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Määräävän markkina-aseman väärinkäytön 
kohtelu kilpailupolitiikassa 

MARTTI VIRTANEN 

Eduskunta on juuri vahvistanut uuden kilpai
lulainsäädännön sisällön. Uusi lainsäädäntö 
saatettaneen voimaan jo ennen kuluvan vuoden 
loppua. Suomalaisten yritysten toimintaympä
ristön kannalta merkittävää on myös ETA-so
pimuksen valmistuminen, koska siihen sisälty
vät Rooman sopimusta vastaavat kilpailusään
nöt. EY:n kilpailusääntöjä on jo aiemminkin 
sovellettu suomalaisiin yrityksiin näiden yh
teismarkkinoihin vaikuttavan toiminnan osal
ta. Suomen EY -jäsenyyshankkeen toteutuessa 
EY:n kilpailusääntöjä tultaisiin soveltamaan 
kaikkiin suomalaisten yritysten EY -ulottuvuu
den omaaviin kilpailunrajoitustapauksiin. 

Eduskuntakäsittelyn yhteydessä lakiesityk
seen esitettiin kaksi keskeistä muutosta: kar
tellikiellon lieventäminen ja määräävän mark
kina-aseman väärinkäyttökiellon aikaansaami
nen. Ensin mainittu muutosehdotus olisi tar
koittanut lakiesitykseen sisältyvän kartellikiel
tosäännöksen jonkinasteista vesittämistä erityi
sesti pienyrittäjien ja tiettyjen alojen yrittäjien 
osalta. Kartellikieltoa en käsittele tässä, vaan 
keskityn esitettyyn määräävän markkina-ase
man väärinkäyttökieltoon. 

Hallituksen esityksen mukaan määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä olisi arvioitu 
väärinkäyttöperiaatteen mukaisesti, mutta ko. 
pykälä sisälsi esimerkkiluettelon väärinkäytös
tä, jonka mukaista menettelyä olisi pidetty läh
tökohtaisesti vahingollisena. 1 Kieltoperiaate 
tarkoittaisi sitä, että kun väärinkäyttö todettai
siin, kilpailuviranomainen voisi liittää ko. me
nettelyä koskevaan kielto- tai muutospäätök
seensä rangaistusluonteisen seuraamusmaksun. 

Väärinkäyttöperiaatteen mukaan kilpailuviran
omainen voisi liittää kielto- tai muutospäätök
seensä vain uhkasakon, joka lankeaisi makset
tavaksi, jos ao. määräävässä markkina-asemas
sa oleva yritys ei noudattaisi päätöstä; sen si
jaan välitöntä rangaistusluonteista seuraamus
maksua väärinkäytöksi todetusta menettely ta
vasta ei voitaisi määrätä. 

1. Esitetyt väärinkäyttökiellon perus
telut 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiel
toa puollettiin seuraavilla perusteilla2

: 

a. kartellikielto vie pienyrittäjiltä keskeisen 
kilpailun rajoittamisen mahdollisuuden, jolloin 
suuryrityksille on tehtävä samoin. 

b. väärinkäyttöperiaate on »hampaaton» (ts. 
se ei estäisi vahingollista toimintaa), mutta 

1 Kyseessä oli ns. presumptiivinen vahingollisuus, 
jossa lainsäätäjä toteaa vahingollisuuden yleisesti. 
Ao. yrityksellä on tällöin kuitenkin mahdollisuus 
osoittaa, että sen menettely ei kuitenkaan ole vahin
gollinen. Eduskunnan hyväksymässä laissa esimerk
kiluettelo väärinkäytöstä on säilytetty; välttyäkseen 
seuraamusmaksulta ao. yrityksen on osoitettava, että 
sen menettely ei kuitenkaan ole vahingollista tai että 
menettely ei ole esimerkin tarkoittamaa. 

2 Ks. »Kilpailulainsäädäntöä halutaan kammeta 
EY:n tasolle» (1991), »Uusi kilpailulaki kieltää yri
tysten hintakartellit» (1991), »Miksi monopoleihin 
ei puututa» (1991), »Markkina-aseman väärinkäyt
tö olisi rangaistava. Kilpailulakeihin kaivataan te
rävyyttä» (1992), »Kilpailulain kiistat yhä auki» 
(1992). 
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kieltoperiaate ehkäisisi väärinkäyttöä tehok
kaammin. 

c. EY:n vastaava säädös (artikla 86) on kiel
toperiaatteen mukainen ja Suomen lainsäädän
nössä tulisi pyrkiä yhdenmukaisuuteen EY:n 
kilpailusääntöjen kanssa. 

Ensimmäinen perustelu, joka on eräänlainen 
oikeudenmukaisuusperustelu, on ongelmalli -
nen. Kartellikielto ei kohdistu pelkästään pien
yrityksiin. Päinvastoin, sen kohteena ovat eri
tyisesti suurliiketoiminta ja isot, koko toimialaa 
kattavat kartellit. Pienyritysten kolluusio ei sitä 
paitsi suinkaan aina johdu pyrkimyksestä suo
jautua suurempien yritysten markkinavoimaa 
vastaan. Jos pienyrittäjien kartellinomaisen 
menettelyn seurauksena tuotantokustannukset 
laskevat ja kustannusedut koituvat kuluttajien 
hyödyksi, lakiehdotuksessa on käytettävissä 
tätä varten varattu poikkeuksen myöntämis
mahdollisuus. Poikkeuksen myöntäminen pien
yritysten kolluusiolle on huonompi vaihtoeh
to kuin suuryritysten markkinavoiman ja sen 
haittavaikutusten suora rajoittaminen. Tästä ei 
kuitenkaan seuraa, että määräävän markkina
aseman väärinkäyttökielto on välttämätön. 

Ongelmana voi olla käsitys kilpailupolitii
kan perimmäisestä tavoitteesta. Kilpailulain
säädännön tarkistamistyöryhmän mietinnössä 
lähdettiin siitä, että kilpailupolitiikan tavoittee
na on elinkeinotoiminnan staattisen ja dynaa
misen tehokkuuden kasvattaminen.3 Tehok
kuutta lisäävät järjestelyt elinkeinoelämässä 
merkitsevät vähemmän tehokkaan yritystoimin
nan poistumista markkinoilta. Oikeudenmukai
suusnäkökulmasta kieltoa vaativat tahot saat
tavat odottaa kilpailuviranomaisten käyttävän 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiel
toa pienyritystoiminnan yleiseen suojelemi
seen.4 Jos kuitenkin tehokkuusnäkökulmasta 

3 Kilpailulainsäädännön tarkistamistyöryhmän 
mietintö (1991), s. 7-10. OECD antoi Suomea kos
kevassa maakatsauksessaan tukensa tarkistarnistyö
ryhmän käsityksille kilpailupolitiikan tavoitteista. 
Ks. OECD Economic Surveys: Finland (1991), s. 97. 

4 USA:ssa pienyrittäjänäkökulmalla ja siihen liit
tyvillä tavoitteilla estää taloudellisen vallan keskit
tyminen oli aina 1970-luvulle saakka merkittävä 
vaikutus antitrustipolitiikkaan, minkä jälkeen eten
kin Chicago-koulukunnan vaikutuksesta tehokkuus-
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pidetään kiinni, kieltoperiaatteen ja väärinkäyt
töperiaatteen suhteellinen etu on varsin moni
tahoinen kysymys. 

Toisen perustelun mukaan väärinkäyttöperi
aate sallii määräävässä markkina-asemassa ole
vien yritysten käyttää mitä ankarimpia kilpai
lijoita poissulkevia tai toisia markkinaosapuo
lia riistäviä menettelytapoja ja hyötyä näiden 
seuraamuksista hyvän aikaa ennen kuin kilpai
luviranomaiset puuttuvat asiaan ja ko. yritys 
lopulta pakotetaan luopumaan menettelystään. 
Samalla menettelyn tuoma voitto jää itse yri
tykselle. Kieltoa vaaditaan tällaisen mahdolli
suuden estämiseksi jo ennalta. 

Kieltoperiaatteen etu todella on, että se mah
dollistaa nopeamman ja tehokkaamman vahin
gollisen menettelyn lopettamisen ja tehok
kaamman ennalta ehkäisevän vaikutuksen sel
vissä tapauksissa. Selvissä tapauksissa viran
omainen voi tosin toimia väärinkäyttöperiaat
teen oloissakin nopeasti, mutta ehkäisevä vai
kutus on kuitenkin heikompi. Ratkaisevaa siis 
on selvien tapausten osuus kaikista määräävän 
markkina-aseman potentiaalisista väärinkäyttö
tapauksista. Talousteorian kehityksen myötä 
selvät tapaukset ovat käyneet aina vain harvi
naisemmiksi. Kielto- ja väärinkäyttöperiaatteen 
suhteellista etua on tällöin vertailtava epäsel
vien tapausten hoitamisessa. Käsittelen määrää
vän markkina-aseman väärinkäyttötapausten 
luonnetta tarkemmin jaksossa 2. 

Kolmatta perustelua on tuotu esiin kahdes
ta näkökulmasta. Toisaalta on todettu, että 
EY:n (ja myös USA:n) määräävän markkina
aseman väärinkäyttökielto on toimiva. Toisaal
ta on viitattu tarpeeseen luoda samanlainen 
kotimainen kilpailupoliittinen toimintaympäris
tö yrityksille kuin EY -alueella yleensäkin on. 

EY:n ja USA:n esimerkit näyttävät todella
kin osoittavan, että määräävän markkina-ase
man väärinkäyttö kiellolla on tultu toimeen. 
Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että 
tämä on ollut vaikeaa. USA:ssa on suurelta 
osin siirrytty väärinkäyttöperiaatteeseen mää
räävään markkina-asemaan liittyvissä tapauk
sissa. Käsittelen määräävän markkina-aseman 

tavoite on päässyt valta-asemaan. Ks. Dilorenzo 
1985, s. 75-77 ja Lande 1988, s. 430-433. 



väärinkäyttöperiaatteen kiellosta EY:ssä ja 
USA:ssa saatuja kokemuksia jaksossa 3. 

Yritysten toimintaympäristön yhdenmukai
suuden kannalta keskeistä on pikemminkin kil
pailuviranomaisten kannanoton yhtäläisyys 
yksittäisissä tapauksissa, ei niinkään viran
omaisten käytettävissä olevien sanktioiden yh
täläisyys. Vertailen suomalaisen ja EY -politii
kan sisältöä määräävän markkina-aseman vää
rinkäytön osalta jaksossa 4. 

2. Määräävän markkina-aseman ja 
sen väärinkäytön luonne 

Niin talous- kuin oikeustieteilijätkin ovat pe
rinteisesti olleet erimielisiä kielto- tai väärin
käyttöperiaatteen käyttämismahdollisuuksista. 
Yksimielisyys kuitenkin vallinnee siitä, millä 
edellytyksillä kilpailunrajoituksia voitaisiin kil
pailulainsäädännössä kieltää. Kahden edelly
tyksen olisi täytyttävä:5 

a. Rajoituksella on niin säännöllisesti lain 
tarkoittamia vahingollisia vaikutuksia, että yk
sittäisten poikkeusten mahdollisen olemassa
olon vuoksi ei ole järkevää tutkia yksityiskoh
taisesti kaikkia tapauksia.6 

b.Kiellon juridiset tunnusmerkit ovat niin 
selkeät, että elinkeinonharjoittajat tietävät, 
mikä on kiellettyä ja mikä ei. 

Jos kilpailunrajoitus ei näitä ehtoja täytä, 
kilpailulainsäädännössä olisi sovellettava vää
rinkäyttöperiaatetta. Jos kilpailunrajoitus ei ole 
säännöllisesti vahingollinen, tapauskohtainen 
arviointi on parempi vaihtoehto kuin poikkeus
lupamenettely. Jos kilpailunrajoituksen tunnus
merkit ovat epäselviä, nämä tunnusmerkit voi
daan löytää vain huolellisen tapauskohtaisen 
arvioinnin avulla. 

Erimielisyys kieltoperiaatteen laajuudesta 
johtuu erilaisesta käsityksestä kilpailunrajoituk
sen mahdollisuuksista täyttää yllä mainitut 
edellytykset. Kartellien kieltämisen mahdolli
suudesta vallitsee laaja yksimielisyys. Määrää
vän markkina-aseman väärinkäyttökiellon edel
lytyksiin sen sijaan suhtaudutaan paljon kriit-

5 Virtanen 1992, s. 19. 
6 Poikkeustapaukset olisi sitten hoidettava erityi

sen poikkeuslupamenettelyn avulla. 

Martti Virtanen 

tisemmin. Määräävän markkina-aseman väärin
käyttökielto ei näyttäisi täyttävän kumpaakaan 
yllä mainituista ehdoista, ei varsinkaan jälkim
mäistä. Ehtojen täyttymistä on arvioitava sekä 
määräävän markkina-aseman itsensä että sen 
väärinkäytön näkökulmasta. 

2.1. Määräävän markkina-aseman määrittä
minen 

Määräävän markkina-aseman kilpailuoikeudel
linen perussisältö on kaikkialla hyvin saman
tyyppinen, vaikka erimielisyyttä yksittäisten 
tapausten kuulumisesta määräävän m<;rrkkina
aseman piiriin esiintyykin. 

Yrityksellä on määräävä markkina-asema, 
jos sillä on mahdollisuus säädellä koko toimi
alan hintatasoa ja kyky sulkea pois kilpailevia 
yrityksiä (joko alalla jo olevia tai potentiaali
sia kilpailijoita) markkinoilta.7 Tällainen ase
ma perustuu johonkin kilpailuetuun, jota muut 
yritykset eivät välittömästi kykene jäljittele
mään tai muulla tavalla ylittämään. Määrääväs
sä markkina-asemassa olevien yritysten kaup
pakumppaneille (asiakkaille tai tavarantoimit
tajille ) kilpailukykyisten vaihtoehtojen puute 
aiheuttaa riippuvuus suhteen. 8 

Kuitenkin mitä enemmän ja mitä nopeam
min yritys hinnoittelussaan ja muissa toimitus
ehdoissaan ottaa kilpailuedustaan toiselle 
markkinaosapuolelle koituvan hyödyn itsel
leen, sitä nopeammin tämä pyrkii irtautumaan 
riippuvuussuhteestaan. Lisäksi muut yritykset 
pyrkivät poistamaan kilpailuedun joko jäljitte
levillä tai toisentyyppisillä vaihtoehdoilla.9 

7 USA:n Korkein Oikeus antoi tämän yleisen mää
ritelmän kuuluisassa tapauksessa United States v. 
E.!. du Pont Nemours & Co. (1956). Ks. Posner
Easterbrook 1981, s. 354-358. 

8 Määräävää markkina-asemaa voidaan siis tarkas
tella kolmesta näkökulmasta: itse määräävässä ase
massa olevan yrityksen näkökulma on kilpailuetu, 
kilpailijoiden näkökulma liittyy kilpailun (etenkin 
alallepääsyn) esteisiin, ja toisen markkinaosapuolen 
(ostajan tai myyjän, määräävässä asemassa olevan 
yrityksen asemasta riippuen) näkökulma on riippu
vuus. 

9 Tähän liittyy keskustelu määräävässä asemassa 
olevien yritysten taantumisesta, mitä on perusteltu 
sekä teoreettisilla että empiirisillä näkökohdilla. Ks. 
Virtanen 1989, s. 355-357. 
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Kilpailuedun suuruus (ts. kuinka paljon ja 
kuinka nopeasti siitä on voittoja saatavissa 
kauppakumppaneilta) ja kesto (ts. miten nope
asti kilpailuetu poistuu sen hyödyntämisen seu
rauksena) vaihtelevat. lO On mahdotonta yksi
selitteisesti määrittää, mitkä kilpailuedut ovat 
niin merkittäviä, että ne kuuluvat määräävän 
markkina-aseman piiriin. 11 Käytännössä vain 
oikeudellisten monopolien tapaukset ovat sel
viä, mutta yleisesti määräävän markkina-ase
man raja on hämärä. 

Riippuvuusasemassa olevien kauppakump
panien määrä ja taloudellinen merkitys vaihte
lee niinikään. Markkinoilla voi olla pieniä tuo
tesegmenttejä, jossa yksi yritys nauttii erityi
sestä kilpailuedusta ja kauppakumppanit kär
sivät riippuvuudesta, vaikka samantyyppisten 
tuotteiden osalta ei yleisesti ole riippuvuuson
gelmia. 12 Tällöin on kysyttävä, onko tällainen 
yksittäinen riippuvuusongelma maaraavan 
markkina-aseman merkki. Sen enempää talous
tieteestä kuin kilpailuoikeudestakaan ei löydy 
vastausta tähän kysymykseen, vaan vastaus on 
poliittisen harkinnan tulos. Määräävä markki
na-asema on selvä, jos riippuvuus ongelmasta 
kärsivä kauppakumppanien joukko on laaja ja 
taloudellisesti merkityksellinen. 

Viranomaiskäytännössä määräävää markki
na-asemaa mitataan markkinaosuudella, päät-

JO Määräävä markkina-asema ei ole mikään staat
tinen tila vaan dynaamisen markkinaprosessin vai
he. Määräävä markkina-asema saavutetaan, sitä puo
lustetaan ja se lopulta menetetään. Määräävässä ase
massa olevan yrityksen kilpailuedun luonne ratkai
see koko dynaamisen markkinaprosessinkin luon
teen. 

11 Määräävän markkina-aseman rajaaminen on po
liittinen kysymys, johon talousteoria ei voi antaa 
yksiselitteistä vastausta. Talousteoria voi valaista 
kilpailuedun, kilpailun esteiden ja riippuvuussuhtei
den laatua. Kilpailuoikeudellisessa käytännössä on 
ratkaistava, milloin toisen markkinaosapuolen tai 
kilpailijoiden on katsottava tarvitsevan ainakin ly
hyellä aikavälillä erityistä suojaa ao. markkinatilan
teessa. 

12 Esimerkiksi tiettyä hyödykettä valmistava asia
kas saattaa tarvita tietynlaista varaosaa, jota vain 
yksi yritys valmistaa, kun taas muut saman hyödyk
keen tai sen substituuttien valmistajat voivat käyt
tää muunkinlaisia ja monien yritysten valmistamia 
varaosia. 
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telemällä määräävän markkina-aseman olemas
saolo ao. yrityksen soveltamasta menettely ta
vasta ja arvioimalla kauppakumppanien päätös
tilanteessaan kokemaa riippuvuutta ao. yrityk
sestä. Markkinaosuuden laskeminen edellyttää 
relevanttien tuotemarkkinoiden ja maantieteel
listen markkinoiden arviointia. Tuotemarkki
noiden osalta toisiaan kohtuullisesti korvaavat 
vaihtoehdot on otettava mukaan relevantteihin 
markkinoihin. 13 Maantieteellisten markkinoi
den määrittämisessä on otettava huomioon ao. 
yrityksen toiminta-alue ja ne alueet, joissa toi
sella markkinaosapuolella on tosiasiallinen 
mahdollisuus vaihtoehtoisiin liiketoimiin, sekä 
tosiasialliset kauppavirrat. 14 

Taloustieteellinen kirjallisuus näyttää sivuut
taneen relevanttien markkinoiden ongelman 
melko vähällä huomiolla. Se on monesti otta
nut lähtökohdakseen kilpailupolitiikassa esiin 
tulleita konkreettisia tapauksia. 15 Yleisesti on 
käytetty kahta keskeistä mittaria: kysynnän ris
tijousto ja hintamuutosten korrelaatio, sekä 
kauppavirtoja. Kumpikaan näistä ei ole saavut
tanut selvää johtoasemaa eikä ole ongelmaton. 
Viime aikoina onkin yhä enemmän korostettu, 
että taloustieteen näkökulmasta kaikki toimi
alarajat ovat ainakin jostakin näkökulmasta 
katsottuna keinotekoisia, ja kilpailupolitiikas
sa relevantteja markkinoita on pohdittava ta
paus tapaukselta. 

13 USA:n Korkein Oikeus toteaa edellä jo maini
tussa du Pont -päätöksessä, että toisiaan »kohtuul
lisesti» korvaavat hyödykkeet on otettava mukaan 
relevantteihin markkinoihin (»commodities reaso
nably interchangeable by consumers»). Euroopan 
tuomioistuin edellyttää »riittävää» korvattavuutta 
tuotteiden välillä (»a sufficient degree of interchan
geability between all the products forming part of 
the same market») Hoffmann-La Roche & Co. AG
päätöksessään (1979). 

14 USA:n osalta ks. rampa Electric CO. v. Nash
ville Coal CO. (Korkeimman Oikeuden päätös 
1961), Posner-Easterbrook, op.cit., s. 375. EY:n 
osalta mielenkiintoisia tässä suhteessa ovat Euroem
ballage Corporation and Continental Can Compa
ny Jnc. v Commission of the European Communi
ties (1973) ja tuore päätös tapauksessa Hitti AG v. 
E.C. Commission (1991). 

15 Hyvä katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen 
relevanttien markkinoiden määrittelyn osalta on 
Schrank - Roy(1991). 



Keskeinen johtopäätös onkin, että lainsää
däntö ja sen soveltamiskäytäntö eivät voi 
useinkaan yksiselitteisesti määritellä relevant
teja markkinoita, joiden perusteella määräävän 
markkina-aseman olemassaolo voitaisiin heti 
todeta. 

Vaikka relevanttien markkinoiden määritys
ongelma oletettaisiinkin hyvin ratkaistuksi, yri
tyksen suuri markkinaosuus ei vielä välttämättä 
tarkoita sitä, että ao. yritys on suojattu pienem
pien kilpailijoidensa tai toistaiseksi alan ulko
puolella olevien yrittäjien potentiaaliselta kil
pailulta. 16 Yrityksen kilpailuetua ja sen kilpai
lijoiden alalle pääsyä (tai alalla laajenemista) 
on arvioitava tarkemmin yrityksen markkina
osuuden todellisen merkityksen ymmärtämi
seksi. 

Koska markkinarakenteeseen pohjautuva 
määräävän markkina-aseman toteaminen on 
siis usein vaikea tehtävä, määräävää markki
na-asemaa on yritetty mitata kilpailukäyttäyty
misen luonteen ja kauppakumppanin kokeman 
riippuvuuden perusteella. 

Kilpailukäyttäytymiseen perustuvan määrää
vän markkina-aseman määrittämisen lähtökoh
tana on, että tietyt kilpailua rajoittavat menet
telytavat jäävät vaikutuksiltaan olemattomiksi, 
mikäli ao. yrityksellä ei ole markkinavoimaa 
kauppakumppaniensa pakottamiseksi alistu
maan niihin. Näin tällainen kilpailua rajoitta
va käyttäytyminen on epäsuora todiste mark
kinavoiman olemassaolosta. 

Kilpailukäyttäytymiseen perustuva kilpailu
oikeudellinen määrittely on hyödyllinen lisä 
rakenteelliselle arvioinnille muttei ongelmaton. 

Ao. yritys on voinut yliarvioida mahdolli
suutensa pakottaa kauppakumppaninsa tahtoon
sa etenkin pitkällä aikavälillä, ja kilpailuviran
omainen voi tällöin tehdä saman virheen. 

Kauppakumppanien riippuvuuden arviointi 
on myös hyödyllinen lisä määräävän markki
na-aseman määrittämisessä. Kauppakumppani 
voi kuitenkin aliarvioida korvaavien vaihtoeh
tojen syntymismahdollisuuksia ja kilpailuviran
omainen voi tehdä saman virheen. 

16 Tämä on ollut jo kauan tiedossa Industrial Or
ganization -teorian piirissä, ja viimeksi contestabi
lity-analyysissä on korostettu tätä. 
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Määräävän markkina-aseman määrittäminen 
ja sen luonteen arviointi edellyttää käytännös
sä kaikkien kolmen edellä mainitun mittarin, 
markkinarakenteen, . kil pailukä yttä ytymisen ja 
riippuvuuden arviointia. Selviä tapauksia toki 
on, mutta usein arviointi on ammattiviranomai
sellekin vaikea tehtävä. 

Kieltoperiaatteen oloissa yritykset joutuisi
vat itse arvioimaan, ovatko ne määräävässä 
markkina-asemassa, jotta ne osaisivat välttää 
väärinkäytön seuraamuksen eli sakon. Yrityk
siltä edellytettäisiin siis ammatti viranomaisen 
asiantuntemusta, joka sekin rajatapauksissa 
saattaisi olla riittämätön. 

Väärinkäyttöperiaatteen oloissa sillä, että 
ammattiviranomainen yrityksen yllätykseksi 
toteaisi tämän olevan määräävässä markkina
asemassa, ei vielä olisi kohtalokkaita seuraa
muksia ao. yritykselle, kun taas kieltoperiaat
teen oloissa näin olisi useinkin asian laita. 

Lukuisissa epävarmoissa tapauksissa yrityk
sille ei jää muita vaihtoehtoja kuin kysyä etu
käteen kilpailuviranomaiselta, ovatko ne mää
räävässä markkina-asemassa. Kilpailuviran
omaisen vastaus nojautuu väistämättä puutteel
liseen informaatioon ja saattaa osoittautua vir
heelliseksi. 

2.2. Määräävän markkina-aseman väärinkäy
tön täsmentäminen 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiel
lon täsmentäminen on vielä merkittävämpi on
gelma kuin määräävän markkina-aseman itsen
sä määrittäminen. Määräävän markkina-ase
man väärinkäyttökiellon tulisi kohdistua: 

a. sellaisiin menettely tapoihin, jolla määrää
vässä markkina-asemassa oleva yritys sulkee 
yhtä tehokkaan kilpailevan yrityksen pois 
markkinoilta (tai estää uutta yritystä tulemas
ta alalle) keinotekoisesti, siis tarjoamatta liike
kumppaneilleen vielä tehokkaampaa vaihtoeh
toaY 

17 »Keinotekoinen»poissulkeminen tässä yhteydes
sä viittaa Borkin määritelmään alallepääsyn esteis
tä, joilla hän tarkoittaa muilla keinoilla kuin parem
malla tehokkuudella aikaansaatua poissulkevaa vai
kutusta. Borkin määritelmä on erityisen sopiva tä
hän yhteyteen, sillä määräävässä asemassakin ole-
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b. määräävän markkina-aseman hyväksi
käyttämiseen ylihinnoittelun muodossa, 

c. kauppakumppaneiden diskriminoivaan 
kohteluun. 

Keinotekoisen pois sulkemisen mahdollisuut -
ta lisää yritysten markkina-aseman lähtökoh
tainen epäsymmetria määräävässä asemassa 
olevan yrityksen eduksi. Poissulkeva vaikutus 
voi perustua määräävässä asemassa olevan yri
tyksen yksipuoliseen toimenpiteeseen tai sopi
mukseen muiden yritysten kanssa. 18 Poissulke
minen on kuitenkin harvoin ainoa yrityksen 
toiminnan tavoite; poissulkemiseen liittyy 
usein myös tehokkuusetuja, jolloin kilpailuvi
ranomainen joutuu vertaamaan vahingollista 
poissulkemisvaikutusta ja myönteistä toimin
nan tehostumisvaikutusta ja päättelemään ko
konaisvaikutuksen kilpailun kannalta. 19 Mää
räävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon 
ollessa voimassa yritysten pitää pystyä itse te
kemään vastaava vertailu ja kokonaistaloudel
listen vaikutusten arviointi välttyäkseen var
masti seuraamusmaksulta. Taloustieteellisen 
kirjallisuuden näkökulmasta yhä harvempia 
menettelytapoja (tai tiettyjä menettelytapoja 
yhä harvemmissa yksittäisissä tapauksissa) voi-

valle yritykselle on sallittava tehokkuusperusteinen 
kilpailu vaikka sen seurauksena poissulkeutuukin 
muita yrityksiä. Ks. Bork (1978), s. 310-311. 

18 Yksipuolisella toimenpiteellä tarkoitetaan täs
sä toiseen markkinaosapuoleen kohdistuvaa sanelu
politiikkaa. Sopimuksessa ovat muut yritykset mu
kana, mutta viimeksi mainituilla ei ole todellista va
linnanvaraa vaan ne on de Jaeto pakotettu hyväk
symään määräävässä markkina-asemassa olevan yri
tyksen tarjoamat ehdot. Esimerkki jälkimmäisestä 
tapauksesta voisi olla kartelliluonteinen sopimus 
alan hintatasosta, jossa kuitenkin määräävässä ase
massa oleva yritys on pakottanut muut alan yrityk
set alistumaan tahtoonsa; kyseessä ei siis olisi »aito» 
kartelli. 

19 Pelkkä keinotekoisen poissulkemisen tavoitte
lu on alastonta kilpailun rajoittamista. Konkreetti
sia esimerkkejä kuitenkin on: kuuluisassa ALCOA
tapauksessa alumiinin tuottaja ALCOA solmi säh
köntuottajienkanssa sopimuksia, joissa nämä sitou
tuivat olemaan myymättä sähköä ALCOAn kilpai
lijoille, vaikka ALCOA itse ei ostanut sähköä ao. 
sähköntuottajilta. Ks. Krattenmaker ja Salop (1986), 
s.227. 

198 

daan ilman muuta pitää pelkästään vahingolli
sesti poissulkevina.20 

Perinteisesti vahingollisina pidettyjä menet
telytapoja on siis ruvettu tarkastelemaan uudes
ta näkökulmasta, jolloin yksinkertaiset lain
alaisuudet ovat hävinneet. Toinen ong1lma on 
menettelytavan mittaaminen: vahingollisuus 
voidaan periaatteessa selkeästi määritellä, mut
ta sitä ei voida operationalisoida käyttökelpoi
sella mittarilla. 21 

Toinen kiellon kohde, markkina-aseman hy
väksikäyttö kustannukset ylittävän hinnoittelun 
muodossa on neoklassisen taloustieteen näkö
kulmasta määräävän markkina-aseman perus
seuraamus. Estämällä keinotekoinen poissulke
minen rajoitetaan epäsuorasti myös ylihinnoit
telua, ainakin pitkällä aikavälillä. Määrääväs
sä markkina-asemassa olevien yritysten mark
kina-aseman hyväksikäyttö on kuitenkin eril
linen kilpailupolitiikan kohde, koska sen ei tar
vitse perustua keinotekoiseen poissulkemiseen. 
Viimeksi sanotussa tapauksessa ongelmallista 
on kuitenkin viitenormin kehittäminen. Raja
kustannushinnoittelu on puutteellinen normi 
esimerkiksi silloin, kun kilpailuun liittyy inno
vatiivisia näkökohtia. Tästä syystä suora puut
tuminen yritysten ylihinnoitteluun on harvi
naista. 22 

Kolmas kiellon kohde liittyy monesti mää
räävässä markkina-asemassa olevan yrityksen 
pyrkimykseen estää kilpailijoiden alalletulo tar
joamalla edullisempia ehtoja niille kauppa
kumppaneille, joille kilpailija olisi muutoin kil
pailukykyinen vaihtoehto, ja tarjoamalla hei
kommat ehdot niille kauppakumppaneille, joita 
kilpailija ei kilpailukykyisin ehdoin kykenisi 
palvelemaan.23 Diskriminointi saattaa kuitenkin 

20 Hyvä esimerkki on sitominen. Ks. Vertieal Rest
raints Guidelines (1985), s. 533-535. 

21 Saalistushinnoittelu (predatory prieing) on hyvä 
esimerkki. Ks. Milgrom ja Roberts (1990), etenkin 
s. 133-134. Sitomiseenkin littyy mittaus ongelma: 
onko esimerkiksi auto yksi hyödyke vai monen hyö
dykkeen sidottu kokonaisuus? 

22 Iso-Britannian kilpailupolitiikassa näytetään 
eniten käsitellyn ylihinnoitteluongelmaa. Ks. Whish 
1989, s. 306-309. 

23 Kyse on siis poissulkemisesta a-kohdan mukai
sesti. Pois sulkeminen on keinotekoista, jos sitä ei 
voida perustella vastaavilla kustannuseduilla. 



olla määräävässä markkina-asemassa olevan 
yrityksen mielivallan tulos. Diskriminoinnin 
uhriksijoutuneen kauppakumppanin oman ase
man kannalta diskriminointi voi olla kohtalo
kasta, jolloin kilpailupolitiikassa on yleisesti 
korostettu määräävässä markkina-asemassa 
olevan yrityksen tasapuolisuusvelvoitetta liike
toimissaan. 24 

Yritykset ymmärtävät varmasti määräävän 
markkina-aseman väärinkäytön periaatteellisel
la tasolla, mutta konkreettisissa markkinatilan
teissa yritysten päättäessä toimistaan tulkinta
ongelmat ovat väistämättömiä. Jos kilpailuvi
ranomaiset todella aikovat soveltaa määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttökieltoa, yrityk
sille määrätään seuraamusmaksuja tapauksis
sa, joita ne eivät millään voineet varmuudella 
ennakoida. Ennakoimattomat rangaistukset 
haittaavat kilpailua todennäköisesti enemmän 
kuin ne kilpailunrajoitukset, joita seuraamus
maksuilla oli tarkoitus estää. Kilpailulainsää
dännöstä itsestään saattaisi näin tulla kilpailun 
este. Tämän vuoksi määräävän markkina-ase
man väärinkäyttökieltoa ei missään sovelleta 
täysimääräisesti; rangaistuksia annetaan vain 
tapauksissa, joissa todistusaineisto määräävästä 
markkina-asemasta ja pyrkimyksestä vahingol
liseen kilpailun rajoittamiseen yllä esittämäl
läni tavalla ei jätä epäilyksen sijaa. Lisäksi kil
pailuviranomaisten on oltava valmiita anta
maan ennakkotietoja kiellon soveltamisesta, 
mikä etenkin määräävän markkina-aseman vää
rinkäyttökiellon osalta vaatisi huomattavia re
sursseja. Mitä enemmän on oikeuskäytäntöä, 
sitä selvemmäksi määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttökiellon sisältö tulee, mutta pitkä
kään oikeuskäytäntö ei kykene ratkomaan kaik
kia ongelmia.25 

Kieltoperiaatteen käyttöönotto edellyttää siis 

24 Toisaalta kirjallisuuden mukaan hintadiskri
minointi saattaa eräissä tapauksissa lisätä ao. hyö
dykkeen käyttöä yhteiskunnassa ohjaamalla sitä suh
teellisesti edullisemmilla ehdoilla niille, jotka sitä 
eniten tarvitsevat. Diskriminointikaan ei siis ole va
hingollista poikkeuksetta. Ks. Posner 1979, s. 926. 

25 Hyvä esimerkki on USA, jossa 100 vuoden ko
kemuksen jälkeen määräävän markkina-aseman vää
rinkäyttöä koskeva oikeuskäytäntö edelleen on 
muuttumassa, ja nimenomaan väärinkäyttöperiaat
teen mukaisen harkinnan suuntaan. 
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joko laajan ennakkotietojärjestelmän käyttöön
ottoa tai kiellon soveltamisesta luopumista kai
kissa vähänkin tulkinnanvaraisissa asioissa. 
Muuten vaihtoehtona on yleinen oikeusepävar
muus. Kieltoperiaatteella voidaan kylläkin te
hokkaasti hoitaa selvät väärinkäyttötapaukset. 
Kuitenkin voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko 
tämä etu niin suuri, että sen vuoksi kannattaa 
perustaa voimavaroja sitova ennakkotietojärjes
telmä tai hyväksyä laaja,oikeusepävarmuus. 

3. Määräävän markkina-aseman 
väärinkäytön kohtelu USA:ssa ja 
EY:ssä 

Sekä USA:ssa että EY:ssä kilpailulainsäädän
tö perustuu laajaan kieltoperiaatteen käyttöön. 
Suomalaisten yritysten ympäristötekijänä EY:n 
kilpailusäännöt ovat toki merkityksellisempiä 
kuin USA:n antitrustilainsäädäntö, mutta 
USA:sta on kuitenkin syytä aloittaa. Euroopan 
tuomioistuimen tuomari Federico Mancini to
tesi 2. 3. 1992 Helsingissä, että USA:n antit
rustilainsäädäntö on »kaikkien kilpailulakien 
äiti», jonka kehitystä muiden maiden nuorem
pi lainsäädäntö tulee seuraamaan. 

3.1. Määräävän markkina-aseman väärinkäy
tön kohtelu antitrustipolitiikassa 

USA:n peruskilpailulain, Sherman Act'in 2 
pykälä (Section 2) koskee määräävää markki
na-asemaa ja sen väärinkäyttöä. Pykälä kieltää 
monopolisoimisen (monopolization) tai mono
polisoimisen yrityksen (attempt to monopoli
ze). Monopolisoiminen on kysymyksessä, mi
käli yrityksellä on monopolivoimaa relevanteil
la markkinoilla, jota se käyttää hyväkseen pois
sulkeakseen muita yrityksiä muulla kuin tehok
kuuteen pohjautuvalla tavalla, jolloin monopo
lisoivan yrityksen tavoitteena on lisätä mono
polivoimaansa tai ainakin säilyttää se. Mono
polisoimisen yrityksestä on kysymys, jos yri
tys tähtää keinotekoiseen pois sulkemiseen niin, 
että monopolin syntymistodennäköisyys on 
erittäin suuri (dangerous probability of suc
cess). USA:n kilpailuoikeuden monopoli vas
taa eurooppalaista määräävän markkina-ase-

199 



Artikkeleita - KAK 2/1992 

man käsitettä. Monopolivoiman arviointi on 
pääsääntöisesti rakenteellista. Arviointi on hy
vin huolellista ja määräävän markkina-aseman 
kynnys pidetään korkealla. 26 

USA: antitrustiviranomaiset ovat lähes tyys
tin lopettaneet monopolisointitapausten viemi
sen oikeusistuinten käsiteltäväksi 1970-luvun 
alusta lähtien.27 Monopolisointitapausten käsit
tely on pitkittynyt; tapauksen hoitaminen alku
selvityksestä loppuratkaisuun on tähänastisis
sa tapauksissa kestänyt keskimäärin 20 vuot
ta.28 

Monopolisointitapaukset ovat viimeksi ku
luneiden 20 vuoden kuluessa tulleet esille lä
hinnä yksityisten elinkeinonharjoittajien kan
teiden ja vahingonkorvausvaatimusten muodos
sa. Kantajan todistustaakkana on todistaa vas
taajan monopolivoiman olemassaolo, vahingon 
koituminen kantajalIe sekä vahingon kohdistu
minen laajempaankin piiriin (vastaajayrityksen 
menettelyllä täytyy olla siis yleiseltä kannal
takin vahingollisia vaikutuksia). Vastaajana 
olevan yrityksen puolustusmahdollisuuksia on 
lisätty silloinkin kun sen määräävä asema on 
todettu. Määräävässä asemassa oleva yritys voi 
pääsääntöisesti ryhtyä samanlaisiin toimiin 
kuin kilpailijatkin ja sen mahdollisuuksia suo
jata innovaatioitaan (esimerkiksi päättäessään 
uuden tuotesukupolven markkinoille tuomises
ta) on lisätty. 

Vastaajan puolustusmahdollisuuksien lisää
minen yksityisten kanteiden yhteydessä liittyy 
yleisemminkin siihen, että väärinkäyttöperiaat
teen asema on vahvistunut määräävässä mark
kina-asemassa olevien yritysten kilpailua ra
joittavien menettelytapojen (esimerkiksi sito
minen ja jakelusopimusten käyttö) arvioinnis
sa.29 Hintadiskriminointia koskee erityinen 

26 Ks. Raybould (1989), s. 96-102. 
27 Eisner (1991), s. 43-44. Vähäiseen kiinnos

tuksen kasvuun presidentti Bushin hallinnon aika
na viittaa Nelsonin kysely tutkimus. Ks. Nelson 
(1991), s. 693-694. 

28 Shepherd (1990), s. 857-858. 
29 Esimerkiksi sitomisen osalta väärinkäyttöperi

aatteen mukainen harkinta todetaan selvästi Kor
keimman Oikeuden päätöksessä Jejferson Parish 
Hospital Distriet NO. 2 v. Hyde (1984). Ks. Aree
da-Kaplow (1988), s. 754-770. Kieltoperiaatetta 
saatetaan kuitenkin soveltaa määräävässä asemassa 

200 

kieltoperiaatteeseen perustuva laki, Robinson
Patman Act, mutta tätä lakia viranomaiset ei
vät ole ainakaan 1980-luvulla soveltaneet käy
tännössä. 

Määräävään markkina-asemaan liittyvien 
taloudellisten näkökohtien monitahoisuus on 
tunnustettu ja samalla määräävässä asemassa 
olevien yritysten tapausten käsittely on siis 
monimutkaistunut. 

3.2. Määräävän markkina-aseman väärinkäy
tön kohtelu EY:n kilpailupolitiikassa 

EY: ssä Rooman sopimuksen artikla 86 koskee 
kieltoperiaatteen soveltamista määräävän mark
kina-aseman väärinkäyttöön. Keskityn tässä 
määräävässä markkina-asemassa olevien yri
tysten menettelytapojen kilpailuoikeudelliseen 
harkintaan ja eritoten kiellon soveltamiseen.3o 

Määräävän markkina-aseman ja sen väärin
käyttöä koskevalle oikeudelliselle arvioinnille 
on ollut tunnusomaista kilpailukäyttäytymisen 
ja riippuvuus suhteiden painottaminen. Kirjal
lisuudessa on jopa katsottu, että kun yrityksen 
on havaittu käyttäneen kilpailua rajoittavaa 
menettelytapaa, komissio ja Euroopan tuomio
istuin pitävät sitä todisteena määräävästä mark
kina-asemasta ja samalla myös määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttönä. Kilpailua 
rajoittavan menettelytavan menestyksekkyys 
edellyttää taloudellisen riippuvuus suhteen ole
massaoloa ja tämä riippuvuussuhde puolestaan 
rajaa relevantit markkinat. Relevantit markki
nat voivat näin olla hyvinkin kapeita ja siten 
määräävän markkina-aseman tulkinta on hyvin 
laaja. 

olevan yrityksen sitovaan menettely tapaan. Ks. Ver
tieal Restraints Guidelines, op.cit., s. 535. Tärkeä 
patentti tai tavaramerkki on aivan erityinen mark
kinavoiman todiste. Ks. Warriner Hermeties, Jne. v. 
Copeland Refrigeration Corp.( 1972), Posner-Eas
terbrook, op.cit., s. 835-841. Yksinmyynti- ja yk
sinostosopimuksia koskevasta oikeuskäytännöstä ks. 
Sihvonen-Punkka (1991), s. 48-56. 

30 En siis käsittele tässä yhteydessä kauppakritee
rin soveltamista, enkä kysymystä useamman yrityk
sen yhteisestä määräävästä markkina-asemasta Golle 
ei toistaiseksi näyttäisi tulleen artiklasta 85 erillis
tä asemaa). 



Oikeuskäytäntö artiklan 86 osalta on ke
hittynyt siten, että väärinkäytöksi katsotun me
nettelytavan tultua eritellyksi on myöhemmis
sä tapauksissa vastaavia tapauksia käsitelty tiu
kan kieltoperiaatteen mukaisesti. Artiklan 86 
soveltaminen onkin luonut sarjan de Jaeto suo
raan kiellettyjä menettelytapoja. 31 Uudenlaisia 
väärinkäytöksiksi katsottuja menettelytapoja 
havaittaessa sakkoja ei ole haluttu käyttää. 32 

Jollei menettelytavan alastomasta kilpailun ra
joittamisen tarkoitusperästä ole epäselvyyttä, 
ankariakin sakkoja voidaan langettaaY Huoli
matta oikeuskäytännön »yksinkertaisuudesta» 
(eli rakenteellisen arvioinnin vähämerkityksel
lisyydestä), EY:ssäkin määräävän markkina
aseman väärinkäyttötutkimukset ovat vaatineet 
paljon resursseja ja tapauksia on itse asiassa 
vähän.34 

Seuraavanlaiset menettelytavat ovat artiklan 
86 kannalta rangaistavia: 

a. toimitusten äkillinen lakkauttaminen ai
emmin palvelluille asiakkaille, 

b. säännöllisten asiakkaiden epäoikeuden
mukainen kohtelu, 

c. sitovat alennusjärjestelmät(etenkin uskol
lisuusalennukset) , 

d. alennusten epäselvyys ja subjektiivisuus, 
e. muut sitovat menettelytavat, 

31 Raybould, op.cit., s. 499. Artiklan 86 osalta kir
jallisuudessa esiintyy myös kilpailukäyttäytymisen 
merkitystä vähemmän korostava näkemys, jolloin 
tarkastelu lähtee yleensä liikkeelle relevanteista 
markkinoista. Ks. esim. Van Bael - Bellis (1990), 
S.67-74. 

32 Hyvä esimerkki on Tetra Pak Rausing SA v. 
E.C. Commission, jossa määräävässä markkina-ase
~as~a oleva yritys hankki yrityskaupan avulla yk
SInOIkeuden oman teknologiansa kanssa kilpailevan 
teknologian lisenssiin. Menettelytapa tuomittiin, 
mutta tapauksen uutuuden vuoksi komissio ei sakot
t~mut Tetra Pak'ia. 

33 Tuore Tetra Pak -päätös (jota ei pidä sekoittaa 
edellisessä viitteessä mainittuun tapaukseen) on 
?yvä esimerkki. Tetra Pak'ille langetettujen sakko
J~n syynä oli mm. se, että yritys oli yrittänyt estää 
aIkakauslehtiä julkaisemasta kilpailijoiden mainok
sia, mainostamatta silti itse ao. lehdissä. 

34 Ks. George ja Jaequemin 1992, s. 153. Vuo
den 1989 loppuun mennessä tutkittuja tapauksia oli 
alle 50. 
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f. hinnoittelu alle keskimääräisten muuttu
vien kustannusten, 

g. franko-hinnoitteluehto. 

Artiklan 86 soveltamisen kannalta tärkeä 
edellytys on yritykseen riippuvuussuhteessa 
olevien kauppakumppanien joukko, jonka ei 
välttämättä tarvitse olla laaja tai taloudellises
ti merkittävä. Edellä todettujen kieltojen rik
komistapauksessa määräävässä markkina-ase
massa olevan yrityksen mahdollisuudet puolus
tautua ovat vähäiset. Artiklan 86 soveltamisen 
kannalta avainasemassa on sitominen ja disk
riminointi, joihin suhtaudutaan perinteisesti 
jyrkästi. 

Yrityskauppavalvonta-asetuksen35 sovelta
misessa tarvitaan rakenteellista määräävän 
markkina-aseman määrittämistapaa. Artiklan 
86 mukainen kilpailukäyttäytymistä painotta
va käytäntö ei näyttäisi sopivan tähän tarkoi
tukseen. Komissio onkin ryhtynyt korostamaan 
rakenteellisia näkökohtia tähän asti käsittele
miensä yrityskauppatapausten yhteydessä. 
Tämä on havaittavissa muun muassa poten
tiaalisen kilpailun korostamisena.36 Seuraukse
na kahden erilaisen määräävän markkina-ase
man arviointiperiaatteen käytöstä EY:ssä syn
tyy ennemmin tai myöhemmin synteesi, jossa 
kiinnitetään samanaikaisesti huomiota markki
narakenteeseen, kilpailukäyttäytymiseen ja 
riippuvuus suhteisiin. Tämä johtanee myös jyr
kän kieltolinjan osittaiseen lientymiseen moni
en kilpailua rajoittavien menettelytapojen osal
ta, vaikka suhtautuminen esimerkiksi sitomi
seen ja diskriminointiin pysynee lähtökohtai
sesti kielteisenä. Määräävää markkina-asemaa 
koskevan kilpailupolitiikan osalta EY:ssä on 
siis meneillään murroskausi. Määräävän mark
kina-aseman väärinkäytön kiellon soveltamisen 
vaikeus EY:ssä on havaittavissa tapausten vä
häisestä lukumäärästä, pitäytymisessä aiemman 
oikeuskäytännön perusteella tai muutoin päi
vänselvien väärinkäyttötapausten sakottami
seen, ja myös eurooppalaisten suuryritysten il
meisenä halukkuutena ylläpitää laajoja yhteyk-

35 Neuvoston asetus 4064/89. 
36 Ks esim. tapaukset Concentration between Re

nault and Volvo (1990) ja Coneentration between 
Matsushita Aequisition Corp. and MCA Jne. (1992). 

201 



Artikkeleita - KAK 2/1992 

siä komission kanssa (millä on varmaan laa
jempiakin tavoitteita). 

4. Määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöä koskevan Suomen 
kilpailupolitiikan kehitys ja EY 

Ennen vuotta 1988 suomalaiselle kilpailupoli
tiikalle oli tunnusomaista määräävän markki
na-aseman väärinkäytön osalta hintavalvonnan 
näkökulma. Viranomaisten kiinnostus kohdis
tui määräävässä markkina-asemassa olevien 
yritysten hinnoitteluun. Lähestymistapa perus
tui ennen kaikkea hintavalvonnan menettely ta
poihin. Määräävässä asemassa olevien yritys
ten poissulkevista menettelytavoista kilpailuvi
ranomaiset eivät niinkään olleet kiinnostunei
ta.37 

Määräävän markkina-aseman määrittäminen 
oli pelkistetyn rakenteellista, mutta sangen yli
malkaista. Selkeän ja ennustettavan määrittä
miskäytännön voidaan tuskin katsoa synty
neen.38 

Uuden lainsäädännön astuttua voimaan ja 
kilpailuviraston aloitettua toimintansa kiireisin 
tehtävä oli laajalle levinneen horisontaalisen 
hinta- ja markkinoidenjakoyhteistyön lopetta
minen. Määräävän markkina-aseman väärin
käyttöä koskevaa politiikkaa ryhdyttiin myös 
kehittämään ja syksystä 1991 lähtien määrää
vän markkina-aseman väärinkäytön estäminen 
on kilpailuviraston toiminnan painopistealuee
na. 39 

37 Virtanen-Jonkka 1988, s. 2-3. 
38 Esimerkiksi vanun ja hehkulamppujen markki

noilla kotimaisen tuottajan katsottiin olevan määrää
vässä markkina-asemassa, vaikka vakavia riippu
vuusongelmia näillä markkinoilla tuskin on esiinty
nyt. 

39 Merkittäviä määräävän markkina-aseman vää
rinkäytön tapauksia vuoden 1988 jälkeen ovat Ke
mira (keskusliikkeitten kanssa solmittujen lannoit
teiden jakelusopimusten muuttaminen), ks. Kilpai
lupoliittisia tiedonantoja 1/1990, s. 26-31, Ruove
den Pakkaus (diskriminoivan alennusjärjestelmän 
muuttaminen), ks. Kilpailupoliittisia tiedonantoja 3/ 
1989, s. 10-11, Hervannan Huolto (kunnallisviran
omaisten aikaan saaman »ikuisuusehdon» poistami
nen huoltosopimuksista), ks. Kilpailupoliittisia tie-
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Määräävän markkina-aseman määrittämistä 
on ryhdytty kehittämään siten, että huomioon 
otetaan markkinarakenne, kilpailukäyttäytymi
nen ja riippuvuus ongelmat. Näin pyritään riit
tävän monitahoiseen ja myös dynaamiset nä
kökohdat huomioon ottavaan arviointiin. 

Syyskuussa 1991 kilpailuvirasto asetti eri
tyisen Määräävä markkina-asema -projektin, 
jonka käsiteltävänä on 40 tapausta. Projektin 
painopiste on perusteollisuudessa, energiasek
torilla ja ylipäätään julkisten kilpailunesteiden 
suojaamilla aloilla. Projekti toteutetaan valta
osin vuoden 1992 aikana. 

Projektissa kiinnitetään erityistä huomiota 
diskriminoiviin ja sitoviin menettely tapoihin 
sekä mahdollisiin ylihintoihin. Ylihintojen on
gelma johtuu Suomen markkinoiden koosta ja 
sijainnista.40 Suhtautuminen sitomiseen ja disk
riminointiin onkiristymässä. 

Kun otetaan huomioon EY:n politiikan to
sisasiallinen sisältö ja nykyinen murroskausi, 
Suomen määräävän markkina-aseman väärin
käyttöä koskevan kilpailupolitiikan voidaan 
sanoa muodostavan varsin yhdenmukaisen toi
mintaympäristön suomalaisille yrityksille yh
teismarkkinaympäristöön verrattuna. Näin ol
len olisi ollut hyvinkin mahdollista jatkaa hal
lituksen esityksen viitoittamalla tiellä määrää
vän markkina-aseman väärinkäytön estämisen 
osalta.41 
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