kilpailulainsäädännön ja kuluttajansuojalainsäädännön 
yhteiskunnallista roolia ja työnjakoa on käsitelty muistakin 
näkökulmista. Tässä kirjallisuudessa esitettyjä argumentteja 
havaintoja suhteutetaan ja sovitetaan jatkossa myös ordoli-
beralistiseen ajattelukehikkoon.  

tiriitaisuuden tulos.  Kriisistä ei näin voitaisi 
irtaantuakaan yksittäisin ”tempuin” vaan aino-
astaan valtion kaiken kattavalla järjestyspolitii-
kalla. Järjestyspolitiikalla voidaan aikaansaada 
ihmisarvoinen ja oikeudenmukainen talous- ja 
yhteiskuntajärjestys, jolla turvataan järjestelmäl-
lisesti taloudelliselta ja poliittiselta vallalta yri-
tysten, kuluttajien ja kansalaisten toimintava-
pautta. Suomalaisessa talous- ja yhteiskuntapo-
litiikassa tarvitaan järjestyspoliittisesti motivoi-
tu suunnan muutos.

Ordoliberalistista koulukuntaa käsitellään 
lähemmin jaksossa 1. Jaksossa 2 näkökulmaa 
sovelletaan kilpailulainsäädännön ja kuluttajan-
suojalainsäädännön luonteen ja tavoitteiden 
arviointiin.  Kilpailulainsäädännön ja kulutta-
jansuojalainsäädännön roolia arvioidaan tavoit-
teellisena pidettävässä, taloudellisten toimijoi-
den ja kuluttajien toimintavapauden turvaavaan 
kilpailuun perustuvan markkinajärjestyksen3, 
ns. kilpailujärjestyksen, luomisessa ja ylläpitä-
misessä. Jaksossa 3 käsitellään kilpailupolitiikan 
ja kuluttajapolitiikan työnjakoa. Kilpailulain-
säädäntö ja kuluttajansuojalainsäädäntö eivät 
voi sulkea toistensa tarvetta pois. Jaksossa 4 
todetaan vielä, ettei toimivakaan kilpailu jolla-
kin toimialalla välttämättä sulje kuluttajansuo-

3 Ordoliberalismille tyypillistä on ”järjestysten kautta ajat-
teleminen” (Denken in Ordnungen). Järjestys on vastakohta 
kaaokselle (Möschel 2010, 11). Talousjärjestyksessä on kyse 
kaikista niistä yhteiskunnan pelisäännöistä – oikeudellis-
institutionaalisista puitteista, epävirallisista konventioista 
ja perinteistä – joiden perusteella taloudenpitäjät harjoitta-
vat ja koordinoivat taloudellista toimintaa (Vanberg 2014,3). 
Euckenin (1948, 62) mukaan talousjärjestyksellä tarkoite-
taan kaikkien niiden muotojen kokonaisuutta, joilla päivit-
täisten taloudellisten prosessien yhteydet ja koordinaatio 
konkreettisesti toteutuvat. Yhteiskuntajärjestyksessä on 
vastaavasti kyse kaikesta inhimillisestä toiminnasta, ei vain 
taloudellisesta. 
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jaoikeuden soveltamisen tarvetta pois. Kilpailu-
lainsäädäntö ja kuluttajansuojalainsäädäntö 
saattavat soveltua samaan menettelyyn tai jär-
jestelyyn.4 Siksi kilpailupolitiikan ja kuluttaja-
politiikan koordinoinnin tarvetta käsitellään 
erikseen jaksossa 5. Päätösjaksossa otetaan kan-
taa ordoliberalistisen ajattelun yleisempään re-
levanssiin talouskriisin vaivaamassa Suomessa.

1. Kilpailujärjestys ja järjestys-
politiikka ordoliberalistisen 
lähestymistavan mukaan

Ordoliberalistisen koulukunnan kehittymiseen 
vaikutti ratkaisevasti Saksan talouden ja talous-
politiikan kehitys.5 Jo 1800-luvun loppupuolel-

4 Sekä kilpailulainsäädäntö että kuluttajansuojalainsäädän-
tö voivat soveltua samaan kuluttajia sitovaan ja syrjivään 
menettelyyn.

5 Ordoliberalismi on saksalainen uusliberaali talousteoreet-
tinen ja -poliittinen koulukunta, jolla on tiettyjä yhteisiä 
piirteitä muiden uusliberaalien suuntausten kanssa, mutta 
joka myös monessa suhteessa poikkeaa ratkaisevasti amerik-
kalaisesta (Chicago School) ja uusitävaltalaisesta uuslibera-
lismista (neo-Austrian School) (Maczynska ja Pysz 2014). 
Ordoliberalistisen koulukunnan synnylle on vaikeaa antaa 
täsmällistä ajankohtaa. Koulukunnan hahmottumiseen vai-
kutti usean tutkijan ja usean keskustelupiirin rinnakkainen 
työ 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla (Rieter ja Schmolz 
1993, 96–99). Saksan kansallissosialistinen hallinto vaikeut-
ti koulukunnan kehittämistyötä. Esimerkiksi vuonna 1944 
neljä kehitystyössä mukana ollutta tutkijaa teloitettiin, use-
an muun – mukaan lukien Walter Eucken ja Franz Böhm 
– joutuessa pidätetyksi ja kuulusteltavaksi. Vasta toisen 
maailmansodan päätyttyä koulukunta nousi näkyväksi ja 
vahvaksi vaikuttajaksi. Ordoliberalismista käytetään usein 
nimitystä Freiburgin koulukunta (Freiburg School), koska 
koulukunnan keskeiset kehittäjät ovat työskennelleet juuri 
Freiburgin yliopistossa. Koulukunnan hahmottumiseen on 
myötävaikuttanut ekonomisteja (etenkin Walter Eucken), 
juristeja (etenkin Franz Böhm) ja muiden yhteiskuntatietei-
den tutkijoita (etenkin Alexander Rüstow). 

la alkanut ja koko talouden kattavaksi viimeis-
tään 1930-luvun alussa laajentunut kartelloitu-
minen, jota julkinen valta ei estänyt vaan pi-
kemminkin kannusti, teki Saksasta tosiasialli-
sesti suunnitelmatalouden, jonka kansallisso-
sialistit virallistivat.6 Rehottamaan päästetty 
kartelloituminen oli tarjonnut totalitarismille 
kasvualustan, jota Hitler hyödynsi.7 Kartelloi-
tumisen lähdettyä liikkeelle Saksan oikeusjär-
jestelmä vetosi sopimus- ja elinkeinovapauteen 
eikä puuttunut ilmiöön.8 Vapaudessa oli siis 
oman tuhonsa siemen, ja taloudellista valtaansa 
vahvistaneet kartellit asteittain syrjäyttivät de-
mokraattisen poliittisen päätöksenteon mah-
dollisuuden talouden ohjaamiseen. 

Totalitaristinen Saksa osoitti – muiden to-
talitarististen yhteiskuntien tapaan – miten ih-
miset voidaan alistaa poliittisten vallankäyttä-
jien pelinappuloiksi. Yhteiskunta ei voi olla 

6 Schweitzer (1977, 88–90) arvostelee ordoliberalistista 
tulkintaa Saksan talousjärjestyksestä ja sen kehitysvaiheista 
kansallissosialistisella kaudella liian yksioikoisena.  

7 Kartellit aikaansaavat ensin vastakartelleja. Näiden väli-
nen vaihdanta muuttuu sitten kollektiivisten neuvottelujen 
luonteiseksi syrjäyttäen tavanomaiset markkinat. Yritysten 
mahdollisuudet toimia kartellien ulkopuolella häviävät vähi-
tellen, koska ne eivät enää saa panostekijöitä kartellien neu-
vottelemiin hintoihin. Myös kartellista tai koko alalta pois-
tumisen vapaus heikkenee, koska kartellit ovat voineet sitou-
tua suorituksiin, jotka edellyttävät tiettyjen yritysten tuotan-
toa. Tämän tyyppisessä tilanteessa paine pakkokartellien 
muodostumiseen kasvaa. Tämä toteutettiinkin Saksassa 
1930-luvun alkupuolella. Poliittisten päätöksentekijöiden 
mahdollisuus ohjata taloutta kartellien ohi heikkenee. Vii-
meisenä vaiheena on kartellien virallistaminen julkisen val-
lankäytön osaksi, ja merkityksettömyyteen ajautuneen demo-
kraattisen päätöksenteon virallinenkin syrjäyttäminen (Vir-
tanen 1998, 86–91).

8 Valtakunnanoikeuden päätös vuodelta 1897: RGZ. 38 S. 
155 (4. Februar 1897). Päätöksestä ja sen taustasta ks. Isay 
(1930, 31–32).
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ihmisarvoa kunnioittava eikä myöskään kehit-
tyvä ja uudistuva, kun kaikki taloudellinen toi-
minta on valtakeskittymien kontrollissa. Talou-
delliset valtakeskittymät tuhoavat kansalaisten 
vapauden.  Vielä kammottavammin tähän joh-
tavat totalitaristiset poliittisen vallan keskitty-
mät.9 Kummastakin seuraa heikko taloudelli-
nen kehitys ja ainakin tavallisten kansalaisten 
heikko taloudellinen asema. Jos taloudellisten 
valtakeskittymien annetaan kasvaa, poliittisen 
päätöksenteon on vaikeaa suojata kansalaisia 
monopolivoiman väärinkäytöltä, ja todellisuu-
dessa poliittisesta päätöksenteosta tulee talou-
dellisten valtakeskittymien käskyläinen. 

Ordoliberaalit katsoivat Saksan ja monien 
muiden maiden talouskehityksen osoittaneen 
viimeistään 1930-luvulla, ettei laissez-faire -li-
beralismi ollut kyennyt estämään taloudellisten 
valtakeskittymien syntymistä ja laajenemista.  
Jotkut yksilöt olivat täten onnistuneet omalla 
vapaudellaan rajoittamaan toisten vapautta. 
Ordoliberaalit ottivat tehtäväkseen talous- ja 
yhteiskuntajärjestyksen luomisen, joka olisi 
vastakohta Saksan turmioon johtaneelle järjes-
tykselle, samanaikaisesti vapaa ja ihmisarvoi-
nen, vauras, oikeudenmukainen, taloudellises-
ti tehokas ja dynaaminen. Tarvittiin siis kolmas 
tie keskussuunnittelun ja laissez-faire -liberalis-
tisen talouden väliin.10 Ehdottomasti tunne-
tuimman ja tämän artikkelin tarpeisiin relevan-
teimman ordoliberalistisen järjestysnäkemyk-
sen kehitti Walter Eucken yhteistyössä Franz 
Böhmin kanssa. 

9 Näin ollen yksityisen taloudellisen vallan ongelmien rat-
kaisuksi ei käy valtakeskittymän luominen julkisella tasolla 
(Eucken 1949, 12–13).

10 Kolmannesta tiestä ja ordoliberalismista kolmantena tie-
nä ks. Blum (1969, 134−136).

Walter Euckenin mukaan ainoa mahdolli-
suus estää kansalaisia alistavat ja köyhdyttävät 
valtakeskittymät yhteiskunnassa on kilpailujär-
jestys. Tällä hän tarkoitti markkinajärjestystä, 
jossa markkinoilla käytävän kilpailun ansiosta 
taloudellinen päätöksenteko on aidosti hajau-
tettua ja jossa taloudellisia päätöksiä tekeviä 
toimijoita ohjaavat nimenomaan persoonatto-
mat markkinasignaalit - taloudellista valtaa 
omaavien yksilöjen harjoittaman, taloudellisiin 
riippuvuussuhteisiin perustuvan painostuksen 
ja pakottamisen sijasta.  Eucken kutsui tällaista 
kilpailua kokonaisvaltaiseksi kilpailuksi.11 Täl-
laiset olosuhteet pakottavat tuottajat/myyjät 
aitoon suorituskilpailuun12 kuluttajien houkut-
telemiseksi toisten tuottajien/myyjien keinote-
koisen poissulkemisen tai kilpailijoiden välisen 
anti-kilpailullisen koordinaation sijasta. Mark-
kinasignaaleiden persoonattomasti ohjaamaan, 
hajautettuun taloudelliseen päätöksentekoon 
perustuva talousjärjestys on viime kädessä 
koko yhteiskuntajärjestystä ohjaavan järjestys-
politiikan tavoite.  

Toimivan markkinajärjestyksen keskeinen 
tunnusmerkki ovat myös itsenäiset ja painos-
tuksesta taikka pakottamisesta vapaat kulutta-

11 Käyttämällä termiä Vollständige Konkurrenz Eucken ha-
lusi tehdä eron neoklassisen hintateorian täydelliseen kilpai-
luun (Vollkommener Wettbewerb), suomennos on Kuoppa-
mäen (2003, 202–203).

12 Suorituskilpailun käsite on keskeinen ordoliberaalien 
teksteissä. Se on vastakohta kilpailijoiden keinotekoista 
poissulkemista tarkoittavalle kilpailulle. Suorituskilpailussa 
toimitaan niin, että liiketoiminnassa voi menestyä ainoas-
taan tuottamalla parempia palveluja kuluttajalle (Röpke 
1960, ks. Vanberg 2001, 7). Amerikkalaisessa kirjallisuudes-
sa ja oikeudenkäytössä käytetty competition on the merits 
tarkoittaa samaa. 
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jat.13 Kuluttajien asema on markkinajärjestyk-
sen toimivuuden mittari.14 Kilpailujärjestyksen 
ideaalisuus ei edellytä, että kuluttajat ovat kaik-
kitietäviä ”tietokoneita”, jotka kalkyloivat kul-
loinkin parhaat kulutusratkaisut. Riittävää on 
se, että institutionaaliset puiteolosuhteet, joissa 
yksilöt toimivat ja koordinoivat suunnitelmi-
aan, voitaisiin muodostaa niin, että kunkin yk-
silön vapaaehtoinen toiminta ja koordinointi 
toisten yksilöiden kanssa saisivat aikaan suu-
rimmat hyödyt (Vanberg 2010, 5). Kuluttajien 
vapaista päätöksistä ja vapaaehtoisista sopi-
muksista tulee johtaa yhteiskunnalliset arvos-
tukset. Markkinat ovat institutionaalisesti var-
mistettu areena yksilöjen yhteistyölle yhteisek-
si eduksi.15

Kokonaisvaltaisessa kilpailussa tuottajat/
myyjät reagoivat nopeasti, joustavasti ja osuvas-
ti kuluttajien preferenssien muutoksiin ja kulut-
tajien arvostamien innovaatioiden markkinoille 
tuloon. Kokonaisvaltaisessa kilpailussa voi sa-
manaikaisesti ratketa kolme yhteiskunnallista 

13 Drexl (1998, 179) tuo esiin kuluttajien itsemääräämisoi-
keuden ordoliberalismin kanssa analogisena ideaalinäke-
myksenä kuluttajista.

14 Esimerkiksi Böhmin mukaan kuluttajien edut ovat aino-
at oikeutetut taloudelliset edut (Vanberg 2001, 6). Myös 
Ludwig Erhard totesi, että (Saksan) talouspolitiikka palvelee 
kuluttajaa; hän yksin on mittatikku ja tuomari kaikelle ta-
loudelliselle toiminnalle (Scharnagel 2008, 1).

15 Tämä ei sulje pois sitä, että yksittäisissä tapauksissa yksi-
löjen vapaa vaihdanta ja vapaaehtoiset sopimukset eivät 
tuota odotettuja hyötyjä. Painostus ja pakottaminen eivät 
kokonaisuutena ottaen koskaan voi tuottaa yhtä paljon ko-
konaishyötyä kuluttajille ja koko yhteiskunnalle kuin talo-
udellisten toimijoiden aito toiminta- ja päätösvapaus. Insti-
tutionaaliset puitesäännöt ja niihin perustuva markkina-
käyttäytymisen valvonta tulee asettaa vaihdannan epäonnis-
tumisten mahdollisuudet minimoivalla tavalla. Ulkoisvai-
kutukset ovat myös mahdollinen syy yhteiskunnan tarpee-
seen vaikuttaa yksilöjen välisiin vaihdantasuhteisiin. 

ongelmaa: kannusteongelma, valtaongelma ja 
tietämysongelma (Vanberg 2001, 1−2). Kannus-
teongelma ratkeaa, kun kilpailun pakko kan-
nustaa vahvasti tuottajia kilpailemaan kulutta-
jien suosiosta tarjoamalla näiden tarpeita pa-
remmin tyydyttäviä vaihtoehtoja. Kilpailu on 
näin voittojen hankkimiseen perustuvan talou-
den moraalinen selkäranka (Böhm 1982, ks. 
Vanberg 2001, 2). 

Ordoliberaalit korostavat aivan erityisesti 
kilpailun kykyä ratkaista vallan ongelma. Kil-
pailulla estetään taloudellisten valtakeskittymi-
en synty. Böhm on todennut, että kilpailu on 
historian suurenmoisin ja nerokkain vallan ha-
jottamiskeino (Böhm 1961, ks. Roser ja Ost-
walt 2007, 213). Jos taloudellisen vallan keskit-
tymät pääsevät syntymään eikä niiden toimin-
taan puututa, ne käyttävät vapauttaan kahleh-
tiakseen sopimuskumppaneidensa vapautta ja 
ryhtyvät painostamaan poliittista päätöksente-
koa hankkiakseen etuoikeuksia ja suojautuak-
seen kilpailulta toisten kansalaisten tai kansa-
laisryhmien tappioksi. Ordoliberaalit kutsuivat 
tätä talouden uusfeodalisoitumiseksi (Vanberg 
2004, 14).16 

Kolmas ongelma, jonka kilpailu ratkaisee, 
liitetään yleensä ennen muita F.A. Hayekin töi-
hin, mutta se on yhteensopiva myös ordolibe-
ralistisen näkemyksen kanssa. 17 Markkinakil-
pailu on tietoa luova prosessi (knowledge-crea-

16 Nykyaikaisessa kirjallisuudessa käytetään nimitystä rent-
seeking. Böhm (2007, 78) on todennut, että talous, jossa 
taloudellinen valta on päässyt vahvistumaan, on tärvelty-
neen järjestyksen markkinatalous (Marktwirtschaft mit 
zerrütteter Ordnung), jossa taloudellisen vallan käytöstä 
auttamatta seuraava mielivalta on olennaisesti syövyttänyt 
puhtaan kilpailutalouden oikeudenmukaisuusideaa. 

17  Tämä kuitenkin sillä varauksella, että Euckenin koko-
naisvaltaisen kilpailun ideaalia on samalla väljennettävä, ks. 
jakso 5.
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ting process), jossa uusia ja parempia tapoja 
täyttää erilaisia tuotannollisia tarpeita tuodaan 
kuluttajien ulottuville. Menestyneet ratkaisut 
tiivistävät sellaista tietoa tuotantomahdolli-
suuksista, joka tai jonka osia on aiemmin ollut 
hajallaan yhteiskunnan eri jäsenten keskuudes-
sa.18  

Kokonaisvaltaiseen kilpailuun perustuva 
kilpailujärjestys on tehokkaan ja muuntumis-
kykyisen talouden sekä kansalaisten vapauden 
ja hyvinvoinnin tae.19 Historia on opettanut, 
ettei kilpailujärjestyksen synty tai olemassaolo 
ole itsestäänselvyys. Kilpailujärjestyksen spon-
taaniin syntyyn ei voida luottaa, vaan tietoisel-
la järjestyspolitiikalla tulee luoda ja ylläpitää 
kilpailujärjestystä. Kyse on siis tietoisesti luota-

18 Kilpailu on siis eksploratiivinen ja evolutionäärinen pro-
sessi, joka mahdollistaa sopeutumisen maailmassa, missä 
tietomme ja kohtaamamme ongelmat muuttuvat tavalla, jota 
emme osaa täysin ennakoida (Hayek 1960, ks. Vanberg 
2001, 2). 

19 Kilpailun merkityksen korostaminen on tyypillisistä kai-
kille ordoliberaaleille. Tämä argumentaatio ei ole itsetarkoi-
tuksellista eikä tarkoituksena ole samalla sivuuttaa muita 
yhteiskunnallisen järjestyksen intressejä. Eucken ja Böhm 
näkivät kilpailun ainoaksi keinoksi estää tuhoisaksi osoit-
tautunut taloudellisen vallan kumuloituminen nimenomaan 
kansalaisten vapauden turvaamiseksi (Lorch 2013, 39). Wil-
helm Röpke katsoi puolestaan, että kaikkein tärkeintä yh-
teiskunnassa on ihmisten moraalinen ryhti ja humaanisuus. 
Vapaata, kilpailuun perustuvaa taloutta tarvitaan, koska se 
on yhteensopiva tällaisten inhimillisten arvojen kanssa ja 
antaa ihmisille mahdollisuuden suunnata elämäänsä kohti 
korkeampia henkisiä arvoja. Röpke näki markkinat uppou-
tuneiksi sosiaalisiin, henkisiin ja moraalisiin rakenteisiin ja 
kehyksiin (Lorch, 49–52). Juuri tämä laajempi näkemys 
erotti jo varhaisessa vaiheessa saksalaisen uusliberalismin 
kapeammin suuntautuneesta anglosaksisesta (Hammond ja 
Hammond 2013, 43–45). Näin ollen ordoliberalistisessa 
ajattelussa kilpailu on oikeastaan alistettu muille yhteiskun-
tajärjestyksen osille eikä päinvastoin. 

vista ja ylläpidettävistä yhteiskunnallisista insti-
tuutioista.20 

Euckenin ja Böhmin ajattelussa olennaista 
oli yhteiskunnan eri osajärjestysten ja niihin 
vaikuttavan julkisen politiikan keskinäinen 
vuorovaikutus (Eucken 1948, 64–65).21 Koko-
naisvaltaisella kilpailulla estetään taloudellisten 
valtakeskittymien synty markkinoilla, minkä 
vuoksi yksityiset toimijat eivät kykene painos-
tamaan poliittista päätöksentekoa erilaisten 
privilegioiden myöntämiseen. Toisaalta poliit-
tisen ja oikeudellisen järjestyksen kautta tulee 
turvata taloudellinen toimintavapaus ja aidon 
suorituskilpailun edellytykset sekä estää niin 
yksityisen kuin julkisen vallan väärinkäyttö yk-
sittäisiä toimijoita vastaan. Totalitaarisessa po-
liittisessa järjestyksessä kokonaisvaltaisen kil-
pailun ylläpitäminen on mahdotonta. 

Sama koskee, muiden yhteiskuntajärjestyk-
sen osien ohella, sosiaalipoliittista järjestystä. 
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja turvalli-
suuden takaamisen tulisi tapahtua markkina-
konformistisesti (Siems ja Schnyder 2014, 
380–381; Lorch 2013, 93–95, ja Pätzold 2015, 
29–31). 

20 Ordoliberalismi poikkeaa tässä uusitävaltalaisuudesta, 
joka korostaa rajoittamattomien markkinoiden (unhampe-
red market) synnyn ja kehityksen spontaanisuutta. Juuri 
tähän ilmeisesti liittyi väittely Walter Euckenin ja Ludwig 
von Misesin välillä Mont Pelerin -seuran kokouksessa vuon-
na 1949 (Vanberg 2004, 3-4). 

21 Klassinen esimerkki ordoliberalistisessa kirjallisuudessa  
tämän vuorovaikutuksen huomiotta jättämisestä oli USA:ssa 
Sherman Act -lain v. 1890 hyväksynyt kongressi, joka sa-
maan aikaan korotti USA:n markkinoiden tullisuojelua. 
Kilpailupoliittinen ja kauppapoliittinen järjestys joutuivat 
siis samojen päätöksentekijöiden toimenpitein avoimeen 
ristiriitaan keskenään (Fainsod ym. 1959, 447; Hazlett 
1992, 268−270).
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Ordoliberalistisen näkemyksen mukaan tar-
vitaan vahva valtio, joka tehtyään kokonaispää-
töksen (Gesamtentscheidung) kilpailujärjestyk-
sen puolesta sitoutuu toteuttamaan tietoista 
järjestyspolitiikkaa (Ordnungspolitik), jolla 
varmistetaan ihanteellisena pidetyn kilpailun 
toteutuminen yhtäältä estämällä kilpailujärjes-
tyksen kannalta vahingolliset yksityisen talou-
dellisen vallan keskittymät ja toisaalta pidättäy-
tymällä kaikesta julkisen vallan väärinkäytöstä 
yksilöjä ja yrityksiä vastaan luomalla vapautta 
järjestelmällisesti takaavat poliittiset ja oikeu-
delliset instituutiot (Schlecht 1990, 13). Tässä 
yhteydessä ordoliberaalit viittaavat taloudelli-
sen perustuslain (Wirtschaftsverfassung) käsit-
teeseen, jolla tarkoitetaan sekä formaalia oikeu-
dellis-institutionaalista toimintaympäristöä että 
informaalisia käytäntöjä ja perinteitä, jotka 
ohjaavat taloudellista toimintaa ko. taloudessa. 
Jotta kilpailujärjestys voisi toimia esteettä, jär-
jestyspolitiikan on ylläpidettävä taloudellista 
perustuslakia, joka on kauttaaltaan johdonmu-
kainen kokonaisvaltaisen kilpailun kanssa 
(Böhm 1947/2007, 80). Taloudellisen järjestyk-
sen valinta on siis luonteeltaan perustuslailli-
nen.22 Konstitutionaalisella tasolla tulee valita 
talouden pelisäännöt niin, että sub-konstitutio-
naalisella tasolla toimijoiden aktiviteetit tuotta-
vat toivottuja seurauksia. 

Juuri tässä järkähtämättömässä järjestyspo-
litiikassa ordoliberaalit näkevät valtion vahvuu-
den ja välttämättömyyden. Valtion vahvan roo-
lin korostaminen talous- ja yhteiskuntajärjes-
tyksen luomisessa ja ylläpitämisessä on ordoli-
beraaleille tunnusomaista. Sen sijaan pisteittäi-
siä (punktuelle) uudistuksia talous- ja yhteis-

22 Järjestyspolitiikka onkin samalla taloudellista perustusla-
kipolitiikkaa (Wirtschaftsverfassungspolitik) (Eucken 1990, 
ks.  Lorch 2013, 42–43).

kuntajärjestyksen eri osissa ad hoc -pohjalta23 
laaja-alaisesti tehtaileva valtio on ordoliberaa-
lien mukaan aktiivisuudestaan huolimatta vain 
heikko valta- ja eturyhmien ohjailema sätky-
nukke (Bonefeld 2012, 11−14; Siems ja Schny-
der 2014; 361; Megay 1970, 426). Ordolibera-
listisen ajattelun mukaan valtion tehtävien ja 
toiminnan tulee olla tiukasti rajattuja, mutta 
valtion tulee olla järkähtämättömän vahva, val-
pas ja aktiivinen, kun kyseessä on ihmisarvoi-
sen ja tehokkaan talous- ja yhteiskuntajärjes-
tyksen puolustaminen.

Eucken on tarkentanut, mitä valtion tulisi 
tehdä kilpailujärjestyksen ylläpitämiseksi. Hä-
nen mukaansa kilpailujärjestys luodaan seitse-
mällä perustavalla eli konstitutiivisella periaat-
teella (Konstituierende Prinzipien) ja sitä turva-
taan neljällä sääntelevällä eli reguloivalla peri-
aatteella (Regulierende Principien) (Kuoppa-
mäki 2003, 197–199; Enste 2006, 3−8). Konsti-
tutiivisilla periaatteilla saadaan aikaan asian-
mukainen institutionaalinen toimintaympäristö 
taloudelliselle toiminnalle, kun taas reguloivil-
la periaatteilla pyritään torjumaan haitalliset 
vääristymät markkinoilla. Konstitutiiviset peri-
aatteet ovat: 

–  toimintakykyisen hintamekanismin yllä-
pitäminen,

–  yksityisen omistusoikeuden ensisijaisuus 
päätös- ja toimintavapauden jakamises-
sa,

– sopimusvapauden turvaaminen sikäli 
kuin sitä ei väärinkäytetä kilpailun ra-
joittamiseen, 

– markkinoiden pitäminen avoimina,

23 Eucken (1999/1946 3-4) Euckenin mukaan juuri puuttu-
va talouspoliittisten toimien koordinaatio oli monien 
1900-luvun alkupuoliskon taloudellisten ongelmien syynä.
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–  sopimusvastuun periaate ja vastuurajoi-
tusten torjuminen,

–  hintojen vakauden ja vahvan valuutan 
ensisijaisuus,

–  talouspolitiikan vakaus ja ennakoita-
vuus.

Reguloivat periaatteet ovat:
–  markkinavoiman torjuminen, rajoittami-

nen ja säänteleminen,
–  anomaalisten tarjontareaktioiden kor-

jaaminen,
–  ulkoisten shokkien vaikutusten korjaa-

minen,
–  oikeudenmukaisuusperusteinen tulonja-

on korjaaminen verotuksen ja tulonsiir-
tojen avulla, investointihalukkuutta lii-
allisesti vähentämättä.

Eucken kehitti sanotut periaatteet 1940-lu-
vulla. Sekä taloudellisessa kehityksessä että 
tieteellisessä tutkimuksessa on sittemmin ta-
pahtunut paljon kehitystä, joka varmaankin 
vaikuttaisi periaatteisiin, mikäli Eucken laatisi 
niitä nyt. Modernisointiehdotuksia onkin tehty 
(Rodenstock 2012); van Suntum ym. 2011). 24   

24 Rodenstock (2012) toteaa Euckenin järjestyspoliittisen 
näkemyksen ajattomasti päteväksi ja oikeaksi. Myös talou-
dellisen vallan ongelman keskeisyyden tunnistaminen jär-
jestyspolitiikan huolen aiheena on ajattomasti merkityksel-
linen. Kuitenkin saattaa taloudessa nousta sellaisia systee-
misiä riskejä, joilla ei ole välitöntä yhteyttä taloudellisen 
vallan olemassaoloon, ja jotka voivat vaatia poikkeuksellisia 
talouspoliittisia toimenpiteitä. Lisäksi kansalaisten yhteis-
vastuullisuutta yhteiskunnan kestävyydestä tulisi vahvistaa. 
Kansalaisten moraalinen ryhti ja yhteisvastuullisuus olivat 
myös Müller-Armackin teemoja. Hän katsoi, että markkinat 
ja kilpailu eivät yksinään kykene tuottamaan kestäviä mo-
raalisia edellytyksiä yhteiskunnalle.  Myös sosiologisesti 
suuntautuneet ordoliberaalit, erityisesti Röpke ja Rüstow, 
korostivat tätä ja viittasivat erityisen vitaliteettipolitiikan 
(Vitalpolitik) tarpeeseen (Lorch 2013, 73; Bonefeld 2013, 
37−38).  Myös van Suntum ym. (2011) tuovat esiin laajem-

Alfred Müller-Armack esitti jo 1940-luvulla 
talouspolitiikan avainkäsitteeksi sosiaalisen 
markkinatalouden. Erityisesti markkinoiden 
toimintaa ja kilpailun toimivuutta korostavalta 
osaltaan sosiaalisen markkinatalouden taustai-
dea on ordoliberalistinen. Sosiaalisen markki-
natalouden idea, jonka taustaryhmää Kuoppa-
mäki (2003, 231) kutsuu Kölnin suuntaukseksi, 
korostaa kuitenkin kokonaisvaltaiseen kilpai-
luun perustuvan kilpailujärjestyksen ohella 
sosiaalisen turvallisuuden ja oikeudenmukai-
suuden, suhdanteiden tasaamispyrkimysten ja 
kansalaisten moraalisen aktivoitumisen tärke-
yttä.25 

Sosiaalisen markkinatalouden idean otti ta-
lousministeri ja sittemmin liittokansleri Lud-
wig Erhard, kuten myös Länsi-Saksan keskei-
set poliittiset puolueet, Länsi-Saksan jälleenra-
kentamisen kuningasajatukseksi.  Nimenomaan 
sosiaalisen markkinatalouden idean kautta or-
doliberalismi on kiistatta merkittävästi vaikut-
tanut Länsi-Saksan jälleenrakentamiseen ja 
talousihmeeseen (Löwe 2006; Tietmeyer 2010). 

man sosiaalipoliittisen näkemyksen tarpeen. Ei vain välitön 
toimeentulo vaan myös yhtäläisten toimintamahdollisuuk-
sien turvaaminen ja osallistuminen yhteiskunnan toimin-
taan tulee ottaa sosiaalipolitiikan tavoitteeksi. Toisaalta he 
myöntävät sen, että periaatteet ovat kokonaisuus, josta ei 
voida valita maun mukaan vain tiettyjä elementtejä.   

25 Müller-Armackin idea ei ilmeisesti kaikilta osiltaan ollut 
täydessä sopusoinnussa Euckenin esittämän talousjärjestys-
ajattelun kanssa (Oswalt 2001, 120−124; Lorch 2013, 
53−63). Freiburgin koulun näkemys on se, että kokonais-
valtaiseen kilpailuun perustuva markkinajärjestys on jo 
sellaisenaan sosiaalinen (Dürr ja Wolfram 1954, 17). 
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2. Ordoliberalistinen näkemys 
kilpailupolitiikasta ja 
kuluttajapolitiikasta

Edellä jo viitattiin markkinavoiman torjumi-
seen, rajoittamiseen ja sääntelemiseen yhtenä 
reguloivana periaatteena Euckenin järjestys-
ajattelussa. Ordoliberalistisesta näkökulmasta 
katsottuna kilpailupolitiikka ja kilpailulainsää-
däntö ovat taloudellisen perustuslain ja sitä 
luovan ja turvaavan järjestyspolitiikan keskei-
nen osa. Ordoliberaalin käsityksen mukaan 
kilpailulainsäädännön ja kilpailupolitiikan teh-
tävänä on kokonaisvaltaisen kilpailun ja nimen-
omaan suorituskilpailun luominen ja turvaami-
nen markkinoilla suojaamalla taloudellisia toi-
mijoita toimintavapauden rajoituksilta (Eucken 
2001, 85−86; Kuoppamäki 2003, 192). 

Ordoliberalistinen näkemys kilpailulain si-
sällöstä on pitkälti samankaltainen kuin toimi-
alan taloustieteellisen Harvardin koulukunnan 
strukturalistisen siiven näkemys, vaikka ordo-
liberalistinen teoriapohja on laaja-alaisempi 
kuin Harvardin koulukunnalle keskeinen 
Structure-Conduct-Performance -hypoteesi (Vir-
tanen 1998, 26−31). 

Kuoppamäki (2003, 192) on kiteyttänyt or-
doliberaalia näkemystä kilpailulain sisällöstä 
seuraavasti:

1. Kartellikiellon on oltava yleinen ja te-
hokkuuspuolustuksen käyttöalan sup-
pea. 

2. Kilpailulainsäädännöllä tulee puuttua 
toimintavapautta rajoittaviin vertikaali-
siin rajoituksiin, vaikka yrityksillä ei oli-
sikaan markkinavoimaa. 

3. Määräävän aseman syntyminen tulee es-
tää; mikäli tämä poikkeuksellisesti ei ole 
mahdollista, monopoliyritykset tulee 
alistaa tiukan väärinkäyttökontrollin 

alaisiksi. Väärinkäyttövalvonnalla tulee 
puuttua sekä kilpailijoiden estämiseen 
että kuluttajien riistämiseen. Sääntöjen 
sisällön määrittämisessä hyödynnetään 
taloustiedettä (als ob -kilpailu).26

4. Kilpailunormina on suorituskilpailu, 
jossa asiakkaita tavoitellaan parantamal-
la omaa suoritusta eikä esim. sitomalla 
asiakkaita tai sulkemalla kilpailijoita 
markkinoiden ulkopuolelle.

5. Taloudellisena lähtökohtana on koko-
naisvaltainen kilpailu, jolla tarkoitetaan 
sitä, ettei kumpikaan markkinapuoli 
pysty sanelemaan hintoja tai muutoin 
ohjaamaan kilpailua; hinnat määräytyvät 
anonyymisti markkinoilla kysynnän ja 
tarjonnan perusteella.

6. Keskittymisen torjuminen on tärkeätä. 
Markkinoiden hallintaan johtavat yritys-
kaupat tulee kieltää; myös rakenteelliset 
pilkkomisvaltuudet ovat tarpeen.

7. Kilpailuvalvonnan tulee perustua mah-
dollisimman pitkälle per se -säännöille. 
Viranomaisille laajaa harkintavaltaa an-
tavaa säännösten kirjoittamistapaa tulee 
välttää, jottei julkinen valta korostu lii-
kaa.

Poliittisen painostuksen estämiseksi kilpai-
luviranomaisen tulee olla itsenäinen, mutta 
kilpailulain sisällön tulee toisaalta sitoa viran-
omaisen harkintaa julkisen vallan väärinkäytön 
riskin torjumiseksi. Kilpailuviranomaisen toi-
minta tulee organisoida tuomioistuinmaisesti 
poliittisen painostuksen torjumiseksi. 

26 Ordoliberaalit olivat kuitenkin havainneet monopolivoi-
man käytön tai kartellien käyttäytymisen sääntelyn johtavan 
helposti heikkoon tulokseen. Saksan pyrkimykset kartelloi-
tumisen valvontaan 1920- luvulla ja 1930-luvulla johtivat 
yhteiskunnalliseen katastrofiin (Behrens 2014, 15).
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Ordoliberalistisen kilpailupoliittisen näke-
myksen havainnollistamiseksi on tarpeen vielä 
tähdentää seuraavia seikkoja:

– Taloudellinen tehokkuus syntyy kaikki-
en toimijoiden toimintavapauteen pe-
rustuvan kokonaisvaltaisen kilpailun 
tuloksena, jota luovat ja turvaavat kil-
pailuoikeuden säännöt ja muut talou-
dellisen perustuslain käsitteen piiriin 
kuuluvat pelisäännöt.

– Taloustieteen keskeinen yhteiskunnalli-
nen kontribuutio liittyy konstitutionaa-
lisen tason taloudellis-yhteiskunnallis-
ten pelisääntöjen muotoiluun. Ordoli-
beralistisessa katsannossa taloustieteilijä 
on eräänlainen ”yhteiskunta-arkkitehti” 
mutta ei niinkään ”yhteiskuntainsinöö-
ri”. Taloustieteilijöiden kykyyn arvioida 
ja ohjata taloudellisten toimijoiden käyt-
täytymistä ja sen tuloksia tiettyjen kon-
stitutionaalisten sääntöjen vallitessa or-
doliberaalit suhtautuvat epäilevästi. 
Olennaista on asettaa sellaiset konstitu-
tionaaliset pelisäännöt, että sub-konsti-
tutionaalisella tasolla toimijat saavat ai-
kaan tehokkuutta parantavia ja hyvin-
vointia vahvistavia tuloksia.

– Markkinajärjestyksen toimivuuden kan-
nalta on tärkeää, että taloudelliset toimi-
jat voivat luottaa siihen, että asetettujen 
pelisääntöjen mukainen toiminta on 
hyväksyttävää. 

– Pelisääntöjen on asetettava hyväksyttä-
vän ja ei-hyväksyttävän toiminnan raja 
selkeästi. Ne oikeudenkäyttöön soveltu-
vat tunnusmerkit tulee esittää, jotka 
kiellettävällä menettelyllä on. Tämä joh-
taa käytännössä menettelyn tai järjeste-
lyn muotoa korostavaan lainkäyttöön. 

– Lähinnä ordoliberalistisen tradition 
pohjalta EU:n kilpailuoikeuden sovelta-
misessa on muotoon perustuva lähesty-
mistapa ollut tyypillinen, ja nykyaikai-
sen toimialataloustieteellisen tutkimuk-
sen piiristä sitä on arvosteltu enemmän-
kin kilpailijoita suojelevana kuin todel-
lisiin vaikutuksiin keskittyvänä. Keskus-
telu on liittynyt etenkin yksipuolisiin 
kilpailunrajoituksiin, ja vaihtoehtoa on 
kutsuttu taloudelliseksi tai vaikutuksiin 
perustuvaksi lähestymistavaksi (Econo-
mic Advisory Group on Competition 
Policy 2005). Lähestymistapojen eron 
katsotaan myös yhä näkyvän EU:n ja 
USA:n kilpailu(antitrusti-)oikeudellisen 
käytännön eroavaisuutena, vaikka myös 
EU on siirtynyt vaikutuksiin perustuvan 
lähestymistavan suuntaan (Fox 2014, 
136−143; Kokkoris 2014). Tässä ei or-
doliberaalin näkemyksen mukaan ole 
niinkään kyse taloudellisen tehokkuu-
den merkityksestä sinänsä vaan siitä, 
millä päätöksenteon tasolla tehokkuu-
teen voidaan parhaiten vaikuttaa ja mi-
ten sitä voidaan mitata ja arvioida.27

– Ordoliberalistisen ajattelun mukaan 
sekä taloudellinen valta että poliittinen 
valta johtavat auttamatta väärinkäyt-
töön, mikäli niitä ei lainsäädännöllisesti 
estetä ja hillitä. Kilpailusääntöjen ja 

27 Ordoliberaalit näkevät erilaisten konstitutionaalisten 
pelisääntöjen hyvinvointivaikutusten vertailun avainasiaksi. 
Sen sijaan mahdollisuuksiin arvioida ”yksittäisten pelitapah-
tumien eli kilpailunrajoitusjärjestelyjen” hyvinvointivaiku-
tuksia suhtaudutaan epäillen (Vanberg 2009, 19). Yksittäi-
sen tuotannon tehokkuuden ratkaisevat kuluttajat, ja tämä 
havaitaan vasta markkinatransaktioissa. Kilpailuprosessin 
yleisiä hyvinvointivaikutuksia sen sijaan voidaan arvioida 
(Behrens 2014, 27−28).  
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muun taloudellisen perustuslain tehtä-
vänä onkin ennen muuta estää taloudel-
lisen vallan kumuloituminen ja ylläpitää 
näin kokonaisvaltaista kilpailua. 

– Poliittisella vallalla on sama taipumus. 
Valtion asettamien lainsäädännön ja hal-
lintotoiminnan pelisääntöjen tulee pa-
kottaa sitä itseään pidättäytymään kai-
kesta kilpailujärjestyksen vastaisesta 
poliittisen vallan käytöstä. Samat vaati-
mukset koskevat myös viranomaisia. 
Siksi kilpailuviranomaisen tulee yhtäältä 
olla itsenäinen ja vapaa kaikesta poliitti-
sesta painostuksesta, mutta toisaalta 
myös sidottu kilpailusääntöihin, jotka 
estävät kaikenlaisen syrjinnän kilpailu-
sääntöjen soveltamisessa.

Ordoliberalistiselta kannalta katsottuna kil-
pailupolitiikka on yhteiskuntapolitiikan haara, 
jonka ydintehtävä on suojata kokonaisvaltai-
seen kilpailuun perustuvaa markkinajärjestystä 
taloudellisten toimijoiden toimintavapautta 
rajoittavilta kilpailunrajoituksilta ja markkina-
voiman keskittymiltä sekä näiden markkinavoi-
man väärinkäytöltä. Kilpailuviranomaisten tu-
lee samalla antaa asiantuntija-apua poliittisille 
päätöksentekijöille ja muille viranomaisille 
näiden tehdessä markkinajärjestykseen vaikut-
tavia ratkaisuja.

Selkeimmätkin kilpailusäännöt jättävät kui-
tenkin aina tilaa erilaisille tapauksille ja tilan-
teille, jossa kyse ei ole pikimustasta kilpailujär-
jestyksen vastaisesta menettelystä eikä myös-
kään vitivalkoisesta kilpailujärjestystä edistä-
västä toiminnasta. Tällöin on kyse harmaasta 
alueesta, missä kilpailujärjestyksen periaatteet 
eivät yksin johda ilmeiseen ratkaisuun. Tällöin 
päätöksenteon on perustuttava taloudellisiin 
tehokkuusvaikutuksiin liittyvään harkintaan. 

Walter Eucken ei maininnut suoraan kulut-
tajapolitiikkaa ja kuluttajansuojalainsäädäntöä 
reguloivissa periaatteissaan. Hän kirjoitti peri-
aatteensa sota-aikana ja välittömästi sen jäl-
keen, jolloin nykyaikainen kulutusyhteiskunta 
oli vain kaukainen haave. Eucken ja hänen ai-
kalaisensa ordoliberaalit pitivät kuluttajan ase-
maa täysin ratkaisevana kilpailujärjestyksessä. 
Selvää on, etteivät he pitäneet kuluttajakansa-
laisia niin erehtymättöminä, että he kaikissa 
transaktiossaan varmasti saavuttaisivat asetta-
mansa tavoitteet. Kuluttajansuojalainsäädän-
nöllä ja -politiikalla on osansa kilpailujärjestyk-
sen ylläpitämisessä ja loppujen lopuksi se to-
teuttaa myös ”markkinavoiman torjumisen, 
rajoittamisen ja sääntelemisen” reguloivaa pe-
riaatetta. 

Kuluttajansuojalainsäädännöllä torjutaan 
menettelytapoja, jotka ovat kokonaisvaltaiseen 
kilpailuun perustuvan markkinajärjestyksen 
vastaisia. Huijaamisella, harhaan johtamisella28, 
kuluttajan toimintavapauden perusteettomalla 
sitomisella tai ilmeisen kohtuuttomilla sopi-
musehdoilla nakerretaan kilpailujärjestyksen 
uskottavuutta29 ja vahingoitetaan kuluttajakan-
salaisen vapautta ja taloudellista asemaa. Va-
paus, vastuullisuus, rehellisyys, kohtuullisuus 
ja kaikkien hyvään pyrkiminen ovat ihmisarvoi-
sen yhteiskunnan ominaisuuksia ja niin täytyy 
olla kilpailujärjestyksenkin.  

28 Määttä (2013, 21) toteaa, että ”harhaanjohtava markki-
nointi on putipuhdasta tuhlausta taloudellisesti, joten sen 
kieltäminen on kaikin puolin perusteltua.”

29 Olennaista markkinajärjestyksen toimivuuden kannalta 
on kuluttajien luottamus siihen, että transaktioista voidaan 
markkinoilla turvallisesti sopia. Kuluttajansuojaoikeudella 
on tärkeä osansa tämän ”luottamuksen peruskiven muuraa-
misessa”.
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Ordoliberalistiselta kannalta katsottuna ku-
luttajapolitiikka on yhteiskuntapolitiikan haa-
ra, jonka ydintehtävä on suojata kokonaisval-
taiseen kilpailuun perustuvaa markkinajärjes-
tystä kuluttajien toimintavapautta rajoittavilta 
ja heidän etuaan epärehellisin tai kohtuuttomin 
tavoin vahingoittavilta menettelyiltä sekä vah-
vistaa kuluttajien toimintakykyä ja informaatio-
pohjaa heidän tarkoitusperiään palvelevien 
transaktioiden aikaansaamiseksi. Lisäksi kulut-
tajansuojaoikeutta soveltavan viranomaisen 
tehtävänä on toimia poliittisten päätöksenteki-
jöiden ja muiden viranomaisten apuna näiden 
tehdessä markkinajärjestykseen ja tätä kautta 
erityisesti kuluttajien asemaan vaikuttavia rat-
kaisuja.  

3. Markkinavoima 
kilpailupoliittisten ja 
kuluttajapoliittisten ongelmien 
lähteenä – kilpailupolitiikan ja 
kuluttajapolitiikan työnjako

Ordoliberalistiselta kannalta katsottuna sekä 
kilpailupolitiikan että kuluttajapolitiikan teh-
tävänä on suojata kilpailujärjestystä markkina-
voimalta ja etenkin sen vahingolliselta kauppa-
kumppaneihin ja kilpailijoihin (ja myös poliit-
tiseen päätöksentekoon) kohdistuvalta väärin-
käytöltä. Markkinavoima on nähtävä kaksita-
soisena. Se voi vaikuttaa koko markkinoiden 
(toimialan) tasolla, jolloin periaatteessa kaikki 
kuluttajat ko. markkinoilla kohtaavat markki-
navoiman. Toisaalta jo Edward Chamberlin 
(1933) toi monopolistisen kilpailun teoriassaan 
esille sen, että yksittäisillä yrityksillä voi olla 
suhteessa omiin kauppakumppaneihinsa mer-
kittävää markkinavoimaa, vaikka koko toimi-

alan tasolla markkinavoimaa on vain vähän.30 
Yrityksen kauppakumppaneilla saattaa olla 
sellaisia erityisiä preferenssejä tai transaktio-
kustannuksia, joiden vuoksi sille syntyy mark-
kinakäyttäytymisessään liikkumavaraa. Tällai-
nen yrityskohtainen markkinavoima saattaa 
olla myös tulosta kauppakumppaneiden har-
haanjohtamisesta tai pettämisestä, jolla kaup-
pakumppanit sidotaan ko. yrityksen tuottami-
en tai myymien hyödykkeiden käyttämiseen. 

Erottelu koko toimialaa koskevan markki-
navoiman ja yksittäisten yritysten rajattujen 
markkinavoiman piirien välillä on kilpailupoli-
tiikan ja kuluttajapolitiikan luonteen ymmärtä-
misen kannalta tärkeää. Molemmat markkina-
voiman ilmentymät ovat järjestyspoliittisesti 
relevantteja, mutta toimialan laajuinen tai vielä 
laajempi, merkittävä markkinavoima antaa po-
liittisen päätöksenteon painostamiselle parem-
mat edellytykset ja on siinä mielessä vaaralli-
sempi.  

Taloudellisemmassa lähestymistavassa ku-
ten kilpailuoikeudellisessa käytännössäkin läh-
detään siitä, että kilpailuviranomaisten ja tuo-
mioistuinten tulee kilpailulainsäädäntöön pe-
rustuvaa julkista valtaa käyttäessään keskittyä 
niihin olosuhteisiin ja tilanteisiin, joissa mark-
kinavoima vaikuttaa relevantteihin markkinoi-
hin kokonaisuudessaan. 31 Kilpailulainsäädäntö 

– hillitsee markkinavoiman muodostumis-
ta, 

– torjuu kauppakumppaneiden (tyypilli-
sesti yritysten) keskinäistä syrjintää tran-
saktioissa ja periaatteessa myös kauppa-
kumppaneiden kohtuutonta kohtelua,

30 Voidaan myös puhua mikrokilpailuongelmasta (Määttä 
2013, 23).

31 USA:n antitrustioikeudessa on kristalloitunut periaate: 
antitrustipolitiikalla suojataan kilpailua, ei kilpailijoita.
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– estää yrityksiä käyttämästä markkinavoi-
maansa jäljellä olevan tai kehittymässä 
olevan kilpailun keinotekoiseen poissul-
kemiseen,

– keskittyy niihin olosuhteisiin tai tilantei-
siin, joissa vahingollinen vaikutus koh-
distuu koko ko. markkinoiden kilpai-
luun eikä vain yksittäiseen kilpailijaan.

Keskittymällä yllä määriteltyihin tehtäviin 
kilpailuviranomaiset voivat tämän argumentaa-
tion mukaan maksimoida kilpailulainsäädän-
nön kuluttajien hyvinvointia lisäävät vaikutuk-
set ja edistää eniten aitoa suorituskilpailua. 

Koko toimialaa koskeva markkinavoimaa 
on siis priorisoitava, mutta samalla ei tule 
unohtaa kilpailupolitiikan järjestyspoliittista 
tehtävää. Ordoliberalistiselta kannalta katsot-
tuna kilpailuviranomaisen tulee estää kilpailu-
järjestyksen kanssa ristiriidassa olevat kilpai-
lunrajoitusjärjestelyt ja -menettelyt, vaikka 
niiden välittömät taloudelliset vaikutukset eivät 
olisikaan huomattavat. Kilpailuviranomaistoi-
minnan priorisoinnin tuleekin ottaa huomioon 
sekä kilpailunrajoitusjärjestelyn järjestyspoliit-
tinen relevanssi että välittömät taloudelliset 
vaikutukset.32 Samalla on kyseessä moderni 
synteesi yhtäältä ordoliberalismin ja perustus-
laillisen taloustieteen sekä toisaalta modernin 
toimialan taloustieteen välillä.

Kun oleellinen markkinavoima koskee koko 
ko. markkinoita, kuluttajansuojalainsäädännöl-
lä on tärkeä sijansa ja tehtävänsä. Hyödykkeen 
myyjän markkinavoima tarkoittaa aina suurem-
massa tai vähemmässä määrin realististen vaih-
toehtojen puuttumista transaktioissa. Vaihtoeh-
tojen vähäisyydestä ei kuitenkaan välttämättä 
seuraa, että myyjä kohtelee kauppakumppanei-

32 Vrt. Kilpailuviraston tapauskäsittelyn priorisointiperiaat-
teet. Kilpailuviraston vuosikirja 2009, 29.

taan kuluttajansuojalainsäädännön vastaisella 
tavalla. Kuluttajia ei esimerkiksi johdeta har-
haan tai sidota keinotekoisesti ko. suoritteisiin. 
Kaikki kilpailulainsäädännön kannalta keskei-
set, ongelmalliset markkinavoimailmiöt eivät 
siis väistämättä merkitse kuluttajansuojalainsää-
dännön vastaisten olosuhteiden tai järjestelyjen 
olemassaoloa. Markkinavoimaa voidaan hyö-
dyntää niin, että vaikka ko. hyödyke onkin suh-
teellisen kallis kuluttajille, ketään ei samalla 
petetä tai johdeta harhaan taikka keinotekoises-
ti sidota ko. hyödykkeen hankkimiseen.33 Käy-
tännössä kuitenkin koko toimialaa koskeva 
merkittävä markkinavoima johtaa ennemmin tai 
myöhemmin kuluttajansuojalainsäädännön vas-
taisiin ongelmiin kuluttajien kohtelussa. Kilpai-
lujärjestyksen turvaaminen edellyttää siis sekä 
kuluttajansuoja- että kilpailuoikeudellisia toi-
menpiteitä. Markkinoiden toimivuuteen on siis 
tällöin tarpeen vaikuttaa sekä kilpailu- että ku-
luttajapolitiikalla.

Myös kuluttajaviranomaisilla on toiminnas-
saan sama tarve ottaa huomioon yhtäältä järjes-
tyspoliittiset prioriteetit ja toisaalta kuluttajien 
asemaan vaikuttavien menettelyjen laaja-alai-
suus ja suuruus tilanteissa, joissa järjestyspoliit-
tisten periaatteiden perusteella ei ole selkeää 
toimintalinjaa. Järjestyspoliittisesti merkittäväs-
sä viranomaistoiminnassa priorisointijärjestel-
män täytyy olla rakenteeltaan aina samankaltai-
nen. Samoin pätee keskinäinen vuorovaikutus 
järjestyspolitiikan eri haarojen välillä. Koordi-
nointi kilpailupolitiikan ja kuluttajapolitiikan 
välillä on järjestyspoliittisesti merkityksellinen 
ja saattaa lopulta osoittautua todelliseksi ”pih-

33 Vaikka kuluttajansuojalainsäädäntö ei tällöin sovellu-
kaan, kuluttajapoliittisesti tällainen tilanne on tietysti epä-
tyydyttävä. Kilpailulainsäädännön soveltaminen on tällöin 
kuluttajapoliittisesti merkittävää.



97

Mar t t i  Vi r t anen

viksi” näiden yhdistämisessä. Kuluttajapolitii-
kalla ja kuluttajansuojalainsäädännöllä on tär-
keä asemansa ja tehtävänsä myös tilanteissa, 
joissa kilpailu näyttäisi hoitavan jo suoraan jär-
jestyspoliittiset tehtävät.

4. Toimiva kilpailu ei riitä 
ratkaisuksi kaikkiin 
markkinoiden 
toimivuusongelmiin

Euckenin ideaalina pitämä markkinajärjestys 
eli kilpailujärjestys, joka takaa taloudellisten 
toimijoiden toimintavapauden ja jossa persoo-
nattomat markkinasignaalit - painostuksen ja 
pakottamisen sijasta - ohjaavat taloudellista 
toimintaa, perustuu perusluonteeltaan atomis-
tiseen kilpailuun.  Toimivan markkinajärjestyk-
sen tulee kuitenkin samalla taata riittävät kan-
nusteet mahdollisesti innovatiiviselle suoritus-
kilpailulle. Näin ollen atomistinen markkinara-
kenne yksinään on riittämätön markkinoiden 
toimivuuden ohjenuorana. Atomistisen kilpai-
lun sijasta nykyaikaisemmaksi viitenormiksi 
käy toimiva kilpailu, joka järjestyspolitiikan 
näkökulmasta on kompromissi kahden järjes-
tyspoliittisen periaatteen, suorituskilpailun ja 
taloudellisen vallan kumuloitumisen rajoittami-
sen välillä (Behrens 2014, 19). 

Toimivaa kilpailua voidaan yleisesti luon-
nehtia niin, että toimivassa kilpailussa ei esiin-
ny kilpailulainsäädännössä kiellettyjä kilpailun-
rajoituksia ja että toisaalta kilpailu saa aikaan 
hyvän yhdistelmän kohtuullisia hintoja, laajaa 
ja kehittyvää tuotevalikoimaa sekä aktiivisia, 
valppaita, osaavia ja innovatiivisia yrityksiä.34  

34 Kilpailukatsaus (2008, 161). Tässä yhteydessä ei käsitellä 
toimivan kilpailun lukuisia luonnehdintoja 1950- ja 
1960-luvuilta. 

Toimiva kilpailu on markkinajärjestyksessä 
välttämätön, muttei riittävä kuluttajien etujen 
turvaamisen edellytys. Se ei välttämättä – aina-
kaan välittömästi – poista kaikkia kuluttajien 
etuihin kohdistuvia uhkia. Yksittäiset kulutta-
jat tai kuluttajaryhmät voivat yksittäisillä mark-
kinoilla joutua markkinatransaktioissaan kulut-
tajansuojaoikeuden tarkoittamiin ongelmati-
lanteisiin, vaikka kuluttajat kaiken kaikkiaan 
saavat ko. markkinoilla tyydyttävän kohtelun ja 
hyvää arvoa rahojensa vastikkeeksi. Toimiva 
kilpailu koko markkinoiden tasolla ei sulje pois 
rajallisten yrityskohtaisten markkinavoimasaa-
rekkeiden olemassaoloa, joita voidaan hyödyn-
tää kuluttajansuojaoikeuden vastaisella tavalla. 
Markkinoilla voi myös toimia yksittäisiä esi-
merkiksi harhaanjohtavia tietoja antavia ja ku-
luttajia pettäviä taikka kuluttajia näiden huo-
maamatta ja näiden tahdon vastaisesti sitovia 
hyödykkeiden myyjiä, joiden toiminta aiheut-
taa kauppakumppaneille toimivan markkina-
järjestyksen periaatteiden ja tavoitteiden vas-
taista vahinkoa. 

Mitä toimivampaa kilpailu markkinoilla on, 
sitä varmemmin ja nopeammin rikkomuksiin 
syyllistyneiden yritysten asema ko. markkinoil-
la heikkenee.35 Kilpailu rajoittaa näin kulutta-
jille aiheutuvia vahinkoja, mutta ei kompensoi 
niiden kauppakumppaneiden välittömästi kär-
simää vahinkoa, joihin markkinajärjestyksen 
vastainen menettely oli kohdistunut.   Kulutta-
jansuojalainsäädäntö voi tarjota apua näille 
kuluttajille ja kuluttajaviranomainen voi ryhtyä 

35 Rikkomuksiin syyllistyneet yritykset menettävät markki-
na-asemansa, kun kuluttajat lakkaavat asioimasta niiden 
kanssa ja kun uusia kauppakumppaneita ei enää saada yri-
tyksen huonon maineen vuoksi. Reaktio voi myös synnyttää 
uudenlaisia toimintamalleja (esimerkiksi sopimuksellisia 
käytäntöjä), joiden ansiosta ko. rikkomukset käyvät mah-
dottomiksi. 
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toimiin markkinajärjestyksen vastaisten menet-
telytapojen käytön lopettamiseksi.36

Kuluttajansuojan olemassaolo on samalla 
myös rehelliseen suoritekilpailuun orientoitu-
neiden yritysten etu, koska se sulkee pois 
markkinoilta valheellisella tavalla ”kilpailuky-
kyiset” vaihtoehdot. Kuluttajansuojaoikeus on 
hyödyllinen myös markkinajärjestyksen vastai-
siin menettelytapoihin sortuneille yrityksille – 
ainakin jos niiden tarkoituksena on toimia pit-
käaikaisesti markkinoilla – sillä kuluttajansuo-
ja estää niitä jatkamasta yritystoiminnan kan-
nalta ajan myötä tuhoisiksi osoittautuvia me-
nettelytapoja.  

Toimiva kilpailu ei sulje pois vastuutonta 
kuluttajakäyttäytymistä, jonka seuraukset (esi-
merkiksi ylivelkaantuminen) ovat markkinajär-
jestykselle yksiselitteisen vahingollisia. Vapaus 
ja vastuullisuus transaktioiden sopimisessa ovat 
toimivan markkinajärjestyksen selkäranka, eikä 
toimiva kilpailu yksinään täytä järjestyspolitii-
kan tehtävää markkinamekanismin toimivuu-
den takaamisessa (vertaa viite 24). 

Ordoliberalistisesta näkökulmasta arvioitu-
na kuluttajalainsäädännöllä on oma asemansa 
markkinoiden toimivuuden turvaamisessa, jota 
kilpailulainsäädäntö ei täysin korvaa, vaikka 
tämä onkin välttämätön kuluttajien etujen tur-
vaamisen kannalta. Vastaavasti kilpailulainsää-
dännöllä on jatkuvasti oma asemansa markki-
noiden toimivuuden turvaamisessa, jota kulut-
tajansuojalainsäädäntö ei täysin korvaa, vaikka 
tämä onkin välttämätön kuluttajien etujen 
turvaamisen kannalta.  

36 Ajankohtainen keskustelu, jota voitaisiin arvioida myös 
ordoliberalismin näkökulmasta, on, minkälaiset korjauskei-
not ja sanktiot olisivat kuluttajaviranomaisille tarpeen. Jär-
jestyspoliittisesti orientoitunut keskustelu olisi jatkossa 
hyödyllinen, vaikkei sille ole tilaa tässä artikkelissa.

Yllä hahmotettu ordoliberalistinen koko-
naisnäkemys kilpailupolitiikasta ja kuluttajapo-
litiikasta tarjoaa toivottavasti jatkossa tien kil-
pailupolitiikan ja kuluttajapolitiikan luonteen 
ja tehtävien selkiyttämiseen ja niiden kokonais-
vaikuttavuuden vahvistamiseen.

5. Kilpailupolitiikan ja 
kuluttajapolitiikan suhde – 
yhteisen kokonaisnäkemyksen 
tarve

Koska sekä kilpailulainsäädäntö että kulutta-
jansuojalainsäädäntö ovat markkinamekanis-
min toimivuutta ylläpitävän järjestyspolitiikan 
työkaluja, puuttuminen yhden lainsäädännön 
näkökulmasta voi vaikuttaa ko. menettelyn ar-
viointiin toisen lainsäädännön näkökulmasta. 
Kilpailulainsäädäntöä ja kuluttajansuojalain-
säädäntöä voidaan soveltaa kuluttajaa syrjivien 
ja sitovien menettelytapojen osalta samaankin 
menettelytapaan. Kilpailu- ja kuluttajapolitii-
kan kokonaisuus on tällöin relevantti kysymys. 
Siinä tulisi pyrkiä yhtenäiseen toimintastrategi-
aan siten, että politiikkakokonaisuus on mark-
kinoiden toimivuuden ja kuluttajien edun tur-
vaamisen kannalta hyvä.  Etenkin merkittävän 
toimialan laajuisen markkinavoiman tapauksis-
sa yhtenäinen kilpailu- ja kuluttajapoliittinen 
toimenpidestrategia voi olennaisesti tehostaa 
markkinoiden toimivuuden turvaamista. 

Politiikkalohkojen vuorovaikutussuhteiden 
huomioon ottaminen voi samanaikaisesti muut-
taa ja samalla vahvistaa kummankin politiikka-
lohkon toimintamallia. Kirjallisuudessa esi-
merkkinä kilpailu- ja kuluttajapolitiikan koor-
dinaation puutteesta on tuotu esiin toimialat, 
joilla on toteutettu merkittäviä sääntelyä karsi-
via uudistuksia. Näillä markkinoilla oli avattu 
tilaa uusille tarjoajille, mutta huomiota ei riit-
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tävästi kiinnitetty siihen, miten kuluttajat to-
della voisivat vaihtaa palvelun tarjoajaa ja käyt-
tää uusia vaihtoehtoja. Tämän vuoksi uudistuk-
sien tulokset jäivät odotettua vaatimattomam-
miksi ja hitaammiksi (Cseres 2009, 19−20).

Joissakin tilanteissa kokonaisstrategian tu-
lee määrittää optimaalinen tasapaino toisiinsa 
nähden potentiaalisesti ristiriitaisten tavoittei-
den välillä. Esimerkiksi markkinoiden läpinä-
kyvyys on tärkeää kuluttajien osuvan valinnan 
edellytyksenä, mutta hyvin keskittyneillä mark-
kinoilla se saattaa ratkaisevasti helpottaa myy-
jien anti-kilpailullista koordinaatiota (Arm-
strong 2008, 67, Peltonen 2005, 259). Tavoit-
teena tulee tällöin olla sellainen toimenpiteiden 
yhdistelmä, joka sekä suojaa kuluttajia ja vah-
vistaa heidän toimintakykyään että estää kulut-
tajien etua vahingoittavan kilpailun estämisen, 
rajoittamisen tai vääristämisen. Selkiyttää ja 
hallita tulee myös näitä tilanteita, joissa kulut-
tajien edun turvaaminen yhdestä näkökulmasta 
saattaa toisesta näkökulmasta vahingoittaa hei-
dän etuaan.37   

6. Lopuksi

Edellä on käsitelty järjestyspolitiikan ensisijai-
suutta korostavaa ordoliberalistista lähestymis-
tapaa markkinataloudellisen valvontaviran-
omaisen tehtävään. Ordoliberalistinen ajattelu 
oli olennainen (vaikkei yksinomainen) perusta 
sille talouspoliittiselle strategialle, jolla toteutet-
tiin Länsi-Saksan talousihme ja luotiin edelly-
tykset myöhemmälle Saksan talouden vahvalle 
kehitykselle. Saksa vuonna nolla38 tarvitsi tie-

37 Määttä (2013, 36–37) viittaa politiikkaintegraatioon ja 
sen haasteellisuuteen. 
38 Viittaus Roberto Rossellinin elokuvaan Germania anno 
zero vuodelta 1948.

toista talous- ja yhteiskuntajärjestyksen suunnit-
telua talouden kehityksen saamiseksi raiteilleen. 
Se valitsi kolmannen tien mukaisen sosiaalisen 
markkinatalouden keskussuunnittelun ja täysin 
sääntelemättömän markkinatalouden vaihtoeh-
dot hyläten.

Suomi on vuoden 2015 alkaessa tilanteessa, 
jossa talousjärjestyksen toimivuus on selvästi 
kärsinyt eikä näytä enää kykenevältä luomaan 
taloudellista kasvua. Talouspolitiikka näyttää 
kaikkien haasteidensa keskellä keskittyvän pis-
teittäiseen tapaan tuottaa erilaisia ad hoc- järjes-
telyjä, joiden suoriin tai epäsuoriin rajoittaviin 
vaikutuksiin kuluttajien suvereniteettiin ja elin-
keinonharjoittajien toimintamahdollisuuksiin ei 
ole kiinnitetty ainakaan riittävästi huomiota.

Kriisistä irtaantuminen kaipaa nyt tietoista 
järjestyspolitiikkaa, joilla poistetaan kilpailuun 
perustuvan markkinajärjestyksen toimintaa va-
hingoittavat kannusteharhat ja institutionaali-
set rajoitteet. Täysin vapaasta taloudesta tai 
valtiojohtoisuudesta ei ole Suomen talouden 
kriisivaiheen kääntäjiksi. Yleispäätös kolman-
nen tien mukaisen, kilpailuun perustuvan toi-
mivan markkinajärjestyksen kirkastamisesta ja 
kehittämisestä ja siitä seuraava systemaattinen 
ja kattava järjestyspolitiikka on avain Suomen-
kin talouden kääntämiseen taantumisen noi-
dankehästä kestävään kasvuun ja vaurastumi-
seen. Tällaisen järjestyksen tietoisen rakenta-
misstrategian aika on nyt. □
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