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1  JOHDANTO 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tuoda esille kartellin toimintaa ja sen 

määritelmää. Miten kartellia pyritään rajoittamaan kilpailulainsäädännöllä, sekä miten 

monopolin määritelmä liittyy kartelliin. Tutkielmassa esitetään kaksi esimerkkiä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemasta kartellitapauksesta sekä kilpailu- ja 

kuluttajaviraston esittämästä kartelliepäilystä. Näiden esimerkkien sekä teorian avulla 

tarkastellaan, miten kartelli vaikuttaa yhteiskuntaan sekä kuluttajaan. Tutkielman 

tutkimuskysymyksenä on kartellien vaikutus yhteiskuntaan sekä kuluttajaan.  

Aika ajoin tiedotusvälineet raportoivat markkinoilla olevista toimijoista, jotka rikkovat 

kilpailulainsäädäntöä. Kilpailulainsäädäntöä on rikottu suomessa muun muassa 

metsäyhtiöiden tapauksessa, jossa kilpailu ja kuluttajaviranomaiset totesivat laittoman 

kartellin. Kartelli on kilpailulain vastainen toimenpide, jossa yrityksien pääprioriteetti 

on kompensoida yrityksen liikevoittoa joko yhteiskunnan, kuluttajien tai kummankin 

toimijoiden kustannuksella. Tämän myötä on tärkeä ymmärtää miten kartelli vaikuttaa 

yhteiskunnan hyvinvointiin, ja mitkä ovat kartellin negatiiviset vaikutukset kuluttajaa 

kohtaan. 

Kartelleja on tutkittu laajasti niiden tuottamien haittavaikutuksien takia, jonka myötä 

kilpailulainsäädäntö on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan kartellien 

negatiiviseen vaikutukseen. Kilpailulainsäädäntöä on pyritty kehittämään vastaamaan 

myös kansainvälistä yhteistyötä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioita kohtaan. 

Kilpailulainsäädäntöön liittyy myös määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 

kartellin tapauksessa, joka voidaan selittää monopolin teorian avulla.  

Kartellin ymmärtämiseksi kootaan perusteellinen aineisto aiheeseen 

kilpailulainsäädännön, teorian sekä artikkelien avulla. Näiden avulla luodaan 

kokonaiskuva siitä, minkälainen vaikutus kartellilla on yhteiskuntaan sekä kuluttajaan.  

 



5 

2 KARTELLI 

2.1 Kartellin määritelmä 

Kartellilla on tavoitteena sopia markkinoilla toimivien osapuolien kesken esimerkiksi 

markkinoiden osuuksista, sekä toimialojen hinnoista (Begg, Fischer ja Dornbusch, 

2008). Kartellit voivat sopia myös markkinoilla toimivien osapuolien kesken 

tarjouksista, ostoista tai liiketoiminnan rajoittamisesta. Näillä eri tavoilla kartelliin 

osallistuvat osapuolet pyrkivät parantamaan asemaansa tai tulojaan kilpailullisilla 

markkinoilla. (Kilpailulaki, 2011.)  

Kartellille ominaista on sen haitallinen vaikutus yhteiskunnalle, markkinoille sekä 

kartellien asiakkaille. Kartellilla on tapana rikkoa markkinoiden tasapainoa ja 

kilpailuasetelmaa, joten sen vaikutukset ovat laajamittaiset ja vahingolliset. Tämän 

vuoksi kilpailu- ja kuluttajavirasto määrittelee kartellin olevan vahingollisimpia 

kilpailunrajoituksia. (KKV, 2021.)  

Kartellia määriteltäessä on hyvä tarkastella, mitä Suomen lainsäädäntö sanoo 

kartelleista ja kilpailunrajoituksista. Samaa määrittelyä voidaan tutkia kansainvälisellä 

tasolla ja tarkastella, mitä EU:n lainsäädäntö kertoo kartelleista ja 

kilpailunrajoituksista.  

2.2 Suomen kilpailulaki 

Suomen kilpailulain tarkoituksena on tuottaa oikea ja tarkoituksenmukainen 

taloudellisten markkinoiden kilpailuasetelma. Lain tarkoituksena on suojata yrityksen 

välistä kilpailua kilpailunrajoituksilta ja antaa toimintakelpoisuudet yrityksille heidän 

harjoittaessaan toimintaansa. Toiminnan vaikutuspiirissä on myös asiakkaat ja 

kuluttajat, joihin kilpailunrajoitus vaikuttaa. (Kilpailulaki, 2011.) 

Kilpailunrajoituksen pääteemat kohdistuvat yrityksien välisiin päätöksiin, liittoumiin 

sekä sopimuksiin. Näiden toimintojen tarkoituksena on huomattavasti estää, määrätä 

tai manipuloida kilpailua ja näiden toimien katsotaan olevan kiellettyjä. (Kilpailulaki, 

2011.)  
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Kilpailulaki tarkentaa määritystä yksityiskohtaisesti vielä edellä mainitulla tavalla: 

1. Osto- ja myyntihinnoista sopiminen. 

2. Tuotannon, markkinoiden, investointien tai teknisen kehityksen rajoittaminen 

tai valvominen. 

3. Markkinoiden tai hankintojen jakaminen kilpailijoiden kesken. 

4. Kilpailun muuttaminen epäsuosiolliseen asemaan lisäämällä ehtoja 

kilpailijoiden välillä.  

5. Sopimuksien manipulointi siten, että lisäehdoilla synnytettyä sopimusta ei 

muuten syntyisi, sekä lisäehtojen yhteyttä sopimukseen kohteeseen ei havaita. 

(Kilpailulaki 2:5 §.) 

Nämä toimet ovat erityisesti kiellettyjä niiden haitallisuuden vuoksi. 

Lisäksi kilpailulaki määrittelee määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. 

Väärinkäyttöä on toiminta, jossa yhteistyössä tai yhteenliittymällä pyritään 

vaikuttamaan kilpailuasetelmaan määrätäkseen osto-, myynti- tai kauppaehtoja. 

Väärinkäyttöä on myös, jos pyritään vaikuttamaan tuotantoon, markkinoihin, 

tekniseen kehitykseen tai saattamaan vastakkaisen osapuolen epäreiluun tilanteeseen 

kilpailussa. Näiden muiden lisäksi on väärin käyttää määräävää markkina-asemaa 

sopiakseen ehtoja, joilla ei ole havaittavaa vaikutusta kohteessa olevaan sopimukseen. 

(Kilpailulaki 2:5 §.) 

Kilpailulaki määrittelee toimenpiteet, seuraamukset ja vahingonkorvaukset 

elinkeinoharjoittajan rikkoessa edellä mainittuja toimia. Kilpailulaki mahdollistaa 

elinkeinonharjoittajan toiminnan estämisen, toiminnan korjaamisen tai 

seuraamusmaksun täytäntöönpanon (Kilpailulaki 3:8–10 §). 

Toiminta voidaan estää, jos elinkeinoharjoittajan toiminta tai tuleva toimintatapa 

rikkoo kilpailulakia. Toiminta estetään kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen 

määräyksestä.  (Kilpailulaki 3:9 §.) 

Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen voi esittää markkinaoikeuden ratkaistavaksi 

elinkeinonharjoittajalle korjaustoimenpiteitä, joilla estetään kilpailulain rikkominen. 
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Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa osakepääoman uudelleen allokointi tai 

luopuminen, liiketoimintayksiköstä luopuminen tai elinkeinonharjoittajan 

rakenteellisten osien korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteet ovat raskaita 

toimenpiteitä elinkeinonharjoittajaa vastaan, joten toimenpiteet eivät saa sisältää sitä 

mahdollisuutta, että elinkeinonharjoittaja menettää toimintaedellytykset harjoittaa 

omaa tointaan. Lisäksi on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, jossa kevyempi 

korjaustoimenpide on dominoiva. (Kilpailulaki 3:9a §.) 

Kilpailulakia rikottaessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä markkinaoikeus 

määrää seuraamusmaksun, jos seuraamusmaksu laitetaan täytäntöön, maksu 

suunnataan valtiolle. Seuraamusmaksun suuruus ei ole spesifinen, joten se määräytyy 

rikkomuksen luonteen mukaan, johon vaikuttaa esimerkiksi vahingon laajuus tai sen 

vaikutus kilpailutekijöihin. Vaikka seuraamusmaksulla ei ole tarkkarajaista 

määritelmää, kilpailulain rikkomisesta voi maksimissaan saada kymmenen prosenttia 

elinkeinoharjoittajan kokonaisliikevaihdosta. Kokonaisliikevaihtoon lasketaan 

mukaan myös yrityksen välittömään omistussuhteeseen kuuluvat yritykset, sekä jos 

yrityksellä on toimintaa ulkomailla, myös ulkomainen toiminta otetaan huomioon. 

(Kilpailulaki 3:13a §.) Lisäksi korkein oikeus (2019) on linjannut yrityksen toiminnan 

lopettaessa tai liiketoiminnan jatkaessa eri omistuksessa taloudellisen seuraannon 

periaatteen mukaisesti olevan vastuussa kilpailurikkomuksesta, eikä täten vapauta 

rikkomuksesta tuomittua yritystä.  

2.3 Euroopan unionin kilpailulaki 

Suomen kuuluessa Euroopan unioniin on otettava huomioon myös Euroopan unionin 

lainsäädäntö. Euroopan unionin kilpailulaki ei ole ollut yhteneväinen kaikkien 

jäsenmaidensa kanssa, tämän myötä Suomen on pitänyt tarkastella kilpailulakia 

yhteneväisemmäksi Euroopan unionin lainsäädännön takia.  

Suurimpana aspektina voidaan puhua leniency-järjestelmän evoluutiosta nykyiseen 

lainsäädäntöön. Leniency sanana tarkoittaa armollisuutta ja järjestelmän tarkoituksena 

on pienentää seuraamusmaksuja yrityksille, jotka ovat syyllistyneet kartellin tapaiseen 

toimintaan. Edellytyksenä on yrityksellä raportoida kartellista viranomaisille ja pyrkiä 

yhteistyöhön asiaa tutkivien tahojen kanssa. Tämän myötä kartellin ilmoittaja voi 
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välttyä seuraamusmaksuilta tai vähentää seuraamusmaksujen määrää. (Spagnolo, 

2004.) Järjestelmällä on Millerin (2009)  mukaan ennaltaehkäisevä vaikutus koska 

tavoitteena on luottamuksen heikentäminen ja täten kartellin hajottaminen sisältäpäin 

on kasvanut järjestelmän käyttöönoton myötä, koska vain ensimmäisellä yrityksellä 

on mahdollisuus saada vapautus seuraamusmaksuista. 

Leniency-järjestelmän tarkoituksena on antaa työkaluja kilpailua valvoville 

viranomaisille, joilla viranomaiset pystyvät lieventämään tai poistamaan sanktioita 

kartelliin osallistuvalta elinkeinoharjoittajalta. Elinkeinonharjoittajan osallistuttua 

kartellin tapaiseen toimintaan voi elinkeinonharjoittaja ilmoittaa 

kilpailuviranomaisille osallistuvansa toimintaan, missä rikotaan kilpailua ja näin ollen 

välttää rangaistuksen tai alentaa rangaistuksesta koituvia seuraamusmaksuja. (Brisset 

ja Thomas, 2004.)  

Jotta leniency-järjestelmän päätöksiä voidaan toteuttaa, on kartelliin osallistuvan 

elinkeinonharjoittajan täytettävä ohjelman ehdot tai ehtoja. Kartelliin osallistuvan 

elinkeinoharjoittajan on ehtojen mukaisesti lopettaa kartelliin osallistuminen 

välittömästi tai välttämättömissä määrin, että kilpailuviranomaisen tutkinta on 

mahdollista. Kilpailuviranomaisen tutkinnan ajan on kartelliin osallistuvan 

elinkeinoharjoittajan tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa. Yhteistyöhön kuuluu 

muun muassa se, että tutkinnalle on järjestettävä kaikki saatavat tai jo tiedossa olevat 

tiedot, jotka voivat liittyä kartellin olemassaoloon. Näitä tietoja voivat olla muun 

muassa yritysten nimet, kuvaus kartellista ja toiminnan kesto tai sen luonne. 

Viranomaisen on myös saatava tietoon yritykseen vaikuttavat henkilöiden entiteetit, 

kuten johtoporras tai hallituksen jäsenet. Lisäksi kartellin paljastaminen ei saa vuotaa 

tai siitä ei saa ilmoittaa muille kuin kilpailuviranomaisille. Kilpailuviranomaisen on 

saatava kaikki liikenevä tieto, mikä voisi viitata kartelliin, joten todisteiden 

turmeleminen, vääristeleminen tai salaaminen tulkitaan myös rikkomukseksi. (EUR-

Lex, 2019.) 

Leniency-järjestelmän edellytykset täyttyessä voidaan hakija eli kartelliin osallinen 

elinkeinonharjoittaja vapauttaa sakoista tai lieventää sakkorangaistusta. Ehtona yllä 

olevan kappaleen edellytyksiin on vielä se, että elinkeinonharjoittaja toimittaa 
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ensimmäisenä tiedot epärehellisestä toiminnasta tai todisteita siitä, että kilpailua 

rajoitetaan. (EUR-Lex, 2019.)  

Leniency-järjestelmästä oli hyviä kokemuksia Amerikan Yhdysvalloista, mistä 

Euroopan unioni otti mallin käyttöön vuonna 1996 (Euroopan komissio, 2002). 

Järjestelmän tasaisen kehityksen ja parannuksien lisääminen kilpailulakiin 

mahdollistivat sen tehokkaan käyttöönoton Euroopan unionin lainsäädännössä. 

Euroopan unioni päivitti lainsäädäntöään tiedotteilla vuonna 2002, vuonna 2006 sekä 

vuonna 2012 (EU Competition Law, 2013). Viimeisin päivitys lakiin tuli vuonna 2018, 

direktiivin myötä myös Suomi päivitti kilpailulakiaan vuonna 2021, jonka myötä 

pyrittiin tehostamaan kilpailulakia ja vähentämään rikkomuksia (EUR-Lex, 2019). 
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3 MONOPOLIN TEORIA KARTELLIEN TALOUDELLISTEN 

VAIKUTUSTEN ANALYSOINNISSA 

Monopolilla on erilaisia muotoja, jotka eivät ole haitallisia. Alla on esiteltyinä 

muutama muoto monopoleista, jotka ovat yhteiskunnalle ja yksilölle oikeutettuja, eikä 

näitä ole muodostettu kilpailulain vastaisesti rajoittamaan kilpailua kartellin tavoin. 

Laillisella monopolilla on esimerkiksi yhteiskunnalle hyviä perusteita. Hyytinen ja 

Maliranta (2015) kertovat laillisen monopolin toimivan esimerkiksi valtion 

harjoittamalla liiketoiminnalla, joilla pyritään suojelemaan esimerkiksi kansalaisia 

haitallisilta vaikutuksilta. Esimerkkinä voidaan pitää Suomen kansantaloudessa 

toimivaa Alkoa. Alkon tehtävänä on myydä alkoholia vastuullisesti, jotta yhteiskunta 

välttyy alkoholin haitallisilta sivuvaikutuksilta (Alko, 2020). Alkon (2020) mukaan 

suomalaisen alkoholin kasvavalla kulutuksella on korrelaatio kansalaisten 

huonompaan terveyteen ja tätä pyritään hillitsemään monopolin kaltaisella rajoitteella. 

Kilpailun vapauttaminen yleensä lisää kuluttamista muun muassa hintojen 

alentumisella (Pohjola, 2014). 

Luonnollisen monopolin lähtökohtana on sen kustannuksien laskeminen jokaista 

tuotettua hyödykettä kohden. Yksi suuri yritys pystyy tuottamaan näin ollen 

hyödykkeitä vähemmällä resurssikäytöllä, kuin monta yritystä pystyisi tuottamaan 

hyödykkeitä samalla resurssikäytöllä. Tämmöisen luonnollisen monopolin syntymisen 

ehtona on suuren tuotannon kustannusedut. Toisaalta markkinoille tulon kustannukset 

voivat olla myös niin suuret, että markkinoilla ei ole muita toimijoita. (Varian, 2010.) 

Luonnollisen monopolin esimerkkejä voidaan löytää esimerkiksi sähkö- tai 

vesijohtoverkostoista, joiden markkinoille tulon kustannus on suuri (Pohjola, 2014).  

Luonnollisten ja laillisten monopolien toiminta ja niiden muodostamien mallien 

muodot muuttuvat alituiseen. Pohjola (2014) kirjoittaa teknisen nopean kehityksen 

olevan jossakin suhteessa vaikutuksessa monopolien häviämiseen ja muuntumiseen, 

kuten myös yksilön oma asenne, sekä ajattelutapa ja sen muutokset globaalissa 

maailmassa.  
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3.1 Monopolin teoria 

Monopolin toimintatapa perustuu siihen, että se hallitsee koko markkinoita tai suurinta 

osaa markkinoista, jolloin monopoli pystyy määräämään markkinoille hinnan. 

Markkinoiden ollessa ilman toisia toimijoita, kuluttajan on ostettava hyödyke sillä 

hinnalla millä monopolin toimija sen määrää. (Pohjola, 2014.) Varian (2010) 

kirjoittaa, että monopolin hinnan määräytyminen markkinoille tapahtuu sen tuotannon 

määrän kautta, monopoli ei itsessään määrää hintaa hyödykkeelle vaan kuluttajat 

tekevät sen monopolin puolesta.  

Monopolin hinnan määräytyminen ei ole mielivaltaista, markkinoilla oleva kysyntä on 

monopolien rajoittava tekijä hinnan muodostumisessa. Monopolin on siten 

tunnistettava oman liiketoimintansa tai hyödykkeen kysyntä. Kysyntää voidaan 

taloustieteessä kuvailla kysyntäkäyrällä, joka on monopolin tapauksessa oikealle 

laskeva. (Pohjola, 2014.)  

Monopoli tuottaa kysyntään tarvittavan määrän, joka mahdollistaa monopolille 

parhaimman mahdollisen hinnan sillä kysyntämäärällä (Gravelle ja Rees, 2004). 

Kysyntämäärän ja parhaimman mahdollisen hinnan määrittelyyn tarvitsemme 

kysyntäkäyrän lisäksi rajakustannuksen, rajatulon ja voiton maksimoimisen käsitteen.  

Rajakustannuksen määritelmää käytetään taloustieteessä ilmaisemaan yrityksen 

tekemän hyödykkeen tai yrityksen vähentämän hyödykkeen kokonaispanosta tai sen 

kokonaisuuden muutosta. Muutoksella on vaikutusta yrityksen tuotantoon tai sen 

tuotantopanoksiin. (Gravelle ja Rees, 2004.) Rajatulon määritelmää käytetään 

taloustieteessä ilmaisemaan yrityksen markkinoille myytävän hyödykkeen tuottamaa 

tuloa tai tulon lisäystä (Pohjola, 2014).  

Voiton maksimointi koostuu rajakustannuksen ja rajatulon määritelmistä. Pohjolan 

(2014) mukaan voitto on suurimmillaan, kun rajatulo on yhtä kuin rajakustannus. 

Tuotannon kasvaessa kustannukset lisääntyvät, jos kustannukset eivät pysy samassa 

suhteessa tulojen kanssa, voitto pienenee (Gravelle ja Rees, 2004). Kuviossa 1 

näemme voiton olevan maksimissaan, kun kokonaiskustannusten ja myyntitulojen 

välinen ero on suurin. Kustannuksien kääntyessä nousuun, myyntitulot eivät kata enää 
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kustannuksia ja voitto kääntyy laskuun. Tässä tapauksessa tuotannon määrää ei voida 

enää kasvattaa, johtuen esimerkiksi rajallisista resursseista (Pohjola, 2014). 

 

 

Kuvio 1. Voiton maksimointi (mukaillen Pohjola 2014: 75). 

Rajatulon ja rajakustannuksen käsitteet ovat tärkeät, koska monopolin tapauksessa sen 

tuotannon määrä saadaan selville rajatulon ja rajakustannuksen leikkauspisteestä 

(kuvio 2), leikkauspisteen kautta voidaan luoda monopolin valmistamalle 

hyödykkeelle hinta. Hinta määritellään vähentämällä hyödykkeen kustannukset sen 

tuomasta myyntivoitosta. (Pohjola, 2014.) Määritellään seuraavaksi, miten rajatulo, 

rajakustannukset ja voiton maksimointi määritellään monopolin tapauksessa. 

Lähtökohtana on tarkastella monopolin rajatulon vaikutusta monopolin voiton 

maksimoinnissa.  
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Kuvio 2. Voiton maksimointi monopolin tapauksessa (mukaillen Pohjola 2014: 83) 

Kuviossa 2 nähdään monopolin hinnoittelumalli markkinoilla. Markkinoille myytävä 

määrä hyödykkeitä saadaan rajatulon ja rajakustannuksen välisestä leikkauspisteestä. 

Leikkauspiste rajakustannuksen ja markkinoiden kysynnän mukaan olisi täydellisen 

kilpailun kohtauspiste, jossa monopoli ei olisi mukana markkinoilla. 

Voitonmaksimoinnin olettamuksena on rajatulo, yhtä kuin rajakustannus pisteessä P, 

monopoli ottaa hinnan markkinoiden kysyntäkäyrän leikkauspisteen mukaan pisteessä 

P1. Rajatulo jaetaan kokonaistulon muutoksen tuotannon kasvun määrällä, joka 

monopolin tapauksessa pienentää rajatulon määrää. Näiden leikkauspisteiden välinen 

ero (P1-P) on monopolin tuottama voitto. Monopolin tuottaman hinnan nousun lisäksi 

leikkauspiste kertoo monopolin tuottavan vähemmän hyödykkeitä myyntiin. (Varian, 

2010.)  

Ilman monopolia markkinoiden toiminnan ollessa normaalina olettamus rajatulo yhtä 

kuin rajakustannus olisi voimassa. Täten markkinoilla kuvion 2 mukaan rajatulo olisi 
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markkinoiden kysynnän kanssa linjassa. Leikkauspiste olisi täten vihreän ja sinisen 

viivan kohdalla, joka muodostaisi korkeamman hyödykemäärän. (Begg ym., 2008.) 

Kuten näemmä monopolin tapauksessa hyödykkeiden määrän tuotanto on pienempi 

kuin normaaleilla markkinoilla. Markkinoilla nähdään myös suurempi hinta 

monopolin tapauksessa. 

3.2 Monopolin vaikutus yhteiskuntaan  

Yhteiskunnan tasolla monopoli tuottaa vähemmän hyödykkeitä, mitä normaali 

kilpailutilanne tuottaisi. Kuviosta 2 voimme nähdä normaalituotannon olevan sinisen 

ja vihreän leikkauspisteen kohdalla. Monopolin tuotanto on vähempi sijaiten rajatulon 

ja rajakustannus leikkauspisteen kohdalla. Yhteiskunta häviää tämän välisen 

tuotannon. Kuvio 2 osoittaa sen, että monopolin toiminta on tehottomampaa, mitä 

normaali markkina tuottaisi. Monopolin markkinoilla hyödykkeen tarjonta sekä 

hyödykkeen kysyntä ovat heikompia kuin normaaleilla markkinoilla, tämän myötä 

tehokkuus laskee, heikentäen yhteiskunnan tuottavuutta. (Pohjola, 2014.) 

Monopolin liiketoiminnan kehittämisen kannustimet ovat heikommat verrattuna 

normaaliin markkinatilanteeseen. Liiketoiminta kärsii innovoinnin puutteesta, eikä se 

pyri parantamaan kilpailukykyään teknologisesti. Tämän voi nähdä siinä, että 

hyödykkeitä tai tuotteita ei kehitetä ja niiden kulurakennetta ei pyritä parantamaan 

kannattavuuden parantamiseksi. Hyödykkeiden ja tuotteiden kohdalla ei myöskään 

nähdä täyttä tuotantokapasiteettia ja täten investointien määrä on vähäisempi. 

Investointien heikko taso laskee rahoituksen määrää ja sen myötä sekä vieraan 

pääoman sijoitukset kuten oman pääoman sijoitukset laskevat. (Eisenach ja Lenard, 

1998.)  

3.3 Monopolin vaikutus kuluttajaan 

Kuluttajan tasolla monopolin selvin vaikutus nähdään hyödykkeen hinnannousuna. 

Hinnannousun vaikutuksena on muun muassa kuluttajan heikompi ostovoima tai 

pienempi budjettirajoite (Varian, 2010). Connor ja Lande (2005) tutkimuksessaan 

selvittivät monopolien hinnannousun olevan 17–33 prosenttia, riippuen siitä toimiko 

kartelli kotimaisilla markkinoilla vai kansainvälisillä markkinoilla. 
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Kuten yhteiskunnan vaikutuksessa myös Innovoinnin puute sekä teknologisen 

kehityksen heikkous näkyy myös kuluttajan tasolla. Jos hyödykettä ei pyritä 

parantamaan innovoinnilla tai teknisellä kehityksellä, ei se tuota lisää arvoa 

kuluttajalle. (Pindyck, 2018.) 

Monopolin markkinoiden sijainti ja määräävä markkina-asema ovat myös epäsuotuisa 

asema kuluttajalle tai yksilölle. Esimerkiksi kuluttajan sijainti kaukana 

asutuskeskuksesta mahdollistaa perustarvikkeiden liiketoiminnan monopolin, koska 

kilpailutilanne on epäreilu, kuluttaja ei pysty käyttämään hyödyksi kilpailijan 

palveluita sijaintinsa vuoksi (Pohjola, 2014.) Toisaalta myyntipuolella voidaan nähdä 

päinvastainen tilanne, missä kuluttajalla tai yksilöllä ei ole mahdollisuutta myydä 

tuottamiansa hyödykkeitä kilpailulla hinnalla markkinoille. Tämä voi johtua 

monopolin sijainnista, missä kuluttaja ei pysty viemään hyödykkeitä kilpailuille 

markkinoille vaan on pakotettava myymään tuotteet vallitsevalla hinnalla (Pindyck, 

2018.) Samankaltainen tilanne voi myös esiintyä, missä yritykset ovat tehneet 

kilpailulain vastaisen liittouman ja sopineet markkinoista osapuolien kesken. 

Esimerkkinä tästä on Suomessa metsäkartelli. Metsäyhtiöt sopivat muun muassa 

markkina-alueista ostaen puuta määritellyltä alueelta ja määritellyiltä tuottajilta, joka 

pakotti elinkeinonharjoittajat myymään hyödykkeitä yritykselle sillä hinnalla, mikä oli 

määritelty kilpailulakia rikkovan liittouman perusteella (Markkinaoikeus, 2009.) 

Elinkeinonharjoittajat eivät pystyneet myymään hyödykkeitään muille toimijoille ja 

saivat näin markkina-arvoa alhaisemman hinnan ja lakia rikkoneet yritykset saivat 

markkina-arvoa korkeamman hinnan (Kilpailuvirasto, 2006). 

3.4 Monopolin aiheuttama hyvinvointitappio 

Yhteiskunta sekä kuluttajat ovat epäsuotuisassa tilanteessa monopoliin nähden. 

Heikentynyt tehokkuus koskee yhteiskuntaa ja kulminoituu kuluttajiin. Tätä kutsutaan 

taloustieteessä hyvinvointitappioksi. Hyvinvointitappio tarkoittaa epätäydellisten 

markkinoiden tilannetta verrattuna normaaliin tai täydelliseen kilpailuun ja näiden 

välistä haittaa esimerkiksi yhteiskunnalle. (Pindyck, 2018.)  

Tämänkaltainen hyvinvointitappion muoto pienentää tuotantoa sekä nostaa 

hyödykkeiden hintoja, jonka myötä yhteiskunnallinen hyöty pienenee esimerkiksi 
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bruttokansantuotteen laskuna. Hyvinvoinnin lasku voidaan nähdä siinä, että kuluttaja 

ei pysty ostamaan tuotetta korkean hinnan takia. Korkea hinta voi ajaa myös pienellä 

tulotasolla eläviä asiakkaita pois monopolin toimintaympäristöstä. Korkean hinnan 

takia myös korvaavia tuotteita voidaan valmistaa tai tuoda maahan, joka ei välttämättä 

ole taloudellisen toiminnan kannalta tehokasta. (Leslie, 2006.) 

 

Kuvio 3. Hyvinvointitappio (mukaillen Varian 2010: 448) 

Kuvio 3 havainnollistaa monopolin tuottaman hyvinvointitappion. Hyvinvointitappion 

muodostuminen voidaan laskea kuvion 3 avulla. Kuviossa 3 näkyvät A ja B lasketaan 

yhteen, jolloin saadaan monopolin aiheuttavan muutoksen vaikutus. Tämän 

muutoksen verran yritykset sekä kuluttajat joutuvat kompensoimaan markkinoiden 

häiriötä, jonka monopoli tuottaa. (Varian, 2010.) 

Kompensoiva vaikutus pisteessä P on markkinoiden hinta ilman häiriötä, joka on 

alempana kuin piste P1. P1 hinta on monopolin aiheuttama hinnannousu, jonka 

vaikutus tulee kuluttajille maksettavaksi. Kuviossa 3 vaikutus voidaan nähdä P1 ja P 

erotuksena kirjaimella C. (Varian, 2010.) 

Hyödykkeiden tuotanto laskee pisteestä Q pisteeseen Q1, joka näkyy hyödykkeiden 

alempana tuotantona tuottajien puolelta. Kuviossa 3 kirjaimella B näkyy tuottajien 

vaikutus hinnannousuun. (Varian, 2010.) 
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Monopolisoitujen kartellien hyvinvointitappiota ei pystyä korvaamaan kilpailulain 

mukaisilla seuraamusmaksuilla tai vahingonkorvausvaatimuksilla (Beyer, Kottmann 

ja Blackenburg 2020). Hyvinvointitappion määrään liittyy kartellien pitkä 

keskimääräinen olemassaolo, joka on 8,5 vuotta (Hyytinen, Steen ja Toivanen, 2018). 

Kuitenkin Madhavan, Masson ja Lesser (1994) kirjoittivat monopolisoitujen 

markkinoiden ylimääräisten hintojennoston romahtavan nopeasti, jos lainsäädäntö 

saadaan vaikuttamaan kartellin olemassaoloon. Lainsäädännön nopea käyttöönotto 

vaikuttaa täten alentavasti hyvinvointitappion määrään.  

3.5 Monopolin ja kartellin yhteys 

Monopoleilla ja kartelleilla on todettu olevan samanlaisia kilpailunrajoittamisen 

piirteitä. Kartellin synty voi luoda monopolin ja monopoli voi luoda kartellintapaisen 

kilpailunrajoitteen. Kilpailunrajoitusta voi syntyä muun muassa määräävän markkina-

aseman käytössä, jossa monopolilla on voimaa estää muiden pääsyä markkinoille. 

Markkinoille tulo estyy ja kilpailu heikentyy. Markkinat eivät pääse tasapainoon 

lyhyellä aikavälillä, koska monopolilla on määräävä asema ja se estää markkinoiden 

tasapainon. (Williamson, 1972.)  

Yritykset muodostavat markkinoille kartellin sopimalla muun muassa markkinoiden 

jakamisesta toisten yrityksien keskuudessa. Täten he luovat kilpailulain vastaisen 

liittouman, joka muodostaa markkina-aseman väärinkäytön. (Klein, 2001.) Markkina-

aseman väärinkäyttö kattaa suurimman osan markkinoista ja muodostaa täten 

monopolin markkinoille, jonka myötä yritykset tavoittelevat monopolin kaltaista 

tilannetta markkinoilla, joita kutsutaan kartelliksi (Pohjola, 2014). 

Kartelli muodostuu yrityksien sopiessa toimista, mitkä rikkovat kilpailunrajoituksia. 

Määräävä markkina-asema tai markkinoita hallitseva yritys tai yritysten 

yhteenliittymä rikkoo kilpailunrajoituksia ja muodostaa täten kartellin. Monopolin 

kaltainen kartelli hallitsee markkinoita ja heikentää markkinoiden toimivuutta, sekä 

hyödykkeiden laatua ja määrää. (Cenuşe ja David, 2011.) Monopolin vaikutuksella 

voidaan selittää siten yrityksien tavoittelemat rakenteet kartellille, missä monopolilla 

on markkinoilla voittava asetelma muihin markkinoilla toimiviin osapuoliin nähden 

(Pohjola, 2014).  
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4 ESIMERKKEJÄ KARTELLEISTA 

Kartellien paljastuminen on epätodennäköistä ja tämän myötä niiden määrästä on 

vaikea saada luotettavaa tietoa. Hyytinen ja Toivanen (2010) tutkimuksessaan vuosilta 

1958–1992 toteavat kartellien paljastumisien olevan kasvava, toisaalta vuonna 1990 

lievää laskua on havaittavissa. Kartellien kesto markkinoilla on verrattain pitkä. 

Hyytinen ym., (2018) kirjoittavat kartellien keskimääräisen keston olevan 8,5 vuotta, 

kartellien tulo markkinoille ja markkinahäiriön aiheuttaminen on pitkä, eikä 

markkinoilta ehdi poistua kartelleja samassa suhteessa kuin niitä saapuu markkinoille. 

Kilpailuviraston entisen ylijohtajan Matti Purasjoen haastattelussa todettiin 2000-

luvun alussa, että ”Kartelliepäilyjä on tullut kevään aikana julki niin paljon, että 

väistämättä tulee mieleen suomalaisessa talouselämässä olevan jotain 

perustavanlaatuisesti vinksallaan” (Junkkari, 2004). 

4.1 Linja-auto yhtiöiden kartelli  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti markkinaoikeudelle 2016 vuoden alussa linja-

autoliikenteen kiellettyä toimintatapaa markkinoilla. Linja-autoliikenteen yhteistyö 

markkinoilla rikkoi kilpailulakia yhteistyön muodossa, joka muodosti linja-

autoliikenteelle kartellin. (KKV, 2016.) 

Linja-autoliikenteen markkinat olivat Euroopan unionin lainmuutoksen myötä 

Suomessa avautumassa kilpailulle. Kartellin tarkoituksena oli estää kilpailu 

markkinoilla, sekä estää markkinoille pääsyä uusilta toimijoilta. Kartellin osapuolet 

sopivat tästä yhteistyöstä estämällä reittiliikennelupavuoroja matka- ja 

pakettipalveluihin, sekä estivät kilpailijoiden pääsyä markkinoille. Käytännössä 

rajoittaminen tapahtui estämällä vuorojen, aikataulujen ja asemapalveluihin pääsy. 

Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että matkahuollosta ei voinut ostaa lippuja kartellin 

ulkopuolisille linja-autovuoroille, eikä kartellin ulkopuolisilla yrityksillä ollut oikeutta 

ottaa rahtia kuljetettavakseen. (KKV, 2016.) 

Markkinaoikeus määräsi kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä seuraamusmaksun 

useille linja-autoliikenteen yrityksille, linja-autoliitolle sekä matkahuolto yritykselle 

vuonna 2017. Asianomistajat valittivat päätöksestä ja asia siirtyi korkeimpaan 
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hallinto-oikeuteen, joka ratkaistiin vuonna 2019. Taulukko ja seuraamusmaksut 

käsittävät siis viimeisimmän päätöksen asiasta. (Markkinaoikeus, 2017.)  

Taulukko 1. Linja-autoliikenteen kartellin seuraamusmaksut. 

Yritys  Seuraamusmaksu 

Oy Matkahuolto AB 4 300 000 

Länsilinjat Oy 100 000 

    

J. Vainion Liikenne Oy 500 000 

    

Koiviston Auto Oy   

Jyväskylän Liikenne Oy   

Koskilinjat Oy   

Kuopion Liikenne Oy   

Porvoon Liikenne Oy   

Satakunnan Liikenne Oy   

Metsäpietilä Oy 2 300 000 

    

VR-Yhtymä Oy   

Oy Pohjolan Liikenne Ab 300 000 

    

Pohjolan Turistiauto Oy   

Koillismaan Turistiauto Oy   

Antti Kangas Oy   

Savon Turistiauto Oy 300 000 

    

Väinö Paunu Oy 600 000 

Savonlinja Oy 400 000 

Linja-autoliitto r.y 100 000 

Yhteensä (€) 8 900 000 

Lähde: KHO, 2019 

Taulukossa 1 on lueteltu kartelliin osallistuvat yritykset, sekä korkeimman hallinto-

oikeuden määräämät seuraamusmaksut. Yritysten nimi tummennetulla kirjoituksella 

on määrätty maksamaan seuraamusmaksunsa yhteisvastuullisesti. Yhteisvastuullinen 

seuraamusmaksu on määrätty, koska yrityksellä on tytäryhtiöitä tai ne ovat osana 

konsernia. Esimerkiksi Koiviston Auto Oy omistaa tummennetulla kirjoituksella 

omassa osiossaan olevat yhtiöt muun muassa fuusioiden kautta (Koiviston Auto, 

2022). Linja-auto liikenteen kartellin luomaa hyvinvointitappiota ei pystytä täysin 



20 

korvaamaan kilpailulain mukaisilla seuraamusmaksuilla tai 

vahingonkorvausvaatimuksilla. Yhteiskunnan ja kuluttajan tappio on suurempi, kuin 

markkinaoikeuden määräämä seuraamusmaksu. (Beyer ym., 2020.)  

Kartellista paljastuneista linja-autoyrityksistä seuraamusmaksu ei ole estänyt täysin 

kartellin toiminnan jatkumista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen 

kilpailu- ja kuluttajavirasto on tiedottanut uuden kartellin epäilyn Turun seudun 

joukkoliikenteessä toimiville yrityksille ja esittänyt 1,9 miljoonan edestä 

seuraamusmaksuja vakavasta kilpailunrajoituksesta markkinaoikeudelle. (KKV, 

2019B.) 

4.2 Isännöintialan kartelliepäily 

Vuoden 2021 alussa kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti markkinaoikeudelle 

seuraamusmaksuja 22 miljoonan euron edestä isännöintialan yrityksille ja 

isännöintiliitolle kartellista. Kartellin epäilyssä isännöintiliitto sekä isännöintiliiton 

hallituksen kuuluneet yritykset pyrkivät sopimaan hinnoittelusta ja hinnoittelun 

yksityiskohdista, kuten siitä miten kuluttajalta voidaan veloittaa uusia- tai 

lisäpalveluja. Tämän tarkoituksena on ollut nostaa hintatasoa valtakunnallisesti. 

(KKV, 2021.) 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo toiminnan olleen vakavaa kilpailunrajoittamista, 

koska hintatasoon vaikuttaminen on ollut laaja-alaista (valtakunnallista), 

tarkoituksenmukaista sekä on pyritty hyödyntämään epäoikeudenmukaisia keinoja 

päättävässä asemassa ollessaan. Laaja-alaista hintatason vaikuttamista 

yhdenmukaistettiin yhteisymmärryksessä yrityksien kesken muun muassa tietojen 

vaihdolla hinnankorotuksista. Esimerkiksi yrityksien välistä tietojenvaihtoa kuvailtiin 

seuraamusmaksuesityksessä, jossa Realian työntekijä oli lähettänyt Whatsapp-

sovelluksella viestin sanoilla ”Korotus kirjeet postiin ja 3,8 % tavoitellaan”. Viestiin 

vastattiin Kiinteistötahkolan edustajalta, että tavoiteltava hinnankorotus 

Kiinteistötahkolan puolelta on 2.7 prosenttia. Hinnankorotus kirjeet lähetettiin kolme 

päivää isännöintiliiton toimittaman kotitalo lehden julkaisussa, jossa sovittiin kertoa 

asiakkaille kasvaneista hallintokuluista, joilla pyrittiin oikeuttamaan 

hinnankorotukset. (KKV, 2021.) 
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Tarkoituksenmukaisuudella kilpailu- ja kuluttajavirasto perusteli (2021) esitystä sillä, 

että yrityksien ja kiinteistöliiton laaja-alainen vaikuttaminen sidosryhmiin sekä 

asiakkaisiin on järjesteltyä osanottajien kesken vuosien ajan. Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto (2021) esitteli myös tarkoituksenmukaisuuden koskeneen 

kiinteistöliiton ja yrityksien strategioita, joihin oli kirjattu tavoitteita johdonmukaisiin 

hinnankorotuksiin sekä liiketoiminnan ympäristön vaikuttamiseen ”proaktiivisesti ja 

pitkäjänteisesti”. 

Epäoikeudenmukaisia keinoja on esityksessä pidetty vakavana kilpailunrajoitus 

rikkomuksena. Esityksessä mainitut yritykset edustavat yli 30 prosenttia markkinoista 

suomessa (Harjunkoski, 2017). Kilpailu- ja kuluttajaviraston (2021) mukaan 

yrityksien edustajia on istunut kiinteistöliiton hallituksessa, ja kiinteistöliitolla on ollut 

vaikutus yli 60 prosenttiin suomen isännöinnistä. Esityksessä on mainittu yrityksien 

painostaneen muita toimijoita sekä markkinoita korottamaan hintojaan sekä 

muodostamaan yhteisen ilmapiirin, jonka vaikutuksella pyrittiin saamaan haluttu 

lopputulos (KKV, 2021). 

Taulukko 2. Esitetyt seuraamusmaksut valtakunnallisesta hintakartellista isännöintialalla 

Yritys  Esitetyt seuraamusmaksut 

Realia Services Oy 
 

Colliers International Finland Group Oy 4 500 387 

    

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy 220 371 

    

OP Koti Kainuu Oy    302 075  
  

Oulun Kiinteistötieto Oy    

Suomen Kiinteistöhallinta Oy   

(Alueelliset Kiinteistötahkola yritykset 1 693 950  
  

Realia Services Oy   

Realia Group Oy 
 

Realia Holding Oy   13 887 627  
  

REIM Group Oy ltd     

REIM Hämeenlinna Oy   1 300 285  
  

Suomen isännöintiliitto ry   73 106 

Yhteensä (€) 21 977 801 
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Lähde: KKV, 2021 

Taulukossa 2 on lueteltu kartelli epäilyyn osallistuvat yritykset, sekä kuluttaja- ja 

kilpailuviraston esittämät seuraamusmaksut. Yritysten nimet tummennetulla kuuluvat 

samaan konserniin tai ovat tytäryhtiöitä, jolloin esitetty seuraamusmaksu allokoidaan 

yritykselle kokonaisuutena.  

Seuraamusmaksuesityksessä on todettu, että yritykset ovat tuottaneet 

hyvinvointitappiota 21 977 801 euron edestä yhteiskunnalle ja kuluttajille. Beyer ym., 

(2020) kirjoittivat yhteiskunnan kärsivän enemmän tappiota, mitä seuraamusmaksuilla 

saavutetaan, yhteiskunta ja kuluttajat ovat siten kompensoineet 

seuraamusmaksuesityksen maksujen suuruuden yrityksille, jos markkinaoikeus 

tuomitsee epäillyn seuraamusmaksuesityksien suuruudella. 

Esitys isännöinti alan hintakartellista on markkina oikeuden käsittelyssä, eikä asiasta 

ole annettu tuomiota. kirjoituksessa käydään läpi mahdollisia seuraamuksia 

yhteiskunnalle ja yksilölle kilpailu ja kuluttajaviraston esityksen pohjalta, joka ei 

perustu markkinaoikeuden päätökseen. Markkinaoikeus on aloittanut käsittelemään 

kilpailu- ja kuluttajaviraston esitystä helmikuussa 2022 ja päätös oletetaan olevan 

valmis vuoden 2022 aikana (Isännöintiliitto, 2022a). 
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5 KARTELLIN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN SEKÄ KULUTTAJAAN 

5.1 Vaikutus yhteiskuntaan 

Yhteiskunnassa vaikuttava kartelli on vahingoittava entiteetti sen hyvinvointitappion 

kautta kappaleen 3.4 mukaan. Madhavan ym., (1994) kirjoittivat monopolisoidun 

kartellin osoittavan korkeampaa hintatasoa sekä pitävän hintatasoa korkeana useita 

vuosia verrattuna kilpailtuihin markkinoihin. Korkea hintataso vaikuttaa yhteiskunnan 

hyvinvointiin tappion muodossa ja luo negatiivisia vaikutuksia muun muassa 

yhteiskunnan kilpailukyvylle (Pohjola, 2014). Linja-auto yhtiöiden monopolisoitu 

kartelli pyrki estämään kilpailijoiden markkinoille tuloa, sekä pyrki nostamaan 

kartelliin osallistuvien yrityksien liikevoittoa (KKV, 2016). Normaalien markkinoiden 

toiminnan estyessä yhteiskunnalle syntyi hyvinvointitappiota.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen mukaisesti isännöintialan 

valtakunnallisen hintakartellin seuraamukset sen toteutuessaan koskettavat myös 

yhteiskuntaa. Seuraamusmaksuesityksen toteutuessa valtakunnallinen systemaattinen 

hintojennosto vaikuttaa kasvavassa määrin yhteiskunnan hyvinvointitappioon muun 

muassa työvoimakustannusten nousuna asiakkaiden keskuudessa. (Pohjola, 2014.) 

Beyer ym., (2020) kirjoittavat monopolisoidun kartellin hintojennoston olevan 

yhteiskunnan hyvinvoinnille vahingoittava elementti, jonka myötä yhteiskunnan 

hyvinvointitappiota ei voida korvata seuraamusmaksuilla tai 

vahingonkorvausvaatimuksilla.  

Monopolisoidun kartellin haitoilla on myös muita elementtejä. Beyer ym., (2020) 

mukaan kartellin tuomat haitat ulottuvat myös resurssien haaskaukseen, jonka myötä 

tehokkuus ja tuottavuus kärsii. Resurssien väärin allokoinnin seurauksena, myös 

tuotteiden myynti rasittaa yhteiskunnan hyvinvointia. Leslie (2006) kirjoittaa 

yhteiskunnan kärsivän tappiota ostamattomien tuotteiden kohdalla, tuotteita voidaan 

tuoda korkeamman hinnan takia kansainvälisiltä markkinoilta, joka aiheuttaa rahan 

siirtymistä pois kotimaisilta markkinoilta. Kotimaisten markkinoiden tuotteet kärsivät 

myös innovaation puutteesta, jonka kilpaillut markkinat tuottavat ja estää näin 

tulevaisuuden innovaatioita tai tuotekehitystä (Beyer ym., 2020). 
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5.2 Vaikutus kuluttujaan 

Yksilöiden eli kuluttajien kohdalla kartelli aiheuttaa hyödykkeen hinnannousua, sekä 

hyödykkeiden vähempää määrää. Linja-autoliikenteen kartellilla on vaikutusta 

kuluttajien osalta hyödykkeen hinnannousuun, tässä tapauksessa lippujen kasvaneisiin 

hintoihin. Lisäksi linja-auto yhtiöiden kartelli esti rahdin tehokkaan kuljetuksen, joka 

heikensi kuluttajien vaikutusta muun muassa pakettien lähettämiseen ja näin ollen 

nosti rahdin hintaa kohdistuen kuluttajiin. (KKV, 2016.) Kartellin aiheuttaman 

hinnannousun on todettu aiheuttavan Connorin & Landen (2005) tutkimuksen mukaan 

17–33 prosenttia riippuen kartellin laajuudesta ja kansainvälisyydestä. Beyer ym., 

(2020) mukaan kuluttajat kärsivät myös hyödykkeiden teknologisen kehityksen 

heikkoudesta, joka on innovaation puutteen tulosta. Kuluttajien heikompi tarjonta 

hyödykkeissä voi myös siirtää kuluttajan käyttämään tuotteita, mitkä eivät ole 

optimaalisia kuluttajan tarpeisiin tai ei täytä heidän vaatimuksiaan esimerkiksi 

tuotannon alkuperän kohdalla (Leslie, 2006).  

Isännöintialan kartellin epäilyn toteutuessa myös yksilöön eli kuluttajaan kohdistuu 

haittaa kartellin aiheuttamasta hyvinvoinnin laskusta. Suomessa asuu 

Tilastokeskuksen (2020) noin 2,7 miljoonaa ihmistä erilaisissa taloyhtiöissä. 

Taloyhtiöiden johdossa on yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen valitsema 

isännöinti, mikä valitaan tarvittaessa (Isännöintiliitto, 2022B). Tilastokeskuksen 

(2010) mukaan valtaosa suomalaisista taloyhtiöistä on isännöinnin hallinnassa. 

Kartelli epäilyyn osallistuvien yrityksien suuri valtakunnallinen markkinaosuus 

kohdistuu suureen osaan suomalaisista asuntokunnista.  

Suomalaisten asumiskustannukset kuluttavat kolmanneksen asuntokuntien tuloista. 

Asumiskustannuksia rasittavat myös asumisen nousseet kustannukset muun muassa 

sähkön hinnannousun muodossa. Asuntokuntien tulokehitys on jäänyt jälkeen 

kustannusten noususta ja se heikentää asuntokuntien varallisuutta. (Keskinen, 2021; 

Tilastokeskus, 2022.) Isännöintikartellin realisoituessa valtakunnallinen hintakartelli 

aiheuttaa asuntokunnille rasitusta henkilökohtaiseen talouteen ja nostaa 

asumiskustannuksia. 
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Yksilöiden eli kuluttajien tulotason heikentyessä kartellien nostaman hintapaineen 

myötä on vaikutus kumulatiivinen yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Heikentynyt ostovoima ja kuluttajien kasvaneet kustannukset vaikuttavat yksilön 

tasolta yhteiskunnan kansainväliseen toimintakykyyn muun muassa heikentyneen 

kilpailukyvyn vaikutuksesta. (Hyytinen ym., 2018.) 
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6 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kartellien vaikutusta yhteiskuntaan, 

sekä yhteiskunnassa toimiviin kuluttajiin. Tutkimuksessa selvitettiin kartellin 

määritelmää, lainsäädännön vaikutusta sekä monopolin osuutta kartelliin. Teorian, 

markkinaoikeuden päätöksen sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusesityksen 

ratkaisujen perusteella tarkasteltiin kokonaisuutta, jonka päämääränä oli selvittää 

kartellien vaikutusta yhteiskuntaan sekä kuluttajaan.  

Yhteiskunnan vaikutukset kartellin tapauksessa havaittiin haitalliseksi. Kartelli tuottaa 

hyödykkeille korkeampaa hintatasoa sekä alentaa valmistettujen hyödykkeiden 

määrää, jonka vaikutus yhteiskunnassa nähdään hyvinvointitappion kautta. 

Hyvinvointitappion vaarallisuutta yhteiskuntaa kohden nähtiin yksilöiden 

kumulatiivisena vaikutuksena. Kartellien toimiessa alalla, missä kartellilla on suuri 

kuluttajakunta, sen kumulatiivinen vaikutus kuluttajien hinnannousun puolelta 

vaikuttaa dramaattisesti yhteiskunnan toimintakykyyn. Yhteiskunta ei myöskään nauti 

resurssien allokoinnista, toiminnan tehokkuudesta tai yrityksen tuottavuudesta. Tämän 

myötä kotimaiset markkinat kärsivät sijoituksista, innovaation puutteesta sekä 

tuotekehityksen puutteesta.  

Kuluttajaa kohden kartellilla on myös haitallisia vaikutuksia. Kuluttajiin vaikuttava 

suora kohdistus näkyy hyödykkeiden hinnannousuna ja hyödykkeiden 

rajallisemmassa saatavuudessa. Hyödykkeet kärsivät myös tuotekehityksestä, jonka 

myötä kuluttajien preferenssit voivat muuttua.  

Yrityksien harjoittaessa kartellia pyrkien maksimoidessaan voittoaan 

kilpailulainsäädännön vastaisilla keinoilla, vahingoittaa se yhteiskuntaa ja täten sen 

epäsuora vaikutus ulottuu muun muassa kartellien sidosryhmiin. Kartellien 

hyvinvointitappiota ei pystytä korvaamaan kilpailulain mukaisilla seuraamuksilla tai 

vahingonkorvausvaatimuksilla kartellin pitkän keskimääräisen vaikutuksen vuoksi. 

Kuitenkin kartellien negatiivinen vaikutus saadaan nopeasti eliminoitua lainsäädännön 

puuttuessa toimintaan ja täten ennaltaehkäisevä toiminta on oleellista kartellien 

torjunnassa, jotta yhteiskunnan ja kuluttajan negatiivisilta haittavaikutuksilta 

vältytään. 
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Kartelleja ja niiden vaikutuksia on tutkittu suuressa määrin, joka näkyy muun muassa 

kilpailulainsäädännön evoluutiona. Kartellien perustavanlaatuinen malli on pysynyt 

teorian tasolla samanlaisena, mutta globaali yrityskenttä on kuitenkin nopeasti 

muuttuva palapeli, ja valtioiden väliset sopimukset hämärryttävät kartellien 

lainalaisuuksia. 

Jatkotutkimusehdotuksien määrittelyssä kartelleja ja niiden vaikutuksia voidaan jakaa 

monelle haaralle. Tutkielman asetelman kautta voidaan tarkastella kartellien 

abstrakteja negatiivisia aspekteja ja näiden vaikutuksia yritykseen, joka on osallisena 

kartellissa. Toisaalta jatkotutkimusehdotuksena voidaan nähdä hyvinkin konkreettisia 

asioita muun muassa teknologian vaikutuksen osallisuus kartellien olemassaoloon. 
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