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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lausuntopalvelu.fi 
 
 
 
 

ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttami-
sesta, VN/32496/2021 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnystä 
koskevaan sääntelyyn ehdotetusta muutoksesta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi tulisi-
vat jatkossa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 
100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kum-
mankin osalta 10 miljoonaa euroa. Osapuolten yhteenlasketun liikevaihdon osalta ilmoituskynnys 
määräytyisi jatkossa Suomesta kertyvän liikevaihdon perusteella maailmanlaajuisen liikevaihdon 
sijasta. 
 
Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen johtaisi varovaisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron 
välittömiin kuluttajahyötyihin ja muutoksella ehkäistäisiin arvion mukaan noin 4 kilpailulle haital-
lista yrityskauppaa vuosittain. Yrityskauppailmoituksia tulisi vuosittain lisää noin 30 ja ilmoitusten 
määrä siten noin kaksinkertaistuisi nykyisestä. Tämä lisäisi hallinnollista taakkaa yrityksille sekä 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston työmäärää. 
 
Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalou-
den kokoon nähden ja niiden alle jää toimialoja sekä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita. Ehdo-
tuksella pyritään ottamaan huomioon sääntelyn ennakoitavuus, oikeusvarmuus ja oikeasuhtai-
suus yritysten näkökulmasta sekä yrityksille ilmoitusten tekemisestä ja viranomaisprosessista ai-
heutuvat hallinnolliset kustannukset ja yrityskauppojen täytäntöönpanon mahdollinen viivästymi-
nen. Lausuntoa pyydetään hallituksen esitysluonnoksen lisäksi myös päivitettävästä yrityskaup-
pojen ilmoituskaavasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta. 
 
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. 
Alla on vastauksemme Lausuntopalvelussa. 

Keskittyminen vähentää kilpailua 

LPY kannattaa kilpailulainsäädännön ja siihen liittyvän yrityskauppavalvonnan kehittämistä. On 
tärkeää, että yrityskauppavalvonnassa voidaan tehokkaasti ehkäistä markkinoiden liiallista keskit-
tymistä ja siitä aiheutuvia haittoja. 
 
LPY:n mielestä on tärkeää varmistaa yrityskauppavalvonnan tarkoituksenmukainen kohdentumi-
nen. Tavoitteena tulee olla valvonnan suorittaminen tavalla, jolla pyritään minimoimaan ongel-
mattomille yrityskaupoille aiheutuvaa turhaa hallinnollista taakkaa. 
 
Yrityskauppavalvontaa koskevan sääntelyn muuttamiselle on tarvetta, sillä nykysääntelyn perus-
teella valvonnan ulkopuolelle jää sellaisia yrityskauppoja, jotka todennäköisesti johtavat haitalli-
seen keskittymiseen ja kilpailun vähenemiseen. LPY:n mielestä esitetyt muutokset ovat perustel-
tuja, vaikka ne lisäävät vähän yritysten hallinnollista työtä. 
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Pidämme tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna, että yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus mää-
räytyy jatkossa Suomesta kertyneen liikevaihdon mukaan eikä maailmanlaajuisen liikevaihdon 
mukaisesti. Tällöin valvonnalla voidaan paremmin keskittyä yrityskauppojen vaikutuksiin koti-
maan markkinoilla. 
 
Nykyisellä sääntelyllä jopa useita toimialoja ja haitallisia yrityskauppoja rajautuu valvonnan ulko-
puolelle liian korkeiden liikevaihtorajojen vuoksi. Siksi pidämme perusteltuna esitettyjä ilmoitus-
velvollisuuden liikevaihtorajojen muutoksia: osapuolten yhteenlaskettu liikevaihtoraja lasketaan 
100 miljoonaan euroon ja kahden osapuolen raja lasketaan 10 miljoonaan euroon. 
 
Otto-oikeus lisäisi epävarmuutta ja byrokratiaa 
 
Yrityskauppavalvonnan ilmoituskynnysten muutosta selvittäneessä arviomuistiossa esitettiin Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) myönnettävän ns. otto-oikeuden käyttöönottoa. Laajasta otto-
oikeudesta olisi aiheutunut yrityksille lisää hallinnollista työtä, kustannuksia ja huomattavaa epä-
varmuutta. Näitä vaikutuksia olisi syntynyt riippumatta siitä, olisiko viranomainen lopulta käyttä-
nyt otto-oikeuttaan vai ei. 
 
LPY ei pidä otto-oikeuden käyttöönottoa tarkoituksenmukaisena. Ilmoitusvelvollisuuden sitomi-
nen jatkossakin selkeisiin liikevaihtorajoihin parantaa viranomaisvalvonnan ennustettavuutta ja 
uskottavuutta sekä yritysten oikeusturvaa. 
 
KKV:n riittävät resurssit on turvattava 
 
Esitetty lakimuutos aiheuttaa sen, että KKV:n tutkittavaksi tulisi arviolta noin 30 yrityskauppaa 
vuodessa enemmän kuin nykyisin. Tällöin yrityskauppailmoitusten määrä kaksinkertaistuisi nykyi-
sestä. 
 
LPY pitää tärkeänä, että KKV:lle turvataan riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen, jotta yritys-
kauppavalvonnan käsittelyajat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Tavoitteeksi tulee asettaa nykyis-
ten käsittelyaikojen lyhentäminen. 
 
Ilmoituskaavan päivittäminen tarpeellista  
 
Yrityskauppojen ilmoituskaavan päivittäminen on kannatettava ehdotus. Tämän päivityksen 
myötä yritysten hallinnollista taakkaa voidaan ja pitää vähentää. Uudistus mahdollistaa ongel-
mattomien yrityskauppojen tunnistamisen aikaisempaa paremmin ja siten myös KKV:n toiminnan 
tehostamisen. 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 


