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Tiivistelmä  
Tässä työssä käsitellään Suomen ja Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön ja määräävän 
markkina-aseman vaikutuksia markkinoiden taloudelliseen tehokkuuteen ja yhteiskunnan 
hyvinvointiin. Lisäksi työssä tarkastellaan sekä miten markkinoiden keskittymisen 
lisääntyminen vaikuttaa yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin ja markkinoiden tehokkuuteen 
että miten kilpailuviranomaisen tulisi suhtautua niihin. Markkinoiden keskittymisen 
vaikutukset voivat olla joko yhteiskunnan hyvinvointia lisääviä tai vähentäviä. Hyvinvointia 
vähentäviä vaikutuksia syntyy, kun keskittymisen lisääntymisen seurauksena hinnat nousevat. 
Hyvinvointia lisäävinä vaikutuksina pidetään esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä syntyviä 
tehokkuuksia. Tällaisia ovat muun muassa tuotannon rationalisointi, skaalaedut ja tekninen 
kehitys. Yhteiskunnan hyvinvointivaikutusten selvittämisessä käytettiin Oliver E. Williamsonin 
mallia, joka kuvaa keskittyneisyyden kasvun vaikutuksia hyvinvointiin horisontaalisen 
yrityskaupan jälkeen. Sen mukaan yrityskaupat aiheuttavat keskittyneisyyden ja 
markkinavoiman kasvun seurauksena usein hintatason nousun, ellei yrityskaupasta seuraa 
tehokkuutta edistäviä vaikutuksia. Williamson osoittaa mallin avulla kuinka jo pienetkin 
kustannussäästöt ovat riittäviä kompensoimaan hinnannousu ja voivat johtaa yhteiskunnan 
kokonaishyvinvoinnin kasvuun. Lisäksi työssä kuvataan Richard A. Posnerin malli, joka kuvaa 
kuinka yrityksen markkinavoima voi alentaa yhteiskunnan hyvinvointia, jos resursseja 
käytetään vain monopoliaseman saavuttamiseen tai ylläpitämiseen. Mallin perusteella 
monopolin aiheuttamat kustannukset ovat sitä korkeammat mitä suuremmat ovat toimialan 
kokonaisvoitot tai mitä suurempi on monopolin aiheuttama hinnannousu yli kilpailullisen 
hinnan. Kilpailulainsäädännön keskeisin ongelma on tehokkuuden ja markkinavoiman välinen 
suhde. Optimaalinen ja tehokas tuotantotapa usein edellyttää suurempaa yrityskokoa, mutta 
toisaalta suurempi yrityskoko kasvattaa yrityksen markkinavoimaa ja mahdollistaa määräävän 
markkina-aseman syntymisen tai sen vahvistumisen. Suuremman yrityskoon seurauksena 
yrityksen tehokkuus lisääntyy ja yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa alempien hintojen muodossa. 
Toisaalta yrityksen kasvanut markkinavoimaa nostaa markkinoiden hintatasoa ja vähentää 
yhteiskunnan hyvinvointia. Suomen ja Yhdysvaltain kilpailulaki kieltää määräävän markkina-
aseman väärinkäytön. Sekä markkinoiden keskittyneisyys että yrityksen markkinaosuus ja 
markkinavoima kasvavat yleensä korkeiden alalle tulon esteiden tai yrityskaupan seurauksena. 
Yrityksen määräävä markkina-asema voi olla seurausta myös yrityksen suuremmasta 
tehokkuudesta eikä vain markkinavoiman kasvamisesta. 
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1 JOHDANTO 

Kilpailulainsäädännön tehtävä on turvata ja edistää sekä talouden resurssien 

tehokasta jakautumista parhaalla mahdollisella tavalla että entistä parempien 

tuotteiden ja tuotantomenetelmien pääsemistä markkinoille. Lain tavoitteena on 

lisäksi toimivan ja terveen kilpailun edistäminen ja turvaaminen vahingollisilta 

kilpailunrajoituksilta. Lakia tulkittaessa on lisäksi huomioitava kuluttajien etu ja 

elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauden turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja 

rajoituksilta. 

Markkinataloudessa kilpailu on keino luoda hyvinvointia ja ylläpitää taloudellista 

tehokkuutta. Markkinoiden tehtävä on tuottaa hyödykkeitä ja palveluita kuluttajille 

niukkuuden vallitessa. Markkinoiden toimiessa tehokkaasti sekä kuluttaja että 

yhteiskunta saavat suuremman hyvinvointiosuuden kuin esimerkiksi monopolin 

kaltaisessa tilanteessa. Toimiva taloudellinen kilpailu perustuu markkinatalouden 

itseohjautuvuuteen. Kun markkinamekanismi toimii oikein, markkinoilla toimivat 

yritykset voivat vapaasti päättää tuotantonsa määrän ja tarjota tuotteitansa 

markkinoille hinnoilla, jotka kuvastavat yrityksen tuotantokustannuksia. 

Tehokas kilpailu kannustaa yrityksiä jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä 

uusien tuotteiden kehittämiseen. Kilpailu on markkinoilla tehokasta, kun yrityksillä 

on vapaus päästä markkinoille ja oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja 

kilpailukeinoistaan. Tehokas kilpailu johtaa tuotantopanosten tehokkaaseen 

jakautumiseen, edistyksen ja hyvinvoinnin kasvuun kysynnän ja tarjonnan 

perusteella. Lisäksi tehokas kilpailu edellyttää, että julkinen valta puuttuu yrityksen 

toimintaan mahdollisimman vähän. 

Kuluttajan hyödyn turvaaminen on asetettu esimerkiksi suomalaisen 

kilpailulainsäädännön yhdeksi tavoitteeksi. Markkinataloudessa kilpailu on 

kuluttajan etu, mutta sen hyöty kuluttajalle on välillinen. Turvaamalla toimiva 

kilpailu markkinoilla, kuluttajan hyvinvointia voidaan samanaikaisesti kasvattaa 

tarjoamalla kuluttajalle sekä edullisia ja laadukkaista tuotteita ja palveluita että laaja 

tuotevalikoima. Toisaalta myös kilpailunrajoituslain haitallisuudella on vaikutusta 

kuluttajan hyvinvointiin. Esimerkiksi kilpailua rajoittava sopimus tai yrityskauppa 
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tulee kieltää, jos sen seurauksena hintataso nousee ilman, että samalla syntyy 

kuluttajia kompensoivia tehokkuushyötyjä. 

Kilpailulainsäädännön ongelma on tehokkuuden ja markkinavoiman välinen suhde. 

Optimaalinen tuotantotapa usein edellyttää suurempaa yrityskokoa ja toisaalta 

suurempi yrityskoko kasvattaa markkinavoimaa. Suuremman yrityskoon seurauksena 

yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa alempien hintojen muodossa, mutta toisaalta 

yrityksen kasvanut markkinavoima nostaa markkinoiden hintatasoa ja siten vähentää 

yhteiskunnan hyvinvointia. Tutkielma tarkastelee sekä Suomen että Yhdysvaltain 

kilpailulainsäädännön vaikutuksia markkinoiden tehokkuuteen ja yhteiskunnan 

hyvinvointiin. Tutkielmassa keskitytään siihen miten markkinoiden keskittyneisyys, 

markkinavoiman kasvu ja määräävä markkina-asema vaikuttavat taloudelliseen 

tehokkuuteen ja hyvinvointiin. Edistääkö vai haittaako kilpailulainsäädäntö näissä 

maissa markkinakilpailua ja yhteiskunnan hyvinvointia? Tutkielma kuvaa lisäksi 

miten esimerkiksi yrityskaupan seurauksena kasvanut keskittyneisyys vaikuttaa 

kilpailuun markkinoilla ja yhteiskunnan hyvinvointiin Oliver E. Williamsonin mallin 

avulla.  

Tutkielma sisältää sekä neljä kilpailulainsäädäntöä ja taloudellista tehokkuutta 

käsittelevää lukua että johdannon ja yhteenvedon. Toinen luku kuvaa ensin 

taloudellisen kilpailun tehokkuutta tehokkuuskäsitteiden avulla. Seuraavaksi toisessa 

luvussa tarkastellaan markkinarakenteiden vaikutuksia taloudelliseen tehokkuuteen 

pääasiassa täydellisen kilpailun ja monopolin vertailun avulla. Nykyaikaisen 

kilpailulainsäädännön yleinen näkemys on, ettei yritysten käyttäytyminen 

markkinoilla ole vahingollista ellei yrityksillä ole markkinavoimaa. Tästä johtuen 

kilpailulainsäädäntö kohdistuukin markkinavoimaisiin yrityksiin. Kolmanneksi 

toisessa luvussa esitellään lyhyesti markkinavoiman ilmenemismuoto määräävä 

markkina-asema, markkinavoiman olemassaoloon vaikuttavat tekijät, sen vaikutukset 

yhteiskunnan hyvinvointiin kuluttajan ylijäämän käsitteen avulla ja sen 

mittaamiseksi yleisesti käytettyjä mittareita. Viimeiseksi luku kaksi esittelee 

merkittävimpien Yhdysvalloissa vallinneiden koulukuntien näkemyksiä 

kilpailulainsäädännöstä ja sen tehtävistä yhteiskunnassa.  



8 

Luku kolme esittelee ensimmäiseksi kuinka esimerkiksi yrityskaupan seurauksena 

syntynyt keskittyneisyyden kasvu vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin. 

Yrityskauppojen vaikutukset voivat olla joko yhteiskunnan hyvinvointia lisääviä tai 

vähentäviä. Hyvinvointia vähentäviä vaikutuksia syntyy silloin, kun yrityskauppojen 

seurauksena hinnat nousevat. Hyvinvointia lisäävinä vaikutuksina pidetään 

esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä syntyviä tehokkuuksia kuten tuotannon 

rationalisointi, skaalaedut ja tekninen kehitys. Näiden tekijöiden ajatellaan yleisesti 

kompensoivan yrityskaupoista muuten koituvaa hyödykkeiden hinnannousua. Työssä 

esitellään Oliver E. Williamsonin malli, joka kuvaa yrityskaupan aiheuttamia 

hyvinvointivaikutuksia, jotka yhtäältä nostavat hintoja ja toisaalta luovat 

tehokkuutta.  

Lisäksi kolmannessa luvussa kuvataan kuinka yrityksen markkinavoima voi alentaa 

yhteiskunnan hyvinvointia, jos resursseja kulutetaan pelkästään monopolivoiman 

saavuttamiseksi kuluttajia mitenkään hyödyttämättä. Työssä esitellään Richard A. 

Posnerin malli, joka kuvaa kuinka yllä mainittujen resurssien kustannukset lisäävät 

monopolista aiheutuvaa hyvinvointitappiota. Tämänkaltaista hyvinvointitappiota luo 

esimerkiksi resurssien käyttäminen poliittisten päätöksentekijöiden vaikuttamiseen, 

jotta päätöksentekijät säätävät yritykselle tai sen toimialalle kilpailulta suojaavaa 

lainsäädäntöä. 

Luku neljä tarkastelee Yhdysvaltain kilpailulainsäädännössä tapahtuneita  muutoksia, 

sen tavoitteita ja esittelee kiellettyjen toimintatapojen osalta yhden hyvin tunnetun 

oikeustapauksen. Luku viisi keskittyy Suomen kilpailulainsäädännön muutoksiin, sen 

tavoitteisiin tänä päivänä ja esittelee yrityskaupan, joka vaikutti Suomen 

päivittäistavarakaupan keskittyneisyyteen. Luku kuusi sisältää aiheen tiimoilta 

tehtävät johtopäätökset ja yhteenvedon. 
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2 TALOUDELLINEN TEHOKKUUS 

Markkinataloudessa kilpailu on keino luoda hyvinvointia ja ylläpitää taloudellista 

tehokkuutta. Lainsäädännön tavoitteena on edistää resurssien tehokasta 

allokoitumista markkinoilla, estää yritysten kilpailun kannalta vahingollinen 

käyttäytyminen ja turvata markkinoiden kilpailullisen rakenteen säilyminen 

yrityskauppavalvonnan avulla. Kilpailulainsäädäntö velvoittaa viranomaiset 

puuttumaan sellaisiin markkinoilla tapahtuviin menettelytapoihin, jotka vähentävät 

talouden tehokkuutta ja estävät tai haittaavat muiden yritysten toimintaa 

perusteettomasti. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

Tässä luvussa esitellään taloudellisen tehokkuuden käsitteitä, tuodaan esiin 

markkinarakenteiden ja markkinavoiman suhde taloudelliseen tehokkuuteen sekä 

esitellään eri koulukuntien näkemyksiä kilpailulainsäädännöstä ja kilpailupolitiikan 

tehtävistä. 

2.1 Taloudellisen tehokkuuden käsitteet 

Kilpailumekanismin synnyttämää tehokuutta eli kilpailuolosuhteiden vaikutusta 

kansantalouteen voidaan tarkastella myös markkinoiden tehokkuuskäsitteiden avulla. 

Tehokkuus on taloustieteen keskeinen käsite ja taloustieteessä sillä tarkoitetaan joko 

tuotannollista tehokuutta tai Pareto-tehokkuutta. Pareto-tehokkuuden rinnalla 

käytetään muitakin tehokkuuskäsitteitä kuten allokaatiotehokkuus ja dynaaminen 

tehokkuus. Pareto-tehokkuus liittyy kuluttajien tai yritysten välisiin sopimus- ja 

muihin suhteisiin. Pareto-tehokas tila on tilanne, jossa sopimus- tai muita suhteita ei 

voida muuttaa ilman, että ainakin yhden hyöty vähenee (Deardorff 2000). 

Tehokkuushyödyt voidaan jakaa joko staattisiin tai dynaamisiin hyötyihin. Staattisen 

ja dynaamisen tehokkuuden keskeinen ero on taloudellisten vaikutusten näkyminen 

ajan suhteen. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 
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2.1.1 Staattinen tehokkuus 

Staattinen tehokkuus sisältää yhtäältä tuotannollisen tehokkuuden, jonka mukaan 

tuotanto tapahtuu minimikustannuksin ja toisaalta allokatiivisen tehokkuuden, jonka 

mukaan yhteiskunta tuottaa juuri oikeanlaisia hyödykkeitä vain kysytyn määrän 

verran. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

Tuotannollinen tehokkuus tarkoittaa yleensä tilaa, jossa annettu tuotos saadaan 

aikaan mahdollisimman vähillä kustannuksilla (Cabral 2000: 28). Pitkällä aikavälillä 

tehottomien yritysten toiminta muuttuu tappiolliseksi ja ne poistuvat markkinoilta. 

Markkinoille jäävät yritykset ovat siten optimaalisen kokoisia tuottamaan kysyntää 

vastaavan määrän tuotteita ja kuluttajat saavat tuotteensa halvimmalla mahdollisella 

kustannuksella. Tuotannollinen tehokkuus saavutetaan, kun mikään yrityksistä ei 

kykene hinnoittelemaan tuotteita ja palveluita yli tuotantokustannusten. Esimerkiksi 

täydellisen kilpailun markkinoilla yhden yrityksen pyrkiessä nostamaan hintoja yli 

marginaalikustannusten, muut markkinoilla toimivat yritykset ja alalle tulijat 

tuottavat alemmalla hinnalla tarvittavan määrän. (Whish 2009: 4–5.)  

Vaihtoehtoisesti tuotannollinen tehokkuus voidaan määritellä tilaksi, jossa annetuilla 

tuotantopanoksilla saadaan aikaan mahdollisimman suuri tuotos. Nyt tuotannollinen 

tehokkuus tarkoittaa sitä, että kukin yritys maksimoi tuotannon määränsä käyttämällä 

tuotannontekijöitänsä mahdollisimman tehokkaasti. Tuotannollinen tehokkuus 

saavutetaan, kun tuotannon määrä ei kasva ilman lisäpanoksia ja mikään yritys ei 

pysty hinnoittelemaan tuotteita yli marginaalikustannusten. Tuotannollinen 

tehokkuus toiminnassa ei takaa Pareto-tehokkuutta. (Vihanto 2010.) 

Tuotannollinen tehottomuus voi johtua teknologian ja tuotantomenetelmien 

puutteiden lisäksi myös yrityksen kehnosta organisoinnista tai tulehtuneesta 

työilmapiiristä. Näiden tekijöiden tai puutteiden painottamiseksi käytetään Harvey 

Leibensteinin kehittämää niin sanottua X-tehokkuuden käsitettä, joka kuvaa 

tuotantoprosessin tehokkuutta annetuilla tuotannontekijöillä. Esimerkiksi, jos yritys 

tuottaa enimmäismäärän hyödykkeitä annetuilla tuotannontekijöillä sekä käyttää 

parhaita mahdollisia tuotantotapoja, yrityksen toiminnan voidaan katsoa olevan 

tehokasta. Vaihtoehtoisesti X-tehottomuus tarkoittaa sitä, ettei yrityksen tuotanto 
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pysty täysin hyödyntämään sen hallussa olevia resursseja ja siten yritys ei saavuta 

tuotoksensa maksimaalista määrää annetuilla resursseilla. Täydellisen kilpailun 

markkinoilla ei yleensä esiinny pitkäaikaista X-tehottomuutta. Monopolitilanteessa 

X-tehottomuutta saattaa esiintyä pitkällä aikavälillä, koska kilpailun puute 

markkinoilla mahdollistaa yrityksen pysymisen tehottomissa tuotantotavoissa. 

(Leibenstein 1966.) X-tehottomuus saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kustannukset 

ovat tarpeettoman korkeat ja sen paraneminen siirtää kilpailua täydellisen kilpailun 

suuntaan, mikä osaltaan kasvattaa myös hyvinvointia (Frantz 1992). 

Richard H. Bork määrittelee tuotannollisen tehokkuuden seuraavasti: tuotannollinen 

tehokkuus on mitä tahansa yrityksen toimintaa, joka tuottaa varallisuutta ja se 

muodostuu mistä tahansa tuotteista tai palveluista, joista kuluttajat ovat valmiita 

maksamaan. Bork väittää, että yrityksen suhteellinen tehokkuus tulee mitata sen 

perusteella miten yritys menestyy markkinoilla suhteellisesti ja huomio tulee 

kiinnittää yllä mainittuihin tuotannollisen tehokkuuden määritelmiin eikä 

tehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin kuten skaalatuottoihin, erikoistumiseen ja 

johtamistaitoihin. (Bork 1978: 104–105.) 

Tuotannollinen tehokkuus voidaan ymmärtää myös ylivertaisena taloudellisena 

suorituskykynä. Tuotannollinen tehokkuus selittää osaltaan markkinoiden 

keskittymistä, koska tuotannollisesti tehokkaat yritykset lisäävät markkinaosuutta 

tehottomien yritysten kustannuksella syrjäyttämällä tai viemällä toimintaedellytykset 

tehottomammilta yrityksiltä. Yritysten tehokas toiminta markkinoilla ohjaa 

markkinoiden rakennetta eikä toisinpäin. Tämä selitys tunnetaan niin sanottuna 

tehokkuushypoteesina, joka tarkoittaa, että markkinat hinnoittelevat hyödykkeensä 

siten, että ne heijastavat kaikkea saatavissa oleva informaatiota. (Scherer 1979.) 

Allokatiivisella tehokkuudella tarkoitetaan olemassa olevien tuotantoresurssien 

jakautumista mahdollisimman tehokkaasti hyödykkeiden tai palveluiden tuottajien 

kesken. Whishin mukaan hyödykkeet ja palvelut jakautuvat kuluttajien välillä siinä 

suhteessa kuin niillä on ostovoimaa suhteessa hintaan eikä tuotteen tai palvelun hinta 

ole suurempi kuin tuotannon marginaalikustannukset. (Whish 2009: 4–5.) 
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Allokatiivisen tehokkuuden taustalla on täydellisen kilpailun teoreettinen malli, 

jonka mukaan yrityksellä ei ole mahdollisuutta omalla toiminnallaan vaikuttaa 

tuotteen tai palvelun hintaan ja saavuttaa voittoa ainakaan pitkällä aikavälillä. 

Allokatiivisesti tehokas yritys pyrkii kasvattamaan tuotannon määrää niin kauan kuin 

se on kannattavaa. Toisin sanoen yritys tuottaa hyödykettä kunnes ylimääräisen 

hyödykkeen valmistamiseen tarvittavat marginaalikustannukset ovat yhtä suuret kuin 

marginaalitulo. Esimerkiksi yrityksen tuotannon katsotaan olevan allokatiivisesti 

tehokas, jos yritys pystyy alentamaan tuotantokustannuksia tuotannossa käytettäviä 

panosuhteita muuttamatta. Allokatiivinen tehokkuus tarkoittaa siis yrityksen 

optimaalista panoskombinaatiota, jolla kustannukset minimoidaan. Edellytyksenä 

allokatiivisen tehokkuuden toimivuudelle ovat samaa hyödykettä tarjoavien yritysten 

suuri lukumäärä ja täydellisen informaation olemassaolo. Vaihtoehtoisesti 

allokatiivinen tehottomuus on seurausta panosten liiallisesta tai liian vähäisestä 

käytöstä ja sitä syntyy esimerkiksi, kun yritykset vähentävät hyödykkeen tarjontaa 

tuotantoa rajoittamalla ja nostamalla markkinahintoja keinotekoisesti tasolle, joka ei 

heijasta kustannuksia. (Kuoppamäki 2003: 32.)  

2.1.2 Dynaaminen tehokkuus 

Kilpailuun liittyy olennaisesti myös aiemmin tuntemattomien ja kokonaan uusien 

tuotantomahdollisuuksien synnyttäminen eli dynaaminen tehokkuus. Dynaamisella 

tehokkuudella tarkoitetaan tulevia parannuksia niukkojen resurssien 

hyödyntämisessä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

Dynaamisen tehokkuuden lisääminen tarkoittaa sekä uusien ja aiemmin 

tuntemattomien hyvinvointia lisäävien tuotteiden että menetelmien kehittämistä ja 

käyttöönottoa. Se tarkoittaa, että myös yritykset pyrkivät kehittymään tuottamalla 

entistä parempia hyödykkeitä entistä tehokkaammilla tavoilla. (Cabral 2000: 28.) 

Kuoppamäki (2003: 36) esittää, että markkinoiden kilpailupaine eli toimiva kilpailu 

johtaa dynaamisen tehokkuuden lisääntymiseen, koska yritykset voittojen 

kannustamina tai markkina-asemansa säilyttämiseksi etsivät uusia ja kannattavia 

tuotantomahdollisuuksia. 
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Tutkimus- ja kehitystyön seurauksena syntyneen kilpailuedun johdosta yritys voi 

saavuttaa korkean markkinaosuuden, koska kilpailijat eivät ole vielä päässeet 

markkinoille omilla tuotteillaan. Tässä tilanteessa korkea markkinaosuus ei 

välttämättä kuvaa markkinavoiman suuruutta. Markkinavoima voi olla pysyvää 

esimerkiksi, kun keksinnön suoja estää kilpailijoita tulemasta markkinoille. 

Dynaamisen tehokkuuden merkitys korostuu teknologiapainotteisilla toimialoilla, 

koska yritykset investoivat tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta heidän tuottamansa 

tuotteet ovat kilpailukykyisiä. (Whish 2009: 4–5.) 

2.2 Markkinamuodot ja taloudellinen tehokkuus 

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne 

esimerkiksi puuttumalla etukäteen sellaisiin yrityskauppoihin, jotka keskittävät 

markkinarakennetta ja siten haittaavat tai estävät tehokkaan kilpailun markkinoilla. 

(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2011.) 

Tässä kappaleessa kuvataan lyhyesti ensin sekä täydellisen kilpailun ja monopolin 

perusolettamuksia että niiden suhdetta taloudelliseen tehokkuuteen. Toiseksi 

kuvataan muita markkinoilla vaikuttavia kilpailutilanteita ja niiden suhdetta 

taloudelliseen tehokkuuteen. 

2.2.1 Täydellinen kilpailu 

Täydellisellä kilpailulla tarkoitetaan teoreettista mallia, joka pyrkii selittämään 

hinnanmuodostusta. Mallissa oletetaan, että tietyillä markkinoilla on niin paljon 

ostajia ja myyjiä, ettei yksikään yritys voi vaikuttaa markkinoilla vallitsevaan 

hintatasoon. Mallissa kysynnänmuutokset heijastuvat hintatasoon ja pitkällä 

aikavälillä markkinahinnat vastaavat tuotantokustannuksia. Tätä kutsutaan myös 

Pareto-tehokkaaksi markkinatasapainoksi. Tässä tilanteessa markkinat eivät voi 

allokoida tuotantoresursseja uudelleen siten, että kenenkään hyvinvointia voidaan 

parantaa huonontamatta kenenkään toisen hyvinvointia. Täydellisessä kilpailussa 

millään yrityksellä ei ole markkinavoimaa ja yritykset ovat hinnanottajia. Mallissa 

markkinoille tulon ja poistumisen esteet ovat matalat ja markkinoilla olevat tuotteet 

ovat keskenään homogeenisia. Lisäksi myyjillä ja ostajilla on täydellinen tieto 
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olennaisista markkinatiedoista ja kaikki toimivat markkinoilla rationaalisesti pyrkien 

oman voittonsa maksimoimiseen. Täydellisen kilpailun markkinoilla kuluttajat 

voivat maksimoida hyötynsä, koska tarjonta muodostuu kuluttajien preferenssien eli 

mieltymysten mukaiseksi. Yritykset voivat maksimoida voittonsa, koska yritysten on 

toimittava kilpailullisilla markkinoilla mahdollisimman pienin kustannuksin. (Stigler 

1957.)  

Täydellisen kilpailun malli ei ole täydellinen. Ensimmäiseksi kaikilla markkinoilla ei 

ole suurta määrää ostajia ja myyjiä, jonka perusteella täydellisen kilpailun markkinat 

ovat käytännössä keskittyneempiä kuin mitä teoria olettaa. Lisäksi yksittäiset ostajat 

ja myyjät pystyvät vaikuttamaan hintatasoon. Toiseksi markkinoilla olevat tuotteet 

eivät ole käytännössä homogeenisia. Reaalimaailmassa kuluttajat eivät ole halukkaita 

ostamaan vain yhden tyyppistä tuotetta ja sen seurauksena yritykset pyrkivät 

erilaistamaan tuotteitansa esimerkiksi mainonnalla tai pienillä tuotteen 

ulkonäkömuutoksilla. Kolmanneksi markkinoille tulo ja sieltä poistuminen vaativat 

käytännössä kustannuksia. Neljänneksi markkinoilla oleva informaatio ei ole ilmaista 

ja kaikkien saatavilla. Viidenneksi kuluttajat eivät toimi aina rationaalisesti, koska 

kuluttajat ovat tyytyväisiä riippumatta minkälaisen tuotteen saavat, mutta 

reaalimaailmassa kuluttajat arvostavat laajaa valikoimaa. 

Kilpailun hyötyjä tai sen puuttumisen haittoja kuvataan usein asettamalla 

vastakkaiset markkinarakenteet toisiaan vastaan. Neoklassisen kilpailuteorian 

mukaan täydellinen kilpailu on tehokkain tapa maksimoida hyvinvointia, koska 

tuotannontekijät jakautuvat optimaalisesti. Tuotannontekijöiden optimaalisen 

hyödyntämisen johdosta tuotteiden hinnat vastaavat tuotantokustannuksia ja 

kuluttajalla on mahdollisuus hankkia tuote halvimmalla mahdollisella hinnalla. 

Täydellisessä kilpailussa tuotannontekijöistä maksetaan korvaus niiden tuottavuuden 

perusteella. Tulonjako muodostuu siten, että jokainen saa panostaan vastaavan 

korvauksen (Kuoppamäki 2003: 132).  

2.2.2 Monopoli 

Kun täydellisessä kilpailussa markkinoilla on useita yrityksiä, niin 

monopolitilanteessa markkinoilla on vain yksi yritys. Monopolin olemassaolo 
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edellyttää, ettei monopoliyrityksen tarjoamille tuotteille tai palveluille ole 

markkinoilla kelvollisia substituutteja eli korvaavia tuotteita. Tällöin 

monopoliyrityksen kannattaa nostaa tuotteen hinta tasolle, joka maksimoi yrityksen 

voiton. Monopoli pysyy markkinoilla ainoana tuottajana, jos muut yritykset eivät 

pysty tulemaan markkinoille ja luomaan kilpailua. (Kuoppamäki 2012: 7.) 

Monopoliasema voi muodostua myös korkeiden markkinoille tulokustannusten tai 

yrityskaupan seurauksena. 

Kuviossa yksi kuvataan sekä monopolin että täydellisen kilpailun tilanne 

markkinoilla. Kysyntäkäyrä D on laskeva, koska hinnan noustessa kuluttajat siirtyvät 

ostamaan korvaavia tuotteita ja vähentävät kyseisen tuotteen kysyntää. Suora MC=c 

kuvaa yrityksen rajakustannusta. Suora MR kuvaa monopoliyrityksen rajatuloa, joka 

kulkee kysyntäkäyrän alapuolella, koska myydäkseen enemmän tuotteitansa 

monopoliyrityksen on laskettava hintaa. Jos markkinoilla on paljon yrityksiä, niin 

täydellisen kilpailun teorian mukaan yksikään yritys ei voi vaikuttaa tuotteen hintaan. 

Monopoliasemassa oleva yritys voi päättää miten paljon se tuottaa ja millä hinnalla 

se myy tuotteen. Koska monopoliyrityksen tavoitteena on maksimoida voittoa, sen 

kannattaa asettaa tuotantonsa tasolle, jolla rajatulo MR on yhtä suuri kuin 

rajakustannus MC. Kun monopoliyritys rajoittaa tuotantoa, markkinoilla olevien 

tuotteiden määrä laskee ja monopoliyritys saa tuotteesta korkeamman hinnan.  

 

Kuvio 1. Monopolin ja täydellisen kilpailun markkinatilanne. 
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Jos monopoliyritys ei kohtaa kilpailua markkinoilla, sillä saattaa olla kannustin 

säästää esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityskustannuksissa. Sekä hintojen nousu että 

tuotekehityksen väheneminen ovat kuluttajien ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta 

huono asia. Toisaalta tuotteiden hintojen nousu markkinoilla saattaa houkutella uusia 

kilpailijoita markkinoille, mikä lisää kilpailua markkinoilla. Markkinakilpailu 

pakottaa yritykset myös panostamaan hyödykkeiden laatuun, mikä saattaa auttaa 

erilaisten tuotteiden ja niiden variaatioiden markkinoille tuloa. 

Monopolitilanne voi vaikuttaa negatiivisesti kuluttajan hyvinvointiin myös tuotannon 

muutosten kautta. Jos kuluttajat maksavat tuotteesta monopolihinnan, heille ei jää 

yhtä paljon rahaa käytettäväksi muihin tuotteisiin. Näiden tuotteiden kysyntä 

vähenee ja hinta nousee. Edellä kuvattu kehitys vaikuttaa tuotannontekijöiden 

allokointiin, koska korkea monopolihinta saattaa johtaa korvaavan tuotteen 

valmistamiseen, vaikka muutoin tuotetta ei valmistettaisi. Resurssien allokointi 

vinoutuu, koska on tehokkaampaa tuottaa enemmän halvempaa ja parempaa 

monopolituotetta kuin korvaavaa eli substituuttituotetta (Kuoppamäki 2003: 134). 

2.2.3 Muut markkinamuodot 

Täydellisen kilpailun ja monopolin väliin jää useita taulukossa yksi määriteltyjä 

markkinamuotoja, joissa yritysten markkinaosuus on täydellisen kilpailun 

olemattoman ja monopolin maksimaalisen välissä. 

Taulukko 1. Markkinarakenteet 

Markkinamuoto Perusominaisuus 
 
Monopoli 

Yhdellä yrityksellä on 100 prosentin markkina-
osuus. 

Määräävä markkina-asema 
Yhdellä yrityksellä on 50-100 prosentin 
markkinaosuus. 

Tiukka oligopoli 

Toimialan neljän johtavan yrityksen 
yhteenlaskettu markkinaosuus on 60-100 
prosenttia. 

Löysä oligopoli 

Toimialan neljän johtavan yrityksen 
yhteenlaskettu markkinaosuus on korkeintaan 
40 prosenttia. 

Monopolistinen kilpailu 

Markkinoilla toimii useita kilpailijoita, joiden 
kunkin markkinaosuus on korkeintaan 10 
prosenttia. 

Täydellinen kilpailu 
Markkinoilla on paljon kilpailijoita, joilla 
kullakin on mitätön markkinaosuus. 

Lähde: Shepherd 1990.   
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Kilpailutilanteena oligopoli on monopolin ja täydellisen kilpailun välimuoto ja se on 

markkinoilla useimmiten esiintyvä kilpailutilanne. Se määritellään 

kilpailutilanteeksi, jossa markkinoilla on joitakin suuria yrityksiä ja monia pieniä 

yrityksiä. Duopoli on oligopolin erikoismuoto, jossa markkinoilla toimii kaksi tietyn 

palvelun tai tuotteen tarjoajaa. Oligopolimarkkinoilla tietyn hyödykkeen myynti 

keskittyy harvojen yritysten käsiin. (Cabral 2000: 101.) 

Oligopolimarkkinoilla toimivat yritykset tietävät, että yhden yrityksen toimenpiteet 

vaikuttavat muiden yritysten markkina-asemaan. Yritykset joutuvat huomioimaan 

sekä kilpailijoiden päätökset ja strategiat että olemaan tietoisia toistensa 

hinnoittelupäätöksistä, uusista tuotteista tai tuotantomääristä. Tiedon näkyvyys ja 

kilpailijoiden tietoisuus keskinäisestä riippuvuudesta saattaa vähentää kilpailua 

markkinoilla ja johtaa hintatason nousuun, koska se mahdollistaa yritysten 

toimimisen yhdessä monopoliyrityksen tavoin mitoittamalla tuotannon ja 

hinnoittelun kaikkia yrityksiä hyödyttävälle tasolle. Oligopolimarkkinoilla vallitsee 

pelitilanne, joka saattaa johtaa monopoliin tai hintasotaan. Vakaa hintataso on 

kuitenkin todennäköinen seuraus pelitilanteesta, koska hinnanalennus on yleensä 

kilpailukeinona kannattamaton, jos kilpailijat vastaavat siihen samansuuruisella 

alennuksella. (Shy: 2000: 59–60.) 

Niin sanotun kolluusiohypoteesin mukaan yritysten markkinavoima kasvaa, kun 

markkinoiden keskittyneisyys nousee ja yritysten kilpailun vastainen käyttäytymisen 

koordinaatio eli kolluusio on todennäköisempää. Shepherd (1990) luokittelee 

oligopolimarkkinat keskittyneisyyden määrän perusteella kahteen luokkaan, jotka 

ovat löysä ja tiukka oligopoli. Markkinoiden keskittyminen saattaa heikentää 

kilpailua markkinoilla, mutta toisaalta sen kasvu saattaa tuoda kuluttajien hyödyksi 

koituvia mittakaavaetuja tai muita tehokkuusetuja. Myös yritys saattaa hyötyä 

keskittyneisyyden kasvusta, mikäli sillä on tavoite pärjätä globaaleilla markkinoilla. 

(Kuoppamäki 2012: 8.) 

Määräävä markkina-asema sijoittuu monopolin ja oligopolin välille. Markkinoiden 

rakenteen kannalta määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tietty 

yritys hallitsee yli puolta markkinoista ja sen kilpailijat ovat sitä pienempiä. 

Määräävä markkina-asema ilmenee mahdollisuutena estää tehokas kilpailu 
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markkinoilla ja toimia markkinoilla kilpailijoista, asiakkaista ja tavarantoimittajista 

riippumattomalla tavalla. (Kuoppamäki 2012: 8.) Määräävän markkina-aseman 

omaava yritys ei kohtaa riittävän voimakasta kilpailupainetta ja se voi ylläpitää 

kilpailullisia hintoja korkeampia hintoja tai rajoittaa tuotantoa ja laatua alle 

kilpailullisen tason. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi lisäksi käyttää 

markkinavoimaa hyväkseen ilman, että se menettää markkinaosuuttaan kilpailijoille 

tai haitata kilpailua luomalla markkinoille pääsyn esteitä tai hidastamalla 

tuotekehitystä. (Kilpailuvirasto 2013a.) 

Monopolistinen kilpailu tarkoittaa tilannetta, jossa yritykset pyrkivät erilaistamaan 

omia tuotteittaan kilpailijoiden tuotteista joko muuttamalla tuotteen laatua ja 

ulkoasua tai mainonnan ja tavaramerkkien avulla. Kilpailun sanotaan olevan 

monopolistista, jos yritysten tuotteet ovat hieman erilaisia kuluttajan silmissä. 

(Cabral 2000: 91–92.) Esimerkiksi merkkitavarakilpailu on tyypillisesti 

monopolistista kilpailua. Kunkin merkin tuottajaa suojaa asiakkaiden 

merkkiuskollisuus, mutta toisaalta se voi olla lyhytaikainen suoja, koska 

kilpailijoiden markkinoille tarjoamat merkkituotteet ovat hyviä substituutteja. 

Monopolistisessa kilpailussa tuotteen hinnoittelu on vapaampaa ja markkinat ovat 

keskittyneempiä. Markkinoiden keskittyneisyys voi johtaa jopa kilpailumekanismin 

syrjäytymiseen hinnanmuodostuksessa, mutta toisaalta taloudellinen tehokkuus voi 

edellyttää suurempaa yrityskokoa. (Kuoppamäki 2012: 7.) 

2.3 Markkinavoima ja taloudellinen tehokkuus 

Kilpailupolitiikan keskeinen ongelma on tehokkuuden ja markkinavoiman välinen 

suhde, koska optimaalinen eli tehokas tuotantotapa edellyttää usein suurempaa 

yrityskokoa. Keskeiset kysymykset liittyvät siihen, miten markkinavoima 

määritellään ja miten haitallinen ja hyödyllinen markkinavoima erotetaan toisistaan. 

(Kuoppamäki 2003: 90–91.) 

Yritysten markkinaosuudet ja markkinavoima kasvavat yleensä yrityskauppojen 

seurauksena, koska yrityskaupat muuttavat markkinoiden rakennetta. Yritysten 

välisten markkinaosuuksien perusteella voidaan päätellä kuinka keskittyneet 
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markkinat ovat. Yleensä oletetaan, että mitä suurempi on kahden suurimman 

yrityksen välinen markkinaosuuksien ero ja mitä enemmän muiden kilpailijoiden 

markkinaosuudet eroavat toisistaan, sitä todennäköisemmin suurimman 

markkinaosuuden haltijalla on merkittävää markkinavoimaa. Toisaalta, jos yrityksen 

markkinaosuus on pieni, sillä voi olla kuitenkin markkinavoimaa, jota esimerkiksi 

käytettävissä oleva vapaa kapasiteetti ja tuotevalikoiman laajuus vahvistavat. 

Yrityksen markkinavoimaa voivat rajoittaa sekä jo markkinoilla olevat yritykset ja 

mahdolliset markkinoille tulijat että yrityksen asiakkaat ja tavarantoimittajat. 

(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

Yleisesti oletetaan, ettei yritysten käyttäytyminen ole kilpailuprosessin kannalta 

vahingollista, ellei yrityksillä ole markkinavoimaa. Markkinavoima liittyy kuitenkin 

olennaisesti yrityksen mahdollisuuteen vaikuttaa tuotantomäärään ja hintaan. 

Taloustieteessä yrityksellä katsotaan olevan markkinavoimaa, jos se kykenee voittoa 

tuottavalla tavalla vaikuttamaan esimerkiksi tuotteen hintaan tai laatuun. 

Kilpailulainsäädännössä markkinavoimalla tarkoitetaan yrityksen kykyä vaikuttaa 

hintatasoon. 

Esimerkiksi Suomen voimassa oleva kilpailulaki kieltää kilpailunrajoitukset kuten 

määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja kartellit (Kilpailulaki 948/2011). 

Kartellissa yritykset hankkivat markkinavoimaa keskinäisillä sopimuksilla, joilla 

pitäydytään kilpailusta. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hallitsee 

markkinoita ja  markkinavoiman avulla se voi yksipuolisesti heikentää 

hyödykkeidensä hinta-laatusuhdetta ja  sulkea pienempiä kilpailijoita markkinoiden 

ulkopuolelle. Yritysten välinen kartelli tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 

siis kasvattavat markkinavoimaa, joka haittaa kilpailun toimivuutta markkinoilla. 

2.3.1 Markkinavoiman ilmenemismuoto ja siihen vaikuttavat tekijät 

Kilpailulainsäädännössä markkinavoiman tärkeä ilmenemismuoto on määräävä 

markkina-asema. Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on niin 

merkittävä osuus markkinoista oman liiketoimintansa alueella, että se pystyy 

toimimaan kilpailijoista riippumattomalla tavalla ja muokkaamaan 

kilpailuympäristöään oman toimintansa kannalta sopivaksi. Kilpailijoiden 
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puuttuminen kokonaan markkinoilta ei ole edellytys määräävän markkina-aseman 

olemassaololle. (Kuoppamäki 2003: 232.)  

Yrityksen markkinavoimaa relevanteilla markkinoilla voidaan arvioida esimerkiksi 

yrityksen markkinaosuuden avulla, mutta sen muodostumiselle ei ole olemassa 

yleisesti kaikkia toimialoja koskevaa määriteltyä markkinaosuusrajaa. 

Markkinaosuus ei kuitenkaan ole olennainen tekijä määräävän markkina-aseman 

toteamisessa, vaan sen arviointi perustuu usean tekijän samanaikaisiin vaikutuksiin. 

(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) Toisaalta määräävä markkina-asema on asetettu 

usein sellaiseksi kynnysarvoksi, joka laukaisee viranomaisvalvonnan. (Lehto & 

Aalto-Setälä 1998.) 

Markkinoille tulon esteet ovat markkinavoimaan vaikuttavia tekijöitä. 

Kilpailupolitiikassa ne luokitellaan usein teknisiksi, taloudellisiksi tai oikeudellisiksi 

esteiksi. Teknisiä esteitä ovat esimerkiksi innovaatiot ja patentit ja taloudellisiksi 

esteiksi katsotaan muun muassa kuljetuskustannukset, mainontakustannukset ja 

toiminnan perustamiskustannukset. Tuotannon skaalaedut ovat myös monesti alalle 

tulon esteitä, koska skaalaetujen vallitessa jo markkinoilla toimiva yritys on 

investoinut niin suureen tuotantokapasiteettiin, ettei potentiaalisen kilpailijan ole 

rationaalista ryhtyä vastaaviin investointeihin. (Bain 1956: 14.) Markkinoille tulon 

esteet asettavat jo markkinoilla toimivat ja sinne pyrkivät potentiaaliset kilpailijat 

eriarvoiseen asemaan. Kilpailulainsäädännön kannalta markkinoille tulon esteet 

antavat jo markkinoilla toimiville yrityksille mahdollisuuden korkeampaan 

hinnoitteluun. (Lehto & Aalto-Setälä 1998.) 

Harvardilaisen tulkinnan mukaan markkinoille pääsyn esteinä pidetään kaikenlaisia 

tekijöitä, jotka saavat alalle tulon erityisen vaikeaksi. Chicagolaisten näkemyksen 

mukaan alalle pääsyn esteitä ovat vain jo alalla toimivien yritysten suuremmat 

kustannukset, jotka uuden ja potentiaalisen kilpailijan on katettava. (Kuoppamäki 

2003: 702.) 

Toinen keskeinen markkinavoiman olemassaoloon vaikuttava tekijä on 

tuotedifferointi, joka kannustaa yrityksiä tuotteidensa erilaistamiseen. Esimerkiksi 

yrityksen tarjotessa markkinoille hyödykettä tai palvelua, joka eroaa 
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ominaisuuksiltaan kilpailijan tuotteesta, kilpailevien tuotteiden aiheuttama paine 

vähenee markkinoilla. Nyt yritys kykenee hinnoittelemaan tuotteensa hieman 

riippumattomammin ja hinnanalennus ei välttämättä aiheuta voittojen vähenemistä. 

Tuotteiden erilaistaminen on teknologisen kehityksen myötä muodostunut yhä 

yleisemmäksi ja tärkeämmäksi markkinavoiman syntytekijäksi (Lehto & Aalto-

Setälä 1998).  

2.3.2 Markkinavoiman haitalliset vaikutukset 

Kilpailulainsäädännön toinen tarkastelukohde on markkinavoima ja sen haitallisuus 

tai hyödyllisyys. Esimerkiksi yrityskaupan arvioinnissa selvitetään syntyykö tai 

vahvistuuko määräävä markkina-asema ja estyykö kilpailu yrityskaupan seurauksena 

merkittävällä tavalla relevanteilla markkinoilla. Yrityskaupasta seuraa usein myös 

monenlaisia tehokkuusetuja kuten tuotantokustannusten pienenemistä tai uusia 

innovaatioita. Tehokkuusetujen tulee olla kuitenkin suuria, jotta ne voivat 

tasapainottaa yrityksen markkinavoiman kasvusta mahdollisesti aiheutuvaa kilpailun 

vähenemistä markkinoilla. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

Yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta tehokas tuotanto edellyttää, että 

viimeisestä valmistetusta tuotteesta maksettu hinta ja tuotantokustannukset ovat yhtä 

suuret. Jos yrityksellä on markkinavoimaa, sen asettama hinta on korkeampi kuin 

tuotantokustannukset. Tuotteiden ja palveluiden kysyntä muuttuu ja tuotteiden 

valmistamiseen tarvittavat resurssit jakautuvat uudella tavalla, koska osa kuluttajista 

pitää markkinavoimaisen yrityksen hintaa niin korkeana, että suuntaavat 

ostopäätöksensä toisille markkinoille. Tästä aiheutuu talouden toimijoiden välille 

aiempaa tehottomampi resurssien jakautuminen, koska markkinavoimasektorilla 

tuotetaan liian vähän hyödykkeitä ja muilla sektoreilla liian paljon. Talouteen 

muodostuu lisäksi hyvinvointitappiota, joka ilman markkinavoimaa voitaisiin jakaa 

talouden toimijoiden kesken. (Lehto & Aalto-Setälä 1998.)  

Kuviossa kaksi tarkastellaan markkinavoiman vaikutuksia yhteiskunnan 

hyvinvointiin kuluttajan ylijäämän käsitteen avulla täydellisen kilpailun, monopolin 

ja täydellisesti hintadiskriminoivan monopolin tilanteissa. 
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Kuvio 2. Kuluttajan ja tuottajan ylijäämä täydellisessä kilpailussa, monopolissa ja 
hintadiskriminoivassa monopolissa. 

Täydellisessä kilpailussa alue ACPc kuvaa kuluttajan ylijäämää (CS) ja se kuvaa 

myös koko yhteiskunnan ylijäämää. Oletetaan seuraavaksi, että toimialan yritykset 

yhdistyvät monopoliksi. Syntynyt monopoliyritys koordinoi toimintoja ilman 

lisäkustannuksia ja siitä johtuen tuotteen tarjontakäyrä (S) ja rajakustannuskäyrä 

(MCm) ovat samat. Oletetaan lisäksi, että kuluttajien kulutustottumukset pysyvät 

ennallaan ja siitä johtuen tuotteen kysyntäkäyrä (D) on sama kuin täydellisen 

kilpailun tilanteessa. Monopoliyritys tuottaa voittonsa maksimoivan määrän, kun sen 

rajakustannus MCm on yhtä suuri kuin rajatuotto MRm. Monopoliyrityksen tuotanto 

vähenee ja hinta nousee. Kuluttajan ylijäämä CS supistuu alueeksi ABPm ja 

kuluttajan ylijäämästä alue PmBEPc siirtyy tuottajan ylijäämään (PS). Koko 

yhteiskunnan hyvinvointi pienenee alueeksi ABEPc. Monopolin tuotannon taso on 

alhaisempi ja hinta korkeampi kuin täydellisessä kilpailussa ja sen seurauksena 

kuluttajalle muodostuu taloudellista tappiota ja yritykselle saman verran taloudellista 

hyötyä. Monopoli on resurssien suhteen allokatiivisesti tehoton täydelliseen 

kilpailuun verrattuna. Yhteiskunnan taloudellinen hyvinvointi laskee alueen BEC 

verran, jota kutsutaan myös yhteiskunnan hyvinvointitappioksi. Harbergerin 

kolmionakin tunnettu alue mittaa markkinavoiman allokatiivista tehottomuutta ja 

kuvastaa siten koko yhteiskunnalle koituvaa hyvinvoinnin vähenemistä (Harberger 

1954). 

Täydellisesti hintadiskriminoivassa monopolitilanteessa yritys pystyy veloittamaan 

eri hintaa jokaiselta kuluttajalta ja se saa kaiken ylijäämän. Muodostunut ylijäämä 
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kuvaa myös koko yhteiskunnan ylijäämää. Tässä kilpailutilanteessa ei synny 

lainkaan hyvinvointitappiota ja hyvinvoinnin jakautuminen kuluttajan ja tuottajan 

välillä on vastakkainen verrattuna täydellisen kilpailun tilanteeseen. 

Muun muassa Bowman (1957) väittää, ettei kilpailulainsäädännön tule huolehtia 

hintadiskriminaation menetelmistä, koska hintadiskriminaatio ei lisää monopolin 

aiheuttamaa hyvinvointitappiota vaan enemmänkin vähentää sitä. Posnerin mukaan 

täydellisesti hintadiskriminoivan monopolin aiheuttama hyvinvointitappion määrä on 

nolla, mutta sen aiheuttamat yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset ovat 

kysyntäkäyrän D ja keskimääräisten kustannusten c rajaama alue, joka on suurempi 

kuin monopolin aiheuttaman hyvinvointitappion BEC ja lisätappioiden PmBEPc 

summa. (Posner 1975.) 

Posner myös väittää, että markkinavoima voi alentaa hyvinvointia, jos yrityksen 

resursseja kulutetaan pelkästään monopolivoiman saavuttamiseksi sivuuttamalla 

kuluttajien hyöty. Esimerkiksi, jos resursseja käytetään siihen, että päättäjät säätävät 

yritykselle tai sen toimialalle kilpailulta suojaavaa lainsäädäntöä. Hänen mukaan 

nämä kustannukset lisäävät epätäydellisestä kilpailusta aiheutuvaa 

hyvinvointitappiota. (Posner 1978.) 

Vaikka taloudellinen tieto on kaikkien saatavilla täydellisen kilpailun markkinoilla, 

niin tiedon hankinta ja käyttö edellyttävät toimenpiteitä, jotka aiheuttavat 

kustannuksia. Reder korostaa, että yritykset pyrkivät optimoimaan taloudellisen 

tiedon käytön. Yritykset, jotka sekä käyttävät tuotantomahdollisuudet ja tiedon 

hyväkseen että kehittävät omaa toimintaansa, voivat saavuttaa kilpailuedun ja 

paremman kannattavuuden suhteessa niihin yrityksiin, jotka eivät käytä tietoa 

tehokkaasti hyväkseen. Tämänkaltainen tuotannollisen tehokkuuden aiheuttama 

markkinavoima tarkoittaa allokatiivista tehottomuutta, mutta toisaalta se voidaan 

käsittää palkkiona tuotantomahdollisuuksien ja tiedon tehokkaasta käytöstä. (Reder 

1982.)  

Todellisuudessa yritysten kilpailuedut perustuvat sellaiseen informaatioon tai 

tietämykseen, joka ei ole eikä ole ollut markkinoilla kaikkien saatavilla. Esimerkiksi 

innovaatiot voivat luoda markkinavoimaa ja sen katsotaan olevan palkkio yrittäjälle 
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uuden tiedon luomisesta. Näin saavutettua markkinavoimaa voidaan pitää kilpailun 

normaalina tulemana ja näin saavutettu määräävä markkina-asema ei ole 

kilpailuoikeudellisesti ongelmallinen. (Björkroth, Boellus, Ihamäki, Oravainen, 

Pääkkönen, Pöyry, Tiainen, Virtanen & Virtanen 2008.) 

2.3.3 Markkinavoiman mittaaminen 

Reaalimaailmassa yrityksen markkinavoima tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän 

tai vähemmän merkittäviä ja kestäviä kilpailuetuja kilpailijoihin verrattuna. 

(Björkroth ym. 2008.) Yrityksen kilpailuedun määrää kuvataan taloustieteessä 

tavanomaisesti markkinavoiman käsitteellä ja sitä mitataan yleensä markkinaosuuden 

tai muiden taloudellisten indikaattorien avulla. Markkinaosuus on tärkein ja helpoin 

kriteeri, jos jätetään huomioimatta relevanttien markkinoiden ongelma. Yrityksen 

markkinavoima voidaan tulkita joko toimialan rakenteen aiheuttamaksi tai yritysten 

tehokkuuden aikaansaamaksi. 

Yrityksen markkinavoimaa voidaan arvioida suoraan yrityksen hinnoittelussaan 

noudattaman hintamarginaalin avulla tai mittaamalla yrityksen kysyntäjoustoa 

asiakkaiden vaihtoehtojen ja kilpailijoiden reaktioiden perusteella. Markkinavoimaa 

voidaan mitata suoraan myös markkinavoimaa osoittavan käyttäytymisen ja 

markkinatulosten perusteella. (Kuoppamäki 2003: 298.) 

Yksi yrityksen tehokkuuden mittareita on niin kutsuttu Lerner-indeksi, jota käytetään 

mittaamaan yksittäisen yrityksen markkinavoimaa, mutta myös toimialojen sisäistä 

kilpailullisuutta. Indeksi kuvaa markkinahinnan suhdetta tuotannon rajakustannuksiin 

eli mitä lähempänä markkinahinta p on tuotteen rajakustannuksia mc, niin sitä 

kilpailullisemmat markkinat ovat. Lerner-indeksi määritellään myös kysynnän 

hintajouston η käänteislukuna. Indeksi voidaan kirjoittaa 

,     (1) 

missä p on hinta, mc on rajakustannus ja η kysynnän hintajouston itseisarvo. 

Alhainen indeksin arvo viittaa voimakkaaseen kilpailuun markkinoilla ja korkea 

L = p−mc
p

=
1
η
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indeksi kertoo kilpailun olevan epätäydellistä. Yrityksellä, jonka Lerner-indeksi on 

yksi, katsotaan olevan puhdas monopoliasema markkinoilla. (Lerner 1934.) 

Kysyntäjousto mittaa yrityksen tarjoaman hyödykkeen hinnanmuutoksen vaikutusta 

hyödykkeen tai korvaavien hyödykkeiden kysyntään. Sillä tarkoitetaan yleensä 

yrityksen omien tuotteiden kysyntäjoustoa, yrityksen tuotteiden kysyntäjoustoa 

suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin eli kysynnän ristijoustoa tai markkinoiden 

kokonaisjoustoa hintatason muuttuessa. (Kuoppamäki 2003: 304–305.) Alfred 

Marshallin kysynnän lain mukaan hinnanmuutos saa aikaan vastakkaisen kysynnän 

muutoksen. Hinnankorotus johtaa kysytyn määrän vähenemiseen ja hinnanalennus 

kysytyn määrän kasvamiseen. Kun yritys voi nostaa kannattavasti hintoja, kysyntä on 

silloin joustamatonta. Kun kysyntä on joustavaa, yritys ei voi nostaa hintoja, koska 

kuluttaja saattaa suunnata ostopäätöksensä toisille markkinoille. Kysyntäjousto siis 

kuvaa asiakkaan vaihtoehtoja tai toisaalta niiden puutteita. (Werden 1998.) 

Yrityksen markkinavoimaa voidaan tarkastella myös epäsuorasti määrittelemällä 

ensin relevantit markkinat, sitten relevanttien markkinoiden vertailukohde ja 

yrityksen markkinaosuudet kyseisillä relevanteilla markkinoilla. 

Kilpailulainsäädännössä hyödynnetään yleisesti keskittyneisyyttä kuvaavia 

indeksejä, joiden avulla kilpailuviranomaiset tunnistavat toimenpiteitä tarvitsevat 

markkinarakenteet. (Kuoppamäki 2003: 316–317.) 

Yksi merkittävimmistä keskittyneisyyttä kuvaavista indekseistä on esimerkiksi 

Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten käyttämä niin sanottu Herfindahl-Hirschman -

indeksi, joka mittaa markkinoiden keskittyneisyyttä ja sen kehitystä. Menetelmää 

käytetään yrityskauppavalvonnassa ja se soveltuu erityisesti oligopolien 

rakenteelliseen tarkasteluun. Myös Suomessa päivittäistavarakaupan toimialalla 

markkinoiden keskittyneisyyden kuvaamiseen käytetään yleisesti HH-indeksiä. 

Indeksi lasketaan seuraavasti 

,     (2) HHI = (Πii=1

n
∑ )2
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missä Πi on yrityksen i markkinaosuus ja n on markkinoilla toimivien yritysten 

lukumäärä. Indeksi lasketaan summaamalla markkinoilla toimivien yritysten 

markkinaosuuksien neliöt, kun markkinaosuus ilmaistaan prosentteina. (Shy 2000: 

173.) Markkinoita, joilla HH-indeksi suurempi kuin 1500, mutta pienempi kuin 

2500, pidetään kohtuullisen keskittyneinä. HH-indeksin ollessa suurempi kuin 2500, 

markkinoita pidetään keskittyneinä. Kilpailullisilla markkinoilla HH-indeksi on 

pienempi kuin 1500. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 

2010.) 

2.4 Kilpailulainsäädäntö ja koulukunnat 

Kilpailulainsäädännön tavoitteita tarkasteltaessa ei voida sivuuttaa Yhdysvalloissa 

vallinneiden koulukuntien näkemyksiä kilpailulainsäädännöstä ja kilpailupolitiikan 

tehtävistä. Merkittävimmät niistä ovat Harvardin ja Chicagon koulukunnat. 

Keskeinen tekijä koulukuntien välillä on niiden erilaiset käsitykset siitä, miten hyvä 

on markkinoiden kyky oikaista itse vääristymät. Chicagon koulukunnan mukaan 

markkinat ovat itseohjautuvia, kun harvardilaisten mukaan markkinat edellyttävät 

sääntelyä. Toinen tärkeä tekijä on se, miten hyväksi koulukunnat arvioivat 

kilpailuviranomaisten ja tuomioistuimien kyvyn erottaa vahingollinen ja kilpailua 

rajoittava toiminta hyödyllisestä ja kilpailua edistävästä toiminnasta. Kolmas 

erotteleva tekijä liittyy kilpailulainsäädännön tavoitteisiin. Chicagon koulukunnan 

kannattajat pitävät talouden tehokkuuden lisäämistä yhteiskunnan ainoana 

päämääränä, kun taas harvardilaiset pitävät tärkeinä tavoitteina talouden 

tehokkuuden lisäämisen ohella elinkeinoharjoittamisen vapauden turvaamista, 

kuluttajien ja pienten yritysten suojaamista sekä taloudellisen ja poliittisen vallan 

keskittymisen estämistä. (Kuoppamäki 2003: 28 – 29.) 

Harvardin koulukunta näkee kilpailulainsäädännön tavoitteet laajemmin kuin 

Chicagon koulukunta ja pitää tulevaisuuden vaikutuksia tärkeämpinä kuin lyhyen 

aikavälin tehokkuutta. Harvardilaisten mukaan tärkeämpiä tavoitteita ovat 

tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä kohdistuvat dynaamiset vaikutukset kuten 

teknologiset innovaatiot. Tehokuutta lisääviin ja kustannuksia vähentäviin 

yrityskauppoihin tulee harvardilaisten mukaan suhtautua kriittisesti, jos yritysten 
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määrän väheneminen markkinoilla johtaa innovaatiokilpailun vähenemiseen. 

Chicagolaisten mukaan kilpailuoikeuden tulee kieltää vain sellainen käyttäytyminen, 

joka haittaa resurssien tehokasta jakautumista. (Kuoppamäki 2003: 29.) 

2.4.1 Harvardin koulukunta 

Harvardin koulukunnan tunnettuja nimiä ovat esimerkiksi Edward Mason, Joe.S Bain 

ja William G. Shepherd. Koulukunta arvioi yritysten markkinavoimaa ja yritysten 

kilpailutilannetta markkinoiden rakenteen kautta. (Kuoppamäki 2003: 156.) 

Koulukunnan mukaan markkinoiden rakenne määrää sen, miten yritys toimii 

markkinoilla ja miten se vaikuttaa sekä yrityksen menestykseen markkinoilla, sen 

tuottavuuteen, tekniseen kehitykseen että yrityksen tehokkuuteen. (Monti 2007: 57.)  

Kuviossa kolme kuvataan Harvardin koulukunnan malli, joka arvioi yrityksen 

kilpailutilannetta markkinoiden rakenteen avulla. Mallia kutsutaan SCP-malliksi ja se 

on se on lyhenne sanoista structure (rakenne), conduct (käyttäytyminen) ja 

performance (markkinatulos). (Monti 2007: 57–59.) Malli määrittelee yritysten 

käyttäytymisen ja tuloksen johtuvan markkinoiden rakenteesta. Se perustuu erilaisten 

markkinarakenteiden, käyttäytymisvaihtoehtojen ja suoritustulosten välisiin 

yhteyksiin. Markkinoiden rakenteella tarkoitetaan niitä markkinoiden erityispiirteitä, 

joilla yritys toimii ja myy hyödykkeitä. Olennaisia tekijöitä ovat sekä markkinoilla 

toimivien yritysten lukumäärä, markkinoiden koko, asiakkaiden ostovoima, 

markkinoille tulon ja lähdön esteet että markkinoiden toimintaan vaikuttava 

lainsäädäntö. Markkinakäyttäytymisellä tarkoitetaan yrityksen päätöksiä, jotka 

koskevat hinnoittelua, markkinointia tai tutkimus- ja tuotekehitystä. Markkinoille 

pääsyn esteet ovat myös käyttäytymiskeinoja. Olennaista markkinoiden toiminnassa 

on se, kuinka itsenäisesti yritys toimii markkinoilla. Markkinatulos tarkoittaa 

arvonlisää, jonka yrityksen toiminta tuottaa yhteiskunnalle allokatiivisen, 

dynaamisen tai tuotannollisen tehokkuuden muodossa. 



28 

 

Kuvio 3. Harvardin koulukunnan yrityksen kilpailutilannetta arvioiva SCP-malli. 

Harvardilaisen näkemyksen mukaan markkinoiden rakenne vaikuttaa yritysten 

käyttäytymiseen markkinoilla. Sen perusteella harvardilaiset katsovat, että 

kilpailulainsäädännön tulee puuttua vain markkinoiden rakenteeseen eikä yritysten 

toimintaan ja käyttäytymiseen ja kilpailuviranomaisen valvonnan tulee painottua 

voimakkaasti keskittyneille markkinoille. (Alkio & Wik 2009: 66.) Koulukunnan 

mukaan keskittymä on itsessään todiste markkinavoiman olemassaolosta (Palm 

2005: 27). 

Jones ja Sufrin huomauttavat, että markkinoiden keskittyminen vaikuttaa siihen, 

kuinka helposti yritykset voivat veloittaa tuotteistaan tai palveluistaan korkeampia 

hintoja. Mitä keskittyneemmät markkinat ovat, sitä helpommin hyödykkeistä voidaan 

veloittaa korkeampia hintoja ja sitä enemmän saavutetaan voittoja. (Jones & Sufrin 

2008: 20.) Harvardilaiset näkevät, että monopolihinnoittelu on mahdollista jo 

markkinoilla, joilla keskittyminen on vielä alhaista ja yrityksen olemassa olevilla 

kilpailueduilla kuten patenteilla, rahoituskustannuksilla, raaka-aineiden ja muiden 

tuotantokustannusten hinnoilla, mittakaavaeduilla ja tuotedifferoinnilla 

potentiaalisiin kilpailijoihin nähden voidaan selittää yritysten voittojen kasvamista. 

(Bain 1956: 14.) 
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Harvardin koulukunnan tavoite on markkinavoiman torjuminen. Tavoitteen mukaan 

kartellit tulee kieltää ja liialliset valta-asemat tulee purkaa antamalla 

kilpailuviranomaisille oikeudet pilkkoa yrityksiä. He suhtautuvat tiukasti myös 

vertikaalisiin yhteenliittymiin, koska heidän mukaan markkinavoima voidaan ulottaa 

tuotantoportaalta toiselle myös sen jälkeen, kun tuote on vaihtanut omistajaa. 

Harvardilaiset painottavat myös tiukkaa yritysvalvontaa ja markkinavoiman 

väärinkäytön rangaistavuutta. (Kuoppamäki 2003: 156.) 

Koulukunta näkee markkinavoiman haitallisena, koska sen seurauksena 

yhteiskunnalle aiheutuu allokatiivista tehokkuustappiota ja ylijäämä siirtyy 

kuluttajalta yritykselle. Näkemyksen mukaan markkinavoiman kasvamista ei voi 

hyväksyä tehokkuusetujen perustella, koska yritykset pystyvät tehostamaan tuotantoa 

ilman, että markkinoiden keskittyminen lisääntyy ja hinnat nousevat. (Kuoppamäki 

2003: 156.)  

Koulukunta näkee monopolin kilpailutilanteena, joka ei kuvaa taloudellista 

tehokkuutta. He painottavat, että kilpailutasapaino on tehokkaammillaan 

täydellisessä kilpailussa ja täydellisen informaation vallitessa, koska silloin resurssit 

jakautuvat tehokkaasti ja kaikki hyötyvät tasaisesti. Epätäydellisessä kilpailussa 

resurssit jakautuvat epätasaisesti ja se johtaa toisen osapuolen suosimiseen toisen 

kustannuksella. (Deardorff 2000.) 

Harvardilaisen näkemyksen mukaan talouden ulkoisvaikutukset kuten epätäydellinen 

kilpailu, epäsymmetrinen informaatio, kilpailuympäristön monopolisoituminen 

aiheuttavat, ettei kilpailumekanismi toimi kuluttajien ja yhteiskunnan kannalta 

optimaalisesti. Monopoliyritysten tavoitteena on voiton maksimoiminen eikä 

chicagolaisten ajattelema innovointi. Yritykset saavuttavat monopolivoittoja 

käyttämällä hyväkseen monopolisoituneita markkinoita ilman, että panostavat 

tuotekehitykseen ja innovointiin. Toisaalta toimiva kilpailu markkinoilla pakottaa 

yritykset panostaman tutkimus- ja tuotekehitykseen pääomasijoittajien tuottojen 

kustannuksella. Kilpailun puute markkinoilla aiheuttaa kuluttajien hyvinvoinnin 

vähenemistä korkeiden hintojen ja huonompi laatuisten tuotteiden muodossa. 

(Piraino 2007.)  
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2.4.2 Chicagon koulukunta 

Chicagon koulukunnan merkittävimpiä edustajia ovat muun muassa Richard A. 

Posner ja Robert H. Bork. Koulukunta ja sen syntyminen voidaan nähdä 

vastavoimana Harvardin koulukunnalle, koska koulukuntien teoriat perustuvat 

erilaiseen näkemykseen muun muassa siitä, miten hyvä on markkinoiden kyky 

oikaista itse vääristymät. (Bork 1978: 427.) 

Chicagon koulukunnan mukaan kilpailulainsäädännön ainoana tavoitteena tulee olla 

taloudellisen tehokkuuden tavoittelu ja sellaisen toiminnan tai käyttäytymisen 

estäminen, joka haittaa resurssien tehokasta jakautumista, kuitenkin siten, ettei 

heikennetä liikaa tuotannollista tehokkuutta. Heidän mukaan tärkeätä ei ole se, minkä 

tyyppiset yritykset tuottavat kuluttajien tarvitsemat hyödykkeet, vaan kunhan ne 

tulevat ylipäätänsä tuotetuiksi. (Posner 1979.)  

Chicagolaiset eivät painota markkinoiden rakennetta niin voimakkaasti eivätkä pidä 

markkinoiden keskittyneisyyttä kilpailun kannalta yhtä suurena ongelmana kuin 

harvardilaiset, koska heidän mukaan markkinarakenteen keskittyminen ei 

automaattisesti nosta hintatasoa. Koulukunnan mukaan kilpailulainsäädännön ei tule 

suojella tai kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. (Kovacic & Shapiro 

2000.) 

Chicagon koulukunnan edustajat suhtautuvat potentiaalisten yritysten 

mahdollisuuksiin päästä markkinoille optimistisemmin kuin harvardilaiset 

Chicagolaiset kritisoivat SCP- mallin taustalla olevaa harvardilaista ajattelua, jonka 

keskeinen tekijä on alalle pääsyn esteet ja esittävät, etteivät yritysten voittojen 

kasvaminen johdu markkinavoimasta, vaan yritysten suuremmasta tehokkuudesta 

(Posner 1979). 

Chicagolaiset pitävät myös markkinavoiman keskittymistä haitallisena, koska 

monopoliyrityksen nostaessa hintoja yli kilpailullisen tason, yhteiskuntaan 

muodostuu allokatiivista tehokkuustappiota. Monopoliasemaan liittyvää ylijäämän 

siirtymä kuluttajalta monopoliyritykselle ei ole ongelma, koska heidän mukaan 

yhteiskunnan varallisuus ei vähene, se ainoastaan siirtyy. Kun harvardilaiset 
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korostavat markkinavoiman haittoja, niin chicagolaiset uskovat markkinoiden 

kilpailullisuuteen ja niiden kykyyn purkaa itse valtakeskittymiä, jos julkinen valta ei 

aseta esteitä markkinoille pääsylle. (Bork 1978: 116–117.) 

Koulukunta painottaa, että kilpailulainsäädännön tulee puuttua ainoastaan sellaisiin 

kilpailunrajoituksiin, jotka vähentävät tuotantoa ja nostavat hintoja. Ensimmäiseksi 

kilpailuviranomaisten tulee keskittyä kartellien torjumiseen, koska niiden 

aiheuttamat haitat ovat suuria ja hyödyt pieniä. Toiseksi yrityskauppavalvonnan tulee 

keskittyä markkinoita keskittävien horisontaalisten yrityskauppojen torjuntaan ja 

vertikaalisten kilpailunrajoitusten valvonnasta esimerkiksi määrähintakiellosta tulee 

luopua. Kolmanneksi chicagolaiset vaativat Sherman Actin monopolisoitumiskiellon 

kumoamista, joka merkitsee markkinavoiman väärinkäyttökiellosta luopumista. 

Neljänneksi kilpailuviranomaisten resurssit tulee keskittää julkisen vallan 

aiheuttamien kilpailunrajoitusten torjuntaan. (Bork 1978: 259–265.) 

2.4.3 Uusitävaltainen koulukunta ja ordoliberalismi 

Yksi uusitävaltaisen koulukunnan tunnetuimmista nimistä on Friedrich von Hayek. 

Uusitävaltalaiset painottavat sekä viranomaisen tiedossa olevan informaation 

puutteellisuutta ja kilpailun yllätyksellisyyttä. He kiistävät niin harvardilaisen kuin 

chicagolaisten kyvyn ennustaa markkinoiden kehitystä, koska lopputulos 

markkinavoiman hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta ei ole etukäteen kenenkään 

tiedossa. Heidän mukaan kilpailuviranomaisten toiminta markkinoilla pitää kieltää, 

koska viranomaiset eivät kykene ennustamaan markkinoiden toimintaa ja kehitystä ja 

siten vain aiheuttavat toiminnallaan tehokkuuden vähenemisen ja hyvinvointitappion 

syntymisen. Uusitävaltalaiset kannattavat vapaata markkinoiden toimintaa. Heidän 

mukaan markkinavoima ei ole todellinen ongelma ja määräävä markkina-asema on 

harvinainen ilman julkisen vallan asettamia esteitä. (Hayek 1945.) Uusitävaltalaisen 

koulukunnan näkemykset lähestyvät chicagolaisten ajatuksia siinä, että 

kilpailulainsäädännön ei tule puuttua välttämättä edes kartellien olemassaoloon 

(Alkio & Wik 2009: 69). 

Uusitävaltalaiset vaativat kilpailuoikeudellisen sääntelyn purkamista tai ainakin  

kilpailuoikeuden perustamista niin sanotulle per se –tyyppiselle säännöille, jotka 
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jättävät lain soveltajille mahdollisimman vähän harkintavaltaa ja 

erehtymismahdollisuuksia. He korostavat, että on tärkeätä luoda yhteiset pelisäännöt, 

jonka puitteissa markkinat voivat toimia vapaasti. (Hayek 1973: 17–19.) 

Ordoliberalismin mukaan taloudellinen vapaus takaa myös poliittisen vapauden 

(Alkio & Wik 2009: 69). Koulukunnan mukaan taloudellinen keskittyminen tulee 

estää, koska se vähentää taloudellista tehokkuutta. Markkinavoimaa tulee torjua 

tehokkuussyitä, mutta myös demokraattisen päätöksenteon turvaamiseksi. 

Markkinoiden hallintaan johtavat yrityskaupat tulee kieltää ja rakenteelliset yritysten 

pilkkomiset ovat tarpeellisia. Ordoliberaalien keskeisin tavoite on markkinoiden 

suora sääntely ja toimivan hintamekanismin luominen. Taloudellinen lähtökohta on 

kokonaisvaltainen hintakilpailu, jonka mukaan kumpikaan markkinaosapuoli ei pysty 

määrittelemään hintoja tai muuten ohjaamaan kilpailua. (Tuncer 2011.)  
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3 MARKKINOIDEN KESKITTYMINEN JA TALOUDELLINEN 

TEHOKKUUS 

Yrityskaupat ovat markkinoille tulon ja sieltä poistumisen ohella yksi merkittävä 

markkinoiden rakenteeseen vaikuttava tekijä. Markkinoiden keskittymiseen ja 

yrityksen markkinavoimaan vaikuttavat myös tuotedifferointi ja yrityksen sisäinen 

kasvu. (Lehto & Aalto-Setälä 1998.) Yrityskauppojen tavoitteita ovat esimerkiksi 

markkinavoiman lisääminen, erilaiset kustannussäästöt, markkina-aseman 

säilyttäminen tai tuotantopanosten saannin varmistaminen (Brouthers, van 

Hastenburg & van den Ven 1998). Näille motiiveille on yhteistä se, että yrityskaupan 

osapuoli odottaa kaupasta seuraavan aina jotain hyötyä yritykselle. 

3.1 Yrityskaupat ja taloudellinen tehokkuus 

Yrityskaupat jaotellaan sen perusteella, kuinka läheisillä markkinoilla yrityskaupan 

osapuolet toimivat toisiinsa nähden. Horisontaalinen yrityskauppa syntyy, kun 

yrityskaupan osapuolet toimivat samojen markkinoiden samalla tuotantoportaalla. 

Yritykset ovat toistensa kilpailijoita, koska yritysten tarjoamat tuotteet tai palvelut 

ovat lähes homogeenisia. Jos horisontaalisen yrityskaupan seurauksena markkinoilla 

toimivien yritysten määrä laskee, niin kilpailu markkinoilla heikkenee ja 

markkinoiden rakenne muuttuu. Horisontaaliset yrityskaupat voivat helposti 

aiheuttaa kilpailunvastaisia vaikutuksia ja estää tehokasta kilpailua markkinoilla. 

Vertikaalisessa yrityskaupassa osapuolet toimivat tietyn hyödykkeen jakelu- tai 

tuotantoketjun eri tuotantoportailla. Kolmas yrityskaupan muoto on niin sanottu 

konglomeraattinen eli monialayrityskauppa, joka voidaan jakaa alaryhmiin sekä 

tuotevalikoiman tai markkinoita laajentavien että puhtaiden konglomeraattisten 

yrityskauppojen perusteella. Puhtasissa konglomeraattisissa yrityskaupoissa 

hyödykkeet tai palvelut eivät kilpaile keskenään eikä yritysten liiketoiminta liity 

toisiinsa. (Wikberg 2011: 328–330.) 

Yrityskaupat vaikuttavat kilpailuun ja yhteiskunnan hyvinvointiin monenlaisilla 

tavoilla. Osa yrityskaupoista vaikuttaa hyvinvointiin ja kilpailuun myönteisellä 

tavalla. Osan myötä hyvinvointivaikutukset vähenevät, vaikka ne samanaikaisesti 

lisäävät tehokkuutta. Osa yrityskaupoista vain vähentää hyvinvointia ja kilpailua 
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markkinoilla. Jos kilpailu markkinoilla on heikentyy yrityskaupan jälkeen, tuotteiden 

hinnat saattavat nousta ja tuotannon rajakustannukset laskea. Tuotteiden hinnat 

nousevat, koska yrityskaupan jälkeen markkinoilla on vähemmän yrityksiä ja 

vähemmän tarjontaa. Tuotannon rajakustannukset laskevat, koska yrityksen toiminta 

tehostuu. (Lehto & Aalto-Setälä 1998.) Horisontaalisilla yrityskaupoilla katsotaan 

olevan enemmän kilpailua vahingoittavaa vaikutusta kuin osilla vertikaalisilla tai 

konglomeraattisilla yrityskaupoilla (Salant, Switzer & Reynolds 1983). 

Yrityskauppojen tehokkuutta arvioitaessa viitataan usein Oliver E. Williamsonin 

vuonna 1968 esittelemään malliin. Malli arvioi horisontaalisten yrityskauppojen 

tehokkuusvaikutuksia tarkastelemalla kuinka tuotannollisen tehokkuuden lisäys 

kompensoi allokatiivista tehokkuustappiota. Malli tarkastelee markkinoiden 

keskittymisestä aiheutuvia haittoja, joihin viranomaiset pyrkivät 

kilpailulainsäädännöllä puuttumaan. Esimerkiksi markkinoita keskittävä 

yrityskauppa voi samanaikaisesti sekä vähentää yhteiskunnan hyvinvointia 

nostamalla tuotteiden hintoja että kasvattaa yrityksen tehokkuutta alentamalla 

tuotantokustannuksia. (Williamson 1968.)  

3.1.1 Williamsonin malli 

Williamsonin malli on hyödyllinen lähtökohta, kun tarkastellaan horisontaalisten 

yrityskauppojen taloudellisia vaikutuksia. Malli kuvaa horisontaalisen yrityskaupan 

seurauksena kasvaneen markkinavoiman vaikutuksia yhteiskunnan ja kuluttajan 

hyvinvoinnin määrään matalampien tuotantokustannusten tuottamien voittojen ja 

korkeimpien hintojen aiheuttamien tappioiden kautta. (Williamson 1968.)  

Tarkastellaan markkinatilannetta, jossa kaksi yritystä sulautuvat yhdeksi 

monopoliyritykseksi yrityskaupan seurauksena. Yrityskaupan jälkeen 

monopoliyrityksen markkinavoima on suurempi kuin ennen yrityskauppaa. 

Yrityskaupan vaikutuksia resurssien jakautumiseen kuvataan kuvion neljä avulla. 
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Kuvio 4. Yrityskaupan vaikutukset kuluttajan hyvinvointiin Williamsonin mallin mukaan. 

Oletetaan, että toimialan kilpailu on täydellistä ennen yrityskauppaa. Keskimääräiset 

tuotantokustannukset ennen yrityskauppaa ovat AC1 ja sen jälkeiset keskimääräiset 

tuotantokustannukset ovat AC2. Markkinoilla vallitsevan täydellisen kilpailun takia, 

tuotteen hinta ennen yrityskauppaa on P1= kAC1, missä k on markkinavoimaindeksi 

ennen yrityskauppaa siten, että k ≥ 1. Kun toimialalla tapahtuu yrityskauppa, kilpailu 

markkinoilla heikkenee, yritysten markkinavoima kasvaa, hinta P1 nousee tasolle P2 

ja tuotannon määrä Q1 laskee tasolle Q2. Keskimääräiset tuotantokustannukset AC1 

laskevat tuotannon mittakaavaetujen takia. Toimiala on nyt vähemmän kilpailullinen. 

Koska yritys ei ole enää hinnanottaja, se voi veloittaa tuotteesta monopolihinnan P2, 

joka on suurempi kuin P1. Jos monopolin asettama hinta P2 on alempi kuin ennen 

yrityskauppaa ollut kilpailullinen hinta P1, niin tällöin yrityskaupan aiheuttamat 

taloudelliset vaikutukset ovat positiiviset.  (Williamson 1968.) 

Yrityskaupan vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin kuvataan kuviossa neljä 

alueiden A1 ja A2 avulla. Alue A1 kuvaa perinteistä monopolin aiheuttamaa 

hyvinvointitappiota eli allokatiivista tehottomuutta, joka on seurausta hyödykkeen 

hinnannoususta, kun keskimääräiset kustannukset pysyvät vakioina. Koska 
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yrityskaupan seurauksena keskimääräiset kustannukset yleensä laskevat, niin 

yrityskaupasta aiheutuu tehokkuutta kasvattavia kustannussäästöjä, alue A2. 

Yhteiskunnan hyvinvointi määritetään on alueiden A2 ja A1 erotuksena. Koska alue 

A2 on (Δ(AC))Q2 ja alueen A1 approksimaatio on 0.5(ΔP)(ΔQ), niin yrityskaupan 

aiheuttaman hyvinvointi on positiivinen, jos   

(Δ(AC))Q2 − 0.5(ΔP)(ΔQ)> 0 .    (3) 

Kriteeri voidaan kirjoittaa myös kysynnän jouston η suhteen. Tällöin yhteiskunnan 

hyvinvointikriteeri on 

Δ(AC)
AC

−
k
2
η(ΔP

P
)2 > 0 .     (4) 

Jos erotus A2-A1>0, niin yrityskaupasta koituu nettohyötyä kaikille kuluttajille. 

Tällöin toteutuva yrityskauppa ei ole ongelmallinen kilpailun kannalta ja 

yrityskauppa voidaan hyväksyä. Jos A1>A2, niin yrityskaupan seurauksena 

yhteiskunnan hyvinvointi vähenee eli yrityskaupasta syntyy nettotappiota ja 

yrityskauppa on kilpailun kannalta ongelmallinen. Toisin sanoen, jos vähennys 

keskimääräisissä kustannuksissa on suurempi kuin prosentuaalinen hinnannousu, niin 

yrityskaupan vaikutukset ovat hyvinvointia lisääviä ja yrityskauppa voidaan sallia. 

(Williamson 1968.) Bork (1978: 109) arvioi alueen A2 ottavan huomioon myös 

kustannussäästöistä johtuvien tehokkuusetujen lisäksi kaikki muutkin tehokkuusedut. 

Richard A. Posner kuitenkin väittää, ettei Williamsonin analyysi ole täydellinen, 

koska yrityskaupan odotetut tuotot kuvaavat kustannuksia tilanteessa, kun yritykset 

kilpailevat yrityskaupasta tai tavoittelevat monopolivoittoja. Posnerin mallin mukaan 

yrityskaupan yhteiskunnalliset kustannukset ovat alueiden HGED ja GCF summa, 

joka on suurempi kuin kustannussäästöjä kuvaava alue BFED. (Posner 1975.) 

Williamson väittää, että horisontaaliset yrityskaupat aiheuttavat markkinavoiman 

kasvun seurauksena usein hintatason kohoamisen, ellei yrityskaupasta seuraa 

osapuolten taholla tehokkuutta edistäviä vaikutuksia. Mallin johtopäätös on, että jo 

pienetkin vähennykset kustannuksissa ovat riittäviä kompensoimaan suhteellisen 
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suuria hinnannousuja, vaikka kysynnän jousto on korkea. Williamson osoittaa 

numeerisilla laskelmilla, että kuinka jo suhteellisen vaatimattomat kustannussäästöt 

voivat johtaa yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kasvuun. Toisin sanoen merkittävä 

kilpailuvaikutus voidaan kompensoida pienellä tehokkuuden lisäyksellä määräävän 

yrityksen kustannusrakenteessa. (Williamson 1968.) 

Taulukossa kaksi esitetään ne välttämättömät kustannussäästöt, joilla hyödykkeen 

hinnannousu voidaan kompensoida, kun jouston arvo muuttuu.  

Taulukko 2. Prosentuaalinen kustannusten väheneminen eri jouston arvoilla. 

 

Olkoon parametrin k arvo yksi, kun markkinavoima ennen yrityskauppaa on 

merkityksetön. Taulukon kaksi perusteella, kun hyödykkeen hinta nousee 20 

prosenttia, niin neljän prosentin kustannussäästöt ovat riittäviä kompensoimaan 

hinnannousu olettaen että, kysynnän hintajousto on kaksi. Jos kysynnän hintajousto 

on yksi, niin jo kahden prosentin kustannussäästöt ovat riittäviä kompensoimaan  20 

prosentin hinnannousu. Vastaavasti, kun hintajousto on puoli, niin jo yhden prosentin 

kustannusten väheneminen on riittävä kompensoimaan 20 prosentin hinnannousu.  

(Williamson 1968.) 

3.1.2 Williamsonin mallin puutteet 

Williamsonin mallissa on myös puutteensa. Malli ei huomioi niin sanottua second 

best –tilannetta ja sitä miten varallisuus jakautuu yhteiskunnassa yrityskaupan 

jälkeen. Se ei myöskään tarkastele yrityskaupan harkinnanvaraisuuden, sen oikean 



38 

ajoittamisen, kustannussäästöjen painotuksen, markkinoiden alkutilanteen, 

poliittisten näkökulmien ja teknisen kehityksen vaikutusta yrityskauppa-arviointiin. 

(Williamson 1968.) Richard A. Posner (1975) väittää, ettei Williamsonin malli 

huomioi monopolin saavuttamiseksi tai sen ylläpitämiseksi aiheutuneita 

kustannuksia. Borkin (1978: 109) mukaan myös ulkoisvaikutukset tulee huomioida, 

kun viranomaiset arvioivat yrityskaupan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Toisaalta 

Bork (1978: 109) väittää, että jokainen edellä mainituista mallin lisäyksistä pitää 

hylätä, koska kilpailuviranomaisen tavoitteena on yksinomaan vain allokatiivisen ja 

tuotannollisen tehokkuuden lisääminen. 

Williamsonkin myöntää, että mallin tietyt taloudelliset vaikutukset saattavat jäädä 

huomaamatta, kun yksi talouden sektoreista eristetään muista talouden sektoreista. 

Niin sanotun second best –teorian mukaan monopolin kieltäminen yhdellä sektorilla 

ei välttämättä ole hyödyllistä, jos monopoleja ei kielletä kaikilla muillakin 

sektoreilla. Yrityskaupan kieltäminen vain yhdellä sektorilla saattaa johtaa jonkun 

toisen sektorin yrityksen monopoliaseman vahvistumiseen ja siten kuluttajien 

aseman heikentymiseen ja resurssien tehokkaan jakautumisen vähenemiseen. Tämän 

perusteella myös kilpailulakien täytäntöönpano vaikeutuu, koska ne enemmänkin 

kasvattavat kuin vähentävät monopolin yhteiskunnalle aiheuttamaa 

hyvinvointitappiota. (Williamson 1968.) Posner väittää,  että taloudellinen perustelu 

kilpailulakien täytäntöönpanolle on monopolin aiheuttaman hyvinvointitappion ja 

lisäkustannusten summa eikä vain hyvinvointitappion määrä, koska 

hyvinvointitappio kattaa vain pienen osuuden monopolin aiheuttamista 

kokonaiskustannuksista. (Posner 1975.) 

Williamsonin korostaa, että kilpailuviranomaisen toiminnan tulee olla 

harkinnanvaraista ja nettotuotoille tulee määrittää jokin kynnysarvo ennen kuin 

viranomainen aloittaa yrityskaupan arvioinnin. Tämänkaltainen toiminnan 

harkinnanvaraisuus on vastakohta niin sanotulle ei-harkinnanvaraiselle politiikalle, 

jossa jokaisen toimialan tulee täyttää jonkin ennalta määrätty kynnysarvo, kuten 20 

prosentin markkinaosuus. (Williamson 1968.) Donald Turnerin mielestä 

kilpailuviranomaisen tulee vaatia selkeä ja vakuuttava todiste siitä, että yrityskauppa 

tuottaa merkittävää voittoa, jota ei voi saavuttaa muilla tavoin. (Turner 1965 via 

Williamson 1968.) Toisaalta Bork (1965: 410) väittää, ettei yrityskaupan osapuolten 
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tule olla vastuussa tehokkuuden toteennäyttämisestä, koska tehokkuutta on 

käytännössä on vaikea mitata. 

Williamsonin malli ei huomioi, että merkittävät voitot voivat realisoitua myös 

markkinoiden kysynnän kasvun tai yrityksen sisäisen kasvun kautta. Esimerkiksi 

tilanteessa, jossa yritys saavuttaa suuremman ja tehokkaamman koon, kun 

samanaikaisesti tuotteen kysyntä kasvaa ja kilpailijoita poistuu markkinoilta. 

Williamson tarkastelee yrityskaupan hyvinvointivaikutusten määräytymistä ajan 

suhteen ja määrittelee funktion L(t) kuvaavan yrityskaupan hyvinvointitappion 

vaikutuksia ja funktion S(t) kuvaavan kustannussäästöjen vaikutuksia ajan t suhteen. 

Hän väittää, että funktion S(t) arvo pienenee, kun L(t) kasvaa ja kirjoittaa 

diskontatun nettohyödyn V seuraavasti 

V = 0
T (S(t)− L(t))e−rt∫ dt ,     (5) 

missä r on diskonttaustekijä. Williamsonin saamien tulosten perusteella indifferentti 

tilanne saavutetaan, kun S/L=3, T’=4 ja r=0.10. Tuloksen perusteella yrityskauppa 

tulee kieltää, kun periodin pituus on pienempi kuin neljä, koska vakioskaalatuotot 

saavutetaan yrityksen sisäisen kasvun kautta riittävän lyhyellä aikavälillä. 

Yrityskauppa tulee sallia, kun periodin pituus T’ on suurempi kuin neljä. Toisin 

sanoen yrityskauppa tulee sallia vain, kun S/L on suhteellisen suuri tai periodin 

pituus T’ on riittävän pitkä, vaikka se lopulta tuottaa tappiota. (Williamson 1968.)  

Williamson väittää, ettei kilpailuviranomaisen tule arvioida yrityskauppaa ainoastaan 

mahdollisten tuottojen perusteella, koska myös sen oikea ajoittaminen vaikuttaa 

arviointiin. Esimerkiksi, jos yrityskaupan mahdolliset tuotot eivät realisoidu tietyn 

ajan kuluessa, niin yrityskauppaa kannattaa siirtää. Tämän perusteella Williamson 

esittää, että yritykselle tulee sallia kaikki yrityskaupan aiheuttamat markkinavoiman 

hyödyt aikaisemmin kuin on selkeästi hyödyllisintä, jos yrityskauppa toteutuu paljon 

aiemmin kuin sen mahdolliset tuotot realisoituvat. (Williamson 1968.)  

Williamsonin malli ei myöskään tarkastele, että yrityksen markkinavoiman 

kasvaminen saattaa johtaa myös muiden yritysten hyödykkeiden hintojen nousuun. 
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Williamsonin mielestä kustannussäästöjä voidaan tässä tilanteessa painottaa 

kertoimella Q2/QT. Kriteeri on nyt  

,    (6) 

missä Q2 on fuusioituneiden yritysten tuotanto ja QT on toimialan myynnin 

kokonaismäärä. (Williamson 1968.) 

Williamsonin mallin alue HBFG kuvaa kuluttajan ylijäämän tappiota yrityskaupan 

jälkeen, mutta malli ei ota kantaa siihen, miten kulutuksen tulee jakautua tulonjaossa 

tapahtuneiden muutosten jälkeen. Williamsonin väittää, ettei kuluttajan ja tuottajan 

tavoitteita voida aina huomioida symmetrisesti, koska hänen mukaan 

kilpailulainsäädäntö sopii paremmin edistämään allokatiivista tehokkuutta kuin 

tulonjaollisia tavoitteita. (Williamson 1968.) Comanor ja Smiley (1975) väittävät, 

että suuri osa hyvinvoinnin jakautumisen eriarvoisuudesta nykyajan Yhdysvalloissa 

johtuu monopolista. Posnerin mielestä yrityksen monopoliasema ei vaikuta 

tulonjakautumiseen yhteiskunnassa, koska kuluttajien varallisuus ei siirry monopolin 

osakkeenomistajille, vaan se käytetään tuotantopanosten ostoon, jotta 

monopoliasema voidaan saavuttaa tai ylläpitää. (Posner 1975.) 

Bork rajaa tulonsiirrot kilpailupolitiikan ulkopuolelle ja hänen mukaan kaikella 

taloudellisella toiminnalla on tulonajollisia vaikutuksia. Kuitenkaan sillä, että 

varallisuutta siirtyy kuluttajilta monopoliyritykselle yrityskaupan seurauksena, ei ole 

vaikutusta yhteiskunnan hyvinvointiin, koska varallisuus vain vaihtaa omistajaa. 

Aitoa hyvinvointitappiota syntyy vain, kun allokatiivinen tehokkuus vähenee. (Bork 

1978: 110–111.) 

Jos tulojen uudelleenjakautuminen on riippuvainen hyvinvointitappion määrästä, niin 

sen painotus saattaa vaikuttaa merkitsevästi yrityskaupan hyvinvointivaikutusten 

arviointiin. Williamson määrittelee hyvinvointitappion L (L=0.5(∆P)(∆Q)) suhteen 

tulonjaon vaikutuksiin I (I=(∆P)Q) ja kirjoittaa sen kysynnän hintajouston η 

(η=(∆Q)/(∆P)(P/Q)) suhteen 

(Q2

QT

)Δ(AC)
AC

−
k
2
η(ΔP

P
)2 > 0
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L
I
= 0.5η(ΔP

P
) .     (7) 

Lausekkeen (7) perusteella hyvinvointitappion L suhde tulonjaon vaikutuksiin I on 

suhteellisen pieni, kun kysynnän jousto on pieni. Williamson huomauttaa, että 

tulonjaon painotus muuttaa kuitenkin yrityskaupan arviointia, jos tulojen 

uudelleenjakautumista pidetään negatiivisena seurauksena markkinavoiman 

kasvusta. (Williamson 1968.) 

Williamsonin mielestä ei ole olennaista tarkastella ainoastaan yksittäisen 

yrityskaupan markkinavoiman vaikutuksia, vaan myös sitä edustaako yrityskauppa 

trendiä. Jos yrityskauppojen sarja on kohtuudella odotettavissa, niin odotettuja 

tuottoja ja markkinavoiman vaikutuksia yrityskaupan seurauksena tulee tarkastella 

koko toimialan suhteen, koska odotetut voitot ovat mahdollisia myös laajemmassa 

mittakaavassa kuin yhdessä yrityskaupassa. (Williamson 1968.) Borkin ja Bowmanin 

(1965) mukaan jo trendin olemassaolo osoittaa, että korkeampi keskittyneisyys on 

yhteiskunnallisesti suotavaa. He myös väittävät, että sen pysäyttäminen aikaisessa 

vaiheessa estää niiden oikeiden tehokkuusetujen muodostumisen, jota 

markkinakilpailun pitää muutenkin tuottaa. Williamsonin (1968) mielestä Borkin ja 

Bowmanin näkemys trendin yhteiskunnallisesta toivottavuudesta viittaa tietynlaiseen 

välinpitämättömyyteen skaalatuottojen ja markkinavoiman välillä. Stiglerin (1950) 

mukaan trendi osoittaa, että markkinavoiman hyödyt voivat realisoitua myös 

yrityskauppasarjan avulla. 

Williamsonin malli ei huomioi myöskään poliittisia näkökohtia, kun arvioidaan 

yrityskaupan tehokkuusvaikutuksia. Williamsonin mielestä suurten yritysten 

yrityskaupat tulee kieltää, koska ne kasvattavat taloudellisten ongelmien poliittista 

merkitystä. Malli ei myöskään huomioi teknisen kehityksen ja yrityksen johdon 

harkinnan merkitystä, koska niiden vaikutuksia on vaikea arvioida niiden 

epävarmuuden takia. Toisaalta edellä mainittujen tekijöiden huomiotta jättäminen 

saattaa kuitenkin lisätä vakavien virheiden riskiä. (Williamson 1968.) 
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3.2 Monopolin aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset 

Kun tuotteen markkinahinta p nousee yli kilpailullisen tason pc tasolle pm, kuluttajien 

ylijäämä vähenee, koska osa (alue L) siitä siirtyy monopoliyritykselle 

monopolivoittojen muodossa. Voittoaan maksimoiva monopoli aiheuttaa 

yhteiskunnalle lisäksi hyvinvointitappiota (alue D), kun se asettaa tuotannon määrän 

pienemmäksi ja hinnan korkeammaksi kuin olisi kansantalouden kannalta 

optimaalista. Monopolihinnoittelun vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin kuvataan 

kuviossa viisi. (Posner 1975.) 

 

Kuvio 5. Monopolihinnoittelun yhteiskunnalliset kustannukset Posnerin mallin mukaan. 

Perinteisen analyysin mukaan monopolin ainoa kustannus on hyvinvointitappio D ja 

aluetta L pidetään kuluttajan hyvinvoinnin tappiona ja tulonsiirtona kuluttajalta 

monopoliyritykselle. Richard A. Posnerin (1975) mukaan perinteisen analyysin 

hyvinvointitappion määrä D aliarvioi monopolin aiheuttamat kustannukset 

yhteiskunnassa, koska perinteinen analyysi pitää monopolin ylläpitämistä ja 

saavuttamista on kustannuksettomana. Käytännössä monopoliyritys joutuu kuitenkin 

puolustamaan asemaansa markkinoilla sekä viestinnällisillä että suoremmilla 
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vaikuttamisen keinoilla. Gordon Tullock lisää, että mahdollisuudet 

monopolivoittojen saamiseen houkuttelevat yrityksiä käyttämään resursseja 

monopoliaseman saavuttamiseksi. Tämän perusteella hänen mielestä myös resurssien 

vaihtoehtoiskustannukset ovat monopolin aiheuttamia kustannuksia. (Tullock 1967.) 

3.2.1 Posnerin malli 

Ensimmäiseksi taustalla oleva malli olettaa, että monopoliaseman tavoittelu on 

itsessään jo kilpailullinen aktiviteetti, jossa monopoliaseman tavoittelun 

kustannukset ovat yhtä suuret kuin monopoliaseman odotetut voitot. Oletuksesta 

seuraa, ettei ole olemassa niin sanottuja intramarginaali monopoleja, joiden odotetut 

voitot ylittävät monopoliaseman saavuttamiseen tarvittavat tuotantopanosten 

kokonaiskustannukset. Muussa tapauksessa kilpaileville yrityksille aiheutuu 

lisäkustannuksia, kun ne yrittävät saavuttaa ylimääräisiä monopolivoittoja. Toiseksi 

malli olettaa, että kaikkien tuotantopanosten pitkän aikavälin tarjonta on täysin 

joustava ja tuotantopanosten kokonaiskustannukset eivät sisällä vuokria. Mallin 

kolmannen oletuksen perusteella kustannuksilla ei ole yhteiskunnallisesti arvokkaita 

sivutuotteita. Posner asettaa mallille myös muita oletuksia. Malli olettaa, että 

yrityksen monopoliasema on voimassa vain yhden periodin ajan, koska muutoin 

optimaalisia kustannuksia monopoliaseman saavuttamiseksi ei voida verrata suoraan 

alueeseen L. (Posner 1978.) 

Posnerin (1978) mukaan monopolin aiheuttamat yhteiskunnalliset 

kokonaiskustannukset C ovat monopolin aiheuttaman hyvinvointitappion D ja 

lisätappion L summa. Koska hyvinvointitappion D approksimaatio on ½∆P∆Q ja 

lisätappio L on ∆P(Qc - ∆Q), niin hyvinvointitappion D suhde lisätappioon L on 

D
L
≈

ΔQ
2(Qc −ΔQ)

.     (8) 

Se voidaan kirjoittaa myös tuotteen kysynnän jouston η suhteen. Nyt se on 

D
L
≈

p
2(1/η − p)

     (9) 
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missä η kysynnän jousto ja p on monopolin aiheuttama prosentuaalinen hinnannousu. 

Lausekkeen (9) osittaisderivaatat monopolihinnan prosentuaalisen nousun p ja 

kysynnän jouston η suhteen ovat 

∂D / L
∂η

=
2p

(2− 2pη)2
> 0                         (10) 

ja 

∂D / L
∂p

=
2η

(2− 2pη)2
> 0 .                        (11) 

Tulokset osoittavat, että mitä pienempi on monopolin aiheuttaman 

hyvinvointitappion D suhde lisätappioon L, niin sitä vähemmän joustava on kysyntä 

ja sitä pienempi on monopolin aiheuttama prosentuaalinen hinnannousu. 

Esimerkiksi, kun kysynnän jousto on yksi ja prosentuaalinen hinnannousu on 10 

prosenttia, niin hyvinvointitappion D osuus lisätappiosta L on vain 5,6 prosenttia. 

Malli ei nyt oleta monopolihinnan olevan yrityksen optimaalinen hinta, koska 

täydellinen monopoli on harvinainen kilpailutilanne (Posner 1975.) 

Posner määrittelee monopolihinnoittelun aiheuttamat yhteiskunnalliset 

kokonaiskustannukset C myös ottamalla tarkasteluun mukaan kokonaisvoittojen 

määrän Rc kilpailullisella hinnalla Pc . Nyt kokonaiskustannukset ovat 

C = D+ L = pRc − 0.5ΔPΔQ .                       (12) 

Kokonaiskustannukset C voidaan kirjoitta myös kysynnän jouston η suhteen, jolloin 

ne ovat  

C = D+ L = Rc (p− 0.5ηp
2 ) ,                       (13) 

missä Rc on kokonaisvoittojen määrä kilpailullisella hinnalla Pc, p on prosentuaalinen 

monopolihinnannousu ja η on kysynnän jousto. Lausekkeen (13) osittaisderivaatat 
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kokonaisvoittojen Rc, prosentuaalisen hinnannousun p ja kysynnän jouston η suhteen 

ovat 

∂C
∂Rc

= p− 0.5ηp2 > 0,ηp < 2
                       (14) 

∂C
∂p

= Rc (1−ηp)> 0,ηp <1
                        (15) 

∂C
∂η

= −0.5p2Rc < 0
                        (16) 

Posnerin saamien tulosten mukaan monopolin aiheuttamat kustannukset ovat sitä 

korkeammat, mitä suuremmat ovat toimialan kokonaisvoitot kilpailullisella hinnalla 

Pc ja mitä suurempi on monopolin aiheuttama prosentuaalinen hinnannousu yli 

kilpailullisen hinnan Pc. Toisaalta monopolin aiheuttamat yhteiskunnalliset 

kustannukset ovat sitä korkeammat mitä vähemmän joustava on tuotteen kysyntä 

kilpailullisella hinnalla Pc. Monopolin aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset 

ovat suurimmat, kun kysyntä on täysin joustamaton. (Posner 1975.) 

Posner määrittelee monopolin hyvinvointitappion D suhteen lisätappioon L 

uudelleen kahdella tavalla empiirisen estimoinnin helpottamiseksi. Ensimmäiseksi 

monopolin aiheuttaman hyvinvointitappion D suhde lisätappioon L on 

 D
L
=
(kPm )

−η −Pm
−η

2Pm
−η

=
k−η −1
2

                       (17) 

ja  monopolin aiheuttamat kokonaiskustannukset C ovat  

 C = D+ L = D(1+ 2
k−η −1

) = Rm (1− k)(
k−η +1
2

) ,                      (18) 
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kun kysynnän jousto η on vakio, kerroin k=Pc/Pm, Qc=αPc
-η , Qm=αPm

-η, ΔQ=α(Pc
-η -

Pm
-η) ja Rm on kokonaisvoiton määrä monopolihinnalla Pm ja monopolin tuotannon 

määrällä Qm. 

Toiseksi, kun kysynnän jousto η monopolihinnalla Pm on tunnettu, kysyntä on 

lineaarinen ja lineaarisen kysyntäkäyrän kulmakerroin on vakio, niin monopolin 

aiheuttaman hyvinvointitappion D suhde lisätappioihin L on 

D
L
=
η(1− k)
2

                         (19) 

ja monopolin aiheuttamat kokonaiskustannukset C ovat  

C = Rm (1− k)(1+ 0.5η(1− k)) .                       (20) 

Kuviossa 6 kuvataan kuinka prosentuaalisen hinnannousu vaikuttaa prosentuaaliseen 

hyvinvointitappion D ja lisätappion L suhteeseen, kun jousto η on yksi tai kaksi. 

Posnerin (1978) saamien tulosten mukaan lausekkeissa (17) ja (19) määritellyt D/L-

suhteet eivät eroa toisistaan suuresti, kun monopolin aiheuttama hinnannousu on 

vähemmän kuin 25 prosenttia. Lausekkeiden arvot eivät myöskään eroa toisistaan 

suuresti myöskään suuremmilla prosentuaalisilla hinnannousuilla, kun kysynnän 

jousto on pienempi kuin yksi. (Posner 1978.)  
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Kuvio 6. Monopolin aiheuttaman prosentuaalisen hinnannousun vaikutus prosentuaaliseen D/L-
suhteeseen eri jouston arvoilla.  

3.2.2 Monopolin aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset Yhdysvalloissa 

Markkinavoiman aiheuttamia hyvinvointivaikutuksia on taloustieteessä tutkittu 

empiirisesti jo useiden vuosikymmenten ajan. Tutkimukset kohdistuivat alussa lähes 

yksinomaan Yhdysvaltojen kansantalouteen ja tulokset antoivat hyvin vaihtelevan 

kuvan hyvinvointitappioiden asteesta.  

Esimerkiksi Harberger (1954) osoittaa, että epätäydellisestä kilpailusta aiheutuva 

varsinainen tehokkuustappio D Yhdysvaltain tehdasteollisuuden toimialalla vuosien 

1924 ja 1928 välillä on vain 0,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun 

keskimääräinen monopolihinnannousu on 6,0 prosenttia ja kysynnän jousto on yksi. 

Schwartzmanin (1960) mukaan tehokkuustappio D on myös 0,1 prosenttia 

Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta vuonna 1954, kun keskimääräinen 

monopolihinnannousu on 8,3 prosenttia ja kysynnän jousto on 1,5.  

Hyvinvointitappion estimaatit vaihtelevat Harbergerin 0,1 prosentin tappiosta 

Cowlingin ja Muellerin (1978) esittämiin yli 10 prosentin suuruisiin arvioihin. 
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Youngin (1997) mukaan Cowlingin ja Muellerin saama estimaatti 

hyvinvointitappiosta on seurausta monopolimarkkinoiden lukumäärän liiallisesta 

korostamisesta. Posner väittää, että Harbergerin ja Schwartzin saamat tulokset eivät 

ole luotettavia, koska heidän käyttämät tuottoasteet aliarvioivat monopoliyrityksen 

voittoprosentteja. Hän ehdottaa käytettäväksi toimialatutkimuksen tuottamia 

estimaatteja monopolin aiheuttamalla hinnannousulle ja kysynnän joustolle. (Posner 

1975.) Aigingerin ja Pfaffermaeyrin (1997) huomauttavat, etteivät Harbergerin 

tulokset perustu voitonmaksimointihypoteesiin ja siten tulokset aliarvioivat todellista 

tehokkuustappiota. 

Posner korostaa, että aiemmat tutkimukset monopolin aiheuttamista 

yhteiskunnallisista kustannuksista taloudessa ovat perustuneet oletettuun 

monopolihinnoitteluun vain tehdasteollisuuden toimialalla, jolla yritysten välinen 

yhteistyö eli kolluusio on kielletty Sherman Act –lailla. Hänen mukaan yrityksillä, 

joiden toimialalla sääntelyviranomainen rajoittaa markkinoille tuloa ja hintakilpailua, 

tulee olla suuremmat mahdollisuudet ylläpitää kilpailullisia hintoja korkeampia 

hintoja kuin toimialalla, jossa yritysten välinen yhteistyö on kielletty. Posnerin 

saamien tulosten mukaan sääntelyn kokonaiskustannukset saattavat olla erittäin 

korkeat toimialoilla, jossa kilpailua kontrolloidaan monin tavoin mahdollisen 

monopolihinnoittelun takia. Lisäksi tulokset osoittavat, että julkinen sääntely on 

todennäköisesti suurempi yhteiskunnallisten kustannusten lähde kuin yksityinen 

monopoli. (Posner 1975.) 

Mallia voidaan käyttää myös arvioimaan kuinka kilpailulainsäädäntö vaikuttaa 

yhteiskunnan hyvinvointiin. Posnerin saamat tulokset osoittavat, että kartellilakien 

täytäntöönpano estää organisoitujen kartellien aiheuttamat vilpilliset hintojen nousut 

ja niihin liittyvät merkittävät yhteiskunnalliset kustannukset. Toisaalta täydellinen 

kilpailulainsäädännön kustannus-hyötyanalyysi edellyttää tietoa kustannuksista, jotka 

aiheutuvat kilpailulakien säätämisestä ja vääristyneestä kilpailunsäädännön 

käyttämisestä. (Posner 1975.) 
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4 KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ YHDYSVALLOISSA 

4.1 Kilpailulainsäädännön muutokset 

Kilpailuoikeuden kehitys Yhdysvalloissa oli välttämätöntä vuosisadan vaihteessa, 

koska tuotannon kehittyminen oli johtanut mantereen laajuisen markkina-alueen 

syntymiseen, josta hyötyivät pääasiassa vain suuret yritykset. Kun trustit eli saman 

alan yritysten yhteenliittymät ja kartellit saavuttivat taloudellisen valta-aseman, ne 

hinnoittelivat tuotteet kohtuuttoman korkealle ja pyrkivät näin estämään kaiken 

kilpailun markkinoilla. Osavaltioiden toimet eivät kuitenkaan olleet riittäviä 

osavaltioiden rajat ylittäviin kilpailunrajoituksiin puuttumiseksi, vaan tarvittiin 

liittovaltiotason laki. (Alkio & Wik 2009: 39.) 

4.1.1 Sherman Act 

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi vuonna 1890 yhä voimassa olevan Sherman Actin. 

Lain tarkoituksena on suojata kuluttajia monopolien ja kartellien aiheuttamilta 

hintojen korotuksilta ja tuotannon leikkauksilta. Lain tavoitteena on trustien 

hajottamisen ohella kieltää yritysten väliset kartellit, markkinoiden monopolisointi ja 

muut menettelytavat, joilla rajoitetaan kaupan ja muun elinkeinoelämän vapautta. 

Sherman Actin ensimmäisessä luvussa kielletään kaupankäyntiä rajoittavat 

sopimukset ja lain toisessa luvussa määritellään monopolisointia koskevat 

säännökset. Lain ensisijaisena tavoitteena ei ole estää monopolin olemassaolo vaan 

määritellä minkälainen yrityksen käyttäytyminen yhdessä monopoliaseman kanssa 

on kiellettyä. Lain avulla liittovaltio sai mahdollisuuden hajottaa trusteja 

oikeustoimien avulla. (Alkio & Wik 2009: 30–41.) 

Ensimmäinen yrityskauppa, jonka Yhdysvaltain korkein oikeus kielsi 

monopolisointia koskevan lain perusteella vuonna 1904, koski Nothern Pacific ja 

Great Nothern –rautateitä. Yksi merkittävimmistä monopolisointia koskevista 

tapauksista oli korkeimman oikeuden vuonna 1911 antama Standard Oil –ratkaisu.  

Yhdysvaltalainen Standard Oil oli aikoinaan maailman suurin öljy-yhtiö, joka 

pilkottiin 34 osaan vuonna 1911, kun Yhdysvaltain korkein oikeus totesi, että 

yhtiöllä oli monopoliasema öljynporausmarkkinoilla. Lisäksi korkein oikeus piti 
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yhtiön toimintaa eli valikoivaa alihinnoittelua ja kilpailijoiden poisostamista 

väärinkäyttönä, jolla se sulki kilpailijoita pois markkinoilta.  (Alkio & Wik 2009: 

41.) 

Korkeimman oikeuden päätös Standard Oil -tapauksessa oli merkittävä 

ennakkoratkaisu ja se jätti neljä jälkeä Yhdysvaltain kilpailupolitiikkaan. 

Ensimmäiseksi Standard Oilin 90 prosentin markkinaosuutta öljynporaustoiminnassa 

pidettiin monopolina ja sen seurauksena suuren markkinaosuuden katsottiin jatkossa 

merkitsevän suurta markkinavoimaa. Toiseksi syntyi niin sanottu rule-of-reason -

periaate, jonka mukaan kilpailuhyötyjä tai -haittoja tarkastellaan kukin tapaus 

erikseen. Toisaalta erityisen haitallinen kilpailu voitiin tuomita sellaisenaan. 

Kolmanneksi yritysten tiettyjä käyttäytymisen muotoja alettiin luokittelemaan 

kohtuuttomina ja kiellettyinä. Neljänneksi Yhdysvaltain korkein oikeus sai oikeuden 

hajottaa yritys osiin. (Kovacic & Shapiro 2000.) 

4.1.2 Clayton Act ja Federal Trade Commission Act  

Clayton Act ja Federal Trade Commisson Act syntyivät vastareaktiona Sherman 

Actin tulkinnalle. Federal Trade Commission Act -laki lopetti vuonna 1914 

toimeenpanevan hallinnon yksinoikeuden kilpailupolitiikassa ja loi uuden 

hallinnollisen toimielimen antitrustipolitiikkaan eli niin kutsutun Federal Trade 

Commission (FTC). Sen tavoitteena on tutkia mahdollisia antitrustilakien vastaisia 

rikoksia ja antaa määräyksiä erilaisten kilpailua rajoittavien käytäntöjen 

kieltämisestä. (Kovacic & Shapiro 2000.) Federal Trade Commission Actin 5§:n 

mukaan yleisten tarjousten ja tuotetta koskevien väittäminen esittäminen tai niiden 

poisjättäminen on harhaanjohtavaa, jos se erehdyttää kuluttajia tai vaikuttaa 

kuluttajien tuotetta tai palvelua koskevaan käyttäytymiseen tai päätöksentekoon. 

(Federal Trade Commission Act 2008.) 

Yrityskauppaa koskeva lainsäädäntö määriteltiin vuonna 1914 Clayton Act- 

sääntelyssä, jonka tavoitteena on suojata pieniä yrityksiä suurten yritysten epäreilulta 

kohtelulta. Esimerkiksi 1960-luvulla lain perusteella kiellettiin useita yrityskauppoja, 

koska ne olisivat kasvattaneet tehokkuutta ja lisänneet tuotantoa. (Palm 2005: 26.) 

Lain tavoitteena oli sekä selventää ja laajentaa Sherman Actia että estää ne 
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yrityskaupat, jotka voivat olennaisesti vähentää kilpailua markkinoilla. Laki kieltää 

muun muassa tietyt yksityisoikeudelliset myyntisopimukset ja paikalliset hintojen 

alennukset kilpailijoiden markkinoille tulon estämiseksi. (Alkio & Wik 2009: 42.) 

Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset soveltavat niin sanottua SLC- testiä, joka ottaa 

huomioon markkinoiden keskittyneisyysasteen kokonaisuudessaan. Arvioinnissa 

tarkastellaan sitä, kuinka markkinoiden rakenne keskittyy, kun otetaan huomioon 

kaikkien markkinoilla toimivien yritysten markkinaosuudet ja markkinoilla toimiva 

kilpailutilanne. SLC- testi otettiin mukaan Clayton Act- lakiin vuonna 1914 ja sen 

tavoitteena on tarkastella aiheutuuko yrityskaupasta kilpailun huomattavaa 

vähenemistä. (Palm 2005: 115–116). 

Clayton Actia täydennettiin vuonna 1936 niin sanotulla Robinson-Patman Act -lailla, 

joka kieltää hintasyrjinnän silloin, kun toiminnan tavoitteena on kilpailun 

vähentäminen tai monopolin luominen. Yhdysvalloissa hintadiskriminointi on 

Robinson-Patman Actin perusteella kielletty myös määräävän markkina-aseman 

kynnyksen alapuolella (Kuoppamäki 2003: 904). Vuonna 1959 hyväksyttiin niin 

sanottu Celler-Kefauer Act, joka määrittelee yrityskauppoja koskevia säädöksiä ja 

vuonna 1976 hyväksytyn Hart-Scott-Rodino Improvement Act:n myötä 

yrityskauppojen tutkintaa helpotettiin. (Alkio & Wik 2009: 42.) 

Chicagon koulukunnan mukaan kilpailunsäädännön ainoana tavoitteena tulee olla 

taloudellisen tehokkuuden ylläpitäminen ja sen lisääminen. Olennaisin kysymys 

chigacolaisten mukaan on se, että aiheuttaako yrityskauppa skaalatuotannon etuja ja 

tehokkuuden kasvua. He osoittavat, ettei markkinoiden keskittyminen aiheuta niin 

vaarallista markkinavoimaa kuin harvardilaiset esittävät, koska keskittyminen lisää 

yhteiskunnan varallisuutta ja suurtuotannon edut mahdollistavat halvemmat hinnat ja 

tuotteiden tehokkaamman jakelun. Oikeuskäytännöt muuttuivat Yhdysvalloissa 

1970-luvulla myönteisimmiksi keskittymiä kohtaan ja sen seurauksena tarkastelu 

painottui enemmän yritysten toiminnan vaikutuksiin.(Palm 2005: 28–30.) 
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4.1.3 Horizontal Merger Guidelines 

Vuoden 1982 Horizontal Merger Guidelines- ohjeistuksessa uudistettiin 

horisontaalisia yrityskauppoja koskevaa valvontaa ja otettiin käyttöön niin sanottu 

Herfindahl-Hirchmanin -indeksi, joka mittaa markkinoiden keskittyneisyyttä. 

Suuntaviivoissa määriteltiin lisäksi, etteivät yrityskaupat saa kasvattaa 

markkinavoimaa tai helpottaa sen muodostumista. Tämä oli merkittävä muutos 

vuoden 1968 ohjeistukseen verrattuna, koska Clayton Actin Section 7:n 

täytäntöönpanon pääasiallinen tehtävä oli ylläpitää ja edistää sellaisia 

markkinarakenteita, jotka edistävät kilpailua. Vuoden 1982 ohjeistuksessa esiteltiin 

myös niin sanottu hypoteettinen monopolistinen testi (HMT), jonka avulla relevantit 

markkinat voidaan määritellä ja tekijät, jotka vaikuttavat kolluusion helppouteen ja 

tuottavuuteen. (Shapiro 2010.) 

Ohjeistukseen tuli vain pieniä muutoksia vuonna 1984. Vuonna 1992 ohjeistuksessa 

esiteltiin kriteerit, joiden perusteella voidaan arvioida yrityskaupan yksinomaisia eli 

unilateraalisia vaikutuksia. Aikaisemmat ohjeistukset olivat käsitelleet pääasiassa 

vain koordinointivaikutuksia. Unilateraalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tilanteita, 

joissa yritys pystyy nostamaan hintoja yksipuolisesti ilman määräävän markkina-

aseman olemassaoloa. Toinen suuri uudistus esitteli yksityiskohtaisemman ja 

älykkäämmän markkinoille tulon analyysin, jonka mukaan alalle tulo tulee olla 

oikein ajoitettu, todennäköinen ja riittävä, jotta haitalliset kilpailuvaikutukset voidaan 

estää ja torjua. (Shapiro 2010.) 

Ohjeistukseen tehtiin perusteellinen tarkastus vuonna 1997. Siihen lisättiin 

tehokkuuspuolustusta koskeva neljäs luku, jonka mukaan yrityskaupat voivat sekä 

edistää kilpailua että mahdollistaa tehokkuusetuja, mutta tehokkuusetujen tulee olla 

riittävän suuria vähentääkseen kielteisiä kilpailuvaikutuksia. (Shapiro 2010.) 

Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset Department of Justice (DOJ) ja Federal Trade 

Commission (FTC) julkaisivat elokuussa 2010 horisontaalisia yrityskauppoja 

koskevat uudet suuntaviivat, koska aikaisemmat vuonna 1992 julkaistut suuntaviivat 

eivät enää kuvanneet oikealla tavalla Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten nykyisiä 
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soveltamiskäytäntöä. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 

2010.) 

Voimassaolevan soveltamisohjeistuksen keskeisimmät muutokset kuvaavat 

viranomaisten analysointitekniikoita ja todistusaineistoa, jonka perusteella 

Yhdysvaltain kilpailuviranomainen arvioi väheneekö kilpailu markkinoilla 

yrityskaupan seurauksena. Ohjeistus koskee ainoastaan horisontaalisia 

yrityskauppoja ja sen tarkoitus on auttaa liike-elämän toimijoita ja kilpailuoikeuden 

harjoittajia lisäämällä toimintatapojen ja menettelyjen läpinäkyvyyttä. (U.S. 

Department of Justice and the Federal Trade Commission 2010.) 

Vuoden 2010 soveltamisohjeistuksessa määritellään minkä tyyppisiä ja mistä 

lähteistä saatuja näyttöjä pidetään merkityksellisimpinä ja tärkeimpinä, kun 

arvioidaan horisontaalisten yrityskauppojen kilpailuvaikutuksia. Toteutetun 

yrityskaupan todelliset vaikutukset, kokemukseen perustuva suora vertailu, 

markkinaosuudet, markkinoiden keskittyminen ja sen muutokset ovat suuntaviivoissa 

tarkoitettuja näyttöjä. Myös yrityskaupan osapuolten välinen merkittävä kilpailu ja 

yrityskaupan osapuolena olevan niin sanotun maveric –yrityksen toiminta, jolla 

kyseinen yritys estää tai häiritsee yrityskauppaa esimerkiksi olemalla seuraamatta 

hinnankorotuksia tai suosimalla kilpailijoista poikkeavia valintoja katsotaan 

merkitykselliseksi näytöksi. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade 

Commission 2010.) 

Todistusaineiston lähteet ovat usein peräisin yrityskaupan osapuolilta, asiakkailta, 

toimialan muilta toimijoilta, tarkkailijoilta tai muilta markkinaosapuolilta. Lähteitä 

ovat esimerkiksi yrityskaupan osapuolten toimittamat asiakirjat, todistukset ja 

aineistot, jotka koostuvat kilpailullisesti merkittävistä ehdoista ja päätöksistä. 

Asiakkaiden reaktiot hinnankorotuksiin ja tuotteiden tai toimittajien suhteellinen 

houkuttelevuus ovat myös informatiivista tietoa, kun kilpailuviranomainen arvioi 

yrityskaupan vaikutuksia. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade 

Commission 2010.) 

Horisontaalisia yrityskauppoja koskevien suuntaviivojen mukaan markkinoiden 

määrittely ei ole itsetarkoitus ja eikä se ole välttämätön lähtökohta yrityskaupan 
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arvioinnille. Yrityskaupan kilpailuvaikutuksien arviointi perustuu edelleen 

hypoteettiseen monopolistin testiin. Suuntaviivoissa tarkastellaan lisäksi testin 

soveltamista lisäarvohyödykkeeseen ja hintasyrjinnän vaikutuksia markkinoiden 

määrittelyyn. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 2010.) 

Markkinoiden keskittymistä kuvaavan Herfindahl-Hirchmann eli HH-indeksin raja-

arvoja ja kynnystä puuttua yrityskauppaan nostettiin uudessa ohjeistuksessa. Uuden 

ohjeistuksen mukaan kielteiset kilpailuvaikutukset ovat todennäköisiä vain, kun 

yrityskaupan jälkeinen HH-indeksi on yli 2500 ja sen muutos on yli 200. Aikaisempi 

reagointitaso oli 2000 ja muutos 100. (U.S. Department of Justice and the Federal 

Trade Commission 2010.) 

Horisontaalisten yrityskauppojen kilpailuvaikutukset jaetaan yleensä unilateraalisiin 

eli yksinomaisiin vaikutuksiin ja koordinointivaikutuksiin. Unilateraalisilla 

vaikutuksilla taloustieteessä tarkoitetaan yritysten mahdollisuutta korottaa hintoja 

yksinomaisin toimenpitein, vaikka yrityksellä ei ole määräävää markkina-asemaa 

(Kuoppamäki 2012: 324). Koordinointivaikutuksilla tarkoitetaan oligopolitilanteessa 

yritysten toimintojen yhteensovittamista ja hintojen nostamista turvautumatta 

keskinäiseen sopimukseen. Koordinointivaikutuksia esiintyy silloin, kun yrityskaupat 

muuttavat markkinoiden toiminnan luonteen kilpailullisesta vähemmän 

kilpailulliseksi. (Kuoppamäki 2012: 230.) 

Yrityskaupan osapuolten välisen kilpailun määrittäminen on keskeinen tekijä 

unilateraalisten vaikutusten arvioinnissa. Ohjeistuksessa kuvataan unilateraalisia 

vaikutuksia, jotka ovat seurausta sekä tuotannon tai kapasiteetin vähentymisestä 

homogeenisten tuotteiden markkinoilla että innovaatioiden ja tuotevalikoiman 

vähentymisestä. Pääpaino on kuitenkin unilateraalisissa hintavaikutuksissa 

erilaistettujen tuotteiden markkinoilla. Osapuolten välistä kilpailua erilaistettujen 

tuotteiden markkinoilla voidaan arvioida muun muassa myynnin suhteellisella 

siirtymällä tai niin sanotulla UPP (upward pricing pressure) –testillä. Myynnin 

suhteellisella siirtymällä tarkoitetaan tuotteen myyntiosuutta, joka menetetään 

toiselle tuotteelle hinnankorotuksen seurauksena ja sen korkea aste tarkoittaa 

korkeampaa todennäköisyyttä unilateraalisille hintavaikutuksille. (U.S. Department 

of Justice and the Federal Trade Commission 2010.) Farrellin ja Shapiron (2010) 
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kehittelemä UPP-testi mittaa yrityskaupan vaikutuksia ja se määrittelee onko 

sulautuneella yrityksellä kannustimia nostaa hintoja yrityskaupan jälkeen. 

Suuntaviivoissa käsitellään myös niin sanottua kriittisen tappion menetelmää, joka 

määrittelee kuinka yksipuolinen hinnannosto vaikuttaa kyseessä olevan yrityksen 

voittoihin. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 2010.) 

Koordinointivaikutusten osalta ohjeistuksessa kuvataan edellytykset, jotka antavat 

viranomaiselle oikeuden puuttua yrityskauppaan ja esimerkkitilanteita, joissa 

markkinoiden arvioidaan olevan alttiita koordinoinnille eli yhteistyölle. Edellytyksiä 

yrityskauppaan puuttumiselle ovat esimerkiksi yrityskaupan aiheuttamat 

keskittyneisyyden ja koordinointialttiuden kasvu tilanteessa, jossa markkinat jo 

osoittavat siitä merkkejä. Koordinointialttiuden merkkejä ovat aiemmat kolluusiot, 

markkinoiden läpinäkyvyys, kilpailijoiden reaktiot koordinoinnista poikkeamiselle ja 

ostajien tietyt ominaispiirteet. (U.S. Department of Justice and the Federal Trade 

Commission 2010.) 

Markkinoille tuloa koskevaa kohtaa on ohjeistuksessa muutettu ja yksinkertaistettu. 

Markkinoille tulon oikea ajoitus, sen todennäköisyys ja riittävyys ovat edelleen 

keskeisiä arvioitavia kohtia, mutta esimerkiksi markkinoille tulon oikea-aikaisuutta 

on lievennetty poistamalla aikaisempi kahden vuoden kriteeri. Markkinoille tulon 

riittävyyden osalta oletetaan, että markkinoille tulijan on vastattava laajuudeltaan ja 

voimakkuudeltaan yrityskaupan osapuolia. (U.S. Department of Justice and the 

Federal Trade Commission 2010.) 

Ostajavoimaa käsitellään ohjeistuksessa muun muassa suurten asiakkaiden 

mahdollisuutena vastustaa keskittymän markkinavoiman käyttöä. Vastustavina 

tekijöinä ovat asiakkaiden mahdollisuudet ja kannusteet vertikaaliseen integraatioon, 

mahdollisuus sponsoroida markkinoille tuloa tai heikentää käyttäytymisellään tai 

läsnäolollaan koordinointivaikutuksia. (U.S. Department of Justice and the Federal 

Trade Commission 2010.) 
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4.2 Kilpailulainsäädäntö Yhdysvalloissa  

Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön tavoitteiden taustalla ovat talouden tehokkuuteen 

liittyvät periaatteet (Alkio & Wik 2009: 38). Yhdysvaltain kilpailupolitiikka perustuu 

pääasiassa kahteen lakiin, jotka ovat Sherman Act ja Clayton Act ja jälkimmäiseen 

liitetty Federal Trade Commission Act. Näiden lakien tavoitteena on varmistaa, että 

yrityksillä on voimakkaat taloudelliset kannustimet toimia tehokkaasti markkinoilla, 

pitää hinnat alhaalla ja edistää tuotteiden laatua. Sheman Act liittyy yritysten 

kiellettyihin toimintatapoihin ja Clayton Act määrittelee yrityskauppoihin liittyvät 

säädökset. (Alkio & Wik 2009: 40–42.) 

Yhdysvaltojen kilpailulainsäädännöstä kiellettyjen toimintatapojen osalta käytetään 

myös nimitystä antitrustilainsäädäntö ja se määrittelee kaksi yleistä perusvaatimusta. 

Ensimmäisen mukaan yritykset eivät voi sopia rajoittavansa kilpailua tavoilla, jotka 

vahingoittavat kuluttajia tai kauppaa kohtuuttomalla tavalla. Toisen 

perusvaatimuksen perusteella yksikään yritys ei voi monopolisoida tai yrittää 

monopolisoida kokonaista toimialaa epäoikeudenmukaisten tai kohtuuttomien 

menettelytapojen avulla. Lain mukaan kuluttajia vahingoittavia menettelytapoja ovat 

toimenpiteet, joilla yritykset yhdessä nostavat hintoja, vähentävät tuotteiden tai 

palveluiden määrää, alentavat niiden laatua tai estävät innovointia. (U.S Department 

of Justice 2013.) 

Kiellettyjä menettelytapoja käyttävästä yritysryhmittymästä käytetään nimitystä 

kartelli. Yrityskaupat, jotka toteutuessaan vähentävät merkittävästi kilpailua 

markkinoilla ja mahdollistavat monopolin syntymisen, ovat kiellettyjä. Kiellettyjä 

ovat myös monopoliaseman saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi sellaiset 

toimenpiteet, jotka estävät kilpailijoiden markkinoille tulon tai merkittävästi 

heikentävät niiden kykyä kilpailla markkinoilla. Toimenpiteet ovat lainvastaisia, jos 

kartelli sopii niistä. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan kartellit ovat kiellettyjä 

ja sen antitrustiosaston tehtävänä on etsiä näyttöjä yritysten kilpailua rajoittavasta 

käyttäytymisestä. Monopoli sinänsä ei ole lainvastainen Yhdysvalloissa, mutta se 

tavoitteleminen tai ylläpitäminen on laissa rangaistava. (U.S Department of Justice 

2013.)  
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4.2.1 Microsoft-oikeudenkäynti vuosina 1998 - 2002 

Kiellettyjen toimintatapojen osalta tunnetuin kilpailuasia Yhdysvalloissa on 

Microsoftia vastaan käyty antitrustioikeudenkäynti vuosina 1998 - 2002.  

Oikeudenkäynnin taustalla oli Microsoftin käyttöjärjestelmäänsä integroima oma 

selain, jonka tarkoituksena oli voittaa uhaksi käsitetty Netscape ja sen 

markkinajohtajana tuolloin oleva selain. Microsoftia syytettiin määräävän markkina-

aseman laittomasta hankinnasta ja ylläpidosta käyttöjärjestelmien alueella ja 

kilpailua vääristävistä sopimusjärjestelyistä muiden tietotekniikan alan yritysten 

kanssa määräävän markkina-aseman ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Lisäksi 

Microsoftia syytettiin määräävän markkina-aseman laittomasta hankinnasta Internet-

selainten alueella ja kilpailua vääristävän Internet Explorer –selaimen paketoinnista 

Windows- käyttöjärjestelmään. (U.S Department of Justice 2006). 

Päätökset Microsoftin toiminnasta annettiin vaiheittain. Ensimmäisen päätöksen 

mukaan vuonna 1999 Microsoftilla oli määräävä markkina-asema 

käyttöjärjestelmissä, markkinoille tulon esteet olivat suuret eikä kuluttajilla ollut 

kaupallisesti toimivia vaihtoehtoja. Microsoftin käyttöjärjestelmien osalta 

markkinaosuus oli tuolloin yli 90 prosenttia ja päätöksen mukaan Microsoftilla oli 

siten mahdollisuus asettaa kilpailullisia hintoja korkeampia hintoja. Se oli myös 

käyttänyt asemaansa hyväkseen vahingoittaakseen kilpailua markkinoilla. Toisen 

vaiheen päätöksen mukaan vuonna 2000 lähes kaikki kanteet lainvastaisesta 

toiminnasta tuomittiin toteennäytetyiksi. Päätöksen mukaan Microsoft oli käyttänyt 

määräävää markkina-asemaansa pc-laitteiden käyttöjärjestelmien markkinoilla 

kilpailijoita vahingoittavalla tavalla ja oli vaikeuttanut innovointia. Lisäksi yhtiön 

toimet olivat vahingoittaneet kuluttajia. Useilla Microsoftin tekemillä sopimuksilla 

oli ollut kilpailua rajoittavia seuraamuksia, mutta yritys ei ollut syyllinen sellaisiin 

kilpailua rajoittaviin yksinoikeussopimuksiin, jotka olisivat estäneet Netscape 

Navigatorin jakelua. Kolmannen vaiheen päätös annettiin kesäkuussa vuonna 2000 ja 

yritys määrättiin jaettavaksi kahdeksi yhtiöksi. (U.S Department of Justice 2006). 

Microsoft on kiistänyt kaikki syytökset järjestelmällisesti alusta alkaen ja lopulta 

osapuolet sopivat asian marraskuussa 2001, jolloin tehtiin sopimus Yhdysvaltain 
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oikeusministeriön ja Microsoftin välillä. Perusteita yrityksen hajottamiselle ei ollut 

enää. (U.S Department of Justice 2006). 

Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön mukaan yritykset eivät saa sopia rajoittavansa 

kilpailua tavoilla, jotka vahingoittavat kuluttajia. Kuluttajia vahingoittavia 

menettelytapoja ovat toimenpiteet, joilla yritykset yhdessä esimerkiksi nostavat 

hintoja, vähentävät tuotteiden määrää tai estävät innovointia. Korkeimman oikeuden 

mukaan Microsoftilla oli määräävä markkina-asema ja kuluttajilla ei siten ollut 

kaupallisesti toimivia vaihtoehtoja käyttöjärjestelmien alueella. Määräävän 

markkina-aseman todettiin myös estävän tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, joka on 

kuluttajan edun vastaista. Oikeudenkäynnin lopputulosten perusteella laitevalmistajat 

ja kuluttajat olivat vapaita käyttämään Microsoftin käyttöjärjestelmä ympäristössä 

haluamiaan Microsoftin ohjelmien lisäksi kilpailevia ohjelmia. Kun kaupalliset 

vaihtoehdot lisääntyvät, niin se lisää myös kuluttajien hyvinvointia. (U.S Department 

of Justice 2006.) 
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5 KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA 

5.1 Kilpailulainsäädännön muutokset  

Vuonna 1948 Suomessa perustettiin komitea pohtimaan yritysryhmien kilpailua ja  

rajoittavien toimien valvontaa. Komitean työ perustui Ruotsin lainsäädäntöön ja 

ensimmäiseksi kartellilaiksi kutsuttu varsinainen kilpailulaki tuli voimaan vuoden 

1958 alussa. Kartellilaki perustui niin sanotulle julkisuusperiaatteelle ja sen mukaan 

elinkeinonharjoittajien tuli ilmoittaa kartellisopimukset ja muut kilpailua rajoittavat 

sopimukset ja järjestelyt viraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Lain avulla 

pyrittiin siihen että, kartellisopimusten julkistaminen ja moraalinen paheksunta 

johtaisivat vahingollisten kilpailunrajoituksien vähenemiseen. Lakia sovellettiin 

ainoastaan tarjouskartelleihin, mutta yksittäistapauksissa myös määrähinnat oli 

mahdollista kieltää. (Kuoppamäki 2012: 26.) 

Taloudellisen kilpailun edistämisen laki korvasi kartellilain vuonna 1964 ja se  myös 

perustui suuressa määrin julkisuusperiaatteen soveltamiseen. Lain myötä otettiin 

käyttöön niin sanottu väärinkäyttöperiaate ja luotiin neuvottelumenettely 

kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. 

Väärinkäyttöperiaatteen mukaan viranomaiset voivat puuttua kilpailunrajoituksiin 

vain yksittäistapauksissa, jos menettelyllä on vahingollisia vaikutuksia kilpailulle. 

Laissa kiellettiin lisäksi määrähinnat ja luotiin yleislauseke väärinkäyttöperiaatteiden 

arviointikriteereistä. Neuvotteluorganisaatioksi perustettiin elinkeinovapausneuvosto. 

(Alkio & Wik 2009: 34–35.) 

Vuosina 1973 ja 1985 kilpailulakiin tehtiin pieniä muutoksia. Vuonna 1973 säädetty 

laki velvoitti kilpailuasiamiehen hoitamaan valvontaa ja neuvottelut siirtyivät 

kilpailuneuvostoon. Elinkeinohallitus valvoi kilpailunrajoitusrekisteriä ja 

hintavalvontalakia, tutki kilpailuolosuhteita ja hoiti kilpailunedistämislain mukaisia 

tehtäviä. Vuoden 1985 laki laajensi elinkeinonharjoittajien oma-aloitteista 

ilmoitusvelvollisuutta ja kilpailuneuvoston toimivaltuuksia. Lisäksi laissa tarkistettiin 

vahingollisten kilpailunrajoitusten arviointiperusteita. Merkittävin muutos oli 

kilpailuneuvostolle siirtynyt oikeus kieltää kilpailunrajoitusten toimeenpano. (Alkio 

& Wik 2009: 35.) 
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Lakia alettiin ensimmäisen kerran kutsua kilpailunrajoituslaiksi vuonna 1988 uuden  

lainmuutoksen myötä ja se perustui pääosin väärinkäyttöperiaatteen varaan. 

Vahingollisiksi kilpailunrajoituksiksi tulkittiin nyt myös sellaiset kilpailunrajoitukset, 

jotka johtavat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Tietyt horisontaalisiin 

kilpailunrajoituksiin liittyvät pakotteet säädettiin tehottomiksi. Kilpailuvirastosta tuli 

lain soveltava ja valvova viranomainen ja sille annettiin mahdollisuus velvoittaa 

määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ilmoittamaan yrityskaupoista. Laissa 

kiellettiin myös tarjouskartellit ja määrähinnat ja määriteltiin, että säännöksen 

tahallinen rikkominen on rangaistavaa. (Kuoppamäki 2012: 26–27.) 

Kilpailunrajoituslaki korvattiin vuonna 1992 uudella lailla, joka yhdenmukaisti 

Suomen ja EU:n kilpailulainsäädäntöä. Uudistetussa kilpailunrajoituslaissa otettiin 

käyttöön niin sanottu kieltoperiaate, jonka mukaan kilpailua rajoittavat yritysten 

väliset sopimukset ovat kiellettyjä. Ainoastaan vertikaalisia kilpailunrajoituksia eli 

eri tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien yritysten välisiä kilpailunrajoituksia 

arvioitiin edelleen väärinkäyttöperiaatteen mukaan. Laissa kiellettyjä 

kilpailunrajoituksia olivat määrähintojen ja tarjouskartellien lisäksi kaikki muut 

hinta- ja markkinoidenjakokartellit sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. 

(Kuoppamäki 2012: 27.)  

Kilpailun toimivuutta haittaavaa sääntelyä purettiin koko 1990-luvun ajan, joka oli 

osittain seurausta Suomen liittymisestä EU:n jäseneksi vuonna 1995. Sääntelyä 

purettiin muun muassa elintarvike-, energia-, kuljetus-, rahoitus- ja 

viestintäsektoreilla. Vuoden 1998 lokakuussa kilpailurajoituslakiin lisättiin 

yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset. Niiden tavoitteena oli estää sellaiset 

yrityskaupat, joiden seurauksena syntyy sellainen määräävä markkina-asema, joka 

merkittävästi estää tai haittaa kilpailua. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013b.) 

Vuonna 2004 voimaan tullut kilpailurajoituslain muutos yhdenmukaisti kansallisen 

lain kieltosäännökset EU:n kilpailusääntöjen kanssa. Kielletyt kilpailunrajoitukset 

määritellään Suomessa nyt samoin kuin EU:ssa ja sen seurauksena kaikkiin Suomen 

alueella vaikuttaviin kilpailurajoituksiin sovelletaan samanlaisia sääntöjä riippumatta 

siitä onko niillä kauppavaikutusta jäsenmaiden välillä. Kielletyiksi 

kilpailunrajoituksiksi määriteltiin myös tietyt jakelu- ja toimitussopimuksiin liittyvät 
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rajoitukset. Poikkeuslupajärjestelmästä luovuttiin uuden kilpailunrajoituslain myötä, 

joten yritysten ei ollut enää mahdollista hakea ennakolta viranomaisen lupaa 

kilpailua rajoittavalle toiminnalleen. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013b.) Yritysten 

oman arvioinnin laajentuminen kansalliseen kilpailunrajoituslakiin on myös 

merkittävä uudistus vuoden 2004 lain muutoksessa (Alkio & Wik 2009: 37). 

Vuoden 2004 laissa otettiin käyttöön niin sanottu sakkovapautusjärjestelmä, jonka 

mukaan kartellissa mukana ollut yritys voi tietyin edellytyksin vapautua 

seuraamusmaksusta, jos se avustaa kilpailuviranomaista kartellin paljastamisessa ja 

selvittämisessä. Kilpailuvirasto sai myös valtuuden avustaa komissiota 

kotitarkastuksissa. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013b.) 

Uusi kilpailulaki tuli voimaan marraskuussa 2011 ja se korvasi vuonna 1992 annetun 

kilpailunrajoituslain. Uuden voimassaolevan kilpailulain tavoitteena on sekä turvata 

toimiva taloudellinen toiminta että luoda ja ylläpitää olosuhteet, jotka mahdollistavat 

elinkeinonharjoittajille tasapuoliset toimintaedellytykset. Lain keskeisimmät 

uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää, vahingonkorvausta, kilpailuasioissa 

noudatettavaa menettelyä ja yrityskauppavalvontaa. Uudistuksen tavoitteena on 

tehostaa kilpailuvalvonnan eri keinoja tasaisesti niin, että lain tehokkaalla 

toimeenpanolla turvataan markkinoiden toimivuus paremmin. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2013b.) Uuden kilpailulain myötä Suomessa otettiin käyttöön EU-

lainsäädäntöä vastaava tapa arvioida yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Kilpailulain 

perusteella pyritään puuttumaan yrityskauppoihin, joiden kilpailua estävät 

vaikutukset ovat haitallisimmat. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.)  

Kilpailulain mukaan kiellettyihin kilpailurajoituksiin osallistuminen on kiellettyä ja 

se ei saa olla kannattavaa. Seuraamusmaksun määräämisessä noudatetaan samoja 

periaatteita kuin EU:n oikeudessa ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä. 

Kilpailulain vahingonkorvaussäännön soveltamisalan laajennuksen mukaan myös 

muilla kuin elinkeinonharjoittajilla on oikeus korvaukseen, koska usein kuluttajat 

maksavat kilpailunrajoituksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset tuotteiden ja 

palveluiden korkeimpina hintoina. Uuden lain mukaan viranomaisella on paremmat 

mahdollisuudet asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Viranomaisella on lisäksi 

oikeus tehdä tietyissä tilanteissa tarkastuksia myös muihin kuin 
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elinkeinonharjoittajien liiketiloihin, jos kyseessä on vakavasta kilpailunrajoituksesta. 

Tarkastus edellyttää markkinaoikeuden lupaa ja on yhteneväinen EU:n 

kilpailuviranomaisten oikeuksien kanssa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.) 

Vuoden 2013 kilpailulain muutoksen tavoitteena on turvata tasapuoliset 

kilpailunedellytykset eli kilpailun neutraalisuus julkisen ja yksityisen 

elinkeinotoiminnan välillä. Uusien kilpailuneutraliteettisäännösten mukaan 

viranomaisella on toimivalta puuttua laissa määrätyin edellytyksin ja rajoituksin 

julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa, jos 

käytetyt menettelyt ja toiminnan rakenne estävät tai vääristävät kilpailua 

markkinoilla. Laki ei kuitenkaan kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista 

toimintaa eikä kilpailemista yksityisen sektorin yritysten kanssa samoilla 

markkinoilla. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013b.) 

Viimeisimmät muutokset kilpailulakiin tulivat vuonna 2014 tammikuussa.  

Muutokset koskivat määräävän markkina-aseman määrittelemistä Suomen 

päivittäistavarakaupanalalla. Sen mukaan elinkeinonharjoittajan tai niiden 

ryhmittymän katsotaan olevan määräävässä markkina-asemassa Suomen 

päivittäistavarakaupan vähittäis- ja hankintamarkkinoilla, jos sillä on vähintään 30 

prosentin markkinaosuus päivittäistavarakaupan vähittäismyynnissä Suomessa. 

(Kilpailulaki 948/2011.) 

5.2 Kilpailulainsäädäntö Suomessa 

Suomen kansallisen kilpailupolitiikan perustana on kilpailulaki, joka  pyrkii 

estämään yritysten kilpailun kannalta vahingollisen käyttäytymisen ja turvaamaan 

markkinoiden kilpailullisen rakenteen yrityskauppavalvonnan avulla. 

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on sekä turvata toimiva ja tehokas taloudellinen 

kilpailu markkinoilla että markkinoiden häiriöttömyys. Laki velvoittaa viranomaiset 

puuttumaan menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai haittaavat 

muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Toisaalta vahingolliset kilpailunrajoitukset 

voivat heikentää ja estää tehokasta kilpailua markkinoilla ja kilpailuviranomaisen 

tehtävänä on puuttua tarvittaessa niihin. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 
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Suomen kilpailulainsäädännön eräänä tehtävänä on turvata julkisen ja yksityisen 

elinkeinotoiminnan tasapuoliset kilpailunedellytykset. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla 

on sen mukaisesti oikeus puuttua julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden tai 

palveluiden tarjonnassa, jos käytetyt menettelyt kuten hinnoittelu alle kustannusten 

tai toiminnan rakenteet estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla. Tähän niin 

sanottuun kilpailuneutraliteetin vajeeseen puututaan esimerkiksi neuvottelemalla 

korjaustoimenpiteistä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on myös toimivan kilpailun edistäminen.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto seuraa lisäksi elinkeinoelämään liittyvien säännösten 

valmistelua ja tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi tai kilpailua rajoittavien 

säännösten purkamiseksi. Tavoitteena on sääntely, jonka hyödyt ovat suuremmat 

kuin sen haitat. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2013a.) 

5.2.1 Tehokkuutta vähentävät kilpailunrajoitukset 

Laki kieltää sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan yleensä olevan 

vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle ja sen tehokkuudelle. Näitä 

rajoituksia ovat  

• määräävän markkina-aseman väärinkäyttö,  

• kartellit ja muut horisontaaliset kilpailunrajoitukset ja  

• toimitus- ja jakelusopimuksiin liittyvät kilpailunrajoitukset.  

Kilpailurajoitusten lisäksi erilaiset lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja 

viranomaisten toimintatavat voivat haitata markkinoiden toimintaa, mutta 

kilpailulakia ei voida soveltaa näihin niin sanottuihin julkisiin kilpailunrajoituksiin. 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on kuitenkin mahdollisuus tehdä aloitteita 

markkinoiden toimintaa haittaavien kilpailurajoitusten poistamiseksi, jotka jäävät 

kilpailulain soveltamisalan ja viraston suoran toimivallan ulkopuolelle. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2013a.) 
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Voimassa olevan kilpailulain 1. luku määrittelee kilpailulain yleiset säännökset.  

Lain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen 

vahingollisilta kilpailunrajoituksilta ja sitä sovellettaessa on otettava huomioon 

kuluttajien etu ja elinkeinonharjoittajien toiminnan vapauden turvaaminen. Vapauden 

turvaaminen viittaa tässä markkinoille tulon helppouteen. Lakia ei kuitenkaan 

sovelleta esimerkiksi sopimuksiin ja järjestelyihin, jotka liittyvät työmarkkinoihin. 

Tämä asetelma nostattaa mielenkiintoisen kysymyksen onko tämänkaltainen kehitys 

yhteiskunnan ja kuluttajan kannalta toivottavaa, koska voimakkaat ammattijärjestöt 

toimivat kyseisillä työmarkkinoilla ja osaltaan vähentävät kilpailua.  

Lain 4 §:n mukaan elinkeinoharjoittaja luonnollinen henkilö, yksityinen tai julkinen 

oikeushenkilö. Määräävän markkina-aseman katsotaan olevan 

elinkeinonharjoittajalla tai niiden yhteenliittymällä, jos se voi merkittävästi sekä 

ohjata hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja että vaikuttaa muulla tavoin 

kilpailuolosuhteisiin.  (Kilpailulaki 948/2011.) 

Kilpailulain 2. luku käsittelee elinkeinonharjoittajien välisiä kiellettyjä 

kilpailunrajoituksia. Lain 5 §:n mukaan sellaisia ovat sekä elinkeinonharjoittajien 

väliset sopimukset, yhteenliittymien päätökset että yhdenmukaistetut menettelytavat, 

joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Lisäksi 

kiellettyjä ovat sopimukset, menettelytavat tai päätökset, joilla vahvistetaan osto- tai 

myyntihinta. Esimerkiksi yritys ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että 

hyödykkeen myynnissä ei aliteta eikä ylitetä tiettyä hintaa. Lain 6 §:ssä määritellään 

poikkeus, jonka mukaan kielto ei koske sellaista yrittäjien välistä sopimusta, päätöstä 

tai menettelytapaa, joka tehostaa sekä tuotantoa ja tuotteiden jakelua että edistää 

teknistä ja taloudellista kehitystä. Lain 7 §:ssä kielletään määräävän markkina-

aseman väärinkäyttö, joka voi ilmentyä esimerkiksi kohtuuttomien osto- tai 

myyntihintojen määrittelemisenä tai tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen 

rajoittamisena kuluttajien vahingoksi. (Kilpailulaki 948/2011.) 

Horisontaalisella kilpailunrajoittamisella tarkoitetaan samalla tuotanto- tai 

jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien välistä yhteistyötä, joka rajoittaa 

kilpailua. Yhteistyö voi koskea jotain tiettyä tuotetta, raaka-ainetta tai palvelua ja se 

voi olla joko tuotteen myyjien tai ostajien välistä yhteistoimintaa. Toimitus- ja 
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jakelusopimukset ovat eri tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten välisiä 

vertikaalisia sopimuksia, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ostoa ja 

myyntiä. Esimerkiksi valmistajien ja vähittäismyyjien väliset jakelusopimukset. 

Ainoastaan tietyn myynti- ja ostotoimen hinnan ja määrän määrittävät vertikaaliset 

sopimukset eivät yleensä rajoita kilpailua, paitsi tilanteessa, jossa sopimukseen 

sisältyy tavarantoimittajaan tai ostajaan kohdistuvia rajoituksia kuten yhden 

tuotemerkin määrääminen, yksinmyynti, yksinomaisten asiakkaiden määrääminen, 

valikoiva jakelu, yksinomainen toimitusvelvoite, sitominen sekä ohjevähittäis- ja 

enimmäishinnat. (Kilpailuvirasto- ja kuluttajavirasto 2013a.)   

5.2.2 Yrityskauppavalvonta 

Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne 

puuttumalla etukäteen yrityskauppoihin, jotka estävät tai haittaavat tehokasta 

kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskauppavalvonta eroaa muusta 

kilpailuvalvonnasta kahdella tavalla. Kilpailunrajoitusten valvonnassa puututaan 

tarvittaessa jälkikäteen yritysten käyttäytymiseen markkinoilla, kun taas 

yrityskauppavalvonnassa valvonta on ennaltaehkäisevää ja tulevaisuuteen 

painottuvaa. Yritysten yhdistyminen voi olla myös hyödyllinen seuraus kilpailusta, 

koska yrityskaupan avulla tehottomat yritykset poistuvat markkinoilta. Yrityskaupat 

voivat lisätä myös kansainvälistä kilpailukykyä. (Wikberg 2011: 311–312.) 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto määritteli vuonna 2011 yrityskauppavalvonnan 

suuntaviivat, joiden tarkoituksena on selventää yrityskauppavalvontaa koskevien 

säännösten tulkinnassa noudatettavia periaatteita sekä antaa tarkempia ohjeita 

säännösten soveltamisesta. Suuntaviivoissa tarkastellaan miten yrityskauppaa 

käsitellään Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, yrityskaupan ilmoitusvelvollisuutta ja –

menettelyä, liikevaihdon laskemista ja yrityskauppojen arviointia. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2011.) 

Yrityskauppaprosessi käynnistyy, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto vastaanottaa 

yrityskauppailmoituksen, joka täyttää kilpailulainsäädännön asettamat 

sisältövaatimukset. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus sopimuksen tekemisen, julkisen 

ostotarjouksen taikka määräysvallan hankkimisen jälkeen ja se tulee tehdä ennen 
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yrityskaupan täytäntöönpanoa. Mikäli yrityskaupasta ei aiheudu haitallisia 

kilpailuvaikutuksia, kilpailuvirasto hyväksyy kaupan. (Wikberg 2011: 314–315.)  

Yrityskauppa ilmoitetaan virastolle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu 

liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen 

Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. Virasto 

puuttuu yrityskauppaan, jos se estää olennaisesti tehokasta kilpailua markkinoilla tai 

jos sen seurauksena syntyy ja vahvistuu määräävä markkina-asema. Arvioinnissa 

pyritään huomioimaan markkinoiden kehittyminen tulevaisuudessa. Ensisijainen 

menettelytapa on asettaa yrityskaupalle ehtoja, jotka estävät kielteiset 

kilpailuvaikutukset. Kauppa voidaan kieltää kokonaan, jos ehtojen määräämisellä ei 

saavuteta tyydyttävää lopputulosta. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2011.) 

5.2.3 SOK ja Suomen Spar Oyj- yrityskauppa vuonna 2005 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettiin yrityskauppavalvontaa koskevien 

säännösten mukaisesti järjestely, jonka mukaan Suomen Osuuskauppojen 

Keskuskunta (SOK) hankkii  määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2006.) 

Suomen Spar on ruotsalaisen päivittäistavarayhtiön Axfood Ab:n tytäryhtiö. Suomen 

Spar on valtakunnallinen päivittäistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittava 

yhtiö, jonka ketjut Spar ja Eurospar muodostavat yhtiön kaksi liiketoimintayksikköä. 

Spar omistaa lisäksi 35 prosenttia yhtiön hankinnoista vastaavasta logistiikkayhtiöstä 

Tuko Logistics Oy:stä. SOK- yhtymän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 

2004 noin 4-5 miljardia euroa ja siitä noin 4-5 miljardia euro kertyi Suomesta. 

Suomen Sparin liikevaihto vuonna 2005 oli 566 miljoonaa euroa ja se kertyi 

pääsääntöisesti Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat 

ylittyvät, yrityskauppa kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2006.) 

S-ryhmä ja Suomen Spar toimivat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla, 

sen hankintamarkkinoilla Suomessa ja yrityskaupan osapuolilla ei ole muuta 

päällekkäistä liiketoimintaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan 
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päivittäistavarakaupan erityyppisiä myymälöitä ei tarvitse luokitella erillisiksi 

hyödykemarkkinoiksi ja yrityskaupan kilpailuvaikutuksia tulee tarkastella 

valtakunnallisen tason lisäksi myös alueellisella tasolla. Vähittäiskaupan 

hankintamarkkinoilla kilpailuvaikutuksia voidaan tarkastella ilman 

tuoteryhmäkohtaista markkinajaottelua. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2006.) 

Vähittäiskaupan ketjut kilpailevat kolmella tasolla, jotka ovat valtakunnallinen, 

alueellinen ja paikallinen taso. Viraston mukaan kuntatason jaottelu on paras 

lähestymistapa paikallisten kilpailuvaikutusten arviointiin. Kuntatasolla S-ryhmän 

markkinaosuus ylittää useissa kunnissa S-ryhmän valtakunnallisen 35 prosentin 

markkinaosuuden. Myös Suomen Sparin kuntakohtaisissa markkinaosuuksissa on 

eroja. S-ryhmällä ja Suomen Sparilla on päällekkäistä päivittäistavaroiden 

vähittäiskaupan liiketoimintaa 100-150 kunnan alueella ja osapuolten yhteenlaskettu 

markkinaosuus ylittää 40 prosenttia yli 100 kunnassa. Viranomaisen arvion mukaan 

suunniteltu yrityskauppa johtaa  kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-

aseman syntymiseen tai vahvistumiseen 28 kunnassa ja myymälöiden lopettaminen 

johtaa tietyissä kunnissa S-ryhmän aseman merkittävään vahvistumiseen, vaikka 

lopetettavien myymälöiden myynti jakaantuisikin osittain myös kilpailijoiden 

myymälöille. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2006.) 

Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja sen hankintamarkkinoiden välillä 

vallitsee selkeä riippuvuus, koska keskeiset vähittäiskaupan yritykset ovat 

integroituneet vertikaalisesti hankintamarkkinoille. Suuri osa vähittäiskaupassa 

myydyistä tuotteista ostetaan isoilta toimittajilta ja jaetaan valtakunnallisten 

logistiikkakanavien kautta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan S-ryhmä 

saattaa saada Tuko Logistics Oy:n omistuksen kautta merkittävää markkinatietoa 

kilpailevien päivittäistavaraketjujen hankinnoista, hankintamääristä ja hinnoista ja 

siten pystyy vaikuttamaan merkittävällä tavalla Tuko Logistics Oy:n 

päätöksentekoon, mikä saattaa heikentää kilpailua markkinoilla. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2006.) 

Alalle tulon helppous ja tehokkuusedut ovat keskeisiä tekijöitä, kun arvioidaan 

yrityskauppojen yhteydessä ilmeneviä kilpailuongelmia. Suomalaista 

päivittäistavarakauppaa luonnehditaan usein toimialaksi, jossa ulkomaisten yritysten 
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alalle tulo on epätodennäköistä johtuen sekä markkinoiden pienestä koosta että 

kunnallista maankäyttöä ohjailevan kaavoituskäytännön hitaudesta. Toisaalta 

nykyinen  kaavoitus- ja maankäyttökäytäntö saattaa hidastaa myös kotimaisten 

markkinatoimijoiden myymäläinvestointeja. Lidl Suomi Ky:n esimerkki osoittaa sen, 

että merkittävän valtakunnallisen markkinaosuuden saavuttaminen uusperustannan 

kautta on Suomessa melko hidasta, vaikka alalle tulija olisi merkittävä ulkomainen 

päivittäistavarakaupan toimija. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2006.) 

Kilpailuviraston selvitysten perusteella yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat 

liittyvät SOK:lle syntyvään tai vahvistuvaan määräävään markkina-asemaan 

päivittäistavaran vähittäiskaupassa tietyillä alueilla. Lisäksi Suomen Spar Oyj:n 

omistamien Tuko Logistics Oy:n osakkeiden siirtyminen SOK:lle saattaa myös 

vahvistaa SOK:n määräävää markkina-asemaa, jos se mahdollistaa SOK:lle tietojen 

saannin kilpailijoiden päivittäistavarakaupan hankinnoista. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2006.) 

Viraston mukaan ilman yrityskaupalle asetettavia rakenteellisia sekä käyttäytymiseen 

liittyviä ehtoja kauppaa ei voida hyväksyä. Toteutuessaan yrityskauppa johtaa 

kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman syntymiseen tai 

vahvistumiseen 28 paikkakunnalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan 

SOK:n sitoumus tarjota tietyillä paikkakunnilla sijaitsevien 29 myymälän 

liiketoiminta jo markkinoilla oleville ja potentiaalisille päivittäistavarakilpailijoille 

poistaa horisontaalisen päällekkäisyyden lähes kokonaan 28 kunnan osalta. (Kilpailu- 

ja kuluttajavirasto 2006.) 
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6 YHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin Suomen ja Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön 

vaikutuksia markkinoiden taloudelliseen tehokkuuteen ja yhteiskunnan 

hyvinvointiin. Lisäksi tarkasteltiin miten esimerkiksi markkinoiden keskittyminen 

vaikuttaa yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin ja markkinoiden tehokkuuteen Oliver 

E. Williamsonin mallin avulla. Lisäksi tutkielmassa kuvattiin Richard A. Posnerin 

malli, joka kuvaa kuinka yrityksen markkinavoima voi alentaa yhteiskunnan 

hyvinvointia, jos resursseja käytetään vain monopoliaseman saavuttamiseen tai 

ylläpitämiseen. 

Kilpailulainsäädännön tehtävä on suojella kilpailua ja turvata markkinoiden toiminta. 

Sääntelyä tarvitaan, koska markkinatalous voi toimia ja täyttää sille asetetut 

tavoitteet ja tehtävät ainoastaan toimivan ja tehokkaan kilpailun vallitessa. 

Kilpailulainsäädännön tehtävä on myös turvata, että markkinatalouden resurssit 

jakautuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja entistä paremmat hyödykkeet ja 

tuotantomenetelmät pääsevät esille. Markkinoiden sääntelyn tavoitteena on myös 

kuluttajien edun turvaaminen. Jos kilpailun markkinoilla on tehokasta, sen katsotaan 

lisäävän kuluttajien ja yhteiskunnan hyvinvointia. 

Yhteiskunnan hyvinvointivaikutusten selvittämisessä käytettiin Williamsonin mallia, 

joka kuvaa keskittyneisyyden kasvun vaikutuksia hyvinvointiin horisontaalisen 

yrityskaupan jälkeen. Sen mukaan yrityskaupat aiheuttavat keskittyneisyyden ja 

markkinavoiman kasvun seurauksena usein hintatason nousun, ellei yrityskaupasta 

seuraa tehokkuutta edistäviä vaikutuksia. Williamson osoittaa, että jo pienetkin 

kustannussäästöt ovat riittäviä kompensoimaan hinnannousu ja voivat johtaa 

kokonaishyvinvoinnin kasvuun. Näiden  perusteella yrityskauppa voidaan hyväksyä.  

Vaikka Williamsonin malli soveltuukin osittain hyvin hyvinvointivaikutusten 

mallintamiseen, niin mallissa on kuitenkin puutteita. Williamsonin malli keskittyy 

vain kokonaishyvinvoinnin määrään eikä ota kantaa siihen miten varallisuus jakautuu 

yhteiskunnassa yrityskaupan jälkeen. Monissa maissa kuten Yhdysvalloissa ja 

Euroopassa kilpailulainsäädännön tavoitteena on myös kuluttajan ylijäämän 

maksimointi.  Tässä mielessä niin kauan kuin markkinahinta yrityskaupan jälkeen on 



70 

suurempi kuin markkinahinta ennen yrityskauppaa, tuottajan ylijäämän ja voittojen 

nousut ovat epäolennaisia sääntelijän näkökulmasta tarkasteltuna. Tässä tapauksessa 

vain ne yrityskaupat, joissa kustannussäästöt ovat riittävän suuria kompensoimaan 

yrityskaupan jälkeiset korkeat hinnat, voidaan sallia. Tämän vuoksi Williamsonin 

mallia ei sovelleta EU:n kilpailulainsäädännössä (Monti 2007: 292.) Malli ei 

myöskään huomio monopolin hankkimisesta ja ylläpitämisestä aiheutuneita 

kustannuksia. Malli tarkastelee yrityskaupan vaikutuksia ainoastaan hinnan suhteen. 

Kuitenkin käytännössä yritykset kilpailevat myös muilla keinoilla kuten esimerkiksi 

tuotteen laadulla, tutkimus- ja tuotekehityksellä ja tuotedifferoinnilla. 

Posnerin malli kuvaa, kuinka monopolin saavuttamisesta ja ylläpitämisestä 

aiheutuneet kustannukset lisäävät monopolin aiheuttamaa hyvinvointitappiota. 

Perinteinen malli aliarvioi Posnerin mukaan hyvinvointitappion määrää, koska se ei 

laske kuluttajalta tuottajalle siirtyvää ylijäämää monopolin aiheuttamaksi 

kustannukseksi. Posnerin saamat tulokset osoittavat, että monopolin aiheuttamat 

kustannukset ovat sitä korkeammat, mitä suuremmat ovat toimialan kokonaisvoitot 

kilpailullisella hinnalla ja mitä suurempi on monopolin aiheuttama prosentuaalinen 

hinnannousu yli kilpailullisen hinnan. Myös sääntelyn aiheuttamat 

kokonaiskustannukset saattavat olla erittäin korkeat toimialoilla, jossa kilpailua 

kontrolloidaan monin tavoin mahdollisen monopolihinnoittelun takia.  

Kilpailulainsäädännön keskeisin ongelma on tehokkuuden ja markkinavoiman 

välinen suhde. Optimaalinen ja tehokas tuotantotapa usein edellyttää suurempaa 

yrityskokoa, mutta toisaalta suurempi yrityskoko kasvattaa yrityksen 

markkinavoimaa ja mahdollistaa määräävän markkina-aseman syntymisen tai sen  

vahvistumisen. Suuremman yrityskoon seurauksena yrityksen tehokkuus lisääntyy ja 

yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa alempien hintojen muodossa. Toisaalta yrityksen 

kasvanut markkinavoimaa nostaa markkinoiden hintatasoa ja vähentää yhteiskunnan 

hyvinvointia. 

Suomen kilpailulaki kieltää sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan olevan 

vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle ja sen tehokkuudelle. Esimerkiksi 

määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty, mutta itse määräävä 

markkina-asema tilana ei ole tuomittava. Määräävän markkina-aseman 



71 

määritteleminen on käytännössä vaikeata, koska sille ei ole laissa määritelty mitään 

tiettyä raja-arvoa. Poikkeuksena tähän on Suomen päivittäistavarakaupanala, jossa 

raja-arvo määräävälle markkina-asemalle on 30 prosenttia tai enemmän (Kilpailulaki 

948/2011). Määräävän markkina-aseman toteaminen pohjautuu usean tekijän 

samanaikaisiin vaikutuksiin, joita markkinaosuuden lisäksi ovat esimerkiksi alalle 

tulon esteet, markkinoilla toimivien kilpailijoiden määrä, markkinoiden rakenne ja 

tuotteeseen liittyvät ominaisuudet. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä 

hintojen määrittelemiseksi tai kilpailun vähentämiseksi on vaikea mitata suoraan 

myös Yhdysvaltain oikeusistuimissa. Tämän takia riittävän suurta markkinaosuutta 

pidetään epäsuorana mittana markkinavoimasta ja käytännössä tämä tarkoittaa 70 

prosenttia tai suurempaa osuutta markkinoista (U.S. Department of Justice 2008).  

Sekä markkinoiden keskittyneisyys että yrityksen markkinaosuus ja markkinavoima 

kasvavat yleensä korkeiden alalle tulon esteiden tai yrityskaupan seurauksena. Mutta 

yrityksen määräävä markkina-asema voi olla seurausta myös yrityksen suuremmasta 

tehokkuudesta eikä vain markkinavoiman kasvamisesta. Yritys voi olla 

yksinkertaisesti parempi kuin kilpailijansa. Jos markkinakilpailu toimii oikein, niin 

yrityksen määräävä markkina-asema ei kestä kauan, koska markkinoille on aina 

tulossa uusia potentiaalisia kilpailijoita. Onko lainsäädännön tarpeellista puuttua 

määräävään markkina-asemaan, jos yritys on saavuttanut aseman toimimalla 

tehokkaasti ja olemalla parempi kuin muut yritykset?  

Määräävä markkina-asema voidaan myös jättää huomioimatta, jos tarkastellaan 

esimerkiksi potentiaalista kilpailua markkinoilla. Oletetaan, että markkinoilla 

vallitsee monopolitilanne ja monopoliyrityksen tuotantokustannukset ovat hieman 

alemmat kuin potentiaalisen kilpailijan kustannukset. Jos monopoliyrityksen ei 

tarvitse välittää kilpailijasta ja se voi hinnoitella hyödykkeen haluamallaan tavalla. 

Mutta pitääkseen potentiaalisen kilpailijan poissa markkinoilta, monopoliyrityksen 

tulee asettaa hyödykkeen hinta hieman alemmaksi kuin potentiaalisen kilpailijan 

kustannukset. Potentiaalisen kilpailijan olemassaolo johtaa siihen, että tilanne 

markkinoilla lähestyy täydellisen kilpailun tilannetta ja yhteiskunnan 

hyvinvointitappiot pienenevät. Kannattaako julkisen vallan käyttää resursseja 

määräävän markkina-aseman arvioimiseen tilanteessa, jossa markkinakilpailu 
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lähestyy täydellisen kilpailun tilannetta, joka taloustieteen teorioiden perusteella 

tehokkain tapa maksimoida  yhteiskunnan hyvinvointia? 



73 

LÄHTEET 

Aiginger, K. & Pfaffermayr, M. (1997). Looking at the cost side of monopoly. 
Journal of Industrial Economics 45(3), 245–267. 

Alkio, M. & Wik, C. (2009). Kilpailuoikeus. 2.uudistettu painos. Helsinki: Talentum 
Media Oy. 

Bain, J.S (1956). Barriers to New Competition. Washington: Harvard University 
Press. 

Björkroth, T., Boellus, J., Ihamäki, A., Oravainen, H., Pääkkönen, J., Pöyry, L., 
Tiainen, T., Virtanen, M. & Virtanen, V. (2008). Kilpailukatsaus 2/2008. 
Kilpailuvirasto. Helsinki. 

Bork, R.H. (1965). Contrasts in antitrust theory: I. Columbia Law Review 65(3), 401-
416. 

Bork, R.H. (1978). The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. New York: 
The Free Press. 

Bork, R.H. & Bowman, W.S. (1965). The crisis in antitrust. Columbia Law Rev. 
65(3), 363-76. 

Bowman, W.S. (1957). Tying arrangements and the leverage problem. Yale Law 
Journal. 67(19), 19-36. 

Brouthers, K., van Hastenburg, P. & van den Ven, J. (1998): If most mergers fail 
why are they so popular? Long Range Planning 31, 347–53. 

Cabral, L.M.B. (2000). Introduction to Industrial Organization. Lontoo: The MIT 
Press. 

Comanor, W.S. & Smiley, R.H. (1975). Monopoly and the distribution of wealth. 
Quarterly Journal of Economics 89(2), 177-194. 

Cowling, K. & Mueller, D.C. (1978). The social costs of monopoly power. Economic 
Journal 88, 1145–236. 

Deardorff, A.V. (2000). The economics of government market intervention, and its 
international dimension. Discussion Paper No. 455. The University of Michigan. 

Farrell, J. & Shapiro, C. (2010). Antitrust evaluation of horizontal mergers: An 
economic alternative to market definition. The B.E. Journal of Theoretical 
Economies 10(1), 1-39. 

Federal Trade Commission Act (2008). Federal Trade Commission Act: Section 5: 
Unfair and Deceptive Acts and Practices. Saatavilla: 



74 

<http://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/ftca.pdf>. Viitattu 
12.2.2014. 

Frantz, R.S. (1992). X-efficiency and allocative efficiency: What have we learned? 
American Economic Review 82(2), 434–438. 

Harberger, A.C. (1954). Monopoly and resource allocation. American Economic 
Review 44(2), 77-78. 

Hayek, F.A. (1945). The use of knowledge in society. The American Economic 
Review 35(4), 519-530. 

Hayek, F.A. (1973). Law, Legistation and Liberty Vol 1: Rules and Order. Chicago: 
The University Chicago Press. 

Jones, A. & Sufrin, B. (2008). EC Competition Law - Texts, Cases and Materials. 3.. 
Lontoo: Oxford : Oxford University Press.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2006). Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena: SOK ja 
Suomen Spar Oyj. Saatavilla: <http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?sivu=ratk/r-2005-81-0657 >. Viitattu 15.1.2014. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2011). Kilpailuviraston suuntaviivat 
yrityskauppavalvonnasta. Saatavilla: 
<http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/Suuntaviivat-1-2011-
Yrityskauppavalvonta.pdf >. Viitattu 30.1.2014. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2013a). Kilpailunrajoitukset. Saatavilla: 
<http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=kilpailunrajoitukset&sivu=kilpailunrajoitukset>. Viitattu 
15.1.2014. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2013b). Kilpailuvirasto 1988 – 2012. Saatavilla: < 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=kilpailuvirasto%2Fkilpailuvirastontarina&sivu=kilpailuvirast
on-tarina >. Viitattu 15.1.2014. 

Kilpailulaki 1.11.2011/948. 

Kuoppamäki, P. (2003). Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen 
kilpailuoikeudessa. Jyväskylä: Suomalainen Lakimiesyhdistys. 

Kuoppamäki, P. (2012). Uusi Kilpailuoikeus. 2.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Kovacic, W. & Shapiro, C. (2000). Antitrust policy: A century of economic and legal 
thinking. Journal of Economic Perspectives 14(1), 43–60. 

Lehto, P. & Aalto-Setälä, I. (1998). Yrityskauppavalvonta – taloustieteen merkitys 
lain soveltamisessa. Liiketaloudellinen aikakauskirja 3, 347-371.  



75 

Leibenstein, H. (1966). Allocative efficiency vs. x-efficiency. American Economic 
Review 56 (3), 392-415.  

Lerner, A. P. (1934). The concept of monopoly and the measurement of monopoly 
power. The Review of Economic Studies 1(3), 157–175. 

Monti, G. (2007). EC Competition Law. Cambridge: Cambridge University Press. 

Palm, J. (2005). Yritysostot ja määräysvaltamarkkinat. Tutkimus 
kilpailuoikeudellista yrityskauppavalvontaa ja arvopaperimarkkinaoikeudellista 
julkista osototarjousta koskevan sääntelyn ja sen soveltamisen kehittämistarpeista. 
Helsinki: Edita. 

Piraino, T. (2007). Reconciling the harvard and chicago schools: A new antitrust 
approach for the 21st century. Indiana Law Journal 82(345), 346-409. 

Posner, R. (1975). The social costs of monopoly and regulation. Journal of Political 
Economy 83(4), 807-828. 

Posner, R. (1979). The Chicago school of antitrust analysis. University of 
Pennsylvania Law Review 127, 925–948. 

Reder, M.W. (1982). Chicago economics: Permanence and change. Journal of 
Economic Literature 20(1), 1–38. 

Salant, S.W., Switzer, S. & Reynolds, R.J. (1983): Losses from horizontal mergers: 
The effects of and exogenous change in industry structure on Cournot-Nash 
competition. Quarterly Journal of Economics 98, 185–199. 

Scherer, F. (1979). The causes and consequences of rising industrial concentration. 
Journal of Law and Economics 22(1), 191-208. 

Schwartzman, D. (1960). The burden of monopoly. Journal of Political Economy 
68(6), 627-630. 

Shapiro, C. (2010). The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From Hedgehog to Fox 
in Forty Years. Antitrust Law Journal 77(1), 701-759. 

Shepherd, W.G. (1990). The Economics of Industrial Organization. 3.painos. 
Engelwood Cliffs: Prentice-Hall. 

Shy, O. (2000).  Industrial Organization: Theory and Applications. 5.painos. Lontoo: 
The MIT Press. 

Stigler, G.J. (1950). Monopoly and oligopoly by merger. American Economic Review 
40 (2), 23-24. 

Stigler, G.J. (1957). Perfect competition, historically contemplated. Journal of 
Political Economy 65(1), 1-17. 



76 

Tullock, G. (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Western 
Economic Journal 5(3), 224-232. 

Tuncer, T. (2011). F.A. Hayek and ordoliberalism: a comparative study. Saatavilla: 
<http://ssrn.com/abstract=1907109 >. Viitattu 17.3.2014. 

Turner, D.F. (1965). Conglomerate mergers and section 7 of the Clayton Act. 
Harward Law Review 78, 1313-1395. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2013). Kilpailulaki. Saatavilla: 
<http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/kilpailupolitiikka/kilpailulaki>. 
Viitattu 15.1.2014. 

U.S Department of Justice (2006). United States v. Microsoft Corporation. 
Saatavilla: < http://www.justice.gov/atr/cases/ms_index.htm >. Viitattu 10.2.2014. 

U.S. Department of Justice (2008). Competition and Monopoly Single Firm Conduct 
under Section 2 of the Sherman Act. Saatavilla: 
<http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681_chapter2.pdf>. Viitattu 
7.3.2014. 

U.S Department of Justice (2013). Antitrust Enforcement and the Consumer. 
Saatavilla: <http://www.justice.gov/atr/public/div_stats/antitrust-enfor-
consumer.pdf>. Viitattu 10.2.2014. 

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission (2010). Horizontal 
Merger Guidelines. Saatavilla: 
<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf>. Viitattu 
14.10.2013. 

Vihanto, M. (2010). Taloudellinen tehokkuus: Termi fysiikasta, sisältö ihmisten 
välisistä suhteista. Futura 29(4), 59-59. 

Werden, G. (1998). Demand elasticity in antitrust analysis. Antitrust Law Journal 
66(2), 363-414. 

Whish, R. (2009). Competition Law. 6.painos. Oxford: Oxford University Press. 

Williamson, O. (1968). Economies as an antitrust defense: The welfare tradeoffs. The 
American Economic Review 58(1), 18-36. 

Wikberg, O. (2011). Johdatus kilpailuoikeuteen. Helsinki. Talentum. 

Young, D. (1997). Dominant firms, price leadership and the measurement monopoly 
welfare losses. International Journal of Industrial Organization 15, 533-47. 


