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Komission tiedonanto Kilpailupolitiikka valmiina uusiin haasteisiin 

 
Kokous  
 
 
U/E/UTP-tunnus 

 

 

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu 
 

Komissio antoi 18.11 tiedonannon ”Kilpailupolitiikka valmiina uusiin haasteisiin”. Tie-

donannossa käsitellään EU:n kilpailu- ja valtiontukipolitiikan roolia Euroopan elpymi-

sessä, vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä palautumiskykyisten sisämarkkinoiden 

luomisessa. Tiedonannosta ei järjestetä julkista kuulemista. Ennen tiedonannon antamista 

mm. neuvostossa käytiin keskustelua, pitäisikö komission ottaa kilpailupoliittisessa ta-

voitteenasetannassa vahvemmin huomioon koronapandemian kokemukset ja erityisesti 

EU:n resilienssiin liittyvät poliittiset tavoitteet.  

 

Komissio on jo antanut osan tiedonannossa esitellyistä kilpailupolitiikan alaan kuuluvista 

säädösaloitteista, ja järjestänyt niistä julkisen kuulemisen vuosien 2020-2021 aikana. 

Valtioneuvosto on informoinut näistä aloitteista eduskuntaa E-kirjeillä (esim. E 65/2021 

vp – T&K&I-valtiontukipuitteet, E 46/2021 vp – Euroopan yhteistä etua koskevat tär-

keitä hankkeita koskeva valtiontukisääntely, E 89/2021 vp – Ilmasto-, ympäristö ja ener-

gia-alan valtiontukisäännöt) 

 

Komissio antaa tiedonannossa myös ennakkotietoja eräistä tulevista politiikka-aloitteista 

kilpailu- ja valtiontukipolitiikan alalla. Näistä ehdotuksista komissio järjestää julkisen 

kuulemisen vuoden 2022 aikana ja valtioneuvosto informoi eduskuntaa uusista aloit-

teista. Tiedonanto sisältää myös komission politiikkalinjauksen EU:n valtiontukisääntö-

jen soveltamisesta puolijohteiden toimialalla. Tiedonantoa tullaan todennäköisesti käsit-

telemään myös neuvoston työryhmissä vuoden 2022 alkupuolella. 

 

Suomen kanta 
 

Yleistä 

 

Valtioneuvoston näkemyksen mukaan tehokas, riippumaton ja faktoihin perustuva kil-

pailusääntely ja sen täytäntöönpano on erittäin tärkeää EU:n kannalta. EU:n kilpailupo-

litiikalla ja toimivalla kilpailulla on olennainen merkitys EU:n talouden elinvoimaisuu-

den ja elpymisen näkökulmasta.  Valtioneuvosto pitää EU-selonteon mukaisesti tärkeänä, 

että EU:n kilpailu- ja valtiontukipolitiikka tukee EU:n markkinoiden säilymistä kilpailul-

lisina, avoimina ja kilpailukykyisinä. Toimiva kilpailu antaa Suomelle kykyä vastata 

maailman ja markkinoiden muuttumiseen ja kilpailu kannustaa innovointiin sekä pitää 
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hintatasoa kurissa. Sääntöihin perustuva kilpailulainsäädäntö ja sen täytäntöönpano on 

myös erittäin tärkeää yrityksille ennustettavan toimintaympäristön ja oikeusvarmuuden 

kannalta. 

 

Valtioneuvosto pitää kilpailupolitiikan vahvuutena sen sisäänrakennettua kykyä mukau-

tua uusiin markkinaolosuhteisiin, politiikan painopisteisiin ja käyttäjien tarpeisiin. Yri-

tyskauppavalvonnan tavoitteena on ja tulee olla kuluttajien ja asiakasyritysten kannalta 

haitallisen markkinoiden keskittymisen ehkäiseminen. Haitallinen keskittyminen johtaa 

hintojen nousuun ja laadun heikkenemiseen. Koronapandemian kokemukset sekä EU:n 

erilaisten politiikkatavoitteiden edistäminen eivät valtioneuvoston näkemyksen mukaan 

annakaan aihetta keventää tai muuttaa EU:n kilpailupolitiikkaa ja siihen kuuluvaa yritys-

kauppavalvontaa siten, että huomio arvioinnissa siirtyisi muihin kuin kilpailu- ja kulut-

tajavaikutuksiin.  

 

Valtioneuvoston näkemyksen mukaan EU:n valtiontukipolitiikka tukee EU:n talouskas-

vua parhaiten, kun se kohdentaa yritystuet EU:n yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin ja 

markkinoiden toimintapuutteisiin kilpailua vähiten vääristävällä tavalla. Riittävän tiukka 

valtiontukipolitiikka ja tehokas valtiontukien valvonta on tärkeää paitsi sisämarkkinoiden 

toimivuuden myös Suomen ja Euroopan kilpailukyvyn näkökulmasta. 

 

EU:n elpyminen ja valtiontukisäännöt 

 

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että koronapandemian aikana käyttöönotetut tilapäiset 

valtiontukisäännöt ja muut joustot lopetetaan asteittain. Sääntöjen kevennykset eivät saa 

jäädä pysyviksi. Talous- ja epidemiatilanteen salliessa tulee palata mahdollisimman no-

peasti kriisiä edeltävien sääntöjen ja valtiontukiperiaatteiden soveltamiseen. Valtioneu-

voston näkemyksen mukaan tilapäisten valtiontukisääntöjen tulee pysyä välineenä, jolla 

lievennetään koronapandemian haitallisia talousvaikutuksia, mutta sääntöihin ei tule li-

sätä elementtejä, joiden puitteissa edistetään elvytystoimenpiteiden täytäntöönpanoa. 

EU:n elpymiseen – kuten investointeihin – kohdennettavien valtiontukien tulee perustua 

”normaaliaikojen” valtiontukisääntöihin.  

 

Resilienssin vahvistaminen 

 

Valtioneuvosto katsoo, että koronapandemia on tuonut esiin tarpeen vahvistaa unionin 

kriisinsietokykyä, parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja vähentää riippuvuuksia eri-

tyisesti tietyillä kriittisillä sektoreilla, kuten lääkkeissä, lääkinnällisissä laitteissa, suoja-

varusteissa ja raaka-aineissa. EU:n yhteisen varautumisen ja huoltovarmuuden kehittä-

minen on myös Suomen etu. 

 

Valtioneuvosto painottaa, että globalisoituneessa maailmassa, jossa arvoketjut ovat kan-

sainvälisiä, Euroopan häiriönsietokyky ei ole mahdollista ilman hyvin toimivia monen- 

ja kahdenvälisiä kauppajärjestelmiä.  EU-lähtöisten kriisinkestävyyttä tukevien toimien 

tulee olla oikeasuhtaisia ja tarpeetonta hallinnollista taakka tulee välttää. Komissio tulee 

antamaan maaliskuussa ehdotuksen sisämarkkinoiden hätäapuinstrumentista. Valtioneu-

vosto katsoo, että hätäapuinstrumentin käytön edellytyksenä tulee olla selkeä yhteinen 

määritelmä kriisistä. Instrumentin käyttöönotossa ja käytössä on tärkeä löytää tasapaino 

mekanismin tehokkuuden ja oikeasuhtaisuuden välillä. 

 

Valtioneuvosto katsoo komission tapaan, että EU:n kilpailupolitiikka ja kilpailusääntöjen 

tehokas täytäntöönpano täydentävät muita politiikkavälineitä ja vahvistavat monin tavoin 

sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä varmistamalla markkinoiden avoimuuden, kilpailul-
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lisuuden ja valinnanvapauden sekä tasapuoliset toimintaedellytykset. Valtioneuvosto to-

teaa, että EU:n toimintavarmuuden turvaaminen ei edellytä perustavanlaatuisia muutok-

sia kilpailu- ja valtiontukisääntöihin. 

 

Valtioneuvosto katsoo, että voimassaolevien valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota kilpailuolosuhteisiin ja tasavertaisiin toimintaedellytyk-

siin sisämarkkinoilla. Esimerkiksi Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita 

(IPCEI) koskevien valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa tulee varmistaa, että tuki koh-

dentuu nimenomaan EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisiin läpimurtoinnovaatioihin 

sekä todelliseen ensimmäiseen teolliseen käyttöönottoon.  Aiemmin käynnistettyjen 

IPCEI-hankkeiden vaikutuksia ja tuloksia tulee arvioida toimialan uudistumisen ja kil-

pailukyvyn näkökulmasta varhaisessa vaiheessa. 

 

Valtioneuvosto korostaa, että puolijohdealan tilanteeseen tarvitaan kokonaisvaltainen nä-

kökulma, ja ratkaisuja on haettava ensisijaisesti kilpailua vähiten vääristävillä tavoilla. 

Kokonaisuudessa on huomioitava sääntely, kauppapolitiikka, innovaatiopolitiikka sekä 

erityisesti olemassa olevat instrumentit, kuten mikroelektroniikka- ja tietoliikennetekno-

logia-alan IPCEI-prosessi (Microelectronics and Communication technology IPCEI). 

Olemassa olevat instrumentit ja rahoitus on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti puo-

lijohdealan edistämiseksi Euroopassa. Erityisen tärkeää on yhteistyö kolmansien maiden 

kanssa. Valtioneuvosto kiinnittää kriittistä huomiota kokonaisvaltaisen näkökulman ohit-

taviin ehdotuksiin, joilla tavoitellaan ainoastaan valtiontukisääntelyn sektorikohtaisia lie-

vennyksiä. 

 

 Vihreä siirtymä 

 

Valtioneuvosto pitää oikeana komission lähtökohtaa, jonka mukaan kilpailupolitiikalla 

on muita politiikkoja täydentävä rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoittei-

den edistämisessä. Kilpailupolitiikka voi täydentää ympäristölainsäädäntöä esimerkiksi 

varmistamalla vahvat ja kilpailukykyiset markkinat sekä luomalla asianmukaisia kannus-

timia puhtaampien tuotteiden kysyntään ja tarjontaan.  Valtioneuvoston näkemyksen mu-

kaan uudistetuilla EU:n valtiontukisäännöillä on keskeinen merkitys Vihreän kehityksen 

ohjelman ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämisen kannalta, mutta valtiontukipolitii-

kan täytäntöönpanossa tulee samalla varmistaa tasapuolisten toimintaedellytysten säily-

minen sisämarkkinoilla.  

 

Valtioneuvosto pitää myönteisenä, että valtiontukisääntöjen meneillään olevalla tarkista-

misella vahvistetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kannalta merkityksellisten 

sääntelyperiaatteiden, kuten ”saastuttaja maksaa” –periaatteen noudattamista. Kokonai-

suutena EU:n valtiontukivalvonnan kriteerien tulee tukea kestävää kasvua kilpailuun pe-

rustuvilla sisämarkkinoilla, eikä arviointiperusteiden muutoksilla tule heikentää kilpailu-

olosuhteita. 

 

Valtioneuvosto suhtautuu alustavan myönteisesti tiedonannon linjauksiin yritysten kiel-

lettyä yhteistyötä koskevan EU:n perustamissopimuksen SEUT 101 artiklan, vihreiden 

aloitteiden ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen sopimusten suhteesta. Tie-

donannon mukaan SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaisessa kuluttajille koituvien hyöty-

jen ja haittojen punninnassa hyödyksi voitaisiin katsoa esimerkiksi kestävämpi tuote, 

jonka käyttöikä on pidempi tai tuotteen muut kuluttajan arvostamat ominaisuudet olisivat 

parempia. Valtioneuvosto katsoo komission tapaan, että kilpailupolitiikalla voidaan tu-

kea vihreää siirtymää mahdollistamalla yritysten yhteistyö, joka edistää vihreitä innovaa-

tioita ja niiden käyttöönottoa.  On kuitenkin tärkeää estää kuluttajia vahingoittava ”viher-
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pesu”, eli se, että kuluttajille tarjotaan tuotteita ja palveluita, joiden väitetään olevan ym-

päristöystävällisiä, vaikka ne eivät aidosti sitä ole. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan 

on tärkeää, että kilpailuoikeuden tulkinta on sopimuksia tekevien yritysten kannalta sel-

keää ja ennustettavaa. 

 

Digitaalinen siirtymä 

 

Valtioneuvosto pitää oikeansuuntaisina tiedonannon linjauksia kilpailupolitiikan roolista 

digitaalisen siirtymän edistämiseksi.  

 

Komissio pitää tärkeänä, että relevanttien markkinoiden määrittelyä koskevaa komission 

tiedonantoa ajantasaistetaan niin, että se ottaa nykyistä paremmin huomioon digitaalisten 

ratkaisujen vaikutukset markkinoiden määrittelyssä. Valtioneuvoston alustavan näke-

myksen mukaan yli 20 vuotta sitten laaditun tiedonannon päivittäminen tai täydentämi-

nen on todennäköisesti tarpeen, vaikka tiedonannon taloustieteeseen perustuvat periaat-

teet toimivat edelleen verrattain hyvin. Päivittäminen on perusteltua esimerkiksi tietyissä 

digitalisaatioon liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi nollahinnoiteltuihin hyödykkeisiin 

liittyen. Valtioneuvosto ei sitä vastoin kannata markkinamäärittelyn periaatteiden muut-

tamista ja joustavoittamista siten, että kilpailu sisämarkkinoilla vähenisi. Lähtökohtana 

tulee jatkossakin olla maantieteellisten markkinoiden määrittely taloustieteellisin perus-

tein eikä markkinoiden määrittely tarkoitushakuisesti kokoaan laajemmiksi. 

 

Valtioneuvosto tukee tavoitetta tehostaa komission mahdollisuuksia saada tietoa digitaa-

lisilla markkinoilla tehtävistä yrityskaupoista digimarkkinasäädöksen avulla. Tehokkaan 

tiedonsaannin avulla parannetaan mahdollisuuksia havaita mahdolliset markkinoiden 

haitalliseen keskittymiseen sekä kielteisiin kilpailuvaikutuksiin johtavat yrityskaupat. 

Valtioneuvosto pitää kuitenkin tärkeänä, että EU:n sulautuma-asetusta muutetaan tai sen 

soveltamisalaan kuuluvaa sääntelyä annetaan vain sulautuma-asetuksen mukaisella oi-

keusperustalla. 

 

 

Pääasiallinen sisältö 
 

Yleistä: 

 

Tiedonannossa käsitellään, miten EU:n kilpailu- ja valtiontukipolitiikan täytäntöönpano 

sekä niiden juuri toteutetut ja käynnissä olevat uudistukset tukevat EU:n digitaalisia- ja 

vihertavoitteita, resilienssin vahvistamista ja talouden elpymistä ja ovat näiden tavoittei-

den kanssa yhteensopivia.  Kilpailupolitiikan ja –oikeuden kannalta tiedonanto ei sisällä 

merkittäviä uusia linjauksia tai avauksia. EU:n valtiontukipolitiikan alalla keskeisin uusi 

linjaus liittyy valtiontukipolitiikkaan puolijohteiden toimialalla. 

 

Tiedonanto korostaa tehokkaiden ja tosiseikkoihin perustuvien kilpailusääntöjen merki-

tystä EU:ssa ja muistuttaa kilpailupolitiikan olennaisesta merkityksestä talouden elpymi-

sessä. Tiedonannon mukaan kilpailupolitiikalla säilytetään hyvin toimivat markkinat ja 

puututaan keskeisiin markkinahäiriöihin, mikä edistää vihreää ja digitaalista siirtymää 

sekä sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä. Komissio toteaa ottavansa jatkossakin huomi-

oon nämä politiikkatavoitteet siltä osin, kun niillä on merkitystä kilpailun arvioimisen 

kannalta. Komission mukaan kilpailun toimivuus on tärkeää myös elpymisen kannalta, 

koska kilpailu kannustaa yrityksiä innovoimaan ja investoimaan, jotta ne voivat menes-

tyä markkinoilla. Tiedonannon mukaan kilpailu myös varmistaa tasapuoliset edellytykset 

kaikenkokoisille eurooppalaisille yrityksille ja sen, että EU:n kuluttajat hyötyvät edelleen 

kilpailuprosessista. Tiedonannon mukaan tehokas kilpailusääntöjen täytäntöönpano on 
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palvellut eurooppalaisia kuluttajia ja yrityksiä ja auttanut ylläpitämään Euroopan talou-

den dynaamista ja elinvoimaista rakennetta. Tiedonannossa todetaan niin ikään, että kil-

pailupolitiikka on osa laajaa sääntely- ja täytäntöönpanovälineistöä, jolla varmistetaan 

asiakkaiden ja kuluttajien eduksi toimivat markkinat.   

 

Tiedonannossa todetaan kilpailupolitiikan vahvuutena sen sisäänrakennettu kyky mukau-

tua uusiin markkinaolosuhteisiin, politiikan painopisteisiin ja käyttäjien tarpeisiin. Tämä 

johtuu pitkälti kilpailuoikeuden tapauskohtaisesta ja markkinaolosuhteet huomioivasta 

soveltamisesta. Tapauskohtaisessa soveltamisessa huomioidaan yritysten ja markkinoi-

den erityispiirteet arviointihetkellä siten, että toimijoiden ajantasaiset tiedot vallitsevista 

olosuhteista ja ennakoitavissa olevasta markkinakehityksestä tulevat huomioiduiksi. Kil-

pailusääntöjä on myös vuosien varrella tarkistettu saatujen kokemusten pohjalta ja ko-

missio on myös tehostanut analyysivälineitään. Käynnissä olevassa laajamittaisessa kil-

pailupolitiikan osa-alueiden (sulautumien, kilpailunrajoitusten ja valtiontukien valvonta) 

uudistuksessa panostetaan siihen, että politiikkatavoitteet vihreästä ja digitaalisesta siir-

tymästä häiriönsietokykyisillä sisämarkkinoilla toteutuvat. 

 

Yrityskauppojen ja kilpailunrajoitusten valvonta  

 

Yrityskauppavalvonta antaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa ostamalla muita yrityksiä 

varmistaen samalla, että asianomaisilla markkinoilla toimii edelleen riittävästi muita yri-

tyksiä, jotka voivat tarjota vaihtoehtoja ja edistää monipuolisia toimitusketjuja.  

 

Tiedonannon mukaan kilpailusääntöjen täytäntöönpanolla varmistetaan, että yrityskump-

panuudet tuottavat etuja ilman, että ne johtavat kartelleihin tai muihin kilpailunvastaisiin 

sopimuksiin, jotka rajoittavat tuotteiden saatavuutta tai nostavat hintoja. Kilpailusääntö-

jen täytäntöönpanolla varmistetaan myös, että hallitsevat yhtiöt eivät käytä markkinavoi-

maansa sulkeakseen kilpailijoita markkinoilta tai hyväksikäyttääkseen asiakkaita. 

 

EU:n elpyminen 

 

EU:n valtiontukipolitiikka 

 

EU:n kilpailupolitiikka on edistänyt EU:n elpymistä ennen kaikkea mahdollistamalla 

EU:n valtiontukisääntelyn keinoin poikkeukselliset julkiset tuet koronapandemian hai-

tallisten talousvaikutusten lieventämiseksi. Tilapäiset valtiontukipuitteet annettiin maa-

liskuussa 2020 (ks. esim. E 21/2020 vp, E 65/2020 vp) ja niitä on tämän jälkeen muutettu 

yhteensä kuusi kertaa. Säännöt ovat mahdollistaneet valtiontukien myöntämisen mm. yri-

tysrahoituksen saatavuusongelmiin (lainat, avustukset ja takaukset), yritysten pääomitta-

misen sekä tuet koronaviruspandemian torjuntaan liittyvien tuotteiden tutkimukseen, tes-

taukseen ja tuotantoon sekä työpaikkojen suojeluun.  

 

Tilapäisten valtiontukisääntöjen sallimat tukitoimenpiteet ovat olleet komissiolle tehtä-

vän ennakkoilmoitusvelvollisuuden piirissä. Komissio on tehnyt tilapäisten puitteiden 

nojalla maaliskuun 2020 jälkeen yhteensä 670 päätöstä tukiohjelmasta tai yksittäisestä 

tuesta. Komission hyväksymien tukien yhteenlaskettu suunniteltu budjetti on noin kolme 

tuhatta miljardia euroa. Komission julkaisemien tietojen mukaan ilmoitettuja tukimääriä 

ei ole monelta osin hyödynnetty täysimääräisesti. 

 

Tiedonannossa linjataan, että EU:n valtiontukivalvontaa koskevista kriisitoimenpiteistä 

tulee irtaantua asteittaisesti taloudellisen tilanteen sen salliessa.  Samanaikaisesti tulee 

komission mukaan ottaa kuitenkin ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan houkutella 

ja käynnistää investointeja.  
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Tiedonannossa annetaan tästä esimerkkinä 18.11.2021 annettu Tilapäisiä valtiontukipuit-

teita koskeva kuudes muutostiedonanto (2021/C 473/01), jolla jatkettiin poikkeussääntö-

jen voimassaoloa kesäkuun 2022 loppuun asti. Muutos mahdollistaa komission mukaan 

voimassaolevien tukiohjelmien jatkamisen tilanteessa, jossa pandemian talousvaikutuk-

set eivät vielä ole kokonaan poistuneet.  Lisäksi muutostiedonannolla otettiin käyttöön 

kaksi uutta tukitoimenpidettä, joiden avulla on mahdollista tukea EU:n elpymistä ja vih-

reää siirtymää 

 

1) investointituet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat paikata kriisin aiheuttamaa inves-

tointivajetta (max 10 meur per yritys, 15% tukitaso).  Uuden tukimuodon avulla voi-

daan tukea muun muassa vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyviä yritysten hank-

keita. Investointituen saa yhdistää normaaliajan valtiontukisäännöissä myönnetyn in-

vestointituen kanssa. 

2) toimenpiteet yritysten vakavaraisuuden tukemiseksi. Säännöissä sallitaan valtionta-

kaukset rahoituksen välittäjille (esimerkiksi pääomasijoitusrahastoille), joita rohkais-

taisiin näin tekemään esimerkiksi oman pääomanehtoisia sijoituksia pieniin ja keski-

suuriin yrityksiin ja pieniin midcap-yrityksiin, jotka ovat velkaantuneet koronapan-

demian seurauksena. 

Säännöissä on määritelty tarkempia suojatoimenpiteitä, jotka rajaavat kilpailun vääristy-

miä molempien tukimuotojen osalta. Investointitukia koskeva uusi tukimuoto on voi-

massa 31.12.2022 asti ja vakavaraistamistuki 31.12.2023 asti. Uusien joustojen hyödyn-

täminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission ennakkohy-

väksyntää.  

 

EU:n digitaalinen siirtymä 

 

Kilpailupolitiikan tulee tiedonannon mukaan pitää digitaaliset markkinat kilpailukykyi-

sinä. Verkkoalustoille on tyypillistä vahvat verkostovaikutukset, ”voittaja ottaa kaiken” 

–dynamiikka, huomattavat mittakaavaedut ja lähellä nollaa olevat rajakustannukset. 

Verkkoalustojen osalta on tiedonannon mukaan tärkeää avoimuus, oikeudenmukaisuus 

ja keskinäinen kilpailu. Niiden osalta on tarpeen jatkaa kilpailusääntöjen täytäntöönpa-

noa ja täydentää niihin liittyviä välineitä.  

 

Kilpailupolitiikka 

 

Tiedonannossa todetaan, että komissio on maailmanlaajuinen edelläkävijä digisektorin 

kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa. Komissio tutkii parhaillaan useita tapauksia selvit-

tääkseen ovatko määräävässä markkina-asemassa olevat alustat rikkoneet EU:n kilpailu-

sääntöjä. Komissio on jo aiemmin useissa tapauksissa määrännyt seuraamuksia määrää-

vässä asemassa olevien digitaalialan toimijoiden kilpailunvastaisesta toiminnasta.  

 

Datalla on keskeinen merkitys yritysten innovointipotentiaalissa. Tiedonannon mukaan 

kilpailusääntöjen täytäntöönpano täydentää komission sääntelytoimia, joilla edistetään 

datan jakamista ja tasapuolistetaan portinvartijoiden ja pienten yritysten välisiä toiminta-

edellytyksiä. Datan saatavuus on ollut keskeisessä roolissa monissa viimeaikaisissa yri-

tyskauppavalvontatapauksissa ja myös joissakin vireillä olevissa kilpailunrajoitusten tut-

kinnoissa.  
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Kilpailuoikeudellisista tapauksista saadut kokemukset vaikuttivat osaltaan myös digi-

markkinasäädösehdotukseen, jolla vahvistetaan säännöt digitaalimarkkinoilla portinvar-

tijoina toimiville suurille digitaalisille alustoille. Kun digimarkkinasäädös on hyväksytty, 

se tulee toimimaan rinnakkain kilpailusääntöjen täytäntöönpanon kanssa. Digimarkki-

nasäädös tulee määrittämään nimettyihin portinvartijoihin sovellettavat ennakkosäännöt 

ja kilpailusääntöjä sovelletaan jatkossakin jälkikäteen tapauskohtaisesti.  

 

Komissio on antanut maaliskuussa 2021 sulautuma-asetuksen 22 artiklaa koskevan oh-

jeen, jolla se kannustaa jäsenvaltioita saattamaan tarvittaessa mahdollisesti ongelmalliset 

yrityskaupat komission tutkittaviksi, vaikka ne eivät ylittäisi kansallisia yrityskauppojen 

ilmoittamisen kynnysarvoja. Tarkoituksena on vahvistaa komission kykyä puuttua kaik-

kiin mahdollisesti kilpailunvastaisiin yrityskauppoihin. Komissiolle siirtoon kannuste-

taan esimerkiksi kun ostetaan innovatiivisia digitaalisia yrityksiä, joiden kilpailupotenti-

aali on suurempi kuin mitä niiden liikevaihto osoittaa. Digimarkkinasäädösehdotuksessa 

esitetään, että portinvartijoiden tulisi ilmoittaa tietyistä yritysostoistaan. Tiedonannon 

mukaan komissio saisi ilmoituksista tietoa digitaalisia palveluja tarjoavien yritysten yri-

tyskaupoista ja niihin liittyvistä liiketoimintaperiaatteista ja komissio pystyisi siten pa-

remmin havaitsemaan kielteisesti kilpailuun vaikuttavat yrityskaupat.  

 

Komissio on uudistamassa kilpailunrajoituksiin liittyviä horisontaalisia ja vertikaalisia 

ryhmäpoikkeusasetuksia ja niihin liittyviä suuntaviivoja. Myös näissä uudistuksissa huo-

mioidaan digitaaliset markkinat ja niiden kehitys. Horisontaalisissa suuntaviivoissa tul-

laan antamaan ohjeita datan jakamisesta. Vertikaalisessa ryhmäpoikkeusasetuksessa ja 

sen suuntaviivoissa tullaan puolestaan antamaan ohjeita uusista toimitus- ja jakelumal-

leista, joilla on liityntä muun muassa verkkokaupan ja verkkoalustojen kasvuun. Komis-

sio aikoo hyväksyä uudet horisontaaliset ryhmäpoikkeusasetukset viimeistään vuoden 

2022 viimeisellä neljänneksellä ja vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen vuoden 2022 

toiseen neljännekseen mennessä.  

 

Komissio on niin ikään käynnistänyt aloitteen niiden olosuhteiden selventämiseksi, joissa 

kilpailusäännöt eivät estä heikossa asemassa olevia yksinyrittäjiä solmimasta kollektiivi-

sia sopimuksia työolojensa parantamiseksi. Tiedonannon antamisen jälkeen komissio 

aloitti 24.2.2022 päättyvän julkisen kuulemisen luonnoksesta suuntaviivoiksi, joissa kä-

sitellään EU:n kilpailuoikeuden soveltamista palveluja tarjoavien yksinyrittäjien työoloja 

koskeviin kollektiivisiin sopimuksiin. Lopulliset suuntaviivat julkaistaan todennäköisesti 

vuoden 2022 toisella neljänneksellä.  

 

Relevanttien markkinoiden määrittely  
 

Markkinoiden määrittelyn avulla muodostetaan kuva kilpailuympäristöstä, jossa yritys 

tiettynä ajankohtana toimii. Komissio on päivittämässä vuonna 1997 antamaansa tiedon-

antoa markkinoiden määrittelystä ottaen huomioon viimeisten kahdenkymmenen vuoden 

aikana tapahtuneen kehityksen kuten digitalisaation ja uudet tavat tarjota tavaroita ja pal-

veluja. Markkinamäärittelytiedonannon päivittämisen julkinen kuuleminen on alkamassa 

alkuvuonna 2022 ja komissio aikoo hyväksyä uuden tiedonannon viimeistään vuoden 

2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinamäärittelytiedonannon päivityksen tavoit-

teena on ottaa huomioon myös kaupallisen vaihdon yhä verkottuneempi ja maailmanlaa-

juisempi luonne. Markkinamäärittely liittyy yleisesti kilpailuoikeuden soveltamiseen, 

mutta tiedonannon muutostarpeet kumpuavat erityisesti digitaalisesta toimintaympäris-

töstä. 
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=fi
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=fi
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=fi
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Kilpailupolitiikkaa koskevassa tiedonannossa toistetaan se vakiintunut kanta ja menette-

lytapa, että markkinoiden määrittely on tapauskohtaista, koska markkinat eivät ole staat-

tiset. Tapauskohtaisessa markkinamäärittelyssä voidaan huomioida muun muassa tuotan-

toprosessien muutokset, kuluttajien mieltymykset, innovaatiosyklit, toimitusketjut ja uu-

det toimittajat, digitaalisten markkinoiden erityispiirteet sekä sääntelyn muutokset.  

 

Myös markkinoiden maantieteellinen laajuus arvioidaan aina kussakin yksittäistapauk-

sessa. Laajuus voi ulottua paikallisista globaaleihin sen mukaan, miten markkinat todella 

toimivat käytännössä, erityisesti kuluttajien ja asiakkaiden näkökulmasta. Komissio ei 

siten päätä, miltä markkinoiden pitäisi näyttää, vaan tarkastelee näytön perusteella, miten 

markkinat käytännössä toimivat.  

 

Valtiontukipolitiikka 

 

Tiedonanto korostaa EU:n valtiontukipolitiikan merkitystä digitaalialan investointien 

mahdollistajana. Valtiontukipolitiikan tehtävänä on edesauttaa digitalisaation kannalta 

keskeisen infrastruktuurin kehittämistä, mutta samalla varmistaa, ettei julkinen tuki syr-

jäytä yksityisiä investointeja. Valtiontukipolitiikan tehtävänä on myös varmistaa tasa-

puoliset toimintaedellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komissio tuo tältä osin eri-

tyisesti esiin uudistettavana olevat laajakaista-alan valtiontukisäännöt, joissa pyritään 

helpottamaan laajakaistaverkon käyttöönottoa ja yleistymistä. Suuntaviivojen sovelta-

misalaa ehdotetaan laajennettavan kattamaan investoinnit matkaviestininfrastruktuuriin 

ja käyttöönottotoimenpiteisiin, kuten liitettävyyteen ja sosiaalisiin etuseteleihin.   Myös 

T&K&I-valtiontukisääntöjen (E65/2021 vp) sekä vastaaviin ryhmäpoikkeusasetuksen 

muutokset (U 71/2021 vp) edistävät digitalisaatiotavoitteita. 

 

 

Vihreä siirtymä 

 

Tiedonannon mukaan kilpailusääntely täydentää muuta sääntelyä, mutta se ei ole vihreän 

siirtymän ajurina.  Kilpailupolitiikalla voidaan varmistaa vahvat ja kilpailukykyiset 

markkinat, jotka lähettävät oikeat hintasignaalit tarvittaviin teknologiainvestointeihin pi-

täen kuitenkin veronmaksajien kustannukset alhaisina. Tiedonannon mukaan muiden 

säännösten ja kilpailupolitiikan tehokas vuorovaikutus on välttämätöntä.  

 

Kilpailupolitiikka 

 

Tiedonannossa todetaan, että komissio voi edistää vihreän kehityksen ohjelman tavoit-

teita kilpailu- ja yrityskauppasääntelyiden tehokkaalla täytäntöönpanolla. Esimerkkinä 

mainitaan komission heinäkuussa 2021 määräämät 875 miljoonan euron sakot viidelle 

autonvalmistajalle yhteistyöstä, jonka tarkoituksena oli hidastaa autojen päästöjä vähen-

tävän teknologian käyttöönottoa.  

  

Tiedonannon mukaan kilpailupolitiikalla voidaan edistää vihreää siirtymää myös mah-

dollistamalla yritysten yhteistyö aidosti vihreiden aloitteiden tekemiseksi yhdessä, mutta 

estäen kuitenkin kuluttajia vahingoittava ”viherpesu”. Kuluttajien kestäviä tuotteita, pal-

veluja ja teknologioita koskevat mieltymykset olisi otettava huomioon kilpailun arvioin-

nissa aina, kun se on tarkoituksenmukaista.  

 

Lisäksi todetaan, että kilpailua rajoittavat sopimukset voitaisiin mahdollisesti vapauttaa 

SEUT 101 artiklan 1 kohdan kiellosta asiakkaille koituvien hyötyjen ylittäessä niille ai-

heutuvan haitan. Hyöty voisi olla esimerkiksi kestävämpi tuote, jonka käyttöikä on pi-

dempi tai muut kuluttajan arvostamat ominaisuudet parempia. 
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Komissio ilmaisee myös valmiutensa antaa pyydettäessä yrityksille ohjeistusta esimer-

kiksi kestävyystavoitteiden saavuttamiseen liittyvien sopimusten osalta. Asiaa tullaan kä-

sittelemään meneillään olevassa horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja suuntavii-

vojen uudelleentarkastelussa. Seuraava kuuleminen asiassa on todennäköisesti tämän 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten voimassaolo 

päättyy vuoden 2022 lopussa.  

 

Valtiontukipolitiikka 

 

Vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpano ja EU:n päästövähennystavoitteiden saa-

vuttaminen edellyttävät mittavia julkisia ja yksityisiä investointeja.  Tiedonannossa ko-

rostetaan EU:n valtiontukipolitiikan osalta, miten vuosina 2014-2021 voimassa olleet 

sekä vuoden 2022 alusta voimaantulleet uudistetut valtiontukisäännöt kannustavat tämän 

investointivajeen täyttämiseen, estävät ympäristön kannalta haitallisten hankkeiden tuke-

misen sekä toisaalta mahdollistavat oikeudenmukaisen siirtymän. 

 

Komissio tuo esiin, että kaikissa uusissa ennakkoon ilmoitettavia tukia koskevissa sään-

nöissä kiinnitetään kauttaaltaan erityistä huomiota ”ei merkittävää haittaa” –periaattee-

seen tuen myönteisten ja kielteisten vaikutusten yksilöllisessä arvioinnissa.  Uusissa ym-

päristö- ja energia-alan valtiontukisäännöissä (ks. lähemmin E 89/2021 vp) ei enää sal-

lita kaikkein saastuttavimpien teknologioiden tukemista lainkaan ja säännöissä helpote-

taan tuen myöntämistä ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin. Alueellisia valtiontu-

kia koskevissa säännöissä (ks. E 116/2020 vp) annetaan mahdollisuus tukea epäedulli-

sessa asemassa olevia alueita oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen mukaisesti. 

 

Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI) koskevat valtiontukisäännöt 

(E 46/2021vp) mahdollistavat puolestaan EU:n kilpailukyvyn kannalta tärkeiden läpi-

murtoinnovaatioiden tukeminen tavalla, joka edistää Vihreän kehityksen ohjelman ta-

voitteita. Komissio tuo esiin, että vuosien 2020-2021 hyväksytyt akkuarvoketjua koske-

vat IPCEI-hankkeet ovat mahdollistaneet merkittävät investoinnit Eurooppalaiseen tut-

kimukseen ja innovointiin sekä akkutekniikoiden käyttöönottoon tavalla, jolla on ollut 

myönteinen vaikutus Euroopan teollisuuteen. Näihin hankkeisiin liittyi yhteensä kuuden 

miljardin euron valtiontuet.  

 

Tulevien sääntelyhankkeiden osalta tiedonanto korostaa liikennealaa koskevien valtion-

tukisääntöjen tarkastuksen merkitystä. Uudistuksen puitteissa komissio tulee esittämään 

muutoksia rautatieliikenteen tukisääntöihin sekä valtiontukien ns. valtuusasetukseen 

(Neuvoston asetus 1588/2015), joka antaa komissiolle toimivallan vapauttaa omassa toi-

mivallassaan olevassa sääntelyssä maaliikennealan tukia valtiontukien ennakkoilmoitus-

velvollisuudesta. 

 

EU:n häiriönsietokyvyn vahvistaminen 

 

Tiedonannon mukaan toimiva kilpailuvalvonta varmistaa osaltaan sisämarkkinoiden häi-

riönsietokykyä ja täydentää EU:n muita politiikkatoimia. Markkinoiden säilyminen avoi-

mina ja kilpailullisina onkin resilienssin kannalta myönteistä. Tiedonannon mukaan kil-

pailupolitiikka ja kilpailusääntöjen täytäntöönpano vahvistaa ennustettavia markkinaolo-

suhteita, joissa yritykset voivat menestyä. Samalla kiinnitetään huomiota pk- ja start up –

yrityksiin ja sopimuksiin, jotka estävät tavaroiden vapaan liikkuvuuden kansallisten rajo-

jen yli sekä mahdollistetaan vahvat ja monipuoliset toimitusketjut.  
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Kilpailuoikeudessa erityisesti yrityskauppavalvonnalla on merkitystä häiriönsietokyvyn 

kannalta, koska se edesauttaa toimitusketjujen pysymistä monipuolisina. On tärkeää, että 

kaikilla tuotantoketjun loppupäässä toimivilla yrityksillä on mahdollisuus päästä keskei-

siin tuotantopanoksiin eikä tuotantoketjun alkupään yrityksiä estetä saamasta riittävää 

määrää asiakkaita tuotantoketjun loppupäässä.  

 

Kilpailupolitiikalla on rooli häiriönsietokyvyn vahvistamisessa myös sitä kautta, että se 

antaa EU:n yrityksille mahdollisuuden yhdistää voimansa tutkimus- ja kehitystyön edistä-

miseksi, tuotteiden suunnittelemiseksi, tuottamiseksi ja kaupallistamiseksi tai mahdolli-

sesti tarvitsemiensa tuotteiden tai palvelujen ostamiseksi yhteisesti. Tämä voi osaltaan vä-

hentää riippuvuuksia ja lisätä talouden häiriönsietokykyä. Käynnissä oleva horisontaalisia 

ryhmäpoikkeusasetuksia ja suuntaviivoja koskeva uudistus koskee osaltaan myös tutki-

mus- ja kehitys –sopimuksia.  

 

Valtiontukipolitiikka 

 

Tiedonannossa komissio painottaa, että voimassaolevien valtiontukisääntöjen avulla voi-

daan edistää unionin häiriönsietokykyä ja täydentää yritysten omaehtoiseen varautumiseen 

liittyviä järjestelyjä. Komissio tuo tältä osin esiin, että rokotteiden alalla jäsenvaltiot voivat 

yleistä taloudellista etua (SGEI) koskevien sääntöjen mukaisesti varmistaa esimerkiksi ro-

kotteiden toimintavarmuuden. SGEI-sääntöjen mukaisesti suunnitellut hankkeet voitaisiin 

antaa yritysten toteutusvastuulle Euroopan laajuisen avoimen tarjouskilpailun jälkeen. 

Mikroprosessorialan häiriönsietokykyä voidaan puolestaan tukea myös vuoden 2021 

alusta voimaantulleilla Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI) koske-

valla valtiontukisäännöstöllä.  

 

Tiedonannossa käsitellään häiriönsietokyvyn näkökulmasta myös globaalia pulaa puoli-

johteista. Eurooppa on riippuvainen tiettyjen maiden tarjonnasta puolijohteiden alalla, mi-

hin vaikuttaa myös haastava geopoliittinen tilanne. Puolijohteiden alalla on erittäin suuri 

merkitys Euroopan teolliselle toiminnalle eri toimialoilla, mistä syytä puolijohteiden saa-

tavuuden turvaaminen on keskeistä EU:n poliitiikkatavoitteiden saavuttamiselle. Tie-

donannossa linjataan uutena avauksena, että komissio voi – puolijohdepulan helpotta-

miseksi – harkita hyväksyvänsä investointitukia sellaisten eurooppalaisten puolijohdelai-

tosten rakentamiseksi, jotka ovat laatuaan ensimmäisiä Euroopassa. Tällaiseen tukeen so-

vellettaisiin tiukkoja kilpailua suojaavia toimenpiteitä ja varmistettaisiin, että tuen hyödyt 

jakautuvat laajasti Eurooppaan.   

 

 

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely 
 

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan unionilla on yksinomainen toimi-

valta vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavat kilpailusäännöt.  Kilpailu-

sääntöjen oikeusperusta on SEUT 103 artikla, jonka mukaan Neuvosto antaa komission 

ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan aiheelliset asetukset ja direktiivit 101 ja 

102 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden soveltamiseksi. Komissiolla on SEUT 107 ja 108 

artiklojen nojalla miltei yksinomainen toimivalta hyväksyä valtiontuet sisämarkkinoille. 

 

 

Käsittely Euroopan parlamentissa 

 

Euroopan parlamentissa tiedonannon pääkäsittelystä vastaa talous- ja raha-asioiden valio-

kunta (ECON). Mietinnön esittelijää ei ole vielä valittu. 
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Kansallinen valmistelu 
 

EU12 kilpailu-, hankinta- ja valtiontukijaoston kirjallinen menettely 11.1-14.1.2022 sekä 

EU8 kilpailukykyjaoston kokous 14.1.2022. EU-ministerivaliokunta 11.2.2022. 

 

Eduskuntakäsittely 
 

Aiempia E- ja U- kirjeitä:  

 

E 65/2021 vp – T&K&I-valtiontukipuitteet; E 46/2021 vp – Euroopan yhteistä etua kos-

kevat tärkeitä hankkeita koskeva valtiontukisääntely; E 89/2021 vp – Ilmasto-, ympäristö 

ja energia-alan valtiontukisäännöt; E 116/2020 vp – Alueellisia valtiontukia koskevat 

suuntaviivat; U 71/2021 vp – komission ehdotus valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusase-

tuksen muuttamisesta; U1 /2021 vp – valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 

muuttaminen - U 6/2021 vp – Digimarkkinasäädös; E 21/2020 vp ja E 65/2020 vp – Tila-

päisten valtiontukipuitteiden antaminen ja muuttaminen; U 22/2020vp – valtiontukien 

yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen, de minimis -asetuksen ja eräiden valtiontukisuuntavii-

vojen muuttaminen. Asetusehdotus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista; U 

31/2021 vp. 

 

 

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema 
 

Tiedonannolla ei ole suoria vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön eikä Ahvenanmaan 

asemaan. Muutoinkin kilpailulainsäädäntö kuuluu valtakunnan lainsäädännön alaan. 

 

Taloudelliset vaikutukset 
 

Tiedonannossa pääosin kuvataan nykyisten ja uudistettavana olevien EU:n kilpailu- ja val-

tiontukisääntöjen vaikutuksia EU:n digitaalisten, vihreiden ja resilienssiä koskevien tavoit-

teiden näkökulmasta, eikä se sisällä merkittäviä uusia politiikka-avauksia. Tästä syystä tie-

donannolla ei ole merkittäviä uusia tai suoria taloudellisia vaikutuksia.  

 

Yleisesti voidaan todeta, että tiedonannossa korostetulla toimivalla kilpailulla ja tehok-

kaalla kilpailusääntöjen täytäntöönpanolla on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Kilpai-

lupolitiikka edistää unionin taloudellisen hyvinvoinnin säilyttämistä ja vaalimista. Teho-

kas kilpailusääntöjen täytäntöönpano on hyödyttänyt ja hyödyttää eurooppalaisia kuluttajia 

ja asiakkaita mahdollistamalla ihmisten ja yritysten valinnanmahdollisuudet sekä kohtuu-

hintaiset ja mahdollisesti innovatiiviset hyödykkeet. Kilpailu myös ylläpitää Euroopan ta-

louden dynaamista ja elinvoimaista rakennetta. Sääntöihin perustuva kilpailulainsäädän-

nön täytäntöönpano tarjoaa myös oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta Euroopan sisämark-

kinoilla toimiville yrityksille.   

 

Valtiontuet 

 

Tiedonannon uusi linjaus valtiontukipolitiikasta puolijohteiden alalla mahdollistaa ny-

kyistä avokätisemmän investointitukien myöntämisen puolijohteiden tuotantolaitosten ra-

kentamiseen. Tällä hetkellä investointitukien myöntäminen on EU:n valtiontukisääntöjen 

puitteissa mahdollista jäsenvaltioiden aluetukikelpoisilla alueilla. Linjaus voi lisätä haital-

lista tukikilpailua sekä kilpailua puolijohteiden toimintalaitosten sijoittautumisesta EU-

maiden kesken. Suomella ei ole mahdollisuuksia kohdentaa yhtä suuria summia ko. tukiin 

kuin kilpailijamailla. 
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Valtiontukisääntöjen kohdennettu keventäminen puolijohteiden alalla voi lisätä riskiä sii-

hen, että myös muille ”strategisesti määritellyille toimialoille” annetaan erityiskohtelua. 

EU:n valtiontukivalvonnassa suuntaus on ollut viimeisen 25 vuoden ajan pois alakohtai-

sista erityissäännöistä ja lähtökohtaisesti kaikilla toimialoilla on käytössä samat tukiväli-

neet. 

 

Tiedonantoon sisältyvä linjaus tilapäisten valtiontukisääntöjen asteittaisesta päättämisestä 

tarkoittaisi, että 30.6.2022 jälkeen jäsenvaltiot eivät voi myöntää poikkeussääntöjen no-

jalla tukea koronaepidemian aiheuttamien talousvaikutusten lieventämiseen. Komissio tul-

lee kuitenkin arvioimaan tilapäisten sääntöjen jatkoa kevään 2022 epidemia- ja talousti-

lanteen valossa. 

 

Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät 
 

 

Tiedonannon antamista edelsi keskustelu, jossa eräät EU-maat (mm. FR ja DE) pyrkivät 

vaikuttamaan tiedonannon sisältöön siten, että komissio antaisi kilpailu- ja valtiontukival-

vonnassa nykyistä enemmän painoarvoa seikoille, jotka vahvistavat EU:n kriisinkestä-

vyyttä eli resilienssiä. Suomi osallistui keskusteluun yhdessä like-minded –maiden (DK, 

SE, NL, IE, MT, PL, PT, SV) kanssa. Suomen linjana oli puolustaa vahvaa kilpailu- ja 

valtiontukipolitiikkaa, jonka mukaan sääntöjen perusperiaatteisiin ei tarvita suuria muu-

toksia.  

 

Syksyllä 2021 käydyn keskustelun ja tiedonannon antamisen taustalla on myös jo pari 

vuotta jatkunut yleisempi keskustelu kilpailu- ja valtiontukipolitiikan roolista suhteessa 

EU:n kilpailukyvyn parantamiseen ja tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseen 

suhteessa kolmansiin maihin. Osaltaan tähän haasteeseen vastataan neuvostossa käsitte-

lyssä olevalla asetusehdotuksella sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista. 

 

Digimarkkinasäädöstä koskevan asetusehdotuksen (KOM(2020) 842 lopullinen, U 6/2021 

vp) mukaan portinvartijayritysten tulee ilmoittaa komissiolle kaikista yrityskaupoista, joi-

den osapuolena on toinen digitaalisten palveluiden tuottaja. Tietoja voitaisiin käyttää ase-

tuksen täytäntöönpanon lisäksi EU:n sulautuma-asetuksen sekä kolmikantaneuvotteluiden 

lopputuloksesta riippuen mahdollisesti myös kansallisten yrityskauppavalvontasääntelyi-

den soveltamisessa. Euroopan parlamentti on ehdottanut asetukseen sisällytettäväksi myös 

yrityskauppavalvontaa koskevia kohtia. Asetusehdotuksesta aloitettiin kolmikantaneuvot-

telut 11.1.2022. Valtioneuvosto informoi eduskuntaa U-jatkokirjeellä, jos Suomen kantaa 

tulee täsmentää neuvottelujen edetessä. 
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