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OIKEUSVALTIOPERIAATE, OIKEUSVARMUUS JA KOHERENSSI  
EUROOPAN UNIONIN KILPAILUOIKEUDESSA

1 Johdanto

Kilpailuoikeudessa on usein katsottu olevan kyse 
markkinavoiman kontrolloinnista. Wikbergin 
mukaan yksi tapa kuvata kilpailuoikeuden tehtäviä 
on todeta, että sillä pyritään puuttumaan haitalliseen 
markkinavoimaan joko ennakollisesti tai jälkikä-
teen.1 Kuoppamäen laaja väitöskirja koskee juuri 
markkinavoiman sääntelyä, sillä kuten hän asian 
ilmaisee, ’kartellissa, määräävän aseman väärin-
käyttökiellossa ja yrityskauppavalvonnassa on kai-
kissa kyse loppujen lopuksi samasta ilmiöstä, mark-
kinavoimasta’.2 Näin toki on, joskaan markkina-
voiman käsitettä ei ole kyetty määrittelemään niin, 
että sillä olisi jokin yleisesti hyväksytty täsmällinen 
merkityssisältö.

Talouspainotteisessa kilpailuoikeudellisessa tut-
kimuksessa muun muassa tehokkuusperiaate ja 
taloustieteen menetelmät korostuvat. Kilpailunra-

joitteita karsimalla voidaan odottaa markkinoiden 
toimivan mahdollisimman tehokkaasti tuotannon 
tehostuessa.3 Nykyisin korostetaan tehokkaan tuo-
tannon etuja kuluttajien hyvinvoinnin lisääntymisen 
näkökulmasta. Toisaalta tehokkuusperiaatteella 
viitataan EU-oikeudessa siihen, että jäsenvaltioiden 
tulee taata yksityisille tahoille tehokkaat oikeus-
suojakeinot heidän EU-oikeuteen perustuvien 
oikeuksiensa toteuttamiseksi kansallisissa viran-
omaisissa ja tuomioistuimissa.4 Tältä osin tehok-
kuusperiaatteella on läheinen yhteys vilpittömän 
yhteistyön periaatteeseen, joka ilmenee sopimuksen 
Euroopan unionista (SEU) 4 (3) artiklasta.5 Mer-
kittävä periaate kilpailuoikeudessa on myös vas-
taavuusperiaate, jolla viitataan siihen, että jäsen-
valtioilla on velvollisuus käyttää EU:n asettamien 
velvoitteiden täytäntöönpanossa yhtä tehokkaita 
keinoja kuin kansallisten säädösten täytäntöönpa-
nossa käytetään.6 Tehokkuus viittaa tässä siis aina-

1 Ks. Wikberg, Olli: Johdatus kilpailuoikeuteen, Talentum, Helsinki, 2011, s. 71.
2 Ks. Kuoppamäki, Petri: Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa, SLY, Helsinki, 2003, s. 5.
3 Ks. kilpailun taloustieteestä tarkemmin esim. Leivo, Kirsi – Leivo, Timo – Huimala, Hannele – Huimala, Mikko: EU:n ja 

Suomen kilpailuoikeus, Talentum, Helsinki, 2012, s. 11–38 ja 6/72 Continental Can v komissio (1973) ECR 215, kohta 25, 
jossa korostetaan kilpailusääntöjen tavoittelevan tehokkaan kilpailun säilyttämistä sisämarkkinoilla. 

4 Ks. esim. 106/77 Simmenthal (1978) ECR 629 ja 222/86 Heylens (1987) ECR 4097.
5 Ks. tehokkuusperiaatteesta ja sen kehitysvaiheista esim. Tridimas, Takis: The General Principles of EU Law, Second 

edition, Oxford, 2006, s. 420–422 ja Raitio, Juha: Euroopan unionin oikeus, Talentum Pro, Helsinki, 2016, s. 207–213.
6 Ks. C-234/04 Kapferer (2006) ECR I-2585, kohta 22 sekä riittävän oikeussuojan vaatimuksesta, tehokkuusperiaatteesta 

ja vastaavuusperiaatteesta esim. Havu, Katri: Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudes-
sa, SLY, Helsinki, 2013, s. 250–259.
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kin kahteen erityyppiseen kysymykseen, eli toi-
saalta markkinoiden tehokkaaseen toimintaan ja 
toisaalta lainkäytön tehokkuuteen. Tässä artikke-
lissa huomio kiinnittyy tehokkuusperiaatteeseen 
lainkäytön näkökulmasta. Niinpä on luontevaa, että 
tulen punnitsemaan erilaisia oikeusperiaatteita suh-
teessa toisiinsa.

Olen eri yhteyksissä viime aikoina pohtinut, 
olisiko syytä korostaa nykytilaa enemmän myös 
oikeusvaltiollisuutta, oikeusvarmuuden periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja EU-oikeuden tulkinnan 
koherenssia kilpailuoikeudellisissa asiayhteyksissä. 
Aikaisemmin olen problematisoinut tehokkuuspe-
riaatetta suhteessa oikeusvarmuuteen ja oikeusvoi-
maan, joten tässä artikkelissa palaan hieman jo 
aikaisemmin käsittelemääni teemaan.7 Aluksi perus-
telen hieman sitä, miksi lähestyn kilpailuoikeutta 
muusta kuin tavanomaisesta talouspainotteisesta ja 
kilpailun taloustiedettä hyödyntävästä näkökulmas-
ta. Samalla määrittelen lyhyesti, mitä oikeusvalti-
olla ja oikeusvarmuudella tarkoitan. Lopuksi otan 
esiin muutamia kilpailuoikeudellisia kysymyksiä, 
joita käsittelen lähinnä oikeusvarmuuden ja suh-
teellisuusperiaatteen näkökulmasta.

2 Näkökulma oikeuteen

Ajatellaanpa Bixin kertomaa tarinaa amerikkalai-
sesta tuomarista, joka päätti rikosjutussa syyttö-
myyden ja tuomitsemisen välillä heittämällä kolik-
koa, koska hän ei saamansa näytön perusteella 
kyennyt päättämään asiaa.8 Toki suomalainen juris-
ti tässä yhteydessä pohtisi todistustaakkasääntöjä 
ja voi olla, että esimerkki on hieman ontuva Suomen 
oloissa. Se on kuitenkin havainnollinen siinä mie-
lessä, että se korostaa oikeusvaltiollisuuden ja oike-
usvarmuuden merkitystä. Tuomari tai oikeudellisia 
ratkaisuja laativa virkamies ei voi oikeusvaltiossa 

arpoa ratkaisujaan tai toimia muutoin mielivaltai-
sesti. Toiminta ei saa olla sattumanvaraista, vaan 
sen on perustuttava lakiin. Oikeusvaltiollisuus liit-
tyy siten vallan väärinkäytön kieltoon. Oikeusvar-
muuden on puolestaan usein nähty viittaavan ennen 
muuta oikeudellisen ratkaisutoiminnan ennakoita-
vuuteen. Oikeusvarmuuden tarkoittama ennakoi-
tavuus ratkaisutoiminnassa ei ole kuitenkaan samaa 
kuin ennakoitavuus todennäköisyyslaskennassa. 
Tarkoitan sitä, että Bixin esimerkissä langettavan 
tuomion todennäköisyys on 50 prosenttia, mutta 
tämä ei ole ennakoitavuutta oikeustieteen konteks-
tissa. Ennakoitavuus mitataan suhteessa relevanttiin 
normistoon ja tulkintakäytäntöön, mikä puolestaan 
korostaa laintulkinnan koherenssin merkitystä.  

Jatketaanpa oikeusvaltiollisuuden vaatimusten 
pohdintaa ottamalla esimerkiksi Fullerin tarina 
kuningas Rexistä9, joka epäonnistui kahdeksalla eri 
tavalla lainsäädännössään ja lainkäytössään.10 Rex 
halusi uudistaa valtakuntansa lainkäytön, joka oli 
kallista, tuomarit olivat hitaita ja korruptoituneita 
sekä oikeuden käyttämä kieli vanhahtavaa ja köm-
pelöä. Ratkaisuna lainsäätäjä ja tuomarikuningas 
Rex sääti, että kaikki lait oli kumottava. Lainkäyt-
tö perustui tämän jälkeen ad hoc-tuomioihin, jois-
ta oli määrä syntyä lainkäyttöä ohjaava oikeuskäy-
täntö ajan oloon. Tuomioita ei voinut kuitenkaan 
tällä tavoin yleistää ilman taustalla olevaa lainsää-
däntöä, joten uudistushanke kariutui. Rex päätti 
jatkaa reformiaan. Loput seitsemän epäonnistumis-
ta voidaan listata seuraavasti:

-laki ei ollut julkista tai ylipäänsä sen tahon 
tiedossa, jonka olisi tullut lakia noudattaa.

-taannehtivan lainsäädännön väärinkäyttö aiheut-
ti ongelman, ettei kukaan uskaltanut luottaa voi-
massa olevaan lainsäädäntöön, jos tulevaisuudessa 
tekohetkellä lailliset menettelyt saatetiin myöhem-
min saattaa taannehtivin vaikutuksin laittomiksi.

7 Ks. Raitio, Juha: Oikeusvarmuus ja oikeusvoima eurooppaoikeudessa, Defensor Legis N:o 4/2012, s. 403–418 ja ks. myös 
vastaavasta aiheesta Miettinen, Samuli: Oikeusvoima EU-oikeudessa, Lakimies 3/2012, s. 419–436.

8 Ks. Bix, Brian: Language and Legal Determinacy, Oxford: Oxford University Press, 1995, s. 106.
9 Ks. Fuller, Lon L: The Morality of Law, Revised edition, New Haven and London: Yale University Press, 1969, s. 33–41.
10 Olen samaa mieltä Raimo Siltalan kanssa siitä, että oikeusvaltion analyysissäni olisi suotavaa kiinnittää enemmän huo-

miota juuri Fullerin tuotantoon, mistä ks. kirja-arvostelu Siltala, Raimo: Oikeusvaltion ääriviivat, Lakimies 6/2018, s. 800–802.
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– laeista tehtiin niin tulkinnanvaraisia, että niitä 
oli vaikea ymmärtää ja sen myötä noudattaa.

– laeista tehtiin keskenään ristiriitaisia, eli yksi 
sääntö salli sen, minkä toinen kielsi.

– laeista tehtiin sellaisia, että niiden noudatta-
minen edellytti lakia noudattavalta taholta 
sellaista käytöstä tai toimintaa, johon tällä ei 
ollut valtaa tai johon tämä ei muutoin kyen-
nyt.

– lakeja muutettiin niin usein, etteivät kansalai-
set kyenneet suuntaamaan toimintaansa lail-
liseksi alati muuttuvien lakien vuoksi. 

– lakien soveltamiskäytäntö muutettiin niin 
ennakoimattomaksi, ettei lakien sanamuo-
dosta voinut päätellä, millaisia oikeuksia ja 
velvollisuuksia ne kansalaisille asettivat.

Viittaus Fullerin kahdeksaan tapaan epäonnis-
tua lainsäädännössä ja lainkäytössä ei ole EU-
oikeuden kontekstissa aivan omintakeinen, sillä 
myös Kilpatrick on viitannut siihen kritiikissään, 
joka koskee ylivelkaantuneiden euromaiden saa-
mien tukipakettien hallinnointia.11 Mielestäni kil-
pailuoikeudessa näistä kuningas Rexin epäonnis-
tumisista herättää eniten huolta komission toisinaan 
varsin ennakoimattomalta vaikuttava ratkaisutoi-
minta, mikä osin johtuu kilpailuoikeudessa tavan-
omaisesti käytettävistä verrattain joustavista ja 
paljon harkintavaltaa päätöksentekijälle suovista 
normeista. Ehkäpä kuningas Rexin esimerkki tun-
tuu monesta kilpailuoikeuden asiantuntijasta kovin 
kaukaa haetulta, koska se ei liity siihen taloustie-
dettä hyödyntävään tutkimustraditioon, joka on 
kilpailuoikeudelle tyypillinen. Pikemminkin Ful-
lerin oikeutta ja moraalia koskevat pohdinnat liit-
tyvät oikeusvaltiollisuuden edellytyksiin oikeus-
teorian näkökulmasta. Voidaanko Fullerin tai Bixin 
pohdinnat oikeusvaltiosta tai oikeusvarmuudesta 
liittää kilpailuoikeuden tulkintaan? Ennen vastaa-

mista tähän kysymykseen on syytä luoda katsaus 
oikeusvaltion ja oikeusvarmuuden käsitteisiin hie-
man tarkemmin.

3 Oikeusvaltioperiaate

Mielestäni olennaista oikeusvaltioperiaatteen hyö-
dyntämiseen argumenttina yksittäisissä kilpailu-
oikeudellisissa oikeustapauksissa on se, että oike-
usvaltioperiaatteella voidaan nähdä olevan myös 
aineellista sisältöä. Jos nimittäin oikeusvaltiope-
riaate halutaan nähdä pelkkänä muodollisena lain 
noudattamista edellyttävänä legaliteetti- tai 
lainalaisuusperiaatteena, niin sen käyttö ratkaisu-
argumentaatiossa jäänee verrattain vaatimattomak-
si. Oikeusvaltioperiaatetta on saatettu pitää niin 
monitulkintaisena ja laaja-alaisena, ettei se sisäl-
löllisen epämääräisyytensä vuoksi sovi yksittäis-
ten ratkaisuiden argumentaation osaksi. Tällä 
tavoin ymmärrettynä Frändberg on kuvannut 
oikeusvaltio-käsitettä “retoriseksi ilmapalloksi”, 
jonka voi ikään kuin pumpata täyteen sisällyttäen 
siihen kaikki mahdollinen positiiviseksi koettu.12 
Tuori puolestaan on varoittanut käsitteellisestä 
idyllistä, jossa oikeusvaltio-käsite sisältää toisiin-
sa nähden ristiriitaisia periaatteita.13 Tämä moni-
tulkintaisuus ja ristiriitaisuus vältetään, jos oikeus-
valtioperiaate ymmärretään vain muodollisena 
periaatteena.  

Oma lähestymistapani oikeusvaltioperiaatteen 
tulkintaan on varsin pragmaattinen ja perustuu suu-
relta osin EU-oikeuteen. Nykyisin oikeusvaltiope-
riaatteella nähdään EU-oikeudessa varsin yleisesti 
myös aineellinen sisältö, mikä osaltaan selittää sen, 
että oikeusvaltioperiaate on alkanut tulla sovellet-
tavaksi oikeudellisena ratkaisuargumenttina. Käy-
tännön esimerkkinä soveltuu viime aikoina keskus-
telua herättäneet oikeuslaitoksen itsenäisyyttä kos-

11 Ks. Kilpatrick, Claire: On the Rule of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values in Europe’s 
Bailouts, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 35, No. 2, 2015, s.  345-347. Hän kiinnittää huomiota mm. siihen, ettei tuki-
toimenpiteiden sääntely ole riittävän selkeää ja että sitä ei ole asianmukaisella tavalla yleisesti julkaistu. 

12 Ks. Frändberg, Åke, Begreppet rättstat, teoksessa Sterzel, Fredrik (toim.): Rättstaten – Rätt, Politik, Moral, Göteborg, 
1996, s. 22-23.

13 Ks. esim Tuori, Kaarlo: Oikeuden ratio ja voluntas, WSOYpro, Helsinki, 2007, s. 225.
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kevat oikeustapaukset.14 Oikeuskäytännössä on 
painotettu, että tehokkaan tuomioistuinvalvonnan 
olemassaolo kuuluu erottamattomana osana oike-
usvaltioon.15 Jokaisen yksityisen oikeus riippumat-
tomaan tuomioistuimeen voidaan perustella perus-
oikeuskirjan 47 artiklaan viittaamalla.16 Tässä on 
huomionarvoista, kuinka EU-tuomioistuin kytkee 
oikeusvaltion toteutumisen perus- ja ihmisoikeuk-
siin. EU-oikeudelliselle oikeusvaltio-käsitteelle on 
tyypillistä SEU 2 artiklan17 tavoin liittää demokra-
tia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeusvaltio-käsite 
osaksi samaa kokonaisuutta, jota kuvaa osuvasti 
seuraava lainaus Kadi-tapauksesta:

”Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilme-
nee myös, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on 
yhteisön säädösten laillisuuden edellytys (lausunto 
2/94, 34 kohta), ja että yhteisössä ei voida hyväksyä 
sellaisia toimia, jotka ovat ristiriidassa ihmisoikeuk-
sien kunnioituksen kanssa”.18 

Niinpä EU:n jäsenvaltioita velvoittavassa EU-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä on viitteitä sii-
tä, että oikeusvaltio-käsite sisältää EU-oikeudelli-
sessa kontekstissaan tiettyjä aineellisia edellytyksiä 
oikeudelliselle päätöksenteolle.19 EU-oikeuden 
näkökulmasta oikeusvaltio-käsitteellä on siten 
aineellinen elementti yksilöiden oikeussuojan ja 
muun muassa perus- ja ihmisoikeuksien vuoksi.20 

Tältä osin on syytä viitata myös ns. Venetsian 
komission oikeusvaltioperiaatetta koskevaan sel-
vitykseen21, jossa oikeusvaltio kytketään vahvasti 
demokratiaan ja vaatimukseen ihmisoikeuksien 
toteutumisesta. EU:ssa oikeusvaltiota koskevaa 
diskurssia ei siten voida erottaa oikeusvaltiollisuu-
delle tulkintaympäristön luovasta demokratiasta, 
vallanjako-opista sekä oikeusjärjestystä legitimoi-
vista oikeusperiaatteista ja ihmisoikeuksista. Tässä 
kontekstissa oikeusvaltioperiaate ei ole vain ”reto-
rinen ilmapallo”. Oikeusvaltio-käsite muodostuu 
eräänlaiseksi arvopohjaiseksi ideaaliksi, jonka suh-

14 Ks. esim. Portugalin tuomarit-tapaus C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 
ECLI:EU:C:2018:117, kohta 30, 36 ja ja Puolaa koskeva asia C-216/18 PPU, LM,ECLI:EU:C:2018:586, kohta 48 sekä mää-
räys C-619/18, komissio v Puola, ECLI:EU:C:2018:910, kohta 21, jossa todetaan seuraavaa: ”On huomautettava, että tuoma-
reiden riippumattomuuden vaatimus on osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeuden keskeistä sisältöä, ja 
kyseisellä oikeudella on ensisijainen merkitys sen takaajana, että suojataan kaikkia niitä oikeuksia, joita yksityisillä on unio-
nin oikeuden nojalla, ja että turvataan ne jäsenvaltioille yhteiset arvot, jotka on vahvistettu SEU 2 artiklassa ja joihin kuuluu 
muun muassa oikeusvaltiota koskeva arvo.” 

15 Ks. C-72/15 Rosneft, ECLI:EU:C:2017:236, kohta 73 oikeustapausviittauksineen ja C-64/16 Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117, kohta 36.

16 Ks. C-619/18, komissio v Puola, ECLI:EU:C:2018:910, kohta 20.
17 SEU 2 artikla: “Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oike-

usvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioil-
le yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo”.

18 Ks. C-402/05 P ja C-415/05 P, Kadi ja Al Barakaat (2008) ECR I-6351, kohta 284 ja myös vastaavasti C-112/00 Schmid-
berger (2003) ECR I-5659, kohta 73.

19 Ks. 8/55 Fédéchar (1954-56) ECR 292, erityisesti s. 299 ja EU-oikeuden ulkopuolista vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevat oikeusvaltio-käsitteeseen liittyvät tapaukset 5/71 Schöppenstedt (1971) ECR 975, 59/72 Wünsche Handelsgesellschaft 
(1973) ECR 791, 20/88 Roquette frères (1989) ECR 1553, C-152/88 Sofrimport (1989) ECR I-2477, C-104/89 & C-37/90 
Mulder (1992) ECR I-3061 ja C-282/90 Vreugdenhill (1992) ECR I-1937. Viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä voidaan maini-
ta esimerkiksi EU-oikeuden autonomiaa kahdenvälisen investointisuojasopimusten yhteydessä koskeva C-284/16 Achmea, 
ECLI:EU:C:2018:158, kohta 34.

20 Ks. esim. Von Bogdandy – Antpöhler –Ioannidis 2017 s. 226, jossa todetaan: ”This general orientation towards a ”thick” 
concept of Rule of Law is in principle reaffirmed in the decision to submit Poland to the Framework, which notes that the Rule 
of Law is a constitutional principle with both formal and substantive components. Nevertheless, when it comes to the actual 
reprimands against Polish reforms, priority is accorded to the formal dimension”.

21 Ks. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Report on the Rule of Law, Adopted by 
the Venice Commission at its 86th plenary session, Venice 25-26 March 2011, Strasbourg, 4 April 2011, Study No. 512/2009, 
CDL-AD(2011)003rev.
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teen yhteiskuntien kehitystä mitataan.22 Olennais-
ta tämän artikkelin kannalta on se, ettei aineellisen 
oikeusvaltio-käsitteen olemassaoloa ole kiistetty, 
kun viime aikoina oikeuskirjallisuudessa on eritel-
ty muodollisen ja aineellisen oikeusvaltio-käsitteen 
välisiä jännitteitä .23

4 Oikeusvarmuuden periaate

Olen eri yhteyksissä väittänyt, että oikeusvarmuus-
periaatteella on oikeusvaltioperiaatteen tavoin sekä 
muodollinen että aineellinen merkitys.24 Tämä tul-
kinta on jossain määrin kiistanalainen sen suhteen, 
onko oikeusvarmuudella aineellista ulottuvuutta.25 
Oikeusvarmuus saa oikeusvertailevassa katsannos-
sa lähinnä lainkäytön ennakoitavuutta korostavan 
merkityksen.26 Olen omaksunut tulkintani analyyt-
tisen oikeustieteen piiristä Aarniolta ja Peczenikil-
tä, jotka ovat katsoneet oikeusvarmuuden periaat-
teen edellyttävän, että oikeusvaikutuksen omaavi-

en päätösten tulee olla sekä ennakoitavia että hyväk-
syttäviä.27 Ennakoitavuus viittaa muodolliseen ja 
hyväksyttävyys aineelliseen oikeusvarmuuteen. 
Oikeusvarmuuden periaatteeseen liittyvä oikeus-
turvaodotus voidaan Aarnion mukaan liittää kahteen 
seikkaan: mielivallan ja ennakoimattoman lainkäy-
tön kieltoon sekä siihen, että päätöksen tulee vas-
tata kyseessä olevan oikeuskulttuurin vakiintunei-
ta arvoja ja tietoja todellisuudesta.28 

Sittemmin käsitys oikeusvarmuudesta eräänlai-
sena liukumana ennakoitavuuden ja hyväksyttä-
vyyden välillä on saanut kannatusta oikeuskirjalli-
suudessa. Esimerkiksi Gustafsson on tarkentanut 
hyväksyttävyys-käsitettä esittämällä idean sosiaa-
lisesta hyväksyttävyydestä ja moraalisesta hyväk-
syttävyydestä (etisk godtagbarhet) aineellisen  
oikeusvarmuuden periaatteen yhteydessä.29 Itse 
asiassa ajatus stabiliteetista, oikeuselämän vakau-
desta, ei ole mikään uusi oivallus oikeusvarmuuden 
osatekijänä.30 EU-tuomioistuin on viitannut stabi-

22 Ks. McCorquodale, Robert: Defining the International Rule of Law: Defying Gravity?, International & Comparative 
Law Quarterly, part 2,  2016, s. 284-285, jossa hän toteaa: ”Thus the approach taken in this article is to define the internatio-
nal rule of law in terms of the objectives of a rule of law, and thereby provide a definition appropriate to the distinctive natu-
re of the international system. The definition offered in this article of the international rule of law is a ”thick” one and inclu-
des the following elements or objectives: legal order and stability; equality of application of the law; protection of human 
rights; and the settlement of disputes before an independent legal body”. 

23 Ks. Konstadinides, Theodore: The Rule of Law in the European Union, Oxford: Hart Publishing, 2017, s. 55–61, jossa 
Konstadinides erittelee oikeusvaltiollisuutta käsiteparin thin/thick rule of law avulla.

24 Ks. esim. Raitio, Juha: The Principle of Legal Certainty in EC Law, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
25 Ks. esim. Tuori, Kaarlo: Om rättssäkerhet och sociala rättigheter (samt mycket annat), Tidskrift för Rättsvitenskapen 

3/2003, s. 360–362.
26 Ks. hiljattain julkaistu laaja tutkimus eri tavoista ymmärtää oikeusvarmuuden periaate Fenwick, Mark -Siems, Mathias 

– Wrbka, Stefan (toim.): The State of the Art and Shifting Meaning of Legal Certainty, teksessa The Shifting Meaning of Legal 
Certainty in Comparative and Transnational Law, Oxford: Hart Publishing, 2017, s. 1–26

27 Ks. Aarnio, Aulis: The Rational as Reasonable, A Treatise on Legal Justification, D. Reidel Publishing Company, Dor-
drecht, 1987, s. 3, (Aarnio 1987), Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria, Yleisen oikeustieteen oppikirja, Werner Söderström 
Osakeyhtiö, Helsinki, 1989, s. 186–189, (Aarnio 1989), Aarnio, Aulis: Reason and Authority, A Treatise on the Dynamic 
Paradigm of Legal Dogmatics, Ashgate/Dartmouth, Aldershot, 1997, s. 191, (Aarnio 1997) ja Peczenik, Aleksander: On Law 
and Reason, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989, s. 32, (Peczenik 1989). Tosin tarkkaan ottaen Aarnio käyttää 
Laintulkinnan teoriassaan vuodelta 1989 termiä oikeusturva, joka voidaan jakaa muodolliseen ja aineelliseen elementtiin.

28 Ks. Aarnio 1987, s. 158–229, erityisesti s. 188–193 rationaalisesta hyväksyttävyydestä sekä L-rationaalisuudesta ja 
D-rationaalisuudesta.

29 Ks. Gustafsson, Håkan: Rättens polyvalens: En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, Lund 
2002, s. 1 alkaen, (Gustafsson 2002).

30 Ks. Bydlinski, Franz, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wien 1982, s. 325–329. Bydlinskin mukaan oikeus-
varmuuteen voidaan liittää oikeusnormien kielellinen yksiselitteisyys ja systeeminen johdonmukaisuus; oikeuden toteutumi-
sen varmistaminen eli täytäntöönpanon tehokkuus; oikeusjärjestelmän vakaus sekä oikeusturvan saatavuus eli ”access to 
justice, access to court”.
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liteettiin oikeusvarmuuden osatekijänä jo tunnetus-
sa Defrenne-tapauksessaan 1970-luvulla.31 Tämä 
tulkinta tavallaan avaa oikeusvarmuuden tai oikeus-
valtion oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa moni-
puolisesti käytettävissä oleviksi argumenteiksi. 
Lisäksi Paunio on katsonut, että oikeusvarmuudes-
sa korostuu pikemminkin aineellinen oikeusvarmuus 
ja hyväksyttävyys -diskurssi kuin muodollinen oike-
usvarmuus ja ennakoitavuus.32 Oikeudellisten rat-
kaisuiden perusteluiden koherenssi edistää nimen-
omaan oikeusvarmuuden aineellista ulottuvuutta.33 

Oikeusvarmuuden periaate on tulkittu yhdeksi 
oikeusvaltioperiaatteen osatekijäksi ns. Venetsian 
komission raportissa.34 Oikeusvarmuus on raportin 
mukaan keskeinen oikeusjärjestelmän luotettavuu-
den näkökulmasta. Luotettavuuden saavuttaminen 
edellyttää, että lainsäädäntö on mahdollisimman 
selkeää, täsmällistä, helposti saatavissa olevaa 
(accessible) ja käytännössä täytäntöönpantavissa 
olevaa (implementable). Lain soveltamisen tulee 
olla ennakoitavaa ja johdonmukaista, jotta yksityi-
set kansalaiset kykenevät suunnittelemaan toimin-
tansa lain mukaiseksi. Esimerkiksi lain voimaan-
tulo on ilmoitettava täsmällisesti.35 

Tietty aineellisoikeudellinen elementti voidaan 
Venetsian komission raportin mukaan liittää myös 
oikeusvarmuuteen, sillä lainsäätäjä ei saa sivuuttaa 
perus- ja ihmisoikeuksia lainsäädännössään, mikä 
tarjoaa yksityiselle oikeussuojaa valtiota vastaan. 
Toisaalta myös lainkäyttäjän toiminta voi loukata 
oikeusvarmuutta, jos ylimpien tuomioistuimien 

ennakkoratkaisukäytäntö on sisäisesti ristiriitaista. 
Keskeistä onkin huolehtia siitä, että oikeuskäytäntö 
on johdonmukaista ja koherenttia. Lisäksi aineelliseen 
oikeuteen viittaa se, ettei lakeja tule soveltaa niin 
joustamattomasti, että ne loukkaavat yleistä oikeus-
tajua. Yksityistä suojaa myös luottamuksensuojan tai 
oikeutettujen odotusten periaate, eli julkisvallan on 
toteutettava sitoumuksensa suhteessa yksityiseen.36 

EU-oikeudellisen oikeusvarmuusperiaatteen 
tulkinnan kannalta on olennaista todeta se, että 
EU-tuomioistuin tulkitsee oikeusvarmuutta ennen 
muuta suhteessa EU:n tavoitteisiin ja keskeisiin 
oikeusperiaatteisiin. EU-tuomioistuin on tulkinnas-
saan korostanut EU-oikeuden erityisluonnetta muun 
muassa seuraavin sanoin:

”…,unionin oikeudelle on ominaista sen perustumi-
nen itsenäiseen, perussopimuksista muodostuvaan 
oikeuslähteeseen, sen ensisijaisuus jäsenvaltioiden 
oikeuteen nähden ja lukuisien niiden kansalaisiin 
ja niihin itseensä sovellettavien säännösten ja mää-
räysten välitön oikeusvaikutus.”37  

Tällä EU-oikeuden teleologisella tulkinnalla sekä 
tavoite- ja periaatepainotteisuudella on merkitystä, 
kun arvioidaan sitä, millaisissa asiayhteyksissä  
oikeusvarmuutta on EU-oikeudessa sovellettu. 

Oikeusvarmuutta on hyödynnetty ratkaisun 
perusteluissa argumenttina esimerkiksi kiellettäes-
sä taannehtivat oikeusvaikutukset, vedottaessa 
oikeutettujen odotusten suojaan tai saavutettujen 
oikeuksien suojaan, laskettaessa prosessuaalisia 
määräaikoja ja vaadittaessa ymmärrettävää kieltä 

31 Ks. 43/75 Defrenne v SABENA (1976) ECR 455, kohta 74. Oikeusvarmuus asetti tapauksen kontekstissa jo kuluneen 
noin 20 vuoden aikana toteutetun palkkauksen saattamisen kyseenalaiseksi miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskevassa 
tulkintayhteydessä.

32 Ks. Paunio, Elina: Beyond Words, The European Court of Justice and Legal Certainty in Multilingual EU Law, Unigra-
fia, Helsinki, 2011, s. 7.

33 Ibid, s. 113.
34 Ks. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Report on the Rule of Law, Adopted by 

the Venice Commission at its 86th plenary session, Venice 25–26 March 2011, Strasbourg, 4 April 2011, Study No. 512/2009, 
CDL-AD(2011)003rev., s. 10–11.

35 Ks. Raitio, Juha: Oikeusvaltion ääriviivat, Alma Talent, Helsinki, 2017, s. 82.
36 Ks. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Report on the Rule of Law, Adopted by 

the Venice Commission at its 86th plenary session, Venice 25–26 March 2011, Strasbourg, 4 April 2011, Study No. 512/2009, 
CDL-AD(2011)003rev., s. 10–11, kohdat 44–51.

37 Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto 2/13, SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annettu lausunto, annettu 
18.12.2014, ECLI:EU:C:2014:2454, kohta 166.
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lainsäädännöltä tai hallinnollisilta päätöksiltä.38 
Tämä jälkimmäinen esimerkki kielen merkityksestä 
oikeusvarmuudelle on kuin kuningas Rexin esi-
merkistä lainattu. Ajan oloon oikeusvarmuuden 
käyttöyhteydet ovat laajentuneet ja voidaankin tode-
ta, että kaikki keskeiset prosessuaaliset vaatimukset, 
esimerkiksi tuomioiden ja hallintopäätösten perus-
teluvaatimus, edistävät oikeusvarmuuden toteu-
tumista.39 Mitä paremmin toimielinten ratkaisut 
perustellaan, sitä helpompi on jatkossa erottaa ne 
tilanteet, jotka ovat ratkaisun relevantin taustan suh-
teen identtisiä. Tämä puolestaan oletettavasti lisäi-
si toimielinten ratkaisujen ennustettavuutta ja siten 
turvaisi oikeusvarmuuden toteutumista. Lainkäytön 
ennakoitavuutta lisää myös se, ettei samasta teosta 
saa rangaista kahdesti (ne bis in idem40). 

Oikeusvarmuus on tullut punnittavaksi myös 
oikeusvoimaa (res judicata41) ja kansallista proses-
siautonomiaa koskevassa tulkintayhteydessä. EU-
tuomioistuin on useissa yhteyksissä tähdentänyt 
oikeusvoimaa koskevan periaatteen tärkeyttä sekä 

kansallisissa oikeusjärjestyksissä että EU:n oikeus-
järjestyksessä.42 Oikeusvarmuuteen kytkeytyvää 
oikeuskäytäntöä liittyy siihen, millä edellytyksin 
lainvoimaisia kansallisia hallintopäätöksiä tai tuo-
mioistuinten ratkaisuja tulee alkaa käsitellä uudel-
leen, mikäli niiden havaitaan olevan EU-oikeuden 
vastaisia.43 Tämän ns. Kühne & Heitz -tulkintalinjan 
mukaisesti lopullinen hallintotoimi voidaan perua 
ainoastaan silloin, kun kansallinen oikeus antaa 
hallintoviranomaiselle siihen mahdollisuuden.44 
Tämä oikeuskäytäntö vaikuttaa tasapainoilevan toi-
saalta eurooppaoikeuden tehokkaan toteutumisen 
ja toisaalta oikeusvarmuuteen liittyvän ennakoita-
vuusedellytyksen välillä. Vastaavuusperiaatteen 
mukaisesti kaikkia muutoksenhakuun sovellettavia 
sääntöjä tulee soveltaa samalla tavalla riippumatta 
siitä, onko kyse muutoksenhausta EU-oikeuden vai 
kansallisen oikeuden rikkomisen perusteella.45 EU-
tuomioistuin on ollut erityisen varovainen puuttues-
saan kansallisten tuomioiden oikeusvoimaan.46 

38 Ks. Schermers, Henry G. – Waelbroeck, Denis F.: Judicial Protection in the European Communities, Fifth edition, Klu-
wer Law and Taxation Publishers, International, Deventer, 1992, s. 52–69, (Schermers – Waelbroek 1992) ja vrt. Joutsamo, 
Kari – Aalto, Pekka – Kaila, Heidi – Maunu, Antti: Eurooppaoikeus, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki, 2000, s. 29–33.

39 Ks. Schermers – Waelbroeck 1992, s. 53, jossa viitataan esim. tapaukseen 143/83 komissio v. Tanska (1985) ECR 427, 
s. 435.

40 Ks. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla ja oikeuskäytännöstä ne bis in idem -periaatetta rajaavia ja täsmen-
täviä esimerkkejä, kuten 14/68 Walt Wilhelm (1969) ECR 1, s. 15, kohta 11, 137/85 Maizena (1987) ECR 4587, s. 4609, 
kohta 23 tai 45/69 Boehringer (1970) ECR 769, s. 807, kohdat 60–61, C-17/10 Toshiba, ECLI:EU:C:2012:72 ja C-617/10 
ÅkerbergFransson, ECLI:EU:C:2013:280.

41 Ks. oikeusvoimasta esim. C-529/09 komissio v. Espanja, ECLI:EU:C:2013:31, kohdat 66–67. Vakiintuneen oikeuskäy-
tännön mukaan oikeusvoima ulottuu ainoastaan niihin tosiasia- ja oikeuskysymyksiin, jotka tarkasteltavalla tuomioistuinrat-
kaisulla on nimenomaisesti tai väistämättä ratkaistu. Tulkintaongelma oikeusvoiman osalta liittyykin usein siihen, ovatko 
käsillä olevan kanteen ja aikaisemman tuomion tosiseikat ja oikeudelliset seikat olennaisilta osin samat.

42 Ks. esim. C-224/01 Köbler (2003) ECR I-10239, kohta 38, C-234/04 Kapferer (2006) ECR I-2585, kohta 20 ja C-2/08 
Fallimento Olimpiclub (2009) ECR I-7501, kohta 22.

43 Ks. C-453/00 Kühne & Heitz (2004) ECR I-837, C-234/04 Kapferer (2006) ECR I-2585, C-2/06 Kempter (2008) ECR 
I-411, C-249/11 Byankov, ECLI:EU:C:2012:608, C-213/13 Impresa Pizzarotti, ECLI:EU:C:2014:2067 ja C-69/14 Târsia, 
ECLI:EU:C:2015:662.

44 Ks. Skouris, Vassilios: Oikeusvarmuus viimeaikaisessa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, teok-
sessa Aalto, Esa – Vihervuori, Pekka – Jääskinen, Niilo – Arolainen, Teuvo (toim.), Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta, Keuruu, 
2008, s. 661–678, erityisesti s. 676, Raitio 2012, s. 412–418 sekä oikeuskäytännöstä C-453/00 Kühne & Heitz (2004) ECR 
I-837 ja C-392/04 & C-422/04 i-21 Germany & Arcor (2006) ECR I-8559, kohdat 51–54. Asianosaisen on tullut käyttää kaik-
ki mahdolliset muutoksenhakumenettelyt, jotta hän voi kyseenalaistaa lopullisen hallintopäätöksen. 

45 Ks. esim. C-118/08 Transportes Urbanos (2010) ECR I-635, kohta 33.
46 Ks. esim. C-69/14 Târsia, ECLI:EU:C:2015:662, kohdat 39 ja 42, jossa EU-tuomioistuin tyypilliseen tapaansa kytkee 

kansallisen tuomion oikeusvoiman tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteen tulkintaan. Asiassa katsottiin, ettei vastaavuusperiaa-
te edellyttänyt purkumahdollisuutta Romanian siviiliprosessiin sen vuoksi, että tuomion purkumahdollisuus sisältyi kansalli-
seen hallintoprosessiin.
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5 Taloudellinen seuraanto, stabiliteetti ja  
oikeusvarmuus kilpailuoikeudessa

Edellä esitetty oikeusvoimaa ja oikeusvarmuutta 
koskeva esitys saa merkitystä, kun pohditaan esi-
merkiksi taloudellista seuraantoa kilpailuoikeudel-
listen vahingonkorvausvaateiden yhteydessä. Aihe 
on myös Suomessa ajankohtainen, koska EU-tuo-
mioistuimessa on tätä kirjoitettaessa vireillä asfalt-
tikartelliin liittyvä KKO:n ennakkoratkaisupyyntö, 
jossa yhtenä tulkintakysymyksenä on juuri talou-
dellinen seuraanto.47 

Kilpailuoikeudessa seuraamusmaksu kilpailun-
rajoituksesta voidaan määrätä muullekin toimijal-
le kuin kilpailurikkomukseen syyllistyneelle. Vas-
tuun seuraamusmaksusta kantaa seuraantotilantees-
sa se taloudellinen toiminta, johon rikkomus voi-
daan liittää.48 Jos siis rikkomukseen osallistunut 
liiketoimintaomaisuus siirtyy toiseen yritykseen, 
niin seuraamusmaksuvastuu siirtyy lähtökohtaises-
ti omaisuuden vastaanottavalle yritykselle, mikäli 
kilpailurikkomukseen syyllistynyt yritys on lakan-
nut olemasta. EU-tuomioistuimen edellä viitattu 
ennakkoratkaisu KKO:n esittämiin kysymyksiin 
tuo toivottavasti valaistusta nimenomaan siihen 
kysymykseen, kuinka tulee arvioida taloudellista 
seuraantoa suhteessa kilpailuoikeudellisiin vahin-
gonkorvauskanteisiin.  

Voidaan esimerkiksi kysyä, kuinka taloudellis-
ta seuraantoa tulee arvioida, jos yrityksen vahin-
gonkorvaussaatavat ovat vanhentuneet kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuvan prekluusion eli erityisen 
selvitysmenettelyn myötä? On aivan perusteltua 
KKO:n tavoin kysyä, onko EU:n tehokkuusperiaa-
te esteenä sellaiselle kansallisen oikeuden tulkin-
nalle, joka asettaa kilpailuoikeudellisen vahingon-
korvausvastuun edellytykseksi sen, että yritysjär-
jestely on toteutettu lainvastaisesti tai keinotekoi-
sesti kilpailuoikeudellisen vastuun välttämiseksi 
tai vähintäänkin niin, että ostajayhtiö on tiennyt tai 

olisi pitänyt tietää kilpailurikkomuksesta toteutta-
essaan yritysjärjestelyn.

Ottamatta kantaa tähän yksittäistapaukseen tar-
kemmin voidaan kyseisen tapauksen katsoa ilmen-
tävän artikkelin alussa viitattua jännitettä varsin 
talouspainotteisen kilpailuoikeudellisen tehokkuus-
periaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen välillä. 
Oikeusvarmuuden osalta teoreettisesti tarkastellen 
etenkin oikeusjärjestelmään liittyvät vakauden ja 
ennakoitavuuden vaatimukset ovat merkittäviä. 
Käytännössä oikeusvarmuuteen liittyvät pohdinnat 
koskevat etenkin oikeusvoimaa asfalttikartellin 
yhteydessä. Jännite tehokkuusperiaatteen ja oike-
usvarmuuden välillä syntyy siitä, että tehokkuus-
periaate on itse asiassa kilpailupolitiikan argument-
ti, joka pyrkii edesauttamaan sisämarkkinoiden 
vapauttamisen ja kilpailupolitiikan tavoitteita. Sen 
sijaan oikeusvarmuuden ja oikeusvaltion periaatteet 
kytkeytyvät oikeuden syvempiin kerrostumiin, 
moraalisten punnintojen tasoon. Ne edustavat jäsen-
valtioiden luovuttamattomia arvoja ja ovat siten 
sekä oikeuskulttuurisia että normatiivisia. Siispä 
punnintaa tehokkuusperiaatteen ja oikeusvarmuu-
den välillä käydään painoarvoltaan eri tasoisten 
normien välillä. Tämän jännitteen ratkaiseminen 
EU-oikeuden tai kilpailuoikeuden kontekstissa on 
kovin ongelmallista osin siksi, että käsitettä ”peri-
aate” ei käytetä johdonmukaisesti, eli toisin sanoen 
sillä ei ole samalla tavalla jäsentynyttä merkitystä 
kuin oikeusteoriassa, jolloin voidaan viitata esi-
merkiksi Dworkinin erotteluun sääntöihin, periaat-
teisiin ja poliitikkoihin (policies).49 

On syytä korostaa, että EU-oikeuden koherentin 
tulkinnan vaatimus puoltaa punnitsemaan myös 
kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yhtey-
dessä tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteita esimer-
kiksi suhteessa oikeusvarmuuden periaatteeseen 
tai suhteellisuusperiaatteeseen. Vaikuttaa siltä, että 
EU-tuomioistuin on kuitenkin painottanut tehok-
kuusperiaatetta pikemminkin kuin oikeusvarmuut-

47 Ks. Ennakkoratkaisupyyntö, jonka KKO on esittänyt 22.12.2017, C-724/17 Vantaan kaupunki v Skanska Industrial 
Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy.

48 Ks. Leivo-Leivo-Huimala-Huimala 2012, s. 1363–1364.
49 Ks. Dworkin, Ronald: Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press, 1978, s. 22–28.
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ta taloudellisen seuraannon yhteydessä.50 EU-tuo-
mioistuin on muissa kuin kilpailuoikeudellisissa 
yhteyksissä ollut ilmeisesti auliimpi korostamaan 
EU-oikeuden koherenssia, koska esimerkiksi Van 
der Weerd -tapauksessaan se kytki tehokkuusperi-
aatteen tulkintaan kansallisen tuomioistuinjärjes-
telmän perustana olevat periaatteet, kuten esimer-
kiksi puolustautumisoikeuksien suojaamisen,  
oikeusvarmuuden ja oikeudenkäynnin moitteetto-
man kulun.51 

KKO:n ennakkoratkaisupyyntö on varsin perus-
teltu ja tarpeen, sillä on otettava huomioon, että 
taloudellinen seuraanto on EU-oikeudessa vahvis-
tettu samalla tavoin 1970-luvun lama-ajan koette-
lemassa Euroopassa kuin sisämarkkinaoikeudessa 
tunnettu rinnakkaistuontia edistävä Dassonville-
lauseke.52 Talousyhteisön yhteismarkkinoilla sisä-
markkina- ja kilpailupolitiikan tavoitteet ja paino-
pisteet eivät välttämättä kaikilta osin ole rinnastet-
tavissa nykyisiin olosuhteisiin EU:n sisämarkki-
noilla. Kilpailuoikeuden perinteisiä tulkintoja voi-
daan mielestäni kyseenalaistaa tekniikan ja mark-
kinaolosuhteiden muuttuessa. 

Vaikka taloudellisen seuraannon osalta EU-
tuomioistuin vaikuttaa noudattavan varsin vakiin-
tunutta ns. Courage-tulkintalinjaa53 ja nykyisin 
myös kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta kos-
kevaa direktiiviä 2014/104/EU54, niin toisinaan EU-
tuomioistuin on valmis päivittämään vakiintunei-
takin kilpailuoikeudellisia tulkintojaan. Tulkinta-
linjan muutoksesta on osuva esimerkki verrattain 

tuore ratkaisu ns. Intel-tapauksessa, jonka yhtey-
dessä EU-tuomioistuin tarkensi aikaisempaa uskol-
lisuusalennuksia koskevaa oikeuskäytäntöään, joka 
liittyy sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta 
(SEUT) 102 artiklan tulkintaan.55 EU-tuomioistuin 
arvioi jatkossakin uskollisuusalennuksia lähtökoh-
taisesti kiellettyinä kilpailunrajoituksina, mutta 
tutkinnan kohteena olevan yrityksen tulee voida 
kiistää menettelynsä kilpailunvastaiset vaikutukset. 
Näin ollen ratkaisu lisää tulkinnan koherenssia suh-
teessa muihin hinnoitteluperusteisiin käytäntöihin 
ja on omiaan lisäämään aineellisten argumenttien 
painoarvoa suhteessa muodollisiin argumentteihin. 
Uskollisuusalennus ei siten ole sinällään, per se, 
kielletty, vaan komissio joutuu tutkimaan yrityksen 
esimerkiksi tehokkuuspuolustuksen perinpohjai-
sesti. Intel-tapaus on oiva esimerkki kontekstuaa-
lisen tulkinnan56 merkityksestä, koska se ilmentää 
modernia taloustieteellistä analyysiä korostavaa 
kilpailupolitiikkaa eikä suinkaan huomattavasti 
kategorisempaa ja tulkinnallisesti vähemmän jous-
tavaa 1970-luvulle tyypillistä tulkintalinjaa.

6 Onko tehokkuusperiaatteen tulkinta  
mennyt liian pitkälle ja ovatko jotkin  
kilpailuoikeudelliset normit liian joustavia? 

Edellä esitetyn perusteella voidaan mielestäni 
kysyä, onko koherenttia laintulkintaa, jos oikeus-
voimaa koskeva Kühne & Heitz- oikeuskäytäntö 
pidetään tulkinnallisesti täysin erillään suhteessa 

50 Ks. C-49/92 P, Anic Partecipazioni (1999) ECR I-4162, kohta 145 ja C-434/13 P, Parker Hannifin, ECLI:EU:C:2014:2456, 
kohta 53.

51 Ks. C-222/05 – C-225/05 Van der Weerd (2007) ECR I-4233, kohta 33 oikeustapausviitteineen. Tapaus koski kansallisen 
tuomioistuimen mahdollisuutta arvioida unionin toimenpiteitä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi.

52 Ks. taloudellisesta seuraannosta 40-48,50,54-56,111,113 ja 114/73 Suiker Unie (1975) ECR 1663, kohdat 79–87 ja 
Dassonville-lauseke 8/74 Dassonville (1974) ECR 837, kohta 5.

53 Ks. esim. C-453/99 Courage (2001) ECR I-6297, C-295/04 – C-298/04 Manfredi (2006) ECR I-6619. C-360/09 Pflei-
derer (2011) ECR I-5161, C-199/11 Otis, ECLI:EU:C:2012:684, C-536/11 Donau Chemie, ECLI:EU:C:2013:366 ja C-557/12 
Kone, ECLI:EU:C:2014:1317. 

54 Ks. 2014/104/EU, EUVL: N:o L 349, 5.12.2014, s. 1 ja tulkinnasta tarkemmin Aine, Antti: Kilpailunrajoitusvahinko, 
Talentum, Helsinki, 2015, s. 590–604. 

55 Ks. C-413/14 P, Intel, ECLI:EU:C:2017:632 ja vrt. uskollisuusalennukset per se kieltävä 85/76 Hoffman – La Roche 
(1979) ECR 461.

56 Ks. kontekstuaalisesta tulkinnasta esim. Raitio, Juha: Kontekstuaalisuus, Klamin finalismi ja EU-oikeus, Lakimies 
4/2014, s. 519–541.
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taloudellista seuraantoa koskevaan Courage-oikeus-
käytäntöön? Yhteinen nimittäjä on vähintäänkin 
kansallisen prosessiautonomian merkitys suhtees-
sa tehokkuusperiaatteeseen. Esittämäni kysymys 
ei poista mahdollisuutta asettaa tehokkuusperiaate 
oikeusvoiman edelle sellaisessa asiayhteydessä, 
jossa jäsenvaltion toiminta on ollut peitellyn pro-
tektionistista.57 Taloudellista seuraantoa koskeva 
esimerkki oikeusvarmuuden ja tehokkuusperiaat-
teen välisestä jännitteestä ei ole suinkaan ainoa 
peruste kysyä, onko tehokkuusperiaatteen tulkinta 
mennyt liian pitkälle. 

Kilpailuoikeudessa on toisinaan kritisoitu sekä 
oikeusvarmuuden että suhteellisuusperiaatteen 
näkökulmasta komission usein ennakoimattoman 
korkeaa sanktiotasoa kilpailurikkomuksista. Teema 
ei ole suinkaan uusi. Esimerkiksi Haukka on kuvan-
nut edelleenkin monin osin aikaa kestäneessä artik-
kelissaan sitä varsin laajaa harkintavaltaa, jota 
komissiolla on kilpailuoikeudellisten sakkojen 
määrittämisessä ja joka on etenkin vuosituhannen 
alussa johtanut väitteisiin yritysten luottamuksen-
suojan ja taannehtivuuskiellon loukkaamisesta.58 
Ei ole lainkaan erikoista, että kilpailuoikeudellisten 
sanktioiden tasosta syntyy nykyisinkin oikeudelli-
sia riitoja. Esimerkkinä voidaan mainita komission 
ns. verosuunnittelutapaukset valtiontukiasioissa.59 
Oikeusvarmuuden ja suhteellisuusperiaatteen näkö-
kulmasta on kiinnostavaa, että viime aikoina EU:n 
yleinen tuomioistuin on kohtuullistanut komission 

määräämiä kilpailuoikeudellisia sakkoja niiden 
väärin määritellyn subjektiivisen vakavuuden vuok-
si.60 Mielestäni tämä on kannatettavaa kehitystä ja 
ilmentää tehokkuusperiaatteen punnintaa suhtees-
sa suhteellisuusperiaatteeseen. Tämä on perusteltua, 
koska kilpailuoikeudellisten sanktioiden tason mää-
rittäminen on toteutettu varsin joustavin normein.

Toinen esimerkki joustavasta normista on SEUT 
101(1) artiklan kartellikieltoon liittyvä yhdenmu-
kaisia menettelytapoja koskeva säännös. Yhden-
mukaistetulla menettelytavalla tarkoitetaan sellais-
ta yritysten välistä käytännön yhteistoimintaa, joka 
ei ole edennyt sopimuksen asteelle tai joka ei muo-
dosta toimintasuunnitelmaa, mutta jolla tietoisesti 
korvataan kilpailuun liittyvät riskit yritysten väli-
sellä käytännön yhteistyöllä.61 Asian luonteen vuok-
si perussopimuksessa ei ole voitu määrittää kovin 
tarkasti sitä, milloin kartelli syntyy, joten joustava 
normi tässä yhteydessä on etenkin tehokkuusnäkö-
kulmasta varsin hyvin perusteltavissa. Yhdenmu-
kaisen menettelytavan tulkinnasta onkin syntynyt 
vuosien saatossa mielenkiintoista oikeuskäytäntöä62, 
joten aivan ennakoimatonta SEUT 101 artiklan 
tulkinta ei yhdenmukaisten menettelytapojen kon-
tekstissakaan ole. 

En siis väitä, että kuningas Rexin epäonnistu-
miset voitaisiin sellaisenaan ottaa esimerkeiksi kil-
pailuoikeudellisen lainsäädännön epäonnistumisis-
ta, mutta ajattelen niin, että Rexin virheistä on 
syytä ottaa opiksi ja niitä voidaan peilata joihinkin 

57 Ks. esim. valtiontukien takaisinperintää koskeva C-119/05 Lucchini (2007) ECR I-6199.
58 Ks. Haukka, Sari: Kartellisakot ja niiden tuomioistuinkontrolli EU:ssa, Defensor Legis 2/2006, s. 257–272. Hän käsit-

telee artikkelissaan sakkoja koskevien suuntaviivojen tulkintaa, eli ks. Suuntaviivoista EYVL, No C 9, 14.1.1998, s. 3.
59 Ks. Komission päätös SA.38375, FIAT, komission päätös SA.38374, Starbucks ja komission päätös SA.38373, Apple.
60 Ks. esim. T-418/10 Voelstalpine, ECLI:EU:T:2015:516 sekä T-389/10 ja T-419/10 Siderurgina Latina Martin, 

ECLI:EU:T:2015:513. 
61 Ks. esim. ns. Dyestuff-tapaus 48, 49, 51-57/69 ICI (1972) ECR 619, kohta 64.
62 Ks. esim. ns. Dyestuff-tapaus 48, 49, 51-57/69 ICI (1972) ECR 619, 40-48,50,54-56, 111 & 113-114/73 Suiker Unie 

(1975) ECR 1663, 89,104,114,116,117 & 125-129/85 Wood Pulp I (1988) ECR 5193, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, 
C-117/85 & C-125 – C-129/85 Wood Pulp II (1993) ECR I-1307, C-199/92 P, Hüls (1999) ECR I-4287, T-41/96 Bayer (2000) 
ECR II-3383, T-587/08 Fresh Del Monte Produce, ECLI:EU:T:2013:129 ja C-74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42.
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ajankohtaisiin kilpailuoikeudellisiin ongelmiin. 
Nostan kuvitteellisen kuningas Rexin virheistä kes-
keiseen asemaan sen, ettei hän käsittänyt oikeuden 
koherenssin tärkeyttä tai ei ainakaan kyennyt sitä 
luomaan. Lopuksi esitän retorisen kysymyksen, 
osoittaako edellä kuvaamani oikeuskäytäntö, että 
kilpailuoikeuden olisi syytä etsiä suurempaa kohe-
renssia suhteessa muuhun EU-oikeuteen ja sen 

perustana oleviin periaatteisiin ja arvoihin? Vii-
meistään tässä vaiheessa, kun alamme puhua arvois-
ta, oikeusvaltio ja edellä kuvaamani pohdinta sen 
sisällöstä saa merkitystä.

Juha Raitio
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