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ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA –  
ARTIKLAR INOM EUROPARÄTT

KILPAILUNEUTRALITEETTIPERIAATE, VALTIONTUKI JA  
KUNTIEN TALOUDELLISEN TOIMINNAN  

YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUS

Johdanto

Kilpailuneutraliteettikysymykset ovat vuonna 
2014 varsin ajankohtaisia. Unionin tuomistuin on 
antanut yhtiöittämisvelvoitetta linjaavan tuomion, 
EU:n valtiontukisääntöjä uudistetaan ja kansalli-
sella tasolla on käynnissä mittavia yhtiöittämis-
hankkeita.

Unionin tuomioistuin antoi 3.4.2014 kilpailu-
neutraliteettikysymysten kannalta merkittävän tuo-
mion asiassa C-559/12, Ranska v. komissio (La 
Poste).1 Tuomiossa tuomioistuin vahvisti kannan, 
jonka mukaan tiettyyn organisaatiomuotoon liitty-
vä vapautus konkurssimenettelystä ja rajoittamaton 
valtion takaus on katsottava valtiontueksi. 

Vastaavan kannan komissio otti jo vuonna 2007 
Tieliikelaitosta/Destiaa koskevassa päätöksessä, 
jossa verovapautusten ja konkurssisuojan katsottiin 
muodostavan kiellettyä valtiontukea.2 Viimeksi 
komissio on ottanut kantaa Suomea koskeviin kil-
pailuneutraliteettikysymyksiin Helsingin kaupungin 
liikelaitos Palmian asiassa. Tämän asian käsittelyn 

yhteydessä Suomi antoi sitoumuksen lakiuudistuk-
sesta, jolla velvoitetaan kunnat yhtiöittämään kil-
pailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta.3

Suomessa on EU-oikeuden kehityksen sekä Suo-
mea koskevien ratkaisujen myötä toteutettu neut-
raalien kilpailuolosuhteiden toteutumiseen tähtää-
viä lainsäädäntöuudistuksia. Kuntalaki vaatii kun-
tia yhtiöittämään kilpailutilanteessa markkinoilla 
tapahtuvan toiminnan vuoden 2014 loppuun men-
nessä ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto sai toimival-
tuudet valvoa yhtiöittämisvelvoitteen toteutumista. 
Tätä artikkelia kirjoitettaessa kunnilla on enää hie-
man yli neljä kuukautta aikaa yhtiöittää kilpailuti-
lanteessa markkinoilla tapahtuva toimintansa.4 

EU:n valtiontukisääntöjä koskeva merkittävä 
uudistustyö on vireillä ja komissio on vuoden 2014 
alussa julkaissut tiedonantoluonnoksen valtiontuen 
käsitteestä.5 Tiedonantoluonnos kokoaa yhteen val-
tiontuen käsitettä koskevaa oikeuskäytäntöä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esiin 
ne kriteerit, joiden nojalla yhtiöittämisvelvoitetta 
tulisi EU:n valtiontukisääntöjen näkökulmasta tar-

1 Asia C-559/12 P, Ranska v. komissio (La Poste), ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
2 Komission päätös 11.12.2007 valtiontuesta C 7/06 (ex NN 83/05), jonka Suomi on myöntänyt Tieliikelaitokselle/Destialle. 

Päätökseen viitataan jäljempänä Destia-päätöksenä. 
3 State Aid SA.30679 (E 2/2010) Finland, Aid to municipality-owned agencies in Finland.
4 Kilpailulain muutos 9.8.2013, SK:595/2013 ja kuntalain muutos 23.8.2013, SK: 626/2013, jotka tulivat voimaan 1.9.2013.
5 Komission tiedonantoluonnos: Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä, jäljempänä ”Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä”.
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kastella.6 Tarkoitus on myös esittää joitakin huo-
mioita siitä, missä määrin kuntalain mukainen 
yhtiöit tämisvelvoite poikkeaa EU-tason oikeusoh-
jeista ja mitä tämä voi merkitä kilpailuneutralitee-
tin toteutumisen kannalta.7

Kilpailuneutraliteetin	määritelmä

Kilpailulakia koskevassa hallituksen esitykses-
sä kilpailuneutraliteetti on määritelty julkisen ja 
yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisiksi toi-
mintaedellytyksiksi.8 Toisaalta kilpailuneutraliteet-
ti voi viitata myös toimenpiteisiin, joilla tätä tavoi-
tetilaa pyritään edistämään. Tällainen lähestymis-
tapa on omaksuttu esimerkiksi Euroopan komissi-
on raportissa OECD:lle, jossa kilpailuneutraliteet-
ti on määritelty seuraavasti: 

”Competitive neutrality may be defined as poli-
cies undertaken by a competition enforcer and/or 
regulator to remove any unfair competitive advan-
tages or disadvantages that public undertakings, 
which are involved in commercial activities, may 
experience over their privately-owned competitors, 
simply as a result of government ownership or in-
volvement.”9

Komissio on lisäksi todennut raportissaan kil-
pailuneutraliteettiin liittyen seuraavasti:

”The EU system is characterized by the fact that 
the principle of competitive neutrality between pub-
lic and private enterprises is recognized in the Trea-
ty establishing the European Community and that 

the Commission has operational tools to implement 
this principle.”10

Neutraaleilla kilpailuolosuhteilla on nähty ole-
van merkittäviä positiivisia vaikutuksia: Tasapuo-
liset kilpailuolosuhteet luovat perustan terveelle ja 
toimivalle taloudelliselle kilpailulle. Tehokas talou-
dellinen kilpailu mahdollistaa laadukkaampien 
tuotteiden ja palveluiden syntymisen sekä laskee 
hintoja, mikä lisää kuluttajan hyvinvointia. Toimi-
va kilpailu kanavoi taloudellista toimintaa sinne, 
missä se toteutuu tehokkaimmin. Samalla tämä 
mahdollistaa myös julkisten varojen tehokkaamman 
käytön. Tämä hyödyttää viime kädessä myös yksit-
täistä kansalaista sekä kuluttajana että veronmak-
sajana.11

Kilpailuneutraliteettia voivat vääristää niin lain-
säädännölliset ratkaisut, olemassa olevat rakenteet 
kuin viranomaiskäytäntökin. Kilpailuvääristymä 
saattaa aiheutua verohyödyistä ja konkurssisuojas-
ta, taloudellisen toiminnan tukemisesta tai esimer-
kiksi kilpailua vääristävistä hankintakäytännöistä. 
Kilpailuneutraliteettia vääristävät rakenteet ovat 
seurausta monenlaisista sääntelyratkaisuista sekä 
ajan myötä muokkautuneista käytännöistä. 

Keskeisin osa kilpailuneutraliteettisääntelyä 
sisältyy EU:n valtiontukisääntöihin. Valtiontuki-
sääntöjä koskevaan oikeuskäytäntöön perustuu vel-
voite poistaa veroedut ja konkurssisuoja esimer-
kiksi yhtiöittämällä julkisen sektorin harjoittama 
taloudellinen toiminta.

6 On syytä huomata, että Destia-päätöksen yhteydessä ei määritelty tapaa, jolla konkurssisuoja ja verovapautukset tuli 
poistaa, vaan yhtiöittäminen oli tapa ratkaista nämä ongelmat. Komissio velvoitti Suomen valtion kumoamaan konkurssilain-
säädännön soveltumattomuuden ja tavanomaisen yhteisöverotuksen soveltumattomuuden viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 
2008 Suomen viranomaisten sitoumuksen mukaisesti. Kuntalaissa puolestaan on nimenomaisesti säädetty kilpailutilanteessa 
markkinoilla tapahtuvan toiminnan yhtiöittämisvelvollisuudesta, joskin siirtymäsäännökset mahdollistavat myös muun tavan 
poistaa kilpailuneutraliteettiongelma. Tässä artikkelissa käytetään termiä yhtiöittämisvelvollisuus, vaikka kilpailuneutraliteetti 
on oikeudellisesti mahdollista turvata myös jollakin muulla toimenpiteellä. 

7 Valtion liikelaitoksia koskevaa sääntelyä on muutettu komission Destia-päätöksen johdosta. Valtion liikelaitoslain (1062/2010) 
mukaan valtion liikelaitos voi olla pysyvä toimintamuoto vain silloin, kun se ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa tarjo-
amalla tavaroita tai palveluita valtion ulkopuolisille tahoille. Valtion liikelaitokset onkin jo pitkälti yhtiöitetty.

8 HE 40/2013 vp, s. 1.
9 EU Submission to OECD: European Commission, Discussion on Corporate Governance and the Principle of Competitive 

Neutrality for State-owned Enterprises (DAF/COMP/WP3/WD(2009)57), 20.9.2009, s. 2. 
10 Ibid., s. 2. Keskeinen oikeusperusta yksityisten ja julkisten yritysten neutraalille kohtelulle sisältyy SEUT 345 artiklaan, 

jonka mukaan perussopimuksilla ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin. Julkiset tahot voivat omistaa yrityksiä 
ja liiketoimintaa siinä missä yksityisetkin. 

11 Ibid., s. 2.
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Valtiontukisääntöjen	soveltuminen	julkisen	
sektorin	taloudelliseen	toimintaan	ja	
yhtiöittämisvelvoite	EU-oikeuden	mukaan

SEUT 107 artikla

Valtiontukisääntelyn perustan muodostavat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(”SEUT”) 107 ja 108 artiklat. Kilpailua vääristävän 
tuen kielto sisältyy 107 artiklaan, jonka 1 kohta 
kuuluu seuraavasti:

Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsen-
valtion myöntämä taikka valtion varoista muodos-
sa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uh-
kaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, sil-
tä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan.

Lähtökohtaisesti valtiontuet ovat kiellettyjä, ellei 
niitä ole nimenomaisesti katsottava sallituksi perus-
sopimuksen nojalla. SEUT 107 artiklan 2 ja 3 koh-
dat määrittelevät, milloin valtiontuki on sallittua.12 
Valtiontuista on annettu myös runsaasti alemman 
asteista sääntelyä ja valtiontukia koskeva laaja 
uudistus on vireillä.13

Taloudellinen toiminta missä tahansa 
organisaatiomuodossa 

Kilpailuneutraliteetin kannalta keskeisiä EU-
oikeudellisia käsitteitä ovat yrityksen ja tämän mää-
rittävän taloudellisen toiminnan käsitteet. EU:n 
kilpailusäännöt mukaan lukien valtiontukisäännöt 
soveltuvat taloudellista toimintaa harjoittavaan yri-
tykseen. Taloudellisen toiminnan käsite on muo-
toutunut unionin tuomioistuimen oikeuskäytännös-
sä laajaksi, mitä voi pitää positiivisena seikkana 
kilpailuneutraliteetin turvaamispyrkimyksen kan-
nalta. 

Taloudellinen toiminta kattaa unionin tuomio-
istuimen käytännön mukaan hyödykkeiden, eli 
tavaroiden ja palveluiden tarjoamisen markkinoil-
la missä tahansa organisaatio- tai rahoitusmuodos-
sa.14 Unionin tuomioistuin on arvioinut julkisen 
toimijan harjoittaman toiminnan luonnetta esimer-
kiksi asioissa Fédération Française des Sociétés 
d’Assurrance15 sekä Spanish International Courier 
Services,16 joissa on kiinnitetty erityisesti huomio-
ta siihen, kilpaileeko toiminta yksityisten yritysten 
toiminnan kanssa. Ensin mainitussa ratkaisussa oli 
kysymys siitä, kilpailiko maanviljelijöiden julkinen 

12 Artiklan 2 kohdassa määritellään automaattisesti sisämarkkinoille soveltuvat tukimuodot, joita ovat yksittäisille kuluttajille 
myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään harjoittamatta syrjintää tuotteiden alkuperän perusteella, tuki luonnonmullis-
tusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi sekä tuki sellaisille Saksan liittotasa-
vallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut, jos tuki on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. 
Artiklan 3 kohdassa luetellaan tapaukset, joissa tuki voidaan hyväksyä sisämarkkinoille soveltuvaksi. Näitä ovat esimerkiksi 
tuki taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on 
vakava ongelma, tuki Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tai jäsenvaltion taloudessa olevan 
vakavan häiriön poistamiseen, tuki tietyn taloudellisen toiminnan, talousalueen kehityksen edistämiseen tai kulttuurin ja kult-
tuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla taikka 
muu tuki, josta neuvosto päättää komission ehdotuksesta.

13 Uudistuksen tavoitteena on uudistusta koskevan tiedonannon mukaan i) edistää kestävää, älykästä ja osallistavaa kas-
vua kilpailuun perustuvilla sisämarkkinoilla; ii) keskittää komission ennakkoarviointi tapauksiin, joilla on suurin vaikutus 
sisämarkkinoilla, ja tiivistää jäsenvaltioiden yhteistyötä valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa; iii) sujuvoittaa sääntöjä ja 
nopeuttaa päätöksentekoa. Ks. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaaliko-
mitealle ja alueiden komitealle: EU:n valtiontukiuudistus, 8.5.2012, s. 3. Uudistuksen myötä on muutettu esimerkiksi yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta laajentamalla sen soveltamisalaa. 

14 Ks. esimerkiksi yhdistetyt asiat C-180/98–C-184/98, Pavlov ym., Kok. 2000, s. I-06451, 74 ja 75 kohta. 
15 Ks. asia C-244/94, FFSA ym. v. Ministère de l’Agriculture ja de la Pêche, Kok. 1995, s. I-04013.
16 Ks. komission päätös 90/456/EY.
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vakuutuskassa yksityisten henkivakuutusyhtiöiden 
kanssa. Tuomioistuin päätyi siihen, että toimintaa 
oli pidettävä taloudellisena ja yksityisten toimijoi-
den kanssa kilpailevana, koska vakuutuskassaan 
liittyminen oli vapaaehtoista, ja vakuutuksenottaja 
valitsi vakuutuskassan ja yksityisen toimijan välil-
lä sillä perusteella, kumpi ratkaisu on kannattavam-
pi sijoitus.17 Toisessa tapauksessa puolestaan komis-
sio katsoi valtion postilaitoksen olevan pikakulje-
tuspalveluidensa osalta taloudellista toimintaa 
harjoittava yritys, sillä se kilpaili samoista asiak-
kaista yksityisten toimijoiden kanssa.18

Toisaalta unionin tuomioistuimen oikeuskäy-
tännössä on lähdetty siitä, että taloudellisen toimin-
nan käsite ei edellytä tosiasiallista kilpailutilannet-
ta yksityisten yritysten kanssa. Onhan mahdollista, 
että juuri julkisten toimijoiden vahva läsnäolo on 
estänyt yksityisiä toimijoita tulemasta kyseisille 
markkinoille. Näin ollen julkisyhteisön toiminta 
voidaan katsoa taloudelliseksi toiminnaksi, vaikka 
sen kanssa samoilla markkinoilla ei olisikaan yksi-
tyisiä kilpailijoita, vaan merkitsevää on, voisivatko 
myös yksityiset harjoittaa toimintaa. 

Edellä mainitun kaltaisesta tilanteesta oli kyse 
unionin tuomioistuimen ratkaisussa Höfner, jossa 
tuomioistuin katsoi työnvälitystoiminnan olevan 

yksityisten kilpailijoiden puutteesta huolimatta luon-
teeltaan sellaista taloudellista toimintaa, jota myös 
yksityiset voisivat harjoittaa.19 Höfner-ta pauk sessa 
unionin tuomioistuin katsoi, että yrityksen käsittee-
seen kuuluvat kaikki taloudellista toimintaa harjoit-
tavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta 
muodosta tai rahoitustavasta ja toisaalta, että työn-
välitystoiminta on taloudellista toimintaa. Se, että 
työnvälitystoiminnasta tavallisesti vastaavat julkiset 
laitokset, ei vaikuta toiminnan taloudelliseen luon-
teeseen. Työnvälitystoiminta ei ole aina ollut eikä 
välttämättä ole julkisten yksiköiden vastuulla.20 
Tämä oli kyseessä olevassa tapauk sessa totta erityi-
sesti yritysten johtohenkilöiden työnvälityksen osal-
ta. Tästä seurasi, että työnvälitystoimintaa harjoit-
tavan julkisen työnvälityslaitoksen kaltaista yksik-
köä voitiin pitää yrityksenä yhteisön kilpailusään-
töjä sovellettaessa. Julkiselle taholle oli puheena 
olevassa tilanteessa myönnetty yksinoikeus työn-
välitystoiminnan harjoittamiseen, jolloin tosiasial-
lista yksityistä kilpailua ei ollut. Tästä huolimatta 
toimintaa pidettiin taloudellisena. Höfner -tapaus 
osoittaa, että EU:n valtiontukisääntöjen soveltumi-
nen julkiseen palvelutuottajaan ei edellytä, että 
kyseisellä markkinalla vallitsisi tosiasiallinen kil-
pailutilanne yksityisten yritysten kanssa.21 

17 Asia C-244/94, FFSA ym. v. Ministère de l’Agriculture ja de la Pêche, Kok. 1995, s. I-04013, 17 kohta, jossa on todettu 
nimenomaisesti, että maanviljelijöiden vakuutuskassa kilpailee yksityisten vakuutusratkaisujen kanssa. 

18 Ks. komission päätös 90/456/EY, 5–6 kohta, joissa on todettu muun muassa seuraavasti: ”– – service is aimed at the 
same customers as the private express courier services.”,”Furthermore, the Post Office is continuing to provide the traditional 
express service subject to the payment of certain fixed postal charges.” sekä ”Inasmuch as the Post Office is providing services 
on the market it is an undertaking within the meaning of Article 90 (1) of the EEC Treaty.”

19 Ks. asia C-41/90, Höfner ja Elser v. Macrotron, Kok. 1991, s. I-01979, 21–23 kohta, joissa on todettu seuraavasti: ”– – 
in the context of competition law, first that the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic 
activity, regardless of the legal status of the entity and the way in which it is financed and, secondly, that employment pro-
curement is an economic activity. The fact that employment procurement activities are normally entrusted to public agencies 
cannot affect the economic nature of such activities. Employment procurement has not always been, and is not necessarily, 
carried out by public entities. It follows that an entity such as a public employment agency engaged in the business of emp-
loyment procurement may be classified as an undertaking for the purpose of applying the Community competition rules.”

20 Unionin tuomioistuin katsoi myös asiassa C-475/99, Ambulanz Glöckner, antamassaan tuomiossa vastaavin perustein, 
että kiireellisten ja kiireettömien sairaankuljetusten tarjoamista oli pidettävä taloudellisena toimintana. C-475/99, Ambulanz 
Glöckner, Kok. 2001, s. I-08089, 19–22 kohta. 

21 Myös kotimaisesta oikeuskäytännöstä löytyy esimerkki tilanteesta, jossa kilpailusääntöjä sovellettiin liikelaitokseen, joka 
ei toiminut tosiasiallisessa kilpailutilanteessa yksityisten kanssa. (KHO 30.8.1993, taltio 3053). Helsingin kaupungin todettiin 
käyttäneen väärin Helsingin kaupungin satamalaitoksen määräävää markkina-asemaansa korottamalla perimänsä matkustaja-
maksut nelinkertaisiksi. KHO katsoi, että pelkästään se, että satamanpitoon liittyvien erioikeuksien vuoksi satamalla ei voinut 
käytännössä olla kilpailijoita, ei voinut olla esteenä kilpailunrajoituslain soveltamiselle. Tapaus ajoittuu kilpailunrajoituslaki 
(480/1992) eli kilpailulain (12.8.2011/948) edeltäjän voimassaoloaikaan. Kilpailunrajoituslain elinkeinonharjoittajan määri-
telmä ei tuolloin ollut täysin identtinen EU-oikeudellisen yrityksen käsitteen kanssa. 
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Julkisyhteisön harjoittaman taloudellisen toi-
minnan kuuluminen valtiontukisääntelyn piiriin 
ilmenee tilanteissa, joissa valtio siirtää perinteises-
ti julkisen vallan järjestettäväksi kuuluneen tehtä-
vän yritykselle tai luo markkinat sellaiselle tuot-
teelle tai palvelulle, jolle ei muutoin olisi markki-
noita.22 Kun markkina avataan kilpailulle, toimin-
nasta muodostuu taloudellista ja toiminta tulee 
kilpailusääntelyn soveltamisalan piiriin. Se, onko 
tietyille tavaroille tai palveluille markkinat, voi 
riippua siitä, kuinka kyseiset palvelut on järjestet-
ty asianomaisessa jäsenvaltiossa.23

Viranomaisen päätös olla sallimatta sitä, että 
kilpailulle avatulla markkinalla kolmannet osapuo-
let tuottaisivat tiettyä palvelua esimerkiksi, koska 
se haluaa tuottaa palvelua itse, ei tarkoita, ettei kyse 
voisi olla taloudellisesta toiminnasta. Vaikka mark-
kinoita pyrittäisiin sulkemaan, kyse voi olla talou-
dellisesta toiminnasta, kun muut palveluntuottajat 
olisivat halukkaita ja pystyisivät tuottamaan palve-
lun kyseessä olevilla markkinoilla. Unionin toimi-
elinten käytännössä on katsottu, että se, että jokin 
palvelu tuotetaan itse, ei vaikuta toiminnan talou-
delliseen luonteeseen. Myös omaa tuotantoa ja niin 
sanottua in-house-tuotantoa voidaan siis pitää talou-
dellisena toimintana.24

Valtiontukisääntöjen soveltaminen ei riipu siitä, 
onko yksikön tarkoituksena tuottaa voittoa. Myös 

voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat tarjota 
markkinoilla tavaroita ja palveluita.25

Se, että palvelun suorittajalle annetaan julkista 
palvelua koskeva velvoite, ei myöskään vapauta 
luonteeltaan taloudellista palvelua valtiontukisään-
töjen soveltamisalasta, koska myös niin sanottuihin 
SGEI-palveluihin sovelletaan valtiontukisääntöjä. 
Esimerkiksi palvelun tuotannosta maksettava kor-
vaus on määriteltävä SGEI-palveluihin sovelletta-
vien periaatteiden mukaisesti.26

Taloudellisen toiminnan ulkopuolelle jäävä 
julkisyhteisöjen toiminta

Julkisen vallan käyttö

Taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan väli-
nen rajanveto on ollut useasti esillä unionin tuo-
mioistuimessa. Oikeuskäytännön mukaan perusso-
pimuksen 107 artiklaa ei sovelleta, kun valtio toimii 
julkisen vallan käyttäjänä tai kun julkisyhteisöt 
toimivat viranomaisen ominaisuudessaan.27 Yksikön 
voidaan katsoa toimivan julkisen vallan käyttäjänä, 
kun kyseessä oleva toiminta kuuluu valtion keskei-
siin tehtäviin tai liittyy näihin tehtäviin luonteeltaan, 
tavoitteeltaan sekä siihen sovellettavilta säännöil-
tään.28 Esimerkkejä julkisen vallan käyttämisestä 
ovat muun muassa: armeijan tai poliisin toiminta29, 

22 Euroopan komissio, Kilpailun pääosasto, Epävirallinen asiakirja – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut 
ja valtiontuki, 12.11.2002, kohta 34.

23 Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, ks. edellä alaviite 5, kohta 13.
24 Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, ks. edellä alaviite 5, s. 4–5. Ks. myös luonnoksen alaviitteessä 7 

mainitut lähteet.
25 Ks. esimerkiksi EU:n tuomioistuimen tuomiot asioissa: Yhdistetyt asiat 209/78 – 215/78 ja 218/78, Van Landewyck v. 

komissio, Kok. 1980, s. 03125, 87 ja 88 kohta; asia C-244/94, FFSA ym. v. Ministère de l’Agriculture ja de la Pêche, Kok. 
1995, s. I-04013, 21 kohta; asia C-49/07, MOTOE, Kok. 2008, s. I-04863, 27 ja 28 kohta.

26 Ks. mm. julkaisu: Euroopan komissio, Kilpailun pääosasto, Epävirallinen asiakirja – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvät palvelut ja valtiontuki, 12.11.2002. Ks. myös tuomio C-280/00, Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg, 
Kok. 2003, s. I-07747.

27 Ks. esimerkiksi C-30/87, Bodson v. Pompes funèbres des régions libérées, Kok. 1988, s. 02479, 18 kohta sekä asia 118/85, 
komissio v. Italia, Kok. 1987, s. 02599, 4–8 kohta

28 Asiassa C-364/92, SAT Fluggesellschaft v. Eurocontrol, julkisen vallan käyttäminen katsottiin ei-taloudelliseksi toimin-
naksi. Ks. Asia C-364/92, SAT Fluggesellschaft v. Eurocontrol, Kok. 1994, s. I-00043, 29–30 kohta.

29 Komission päätös 7.12.2011 asiassa SA.32820 (11/NN). 
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ilma- ja meriliikenteen turvallisuus ja valvonta30, 
saastumisen estämisen valvonta31, vankilarangais-
tusten organisointi, rahoittaminen ja täytäntöönpa-
no32 ja julkisiin tarkoituksiin käytettävien tietojen 
keruu asianomaisille yrityksille kyseisten tietojen 
ilmoittamiseksi asetetun lakisääteisen velvoitteen 
perusteella.33

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan alaan kuuluvat toimet eivät myös-
kään kuulu taloudellisen toiminnan käsitteen piiriin, 
kun sosiaaliturvajärjestelmä on solidaarisuuteen 
perustuva. Selvitettäessä sosiaaliturvan solidaaris-
ta luonnetta huomiota kiinnitetään muun muassa 
seuraaviin tekijöihin: onko järjestelmään liittyminen 
pakollista, onko järjestelmän tarkoituksena yksin-
omaan sosiaalisen tehtävän täyttäminen, onko jär-
jestelmä voittoa tavoittelematon, ovatko maksetta-
vat etuudet riippumattomia vakuutusmaksujen 
määrästä, onko etuuksien määrää välttämättä suh-
teutettu vakuutetun tuloihin sekä valvooko valtio 
järjestelmää.34

Taloudellisille järjestelmille puolestaan on tyy-
pillistä jäsenyyden vapaaehtoisuus, rahastointipe-
riaate (etuudet määräytyvät yksinomaan edunsaa-
jien maksamien vakuutusmaksujen määrän ja jär-
jestelmän taloudellisten tulosten perusteella), voit-
toa tavoitteleva luonne ja perusjärjestelmän mukai-
sia etuuksia täydentävien etuuksien tarjoaminen.35 

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon alalla jäsenvaltioiden välillä 
on merkittäviä eroja. Joissakin jäsenmaissa, kuten 
Suomessa, julkiset sairaalat ovat olennainen osa 
kansallista terveydenhuoltoa. Tällaisten sairaaloiden 
toiminta katetaan valtion tai muiden julkisyhteisö-
jen varoilla ja ne yleisesti tarjoavat kattavia palve-
luita ilmaiseksi tai sellaista maksua vastaan, joka 
kattaa vain pienen osan palvelun todellisista kus-
tannuksista. Tällainen organisaatio ei oikeuskäy-
tännön mukaan toimi yrityksenä.36 

Toisaalta on selvää, ettei kaikki terveydenhuol-
toon liittyvä toiminta jää taloudellisen toiminnan 
käsitteen ulkopuolelle. Esimerkiksi asiassa Ambu-
lanz Glöckner unionin tuomioistuin totesi, että sai-
raankuljetus on taloudellista toimintaa. Sitä tar joa-
vat eri toimijat korvausta vastaan kiireellisten ja 
kiireettömien sairaankuljetusten markkinoilla. 
Kyseisessä asiassa näitä palveluja tarjosivat voittoa 
tavoittelemattomat organisaatiot. Tuomioistuin 
muistutti kuitenkin, että nämä erityispiirteet eivät 
merkitse, etteikö kyseessä olisi yritys, koska kysei-
set organisaatiot harjoittavat taloudellista toimin-
taa.37

Julkinen koulutusjärjestelmä

Julkista koulutusta, joka järjestetään valtion 
rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjär-

30 Asia C-364/92, SAT Fluggesellschaft v. Eurocontrol, Kok. 1994, s. I-00043, 27 kohta; asia C-113/07 P, Selex Sistemi 
Integrati v. komissio, Kok. 2009, s. I-02207, 71 kohta.

31 Asia C-343/95, Calì & Figli v. Servizi Ecologici Porto di Genova, Kok. 1997, s. I-01547, 22 kohta.
32 Ks. komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, s. 5–6. Tässä yhteydessä tiedonannossa on viitattu komission 

päätökseen 19.7.2006 asiassa N 140/06, EUVL C 244, 11.10.2006, s. 12. 
33 Asia C-138/11, Compass-Datenbank, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 40 kohta. On myös huomattava, että 

sellaisten infrastruktuurien rahoitus, joita valtio käyttää harjoittaessaan julkista valtaa, ei kuulu valtiontukisääntöjen sovelta-
misalaan. Sama pätee sellaisten infrastruktuurien rahoitukseen, joita ei ole tarkoitus hyödyntää kaupallisesti. Ks. komission 
tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, kohdat 34–40. 

34 Ks. komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, 20–23 kohta ja niissä viitatut ratkaisut.
35 Ibid.
36 Ks. komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, kohta 24–28 kohta. Ks. myös Asia T-319/99, Fenin v. komissio, 

Kok.2003, s. II-00357, 39 kohta ja asia C-205/03 P, Fenin v. komissio, Kok. 2006, s. I-06295, 25–28 kohta. Tilanne on toinen 
jäsenvaltioissa, joissa sairaalat ja muut terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat tarjoavat palveluita, joista korvauksen maksavat 
potilaat tai vakuutusyhtiöt. Tällaisessa tilanteessa myös julkisen sairaalan toimintaa saatetaan luokitella taloudelliseksi. 

37 Ks. C-475/99, Ambulanz Glöckner, Kok. 2001, s. I-08089, 19–22 kohta. Kyseistä tapausta on käsitelty myös komission 
epävirallisessa asiakirjassa: Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja valtiontuki, 12.11.2002 kohta 29.
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jestelmän puitteissa, ei oikeuskäytännön mukaan 
pidetä taloudellisena toimintana. Valtio suorittaa 
tällöin yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja koulutuk-
sellisia tehtäviään väestöään kohtaan.38 Tällainen 
koulutus on oppilaalle tai hänen vanhemmilleen 
maksutonta tai siitä veloitetaan maksuna vain mur-
to-osa palvelun todellisista kustannuksista. Samoja 
periaatteita voidaan soveltaa julkisiin koulutuspal-
veluihin ammattikoulutukseen ja yliopistoihin asti.39

Ei-taloudellisen toiminnanharjoittajan 
taloudellinen toiminta

Tietyllä yksiköllä voi olla sekä taloudellista että 
ei-taloudellista toimintaa, jolloin yksikkö katsotaan 
yritykseksi vain taloudellisen toimintansa osalta. Jos 
esimerkiksi julkinen sairaala tai koulutuslaitos ryh-
tyy tarjoamaan maksullisia palveluita, jotka kilpai-
levat yksityisten palveluiden kanssa, tällaista toimin-
taa voidaan tarkastella taloudellisena toimintana.40

Yhtiöittämisvelvoite ja valtiontuen neljä 
kriteeriä 

Valtion varoista myönnetty tuki

Taloudelliseen toimintaan kohdistuva tukitoimi 
katsotaan valtiontueksi vain, jos se täyttää neljä 

säännöksestä ilmenevää kumulatiivista edellytys-
tä.41 Ollakseen valtiontukea tuen on ensinnäkin 
oltava myönnetty julkisista varoista. Tämä edelly-
tys kattaa periaatteessa kaikkien julkisten tahojen 
suoraan tai välillisesti myöntämät tuet.42 Usein 
tuen myöntäjänä on valtion viranomainen, kunnal-
linen tai muu alueellinen organisaatio, jolloin jul-
kisten varojen edellytyksen täyttyminen on suh-
teellisen selvää. 

SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu etu 
on mikä tahansa taloudellinen hyöty, jota yritys ei 
olisi saanut tavanomaisissa markkinaolosuhteissa.43 
Valtiontuki voi esiintyä useissa muodoissa, ja kyse 
voikin olla avustuksen lisäksi esimerkiksi markki-
naehtoja edullisemmasta lainasta, takauksesta, 
vuokrasta tai vaikkapa valikoivasta veronalennuk-
sesta.44 Lisäksi tukea voidaan antaa myymällä val-
tion omaisuutta alihintaan tai siten, että julkinen 
taho ostaa omaisuutta, tavaroita tai palveluita yli-
hintaan.45 

Kilpailuneutraliteetin ja yhtiöittämisvelvoitteen 
kannalta mielenkiintoisia ovat tilanteet, joissa jul-
kisyhteisö harjoittaa taloudellista toimintaa orga-
nisaatiomuodossa, johon liittyy taloudellisia etuja, 
kuten konkurssisuoja tai veroetuja. 

Unionin tuomioistuin käsitteli asiassa La Poste 
C-559/12 antamassaan päätöksessä 3.4.2014 kon-
kurssisuojaa valtiontukitukisääntöjen näkökulmas-

38 Asia C-318/05, komissio v. Saksa, Kok. 2007, s. I-06957, 68 kohta.
39 Ks. esimerkiksi asia C-76/05, Schwarz ja Gootjes - Schwarz, Kok. 2007, s. I-06849, 37–47 kohta; asia 263/86, Belgi-

an valtio v. Humbel ja Edel, Kok. 1988, s. 05365, 18 kohta; asia 109/92, Wirth v. Landeshauptstadt Hannover, Kok. 1993, 
s. I-6447, 14–22 kohta.

40 Ks. komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, kohta 10.
41 Valtiontuen käsitettä on käsitellyt mm. Juha Raitio: Valtiontuen käsite sisämarkkinoilla, markkinataloussijoittajaperiaate 

ja SGEI-palvelut, Defensor Legis N:o 5/2008.
42 Unionin tuomioistuin on arvioinut tukikäsitettä asiassa mm. asiassa C—88/03, Portugali v. komissio (Azores), Kok. 

2006, I-7115.
43 Asia C-39/94, SFEI ym., Kok. 1996, s. I-03547, 60 kohta; asia C-342/96, Espanja v. komissio, Kok. 1999, s. I-02459, 

41 kohta.
44 Asia C-66/02, Italia v. komissio, Kok. 2005, s. I-10901, 77 ja 78 kohta.
45 Komissio on antanut tiedonannon koskien julkisten viranomaisten tekemiä maa-alueita ja rakennuksia koskevia kauppoja, 

jonka mukaan maa-alueet ja rakennukset tulisi pääasiassa myydä käypään hintaan, jolloin alihintaan sisältyy valtiontukea. 
Ohjeena on, että julkisen tahon myydessä kiinteää omaisuutta tulisi järjestää tarjouskilpailu, johon ei sisälly syrjiviä ehtoja. 
Ks. Komission tiedonanto julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista 
(97/C 209/03). Saman tyyppisiä pohdintoja sisältyy myös yksityistämisprosesseihin, joiden yhteydessä valtiontukikysymyk-
set nousevat esille erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa olevien toimintojen yksityistämisessä. Edellä mainittua tiedonantoa 
sovelletaan, mikäli yksityistämisprosessiin sisältyy maa-alueiden ja rakennusten myyntiä. Muilta osin yksityistämisessä tulisi 
niin ikään soveltaa avointa tarjouskilpailua ja syrjimättömiä ehtoja. Yksityistämiseen liittyviä valtiontukikysymyksiä on käsi-
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ta.46 Osana Ranskan valtiota toimivaan La Posteen 
ei sovellettu yleistä konkurssilainsäädäntöä ja La 
Posten velkoja voisi olla varma, että sen saatavat 
maksetaan takaisin. Tuomioistuin vahvisti, että 
Ranskan valtion La Postelle myöntämä implisiit-
tinen rajoittamaton takaus oli lainvastaista valtion-
tukea. Samalla unionin tuomistuin vahvisti, että on 
olemassa olettama siitä, että tällaisen takauksen 
myöntäminen merkitsee parannusta yrityksen talou-
dellisessa asemassa vähentämällä kuluja, jotka nor-
maalisti rasittavat yrityksen taloutta. Näissä olo-
suhteissa yritys voi muun muassa saada lainaa alhai-
semmalla korolla tai pienemmillä vakuuksilla. Oli 
riittävää, että komissio oli osoittanut takauksen 
olemassaolon eikä ollut tarpeen osoittaa takauksen 
tosiasiallisia vaikutuksia.

Euroopan komissio teki 11.12.2007 Suomelle 
osoitetun osittain kielteisen päätöksen n:o C 7/2006, 
joka koski Tieliikelaitoksen/Destian saamaa val-
tiontukea. Komissio piti kiellettynä valtiontukena 
liikelaitoksen konkurssisuojaa ja tavanomaisen 
yhteisöverotuksen soveltumattomuutta. Komissio 
toteaa päätöksessään, että rajoittamaton valtion 
takaus kaupallista toimintaa harjoittaville yksiköil-
le on aina todettu perustamissopimuksen valtion-
tukisääntöjen vastaiseksi.47 Komissio on myös Hel-
singin kaupungin liikelaitos Palmiaa koskevassa 
tutkimuksessa todennut, että kunnallisten liikelai-
tosten saamat verovapautukset ja rajoittamaton 

takaus muodostavat EU:n valtiontukisääntöjen vas-
taista tukea.48

Konkurssisuoja ja verovapaus muodostavat siis 
kiistatta valtiontukisääntöjen vastaisen valtion 
varoista myönnetyn edun. Liikelaitosten lisäksi 
vastaavasta asemasta voivat valtiontukisääntöjen 
vastaisesti hyötyä julkisyhteisöt, jotka itse harjoit-
tavat taloudellista toimintaa viranomaistoiminnan 
yhteydessä.

Selektiivisyys

Tietyn yrityksen suosiminen, eli tuen valikoi-
vuus, on valtiontuen toinen edellytys, joka erottaa 
kielletyn valtiontuen tasapuolisesti kaikkien saata-
villa olevista eduista.49 Kyse voi olla sekä yksittäi-
sen yrityksen että tietyn toimialan suosimisesta.50 
Tällainen tuki on kiellettyä, koska siitä hyötyvät 
vain tietyt tahot, eikä siitä koituva etu ole kaikkien 
saatavilla. 

Kun kyse on tietyn organisaatiomuodon muka-
naan tuomista verovapauksista ja konkurssisuojasta, 
on selvää, ettei tällainen etu ole kaikkien toimijoiden 
saatavilla. Selektiivisyyden kriteeri siis täyttyy.

Kilpailun vääristyminen

Tukitoimi on kielletty vain, jos se vääristää tai 
uhkaa vääristää kilpailua. Periaatteessa kilpailun 

tellyt Julius Parikka 22.3.2012 julkaistussa artikkelissaan, ks. Julius Parikka, Yksityistäminen EU:n valtiontukisäännöstön 
valossa, Edilex 2012/12. 

46 Asia C-559/12 P, Ranska v. komissio, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
47 Komission päätös 2008/765/EY, 297 kohta. Komissio viittasi tässä yhteydessä myös tapaukseen, jossa Ranska oli myön-

tänyt sähkö- ja kaasutoimialalle valtiontukea (EUVL L 49, 22.2.2005, s. 9) sekä valtiontukipäätöksiin Espanjan kansalliselle 
radioyhtiölle (EUVL C 239, 4.10.2006, s. 17), CDC:n takaus CDC IXIS:ille (EUVL C 154, 2.7.2003, s. 13) ja valtion takaukset 
Saksan julkisille luottolaitoksille (Anstaltslast und Gewährträgerhaftung) (EYVL C 150, 22.6.2002, s. 7).

48 State Aid SA.30679 (E 2/2010) Finland, Aid to municipality-owned agencies in Finland.
49 Tällaisista eduista usein esitettynä esimerkkinä toimivat erilaisten työnantajamaksujen alentaminen, jolloin valtio periaat-

teessa luopuu varoistaan elinkeinonharjoittajien hyväksi, mutta mukana ei ole selektiivisyyttä kaikkien työnantajien hyötyessä 
maksujen alentamisesta. Hyöty voi tosin toiminnan laajuudesta ja kunkin toimialan rakenteesta riippuen olla erisuuruinen, 
minkä ei ole yksinään katsottu aiheuttavan valikoivuuden vaatimuksen täyttymistä. Ks. esim. Molla Mäkilaine, Valtiontukien 
valvonta yritystoiminnassa tehostuu, Defensor Legis N:o 2/2004, s. 244 sekä Julius Parikka ja Kristian Siikavirta, EU:n val-
tiontukisäännöt, Edita Prima Oy, Helsinki 2010, s. 39.

50 Tällaisesta tukitoimesta oli kyse EU:n tuomioistuimen asiassa C-66/02, Italia vs. komissio, antamassa tuomiossa, jossa 
tuomioistuin katsoi pankeille liiketoimintojen yhteydessä myönnettyjä veroetuuksia. Tuomioistuin katsoi veroetujen olevan 
kiellettyjä, koska ne hyödyttivät vain tiettyä toimialaa, eikä kyse näin ollen ollut yleisistä talouspoliittisista toimista. Ks. 
C-66/02, Italia v. komissio, Kok. 2005, s. I-10901, 95–99 kohta. 
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voidaan ajatella vääristyvän aina, kun yksi talou-
dellinen toimija saa valtion varoista myönnetyn 
tuen muodossa etua, jota muut toimijat eivät saa, 
sillä tuensaajan asema markkinoilla paranee tuen 
myötä muihin verrattuna. Komissiolla ei ole vel-
vollisuutta osoittaa kilpailun tosiasiallista vääris-
tymistä, vaan vääristymisen mahdollisuus riittää 
valtiontukikäsitteen täyttymiseen51, eikä esimer-
kiksi tuen vähäinen määrä tai tuensaajayrityksen 
pieni koko sulje pois kilpailun vääristymisen 
uhkaa.52 Käytännössä kilpailun vääristymistä kos-
keva edellytys täyttyy erittäin helposti, eikä edel-
lytä kovinkaan merkittävää näyttöä kilpailun tosi-
asiallisesta vääristymisestä.53 Kilpailuvaikutuksen 
täyttymistä ei tule valtiontukikontekstissa arvioida 
samalla tavalla kuin esimerkiksi sovellettaessa 
SEUT 101 artiklaa. Alkio on todennut, että kilpai-
luvaikutuksen erilaiset arviointiperusteet näyttäi-
sivät johtuvan jo SEUT 101 ja 107 artiklojen sana-
muodosta. SEUT 101 artiklassa kiellettyjä ovat 
toimintatavat, ”joiden tarkoituksena on estää, rajoit-
taa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla tai jois-
ta seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy 
sisämarkkinoilla”, kun taas 107 artiklan soveltu-
misen osalta riittää, että toimenpide ”uhkaa vääris-
tää” kilpailua.54 

Konkurssisuojan ja veroetujen voidaan yllä mai-
nitun perusteella katsoa varsin helposti ylittävän 
kilpailun vääristymisen rajan toimialasta riippu-
matta.

Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

Ollakseen kielletty, tuen tulee yllä mainittujen 
edellytysten lisäksi vaikuttaa jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan. Unionin toimielinten käytännössä 
tämäkin edellytys on täyttynyt matalalla kynnyk-
sellä. Kun valikoivan valtiontuen voidaan lähes aina 
katsoa vääristävän kilpailua, tuen voidaan suhteel-
lisen matalalla kynnyksellä katsoa vaikuttavan myös 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Unionin tuomioistuin on jo vuonna 1980 katso-
nut asiassa Philip Morris, että kauppakriteeri toteu-
tuu erityisesti, kun yritys toimii alalla, jolla on tie-
tyn jäsenvaltion rajat ylittäviä vaikutuksia.55 Toi-
saalta rajat ylittäväkään toiminta ei ole edellytyk-
senä kauppavaikutuskriteerin täyttymiselle. On 
nimittäin katsottu, että vaikka yritys harjoittaisi 
toimintaansa vain tietyssä jäsenvaltiossa, sen saama 
tuki ja sitä kautta kyseisen yrityksen parantunut 
asema asettavat muiden jäsenvaltioiden alueilla 
toimivat yritykset heikompaan asemaan palvelun 

51 Tämän kannan Unionin tuomioistuin on ottanut esimerkiksi ratkaisussaan asiassa C-372/97, Italia v. komissio, jossa 
tuomioistuin on todennut seuraavasti: ”– – komission ei nimittäin pidä selvittää, että nämä tuet todella vaikuttavat jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan ja että kilpailu tosiaankin vääristyy, vaan komission on ainoastaan tutkittava, ovatko nämä tuet 
omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristämään kilpailua.” Ks. C-372/97, Italia v. komissio, Kok. 
2004, s. I-03679, 44 kohta.

52 Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, s. 48. Ks. myös asiat T-55/99, CETM v. komissio, Kok. 2000, 
s. II-03207, 89 kohta sekä C-280/00, Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg, Kok. 2003, s. I-07747, 81 kohta. 

53 Ks. mm. Juha Raitio, Valtiontuen käsite sisämarkkinoilla, markkinataloussijoittajaperiaate ja SGEI-palvelut, Defensor 
Legis N:o 5/2008., s. 858.; ”.. voidaan todeta, että on vaikea kuvitella joitakin yrityksiä tai jotakin tuotannonalaa suosivaa 
tukitointa, joka ei samalla vaikuttaisi kilpailuolosuhteisiin sisämarkkinoilla.” 

54 Ks. Mikko Alkio, Valtiontuet, Talentum, Helsinki 2010, s. 40.
55 Unionin tuomioistuin on todennut ratkaisussaan asiassa C-730/79, Philip Morris v. komissio, Kok. 1980, s. 02671, 11 

kohdassa seuraavasti: ”Kun valtion taloudellinen tuki vahvistaa yrityksen asemaa jäsenvaltioiden välisessä kaupassa muihin, 
kilpaileviin yrityksiin verrattuna, tuen on katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tässä tapauksessa tuki, 
jonka myöntämistä Alankomaiden hallitus suunnitteli, oli tarkoitettu kansainväliseen kauppaan suuntautuneelle yritykselle, 
kuten muihin jäsenvaltioihin suunnitellun viennin korkea prosentuaalinen osuus yrityksen tuotannosta osoittaa. Kyseisen tuen 
oli määrä myötävaikuttaa yrityksen tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja tämän seurauksena lisätä sen kapasiteettia kasvattaa 
kauppavirtoja kotimaassa sekä jäsenvaltioiden välillä. Toisaalta tuki olisi keventänyt yrityksen tuotantolaitosten muutostöistä 
aiheutuvia kustannuksia, ja siten se olisi tuonut kantajalle etua verrattuna muihin, kilpaileviin valmistajiin, jotka ovat lisänneet tai 
jotka ovat aikeissa lisätä vastaavalla tavalla laitostensa tuotantokapasiteettia huolehtimalla itse tästä aiheutuvista kustannuksista.”
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tarjoamisessa kyseisen valtion alueella.56 Myös 
sellaiselle yritykselle myönnetty julkinen tuki, joka 
tuottaa ainoastaan paikallisia tai alueellisia palve-
luja eikä tuota palveluita kotivaltionsa ulkopuolel-
la, voi kuitenkin vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan, jos muista jäsenvaltioista peräisin olevat 
yritykset voisivat tarjota tällaisia palveluja (myös 
sijoittautumisoikeuden kautta) eikä tämä mahdol-
lisuus ole pelkästään hypoteettinen.57

Tuomioistuimen vakiintunut kanta on, että suh-
teellisen vähäinenkin tuki voi vaikuttaa kilpailuun 
ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos kilpailu 
on kovaa tuensaajayrityksen toimialalla. Myöskään 
yrityksen pieni koko tai vähäinen markkinaosuus 
eivät sulje pois kilpailu- ja kauppakriteerien täyt-
tymistä.58 Eri asia on, että niin sanotun vähämer-
kityksisen tuen ei katsota vääristävän kilpailua 
jäsenvaltioiden ja vaikuttavan jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan.59 

Komissio on kuitenkin antanut joitakin oikeus-
käytäntöön perustuvia esimerkkejä tilanteista, jois-
sa kauppavaikutuskriteerin ei katsota täyttyvän. 
Näitä ovat muun muassa: vapaa-aikaan liittyvät 
tilat, jotka on tarkoitettu pääasiassa paikalliselle 
vaikutusalueelle, museot ja muut kulttuuri-infra-
struktuurit, jotka eivät todennäköisesti houkuttele 
matkailijoita muista jäsenvaltioista, sairaalat ja muut 
paikalliselle väestölle tarkoitetut terveydenhuolto-
laitokset, tiedotusvälineet, joilla on kielellisistä ja 

maantieteellisistä syistä paikallisesti rajoitettu ylei-
sö ja konferenssikeskukset, jotka eivät todennäköi-
sesti ohjaa käyttäjiä pois muista jäsenvaltioissa 
sijaitsevista keskuksista. Rajanvetoja on tehty myös 
muun muassa hiihtohissien rahoituksen osalta.60 
Yhteistä tällaisille tilanteille on, että tuki ei johda 
kysynnän tai investointien houkuttelemiseen kysei-
selle alueelle, eikä aiheuta esteitä muista jäsenval-
tioista peräisin olevien yritysten sijoittautumiselle. 
Lisäksi palvelut ovat puhtaasti paikallisia ja mark-
kinavaikutukset ovat enimmilläänkin vain vähäi-
siä.61

Yhtiöittämisvelvollisuutta silmällä pitäen on 
syytä lähteä siitä, että tilanteet, joissa vaikutusta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ei voisi olla, ovat 
rajallisia.

Kilpailulain	ja	kuntalain	
kilpailuneutraliteettisääntelyn		
EU-oikeudellinen	tausta

Kuten edellä on käsitelty, yhtiöittämisvelvoit-
teella on EU-oikeudellinen tausta. Destia ja Palmia-
tapausten lisäksi komissiolle on tehty myös lukui-
sia muita Suomea koskevia kanteluita, joista useil-
le on yhteistä kilpailuneutraliteettiongelma ja jul-
kisen elinkeinotoiminnan verovapaus sekä kon-
kurssisuoja. Kantelut koskevat muun muassa THL:n 
laboratoriopalveluita62, HUS:n perustaman HYKS 

56 Ks. asia C-148/04, Unicredito Italiano, Kok. 2005, I-11137, jonka 58 kohdassa on todettu seuraavasti: ”Ei myöskään 
ole tarpeen, että tuensaajayritys itse osallistuu jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun jäsenvaltio myöntää tuen yritykselle, 
jäsenvaltion sisäinen liiketoiminta voi tämän johdosta pysyä ennallaan tai lisääntyä sillä seurauksella, että muihin jäsenval tioi-
hin sijoittautuneiden yritysten mahdollisuudet päästä tuon jäsenvaltion markkinoille vähentyvät. Lisäksi sellaisen yrityksen 
vahvistuminen, joka tuohon saakka ei osallistunut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, voi asettaa sen tilanteeseen, jossa sillä 
on mahdollisuus päästä toisen jäsenvaltion markkinoille.”

57 Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, kohta 193.
58 Ks. esim. asia C-259/85, Ranska v. komissio, Kok. 1987, s. 04393, 24 kohta; asia C-303/88, Italia v. komissio, Kok. 1991, 

s. I-01433, 27 kohta ja asia C-351/98, Espanja v. komissio, Kok. 2002, s. I-08031, 63 kohta.
59 Valtiontukivalvontaa helpottamaan säädetyn De minimis -asetuksen mukaan tietyt vähämerkityksellisiksi katsotut 

valtiontukitoimet ovat yhteismarkkinoille soveltuvia. Asetuksen mukaan yritykselle voidaan myöntää kolmen verovuoden 
aikana yhteensä enintään 200 000 euroa tukea ilman ilmoitusvelvollisuutta komissiolle. De minimis -asetus on uudistunut 
vuoden 2014 alussa. Keskeisimmät säännöt, tuen enimmäismäärää ja valvontaa koskevat säännöt pysyivät ennallaan. Sen 
sijaan muutoksia tuli esimerkiksi lainojen ja takausten muodossa myönnettäviin tukiin. Ks. Komission asetus N:o 1407/2013, 
18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, 
EUVL L 352, 24/12/2013.

60 Ks. komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, kohta 196–197.
61 Ibid.
62 SA.31977. 
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In Oy:n asemaa63, ammattikoulujen tarjoamaa ajo-
opetusta64, kuntien tarjoamia työterveyspalveluita 
ja kunnallisten pelastuslaitosten tarjoamia sairaan-
kuljetuspalveluita.65 Sote-alaa koskevat palvelut 
ovat olleet korostetusti esillä kanteluissa.

Palmia-tapauksen yhteydessä komissio vaati 
Suomea ryhtymään toimenpiteisiin kilpailuneutra-
liteetin varmistamiseksi. Palmia-tapauksen yhtey-
dessä komissio myös totesi, että kuntien kilpail-
luilla markkinoilla toimivat yksiköt eivät jatkossa 
voi hyötyä verovapaudesta tai konkurssisuojasta, 
jotta jatkossa voidaan taata tasapuoliset kilpailu-
olosuhteet yksityisen sektorin kanssa. Yksi mah-
dollisuus tähän on näiden yksiköiden yhtiöittäminen 
normaaleiksi yhtiöiksi. Komission kanta on ollut, 
että konkurssisuoja ja verovapaudet voivat koskea 
vain kunnan sisäisiä palveluita tarjoavia yksiköitä, 
jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa. 

Suomen valtio sitoutui Palmia-tapauksen 
yhtey dessä säätämään muutoksia kuntalakiin ja 
säätämään yhtiöittämisvelvoitteen, joka koskee 
kuntien toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Yhtiöit-
tämisvelvoitteisiin ilmoitettiin jäävän joitakin poik-
keuksia, mutta näissä tilanteissa soveltuu markki-
naehtoisen hinnoittelun vaatimus. Lisäksi Suomen 
valtio sitoutui antamaan Kilpailu- ja kuluttajavi-
rastolle toimivallan valvoa kilpailuneutraliteetin 
toteutumista markkinoilla.

Komission lähtökohtana on ollut, että Palmian 
osalta tilanne ratkeaa lainsäädäntöuudistuksella, 
joka velvoittaa yhtiöittämiseen. Muut vireillä olleet 
kantelut komissio on ilmoittanut tutkivansa erikseen.

On syytä huomata, että komissio käsittelee 
yhtiöit tämistä tilanteessa, jossa kunta toimii kil-
pailluilla markkinoilla (”operating in competitive 
markets”). Kuntalaki taas käsittelee yhtiöittämis-
velvoitetta, kun kunta toimii kilpailutilanteessa 
markkinoilla. Käsitteissä on merkittävä ero. On eri 

asia, puhutaanko toiminnasta kilpaillulla markki-
nalla vai puhutaanko konkreettisesta kilpailutilan-
teesta markkinoilla, mitä kuntalaki näyttää tarkoit-
tavan, kuten jäljempänä tarkemmin käsitellään.

Yhtiöittämisvelvoite	kansallisen	lain	mukaan

Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan 
toiminnan yhtiöittämisvelvoite

Kuntalakia muutettiin 1.9.2013 voimaan tulleel-
la lailla EU:n valtiontukisääntelyn noudattamisen 
turvaamiseksi sekä kilpailuneutraliteetin edistämi-
seksi. Keskeinen muutos kuntalakiin oli kunnalle 
asetettu velvollisuus yhtiöittää sellainen toiminta, 
jota se hoitaa kilpailutilanteessa markkinoilla. 
Tähän pääsääntöön säädettiin lisäksi lukuisia poik-
keuksia. Lakiuudistuksen taustalla on pyrkimys 
taata tasapuoliset toimintaedellytykset kunnalle ja 
yksityisille taloudellisille toimijoille sekä periaate, 
että taloudellinen toimija ei saa saada etua siitä, 
että sen omistaja on kunta tai muu julkisyhteisö.66 
Keskeisimpiä uudistuksia kuntalakiin olivat uudet 
2 a ja 2 b §:t sekä 66 a §, joissa säädetään yhtiöit-
tämisvelvollisuudesta, poikkeuksista yhtiöittämis-
velvollisuuteen sekä hinnoittelusta. 

Kuntalain 2 a §:n mukaan kunnan hoitaessa teh-
tävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annet-
tava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen 
tai säätiön hoidettavaksi. Kuntalaki sisältää siis 
oikeudellisesti sitovan velvoitteen toiminnan 
yhtiöit tämiseen, joskin siirtymäsäännös mahdol-
listaa myös toiminnan järjestämisen muutoin siten, 
ettei toiminta vääristä kilpailua. Yhtiöittäminen on 
tehtävä pääsääntöisesti vuoden 2014 loppuun men-
nessä, mutta tietyille julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten 
palvelujen tuottamisen osalta on säädetty vuoden 
2016 loppuun asti sovellettava siirtymäaika.67

63 SA.33700.
64 SA.33758.
65 SA.38980.
66 HE 32/2013 vp, s. 21. 
67 2 a §:n Siirtymäsäännökset: Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana 

toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 
siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta 
vääristä kilpailua.
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Yhtiöittämisvelvollisuudesta on säädetty kah-
denlaisia poikkeuksia. Ensinnäkin kuntalain 2 a §:n 
2 momentissa on määritelty, milloin kunta ei hoida 
tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Toiseksi 
kuntalain 2 b §:ssä on säädetty poikkeuksia kilpai-
luttamisvelvoitteesta myös tilanteessa, jossa kunta 
hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla.

Toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla 
kuntalain 2 a §:n mukaan

Kuntalain hallituksen esityksen mukaan 2 a §:ssä 
ei määritellä tarkemmin, mitä tarkoitetaan toimin-
nalla kilpailutilanteessa markkinoilla, koska yleis-
pätevää määrittelyä ei ole olemassa. Viime kädes-
sä joudutaan kussakin yksittäistilanteessa tulkitse-
maan, toimiiko kunta kilpailutilanteessa markki-
noilla.68

Hallituksen esityksen mukaan: 

”Kilpailutilanteella markkinoilla tarkoitettaisiin 
kuitenkin laajemmin kunnan toimintaa kuin vero-
lainsäädännössä tarkoitetulla elinkeinotoiminnan 
käsitteellä. EU-valtiontukisäännöksiä sovelletaan 
taloudellisen toimintaan, joka on käsitteenä laajem-
pi kuin verolainsäädännön elinkeinotoiminnan kä-
site. Taloudellisen toiminnan käsitteen määrittelys-
sä on käytetty samoja edellytyksiä kuin kansalli-
sessa elinkeinotoiminnan käsitteessä, mutta talou-
delliselta toiminnalta ei edellytetä kaikkien elinkei-
notoiminnan kriteerien täyttymistä. Tutkittaessa, 
onko kyse kilpailutilanteesta markkinoilla, tulisi 
käyttää siten verolainsäädännössä muotoutuneita 
elinkeinotoiminnan edellytyksiä, mutta kaikkien elin-
keinotoiminnan edellytyksien ei tulisi olla täytty-
nyt, jotta toimintaa katsottaisiin hoidettavan kilpai-
lutilanteessa markkinoilla.”69

Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toi-
minnan määrittely perustuu siis ensisijaisesti vero-
lainsäädännössä muotoutuneisiin elinkeinotoimin-
nan edellytyksiin, joiden ei kuitenkaan kaikkien 

tarvitse täyttyä. Tästä voidaan päätellä, että kilpai-
lutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan 
määrittely ei sellaisenaan täysin vastaa EU-oikeu-
dellista taloudellisen toiminnan määritelmää, joka 
on käsitteenä laajempi. Lisäksi on huomattava, että 
kuntalaki sisältää oman määritelmänsä sille, milloin 
kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Täl-
löin tapauskohtainen harkinta on hallituksen esi-
tyksen mukaan tarkoitus syrjäyttää. 

Kuntalain 2 a § 2 momentti: 

Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa mark-
kinoilla ainakaan, jos:

1) kunta tuottaa lain perusteella omana toiminta-
naan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille 
kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja;

2) tehtävää hoidetaan 76 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoi-
mintavelvoitteen perusteella ja palveluja tuotetaan 
omana toimintana alueen asukkaille ja muille, joil-
le on lain perusteella järjestettävä palveluja;

3) tehtävää hoidetaan 76 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisista han-
kinnoista annetun lain (348/2007) 10 §:ssä tai ve-
si- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun 
lain (349/2007) 19 §:ssä tarkoitetun sidosyksikön 
tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoi-
mintaan ei muutoin sovelleta kilpailuttamisvelvol-
lisuutta;

4) kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen 
tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai op-
pilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutus-
ta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita teh-
täviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiin-
teästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä;

5) toiminta perustuu lakiin perustuvaan mono-
poliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopo-
lin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palvelu-
ja; tai

6) kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja 
toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennus-
laissa (132/1999) tarkoitettuun alueiden käytön suun-
nittelutehtävän hoitoon.

Jos kunnan tai kuntayhtymän toiminnassa on kyse julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukais-
ten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun mennessä 
siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta 
vääristä kilpailua.

68 HE 32/2013, s. 31.
69 Korostus kirjoittajan.
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Pykälä kokonaisuudessaan on ongelmallinen, 
koska se poistaa yhtiöittämisvelvoitteen lukuisissa 
tilanteissa, joissa voi olla kyse osaltaan myös talou-
dellisesta toiminnasta, vaikka konkreettista kilpai-
lutilannetta ei olisikaan. Kyse voi olla monessakin 
edellä mainitun pykälän kuvaamassa tilanteessa 
kilpailulle avatusta markkinasta, jolla toimii myös 
yksityisiä yrityksiä. 

Kilpailuneutraliteetin kannalta erityisen ongel-
mallinen on yllämainittu kohta 3, joka supistaa 
yhtiöittämisvelvoitetta huomattavasti.70 Toiminnas-
ta kilpailutilanteessa markkinoilla on käsitetasolla 
poissuljettu tilanteet, joissa on kyse hankintalain-
säädännön mukaisista sidosyksikkö- tai sidosyri-
tyshankinnoista sekä muusta toiminnasta, joka on 
hankintalainsäädännössä vapautettu kilpailuttamis-
velvoitteesta. Säännös koskee sekä kunnan lakisää-
teisiä että vapaaehtoisia tehtäviä eli toiminta voi 
kattaa myös taloudellista toimintaa. Hankintalain-
säädännön mukainen kilpailuttamisvelvoite ja kun-
talain mukainen yhtiöittämisvelvoite on kuntalais-
sa sidottu yhteen sen sijaan, että yhtiöittämisvel-
voite olisi sidottu taloudellisen toiminnan käsittee-
seen ja valtiontukisääntöihin, joihin yhtiöittämis-
velvollisuus perustuu.

Kilpailuneutraliteetin kannalta ongelmallista on 
se, että hankintalain kilpailutusvelvollisuus on esi-
merkiksi sidosyksikköhankintojen ja hankintayk-
siköiden niin sanotussa horisontaalisen yhteistyön 
tilanteessa poistettu riippumatta siitä, onko kyse 
taloudellisesta toiminnasta. Tyypillisimminhän han-
kintalain alla hankittavat palvelut, tavarat ja urakat 
hankitaan juuri taloudellista toimintaa harjoittavil-
ta yrityksiltä. Käytännössä hankintayksikkö tekee 

vertailun suorahankintavaihtoehdon ja muun tar-
jonnan välillä, ja tämän perusteella päättää, järjes-
tääkö hankintalainsäädännön mukaisen kilpailu-
tuksen. Jos suorahankintavaihtoehto on edullisem-
pi sen johdosta, että tuottajaorganisaatio hyötyy 
veroeduista ja konkurssisuojasta, kilpailu vääristyy 
ja kilpailuneutraliteetti vaarantuu. Tämän kuntala-
ki kuitenkin sallii. 

2a §:n 2 momentin 5 kohta vapauttaa yhtiöittä-
misvelvollisuudesta paitsi luonnolliset monopolit, 
myös lakisääteiset monopolit sekä monopoleihin 
välittömästi liittyvän palvelutuotannon. Poikkeus 
on ongelmallinen muiden kuin luonnollisten mono-
polien osalta, kun kyse on taloudellisesta toimin-
nasta. Poikkeus on erityisen ongelmallinen liitän-
näispalveluiden osalta. Monopoliyrityksen sallitaan 
vääristää kilpailua myös palveluissa, joilla voi olla 
merkittävää yksityistä palvelutuotantoa.71

Kilpailuneutraliteetin kannalta huomionarvois-
ta on myös, että kuntalain 66 a §:n markkinaeh-
toisen hinnoittelun vaatimusta ei sovelleta tilan-
teessa, jossa yhtiöittämisvelvollisuus on poissul-
jettu sen vuoksi, ettei tiettyä toimintaa pidetä kun-
talain määritelmän mukaisesti kilpailutilanteessa 
markkinoilla tapahtuvana. 66 a §:n soveltaminen 
on rajattu vain kuntalain 2 b §:n tilanteisiin, joissa 
on säädetty poikkeuksista kilpailutusvelvollisuu-
teen. Hankintalain poikkeussäännösten soveltues-
sa kunta voisi siis kuntalain lähtökohdan mukaan 
tarjota palveluita muulla kuin markkinaehtoisella 
hinnalla. Toisaalta kilpailulaki mahdollistaa muu-
hun kuin markkinaehtoiseen hinnoitteluun puut-
tumisen myös muissa kuin 66 a §:n soveltamisti-
lanteissa.72

70 Momentin kohdat 1-kohta koskee omana tuotantona tuotettuja lakisääteisiä palveluita, tarjotaan vain niille, joille kunnan 
on palveluita lain perusteella tuotettava. Tällaisia palveluita sisältyy mm. sosiaalihuoltolain (710/82), terveydenhuoltolain 
(1326/2010) ja työterveyshuoltolain 12 §:n (1383/2001) mukaisiin palveluihin. 2 a § 2 mom:n 2-kohta koskee kuntien laki-
sääteistä toimintaa, jota tarjotaan sekä oman kunnan asukkaille, että muille, joille on lain perusteella järjestettävä palveluja. 
Hallituksen esityksen mukaan lakiin perustuvia yhteistoimintavelvoitteita on esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja kehitys-
vammahuollon järjestämisessä. Momentin 1- ja 2-kohdan osalta merkittävässä osassa tilanteita lienee kyse toiminnasta, joka 
voitaisiin myös EU-sääntöjen näkökulmasta katsoa muuksi kuin taloudelliseksi toiminnaksi. Näin on erityisesti silloin, kun 
kyse on julkisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon keskeisestä osasta ja toiminta rajoittuu vain lakisääteiseen toimintaan. 
Tapauskohtainen arvio on kuitenkin tarpeen. 

71 Ks. myös Jukka Lehtonen, Näkökohtia yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettiin ja viime aikojen 
lakimuutoksiin. Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2013.

72 Ks. jäljempänä kohta KKV:n toimivalta puuttua kilpailua vääristävässä rakenteessa harjoitettuun taloudelliseen toimintaan.
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Kuntalakia koskeva hallituksen esitys myös läh-
tee siitä, että kunnan oma tuotanto vain omalle 
kunnalle ei muodosta markkinoita. Esimerkiksi 
oman kunnan siivouksen tai palkkahallinnon jär-
jestäminen tilaaja-tuottaja -mallin perusteella oma-
na toimintana ei hallituksen esityksen mukaan 
muodosta markkinoita. Kilpailutilanteesta sen 
sijaan olisi kyse, jos kunta osallistuu ulkopuolisen 
järjestämään tarjouskilpailuun. 

Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsit-
teestä ottaa toisenlaisen tarkastelunäkökulman 
oman tuotannon luonteeseen: ”Yleisemmin ottaen 
se, että jokin palvelu tuotetaan itse, ei vaikuta toi-
minnan taloudelliseen luonteeseen”.73 

Yleisestikin voidaan todeta, että kuntalaki tar-
kastelee markkinan käsitettä yhden ostajan tai pal-
veluiden tuottajan näkökulmasta; muodostaako 
kunnan tiettyjen palveluiden tuotanto tai ostotoi-
minta markkinan vai ei. Kilpailuoikeudessa mark-
kinan käsite on tyypillisesti merkittävästi laajem-
pi. 

Yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeukset 
kuntalain 2 b §:n mukaan

Kuntalain 2 b §:ssä säädetään poikkeuksista 
yhtiöittämisvelvollisuuteen. Kuntalain 2 b §:n 
mukaiset poikkeukset koskevat tilanteita, joissa 
toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markki-
noilla, mutta yhtiöittämisvelvoitetta ei kuitenkaan 
ole. Pykälän perusteluissa on todettu poikkeusten 
koskevan sellaisia tehtäviä, jotka eivät olennaises-
ti vääristäisi kilpailua tai jotka liittyvät kunnan 
toiminnan kokonaistaloudelliseen tehostamiseen. 
Lisäksi poikkeus voi koskea toimintaa, jonka rajaa-
miseen yhtiöittämisvelvollisuuden ulkopuolelle on 
muu erityisen painava syy.74 Palvelut tulisi kuiten-
kin kuntalain 66 a §:n säännöksen mukaan hinnoi-
tella markkinaehtoisesti.

2 b §: Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poik-
keukset.

Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi 
hoitaa omana toimintanaan 2 a §:ssä tarkoitettua 
tehtävää, jos:

1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä;
2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuot-

taa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista 
toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun;

3) kunta tuottaa tukipalveluja 16 a §:ssä tarkoi-
tetulle kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle;

4) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnois-
ta annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksiköl-
le taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja pos-
tipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnois-
ta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle sidosyrityk-
selle tai yhteisyritykselle;

5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytet-
täväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakon-
serniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi 
sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kun-
ta on kilpailuttanut;

6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai 16 a §:ssä 
tarkoitetun kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön 
palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen 
perusteella; tai

7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa 
(1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mu-
kaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvel-
vollisuuteen.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluis-
ta, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin kilpailu-
tilanteessa markkinoilla.

Kilpailuneutraliteetin ja EU:n valtiontukisään-
töjen näkökulmasta on syytä tehdä seuraavat huo-
miot: 2 b §:n 2 kohdassa säädetään tilanteesta, jos-
sa erityislaissa säädetään nimenomaisesti, että 
kunta voi tuottaa palveluja toiselle tai osallistua 
tällaista toimintaa koskevaan, esimerkiksi toisen 
kunnan tarjouskilpailuun.75 Kilpailuneutraliteetti-
ongelmaksi asia muodostuu, kun kunta osallistuu 
taloudellista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun 
ilman, että toimintaa yhtiöitetään. Kyse olisi tältä 
osin kunnan vapaaehtoisesti tuottamista palveluis-
ta, jotka tyypillisesti ovat luonteeltaan taloudellisia. 
Kuntalain hallituksen esitys myöntääkin, että tältä 
osin kilpailuneutraliteettiongelmia voi syntyä. 

73 Komission tiedonantoluonnos valtiontuen käsitteestä, kohta 14.
74 HE 32/2013 vp, s. 35.
75 HE 32/2013 vp, s. 36.
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Kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhtiölle myy-
tävien tukipalvelujen myyminen on rajattu momen-
tin 3 kohdan mukaan yhtiöittämisvelvoitteen ulko-
puolelle. Säännöksen perusteluissa on todettu, ettei 
kunta toimi tällöin markkinoilla tarjotessaan esi-
merkiksi kirjanpidon ja palkkahallinnon järjestä-
mistä, tietojärjestelmiä ja niiden ylläpitoa, siivous-
ta, arkistointia, kiinteistönhuoltoa, tilojen vuok-
rausta ja myyntiä. Säännöksellä on todettu mah-
dollistettavan kuntakonsernin palvelujen tehosta-
minen.76 Myös palveluiden tuottaminen sidosyri-
tykselle tai yhteisyritykselle on vapautettu yhtiöit-
tämisvelvoitteesta. Palveluita on kuitenkin tarjot-
tava markkinahintaisesti kuntalain 66 a §:n nojalla. 
Myös nämä palvelut ovat luonteeltaan taloudellisia.

Tältäkin on syytä huomata, ettei se, että palve-
lu tuotetaan itse, komission valtiontukea koskevan 
tiedonantoluonnoksen alla vaikuta toiminnan 
talou dellisen toiminnan arviointiin. Nyt puheena 
olevassa poikkeuksessa ei edes ole kyse yksikön 
sisäisestä tuotannosta, vaan toiselle oikeushenki-
lölle tarjottavista palveluista. Perustelu kuntakon-
sernin palveluiden tehostamisesta herättää myös 
vastakysymyksen: Miksi tukipalveluiden tuottami-
nen konsernille olisi yhtiömuodossa tehottomampaa 
kuin liikelaitos- tai virastomuodossa? 

EU-oikeudellinen taloudellisen toiminnan 
käsite ja kuntalain kilpailutilanteessa 
markkinoilla tapahtuvan toiminnan käsite

Kuten edellä on käsitelty, EU:n valtiontukisään-
töjä sovellettaessa taloudellinen toiminta kattaa 
Unionin tuomioistuimen käytännön mukaan hyö-
dykkeiden, eli tavaroiden ja palveluiden tarjoami-
sen markkinoilla missä tahansa organisaatio- tai 
rahoitusmuodossa. Kuntalaissa yhtiöittämisvelvoi-
tetta ei ole liitetty taloudellisen toiminnan käsittee-
seen, vaan ”kilpailutilanteessa markkinoilla” tapah-
tuvan toiminnan käsitteeseen, joka on taloudellisen 
toiminnan käsitteeseen verrattuna olennaisesti sup-
peampi.

Kuntalain 2 a §:n 2 momentin 3 -kohta paljastaa 
merkittävän eron taloudellisen toiminnan ja ”kil-
pailutilanteessa markkinoilla” tapahtuvan toiminnan 
välillä. Kuntalain mukainen ”kilpailutilanteessa 
markkinoilla” tapahtuva toiminta on rajattu vain 
tilanteeseen, jossa tosiasiallisesti on käsillä konk-
reettinen kilpailutilanne, kuten on esimerkiksi jul-
kisena hankintana toteutettavassa kilpailutuksessa. 
EU-oikeudellinen taloudellinen toiminta taas on 
toimintaa, jota yksityisetkin voivat harjoittaa, eikä 
konkreettista kilpailutilannetta edellytetä.77 Kun 
markkina on avattu kilpailulle, on kyse taloudelli-
sesta toiminnasta.

Valtiontukisääntöjen mukaisen kilpailun vää-
ristymisen kriteerin on katsottu täyttyvän varsin 
helposti eikä konkreettista näyttöä kilpailun vää-
ristymisestä edellytetä. Kuten edellä on käsitelty, 
taloudellinen toiminta voi koskea tilanteita, joissa 
julkisyhteisö ei kohtaa suoranaista kilpailua yksi-
tyiseltä sektorilta esimerkiksi sen johdosta, että 
tietty palvelutuotanto on julkisen sektorin toimes-
ta varattu julkiselle toimijalle. Kuntalain lähtökoh-
ta on toinen. 

EU-oikeudellisesta näkökulmasta olisi keskeis-
tä pitää lähtökohtana sitä, että palveluilla, joiden 
tuottaminen on avattu kilpailulle, on olemassa 
markkinat. Markkinoilla tyypillisesti toimii useita 
ostajia sekä myyjiä ja markkinoilla tapahtuu lukui-
sa määrä transaktioita. Markkinat ovat olemassa 
riippumatta siitä, mitä konkreettista kilpailun meka-
nismia kukin julkinen ostaja kulloinkin päättää 
käyttää. Markkinan olemassaolo ei esimerkiksi 
poistu sillä, että julkinen hankintamenettely jää 
käyttämättä ja hankintayksikkö päätyy tekemään 
hankintalain salliman suorahankinnan. Markkinan 
käsite ei ylipäänsä ole sidoksissa yksittäisiin trans-
aktioihin.

Kuten edellä on käsitelty, kuntalain määritelmän 
mukainen ”kilpailutilanteessa markkinoilla” tapah-
tuvan toiminnan käsite on monessa suhteessa sup-
peampi kuin EU-oikeudellinen taloudellisen toi-
minnan käsite. ”Kilpailutilanteessa markkinoilla” 
toimimista ei siis säännellä yhdenmukaisesti unio-

76 HE 32/2013 vp, s. 36.
77 Ks. edellä kappale ”Taloudellinen toiminta missä tahansa organisaatiomuodossa”.
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nin tuomioistuimen taloudellista toimintaa koske-
van käytännön kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että yhtiöittämisvelvoite on kuntalaissa säädetty 
olennaisesti suppeammaksi kuin mitä EU:n val-
tiontukisäännöt edellyttäisivät. Kuntalailla ei kui-
tenkaan ole voitu säätää poikkeuksia EU:n valtion-
tukisääntelystä, jolloin yhtiöittämisvelvoite on 
tosiasiassa laajempi kuin kuntalaki antaisi ymmär-
tää.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta 
puuttua kilpailua vääristävässä rakenteessa 
harjoitettuun taloudelliseen toimintaan

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on yllä kuvattu-
jen kunnallisia toimijoita koskevien lainsäädäntö-
uudistusten yhteydessä asetettu kilpailuneutrali-
teettia koskeva valvontatehtävä.78 Hallituksen esi-
tyksen HE 40/2013 mukaan julkisen sektorin val-
vontaa koskevat muutokset esitettiin toteutettavak-
si kilpailuneutraliteetin parantamiseksi. Uudistus-
ten tarkoituksena on parantaa julkisen ja yksityisen 
sektorin tasapuolista kohtelua elinkeinotoiminnas-
sa. Kilpailulakiin lisättiin 4 a luku, jossa säädetään 
kilpailun tasapuolisuuden turvaamisesta julkisen 
ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

Kilpailulain 30 a § antaa Kilpailu- ja kuluttaja-
virastolle toimivallan puuttua kunnan, kuntayhty-
män, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan 
yksikön harjoittamaan toimintaan, jos taloudelli-
sessa toiminnassa sovelletaan sellaista menettelyä 
tai toiminnan rakennetta, joka tavaroiden tai pal-
veluiden tarjonnassa 1) vääristää tai on omiaan 
vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edelly-
tyksiä markkinoilla; 2) estää tai on omiaan estämään 
terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun synty-
mistä tai kehittymistä; tai 3) on ristiriidassa kunta-
lain 66 a §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hin-

noittelun vaatimuksen kanssa. Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse 
pyrkiä poistamaan tällainen menettely tai toiminnan 
rakenne. Kunnallisten toimijoiden osalta kilpailu-
lakiin sisältyy kuntalain 2 a §:n siirtymäsäännöstä 
vastaava siirtymäsäännös.79

Toisin kuin kuntalain mukainen yhtiöittämis-
velvoite, Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta 
määräytyy EU-oikeudellisen taloudellisen toimin-
nan käsitteen kautta. Tämä todetaan nimenomai-
sesti hallituksen esityksessä HE 40/2013 vp:

”Taloudellisen toiminnan käsite olisi sama kuin 
EU:n kilpailuoikeudessa. Sekä yrityksen että 
talou dellisen toiminnan käsite ovat EU-oikeudessa 
laajat. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kil-
pailuoikeudellisen yrityksen käsitteeseen kuuluvat 
kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt 
riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai ra-
hoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toi-
minta, jossa tavaroita ja palveluita tarjotaan tietyil-
lä markkinoilla. Tulkintakäytännössä on painoar-
voa annettu sille, tuottaako yksityinen yritys vas-
taavia tavaroita ja palveluita markkinoilla. Myös 
voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat harjoittaa 
taloudellista toimintaa. Toiminta voi olla taloudel-
lista, vaikka siihen kytkeytyisi yleiseen etuun liit-
tyviä velvoitteita, erityisoikeuksia, yksinoikeuksia 
tai toimintaa tuettaisiin julkisin varoin.”80

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta puuttua 
kilpailua vääristäviin rakenteisiin, kuten esimer-
kiksi taloudelliseen toimintaan, jota harjoitetaan 
liikelaitos- tai virastomuodossa, on siis asialliselta 
sisällöltään laajempi kuin kuntalain mukainen 
yhtiöit tämisvelvollisuus. Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston toimivaltaa ei ole rajoitettu kuntalain mukai-
seen kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan 
toiminnan käsitteeseen, vaan nimenomaisesti laa-
jempaan ”taloudellisen toiminnan käsitteeseen”.

Muuhun kuin markkinaehtoiseen hinnoitteluun 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua paitsi kun-

78 Kilpailulain uudistus 9.8.2013/595.
79 Jos kunta tai kuntayhtymä hoitaa tämän lain voimaan tullessa tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markki-

noilla käyttäen 30 a §:ssä tarkoitettua menettelyä tai toiminnan rakennetta siten, että julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan 
tasapuolisuus voidaan turvata yhtiöittämällä kunnan tai kuntayhtymän taloudellinen toiminta, lain 30 a ja 30 c §:ää ei sovelleta 
sellaiseen omana toimintana hoidettuun tehtävään vuoden 2014 loppuun tai, jos kyse on julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetun lain (916/2012) mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, vuoden 2016 loppuun.

80 HE 40/2013, s. 31.
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talain 66 a §:n tilanteessa, myös kilpailuneutrali-
teetin turvaamista koskevien yleisten säännösten 
perusteella.81 

Hallituksen esityksen mukaan pelkkä toiminnan 
ulkoinen muoto ei olisi puuttumisen kohteena, vaan 
puuttumisen edellytyksenä on, että menettelyyn tai 
toiminnan rakenteeseen liittyy kielteisiä kilpailu-
vaikutuksia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei saanut lakiuudis-
tuksella EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvää toi-
mivaltaa. Virasto voi kuitenkin kilpailulain nojalla 
puuttua tukeen tai toiminnan rakenteeseen, joka 
kansallisesti estää tai vääristää kilpailua.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee pyrkiä pois-
tamaan julkisen sektorin kilpailuneutraliteettia vää-
ristävä toiminta neuvotteluteitse, mutta jos neuvot-
telu ei johda tulokseen, Kilpailu- ja kuluttajaviras-
ton tulee kieltää kuntaa, kuntayhtymää tai valtiota 
käyttämästä menettelyä tai toiminnan rakennetta 
taikka asettaa menettelyn tai toiminnan jatkamisen 
edellytykseksi sellaiset velvoitteet, jotka varmista-
vat tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoilla. 
Toimintaa ei kuitenkaan saa määrätä kokonaan 
lopetettavaksi, jos tehtävän suorittaminen perustuu 
lainsäädäntöön.82

Käytännössä kilpailuneutraliteetin toteutumista 
edesauttaa merkittävästi, jos Kilpailu- ja kulutta-
javirasto kansallisen lain sanamuodon mahdollis-
tamalla tavalla puuttuu kilpailua vääristävään talou-
delliseen toimintaan laajasti. Tällöin voidaan ennal-
taehkäistä tilanteita, joissa yksityisiä yrityksiä 
sulkeutuisi pois markkinoilta tilanteessa, jossa jul-
kisen kilpailijan toiminta täyttää EU-oikeudellisen 
taloudellisen toiminnan käsitteen, mutta joissa 
ollaan kuntalain perusteella suojassa yhtiöittämi-
seltä.

EU-oikeudellinen	etusijaperiaate	ja	
yhtiöittämisvelvollisuus

Edellä on todettu, että kuntalain mukainen 
yhtiöit tämisvelvollisuus on monessa suhteessa sup-
peampi kuin EU:n valtiontukisääntöjen edellyttämä 
toiminnan yhtiöittämisvelvollisuus. Tässä tilantees-
sa joudutaan tarkastelemaan EU-oikeudellista etu-
sijaperiaatetta.

Jos kansallisen oikeuden ja unionin oikeuden 
välillä on ristiriita, on kansallista oikeutta tulkitta-
va unionin oikeuden mukaisesti (tulkintaperiaate). 
Jos tämä ei ole mahdollista, kotimaisen säännöksen 
on väistyttävä (etusijaperiaate). Oikeuskirjallisuu-
dessa asia on kiteytetty muun muassa seuraavasti: 

”EU-oikeuden etusija on EU-tuomioistuimen rat-
kaisuissa muotoiltu sinänsä ehdottomalta ja kate-
goriselta vaikuttavalla tavalla: jos EU-oikeuden ja 
kansallisen oikeuden välistä jännitettä ei voida pur-
kaa kansallisen oikeuden EU-oikeusmyönteisellä 
tulkinnalla, kansallisen oikeuden on kaikissa tilan-
teissa väistyttävä, olipa kansallisen säännöksen ajal-
linen voimaantuloajankohta tai asema kansallises-
sa säädöshierarkiassa mikä tahansa.”83 

EU-oikeuden etusija vahvistettiin jo vuonna 
1965 ensimmäisen kerran ratkaisussa Costa v. 
ENEL.84 . EU-oikeuden etusijaperiaate vaikuttaa 
jäsenvaltioiden kansallisissa oikeusjärjestyksissä 
siten, että se velvoittaa tuomioistuimet sekä muut 
lainsoveltajat antamaa EU-oikeudelle etusijan, jos 
se on ristiriidassa kansallisen oikeuden kanssa.85 

Siltä osin, kuin unionin tuomioistuin on jo 
oikeuskäytännössään sitovasti todennut, kuinka 
unionin oikeutta on tulkittava, tulee unionin oikeut-
ta soveltaa unionin tuomioistuimen tulkinnan 
mukaisesti.86 Yhtiöittämisvelvoitteen ja kilpailu-

81 HE 40/2013, s. 34.
82 Kilpailulain 30 a ja 30 c §
83 Ks. Tuomas Ojanen, EU-oikeuden perusteita Edita, Helsinki 2010, s. 76–77. 
84 Ks. asia C-6/64, Costa v. E.N.E.L., Kok. 1964, s. 01141
85 Ks. esimerkiksi Tuomas Ojanen, EU-oikeuden perusteita, Edita, Helsinki 2010, s. 58–59 
86 EU-tuomioistuimen ratkaisuja on syytä pitää yleisesti kaikkia jäsenvaltioita ja niiden tuomioistuimia ja hallintoviran-

omaisia sitovina. Ks. esimerkiksi Tuomas Ojanen, EU-oikeuden perusteita (2010), s. 46 ja 171. Tulkintavaikutus on muotoil-
tu ensimmäisen kerran kansallisia tuomioistuimia sitovana velvollisuutena asiassa C-14/83, Von Colson ja Kamann v. Land 
Nordrhein-Westfalen, Kok. 1984, s. 01891, 28 kohta.
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neutraliteetin osalta keskeinen ratkaisu on unionin 
tuomioistuimen La Poste -tuomio.87

On siis ensisijassa selvitettävä, voidaanko kan-
sallisesti säädettyä yhtiöittämisvelvoitetta tulkita 
unionin oikeuden mukaisesti ja jos ei, EU-oikeuden 
etusijaperiaatteen mukaisesti kansallisen lain on 
väistyttävä. Siltä osin kuin kuntalain mukainen 
yhtiöittämisvelvoite on suppeampi kuin EU:n val-
tiontukisääntöihin perustuva yhtiöittämisvelvoite, 
kuntalailla ei siis ole siis voitu vapauttaa kuntia 
noudattamasta EU:n valtiontukisääntöjä. Yhtiöit-
tämisvelvoitetta tulisi tällöin tulkita EU:n valtion-
tukisääntöjen soveltamisedellytysten perusteella.

On syytä huomata, että EU-sääntöjen noudatta-
matta jättäminen saattaa johtaa merkittäviinkin 
seuraamuksiin: valtion vahingonkorvausvelvolli-
suuteen ja rikkomuskanteeseen jäsenvaltiota koh-
taan. Tilanteessa, jossa yksityiselle on aiheutunut 
vahinkoa jäsenvaltion lukuun laskettavasta EU-
oikeuden vastaisesta teosta tai laiminlyönnistä, 
jäsenvaltio on tietyin kriteerein korvausvastuussa. 
Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun periaatteen 
läpimurto tapahtui vuonna 1990 unionin tuomio-
istuimen tapauksessa Francovich antamassa ratkai-
sussa, jossa tuomioistuin totesi vahingonkorvaus-
periaatteen olevan erottamaton osa perustamisso-
pimuksella luotua järjestelmää. Vahingonkorvaus-
vastuuta on perusteltu myös tarpeella turvata EU-
oikeuden tehokas toteutuminen ja yksilön oikeuk-
sien täysi toteutuminen.88 EU-oikeuden noudatta-
matta jättäminen saattaa johtaa myös siihen, että 
komissio aloittaa rikkomuskanteen jäsenvaltiota 
kohtaan.89 

Lopuksi

Kilpailuneutraliteettisääntelyn saattaminen osak-
si kansallista lakia on ollut merkittävä uudistus, 

joka on omiaan korjaamaan olennaista kilpailu-
neutraliteettivajetta monilla toimialoilla. Vaikka 
komissio antoi jo vuonna 2007 Destiaa koskevan 
ratkaisun, varsinkin kuntasektorilla on vielä vuon-
na 2014 runsaasti taloudellista toimintaa, jota har-
joitetaan suojassa konkurssiuhalta ja verovapauk-
sista hyötyen. Kansallinen lakiuudistus on vauh-
dittanut kilpailuneutraliteetin toteutumista ja muun 
muassa sähkölaitoksia ja satamia yhtiöitetään laa-
jamittaisesti. 

Kansallinen lainsäädäntö, joka on yhtiöittämis-
velvoitteen osalta olennaisesti EU-tason sääntöjä 
suppeampi, on kuitenkin monessa suhteessa ongel-
mallinen kilpailuneutraliteettivajeen poistamista-
voitteen suhteen. 

Ensiksi voidaan kysyä, ohjaako kansallinen lain-
säädäntö kunnalliset päättäjät tarkastelemaan asiaa 
vain kansallisen lain nojalla ottamatta huomioon 
EU-tason sääntöjä. Kilpailuneutraliteetin turvaa-
misen yhteiskunnalliset edut eivät käytännössä 
välttämättä kohdistu yksittäiseen kuntaan, vaan 
kunnan kannalta yhtiöittäminen voi ainakin lyhyel-
lä aikavälillä aiheuttaa sekä kustannuksia että talou-
dellista haittaa. Yhtiöittäminen on kunnissa edennyt 
hitaasti vuonna 2007 annetun Destia -päätöksen 
jälkeen. Ilmeisenä riskinä voidaankin pitää yhtiöit-
tämisvelvoitteen suppeaa tulkintaa, johon kuntala-
kikin ohjaa. Näin lienee siitäkin huolimatta, että 
pitkällä aikavälillä kilpailuneutraliteettiongelma 
muodostuu myös kuntien ongelmaksi. 

Käytännön haasteeksi voi nousta myös se, että 
kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvoite (”toimin-
ta kilpailutilanteessa markkinoilla” lukuisine poik-
keuksineen) on suppeampi kuin Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston toimivalta puuttua kilpailuneutraliteet-
tia vaarantavaan taloudelliseen toimintaan. Mah-
dollistaako tällainen sääntelyrakenne käytännössä 
kilpailuneutraliteetin toteutumisen tehokkaan val-

87 C-559/12 P, Ranska v. komissio (La Poste), ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
88 Ks. yhdistetyt asiat C-6/90 ja C-9/90, Francovich ja Bonifaci v. Italia, Kok. 1991, s. I-05357, 33 kohta. Jäsenvaltion 

vahingonkorvausvastuuta eurooppaoikeuden rikkomisesta yksityiselle aiheutuneesta vahingosta on käsitellyt mm. Juha Raitio, 
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinaoikeus, Talentum, Helsinki 2013, s. 274–281.

89 Rikkomuskanteita on käsitellyt mm. Juha Raitio, Eurooppaoikeus ja sisämarkkinaoikeus, Talentum, Helsinki 2013, 
s. 176–180.
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vonnan? Vai syntyykö tilanteita, joissa yksityisiä 
yrityksiä syrjäytyy markkinoilta kansallisessa lais-
sa hyväksytyn kilpailuneutraliteettivajeen seurauk-
sena, mutta vastoin EU-tason oikeusohjeita?

Jos suppea kansallinen sääntely ja tehokkaan 
valvonnan epäonnistuminen johtaa yksityisten yri-
tysten poissulkemiseen markkinoilta, johtaako tämä 
valtion vahingonkorvausvastuun aktualisoitumiseen 
niin sanotun Franchovich-doktriinin mukaisesti? 
Jos EU:n valtiontukisääntöjen noudattamatta jät-
täminen muodostuu laajamittaiseksi, ei voida pois-
sulkea myöskään sitä, että komissio nostaisi Suo-
men valtiota kohtaan rikkomuskanteen jäsenyys-
velvoitteiden rikkomisesta.

Merkittävin ongelma on kuitenkin itse kilpai-
luneutraliteettivaje, jonka kansallisen lainsäädän-
tö edelleen osittain hyväksyy myös sellaisessa 
toiminnassa, joka on EU-sääntöjen mukaista talou-
dellista toimintaa ja johon EU:n valtiontukisään-
nöt soveltuvat. Kilpailunlain muuttamista koske-
va hallituksen esitys kuvaa hyvin kilpailuneutra-
liteettisäännösten ratiota ja yhteiskunnallista mer-
kitystä. Kilpailuneutraliteettisääntelyllä on halli-
tuksen esityksen mukaan ensisijaisesti yhteiskun-
nallinen tavoite, joka liittyy taloudellisen toime-
liaisuuden ja tuottavuuden vahvistamiseen. Hal-
lituksen esityksen 40/2013 vp toteaakin kilpailu-
neutraliteettivajeen väistämättömistä seurauksis-
ta seuraavaa:

”Kilpailuneutraliteettivajeen väistämättömänä 
seurauksena tehokkaita yrityksiä poistuisi markki-
noilta, kannusteet uusien tuotteiden ja tuotantota-
pojen kehittämiseen laimenisivat ja tuotannon kil-
pailuttamisen edellytykset kärsisivät taantuvista 
markkinoista.”

Valkama ja Virtanen ovat puolestaan kuvanneet 
kilpailuneutraliteettivajeen seurauksia seuraavasti:

”Olennaisesti puutteellinen kilpailuneutraliteet-
ti on ennemmin tai myöhemmin omiaan johtamaan 
markkinoiden keskittymiseen ja markkinavoiman 
kumuloitumiseen julkisten tilaajien tai kansalais-
ten vahingoksi.”90

Pohjonen, Ekström ja Haavisto puolestaan luon-
nehtivat kilpailuneutraliteettivajeen hintaa seuraa-
vasti:

Kilpailuneutraliteetin toimimattomuuden laskua 
maksamme kaikki julkisten varojen käytön tehot-
tomuutena, vähempinä ja huonompina palveluina, 
korkeampina veroina sekä hitaampana tuottavuu-
den ja talouden kasvuna.91

Näihin toteamuksiin kilpailuneutraliteettivajeen 
haitallisista vaikutuksista yhteiskunnalle on helppo 
yhtyä. Tehdyistä uudistuksista huolimatta merkit-
tävä kilpailuneutraliteettiongelma kohdistuu edel-
leenkin lukuisiin toimialoihin. Vallitsevissa talou-
dellisissa olosuhteissa voidaan perustellusti kysyä, 
onko Suomella tähän varaa.92

Anna Kuusniemi-Laine

90 Pekka Valkama ja Martti Virtanen: Julkisten palvelumarkkinoiden haasteet, Kilpailuviraston vuosikirja 2012.
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