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sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 7,

8 ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 7 ja 8 § laissa 1532/2001 sekä 11 § osaksi laissa 481/2011,
sekä

lisätään lakiin uusi 7 a, 8 a, 10 a, 10 b ja 11 a § seuraavasti:

7 §
Kielto, jota 6 §:ssä tarkoitetaan, voidaan

määrätä myös väliaikaisena, jolloin kielto on
voimassa, kunnes asia on lopullisesti rat-
kaistu.

7 a §
Tämän lain vastaisella menettelyllä aiheu-

tetun vahingon korvaamisesta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

8 §
Määrätessään 6 §:ssä tarkoitetun kiellon

tuomioistuin voi velvoittaa elinkeinonharjoit-
tajan määräajassa ryhtymään sopivaan oikai-
sutoimeen, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeis-
ten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeelli-
sena. Määräystä voidaan tehostaa uhkasa-
kolla.

Tuomioistuin voi hakijan vaatimuksesta
määrätä, että päätös 6 §:ssä tarkoitettua kiel-
toa koskevassa asiassa on vastaajan kustan-
nuksella julkaistava yhdessä tai useammassa
sanoma- tai aikakauslehdessä. Väliaikaista
kieltoa koskevaa päätöstä ei voida määrätä
julkaistavaksi.

8 a §
Tuomioistuin voi tämän lain vastaista me-

nettelyä koskevassa riita-asiassa kantajan
vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on kor-
vattava kustannukset, jotka kantajalle aiheu-
tuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkis-
taa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa
vastaajan on todettu menetelleen tämän lain
vastaisesti. Määräystä ei saa antaa, jos tieto-
jen levittämistä on muussa laissa rajoitettu.
Harkitessaan määräyksen antamista ja mää-
räyksen sisältöä tuomioistuimen tulee ottaa
huomioon julkistamisen yleinen merkitys,
loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta
aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat
seikat.

Tuomioistuin määrää vastaajan korvatta-
vien kohtuullisten julkistamiskustannusten
enimmäismäärän. Kantajalla ei ole oikeutta
korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole jul-
kistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa
tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

10 a §
Edellä 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määrää-

mistä koskevat asiat sekä tähän lakiin perus-
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tuvat riita-asiat käsitellään markkinaoikeu-
dessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asioi-
den käsittelystä markkinaoikeudessa sääde-
tään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetussa laissa (100/2013).

10 b §
Tuomioistuimen on tämän lain mukaisen

riita-asian tultua vireille lähetettävä viipy-
mättä jäljennös haastehakemuksesta kulut-
taja-asiamiehelle tiedoksi.

11 §
Syyte 9 ja 10 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta

ja rikkomuksesta käsitellään Helsingin kärä-
jäoikeudessa. Syyttäjä ei saa nostaa syytettä
tässä laissa tarkoitetusta rikkomuksesta, ellei
asianomistaja ole ilmoittanut rikkomusta
syytteeseen pantavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian
yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tar-
koitetusta rikoksesta johtuva vahingonkorva-
usvaatimus sen estämättä, mitä 10 a §:ssä
säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutki-
maan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen,
vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa
tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jäl-
keen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua asiaa

käsittelevän tuomioistuimen on 2 ja 3 §:n
mukaisia asioita käsitellessään varattava ku-
luttaja-asiamiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.

11 a §
Käsitellessään 11 §:ssä tarkoitettua asiaa

käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantunti-
joina enintään kaksi markkinaoikeudesta an-
netun lain (99/2013) 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua asiantuntijajäsentä.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lau-
sunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysy-
myksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä ky-
symyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen
asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus lausua asiantunti-
jan lausunnosta.

Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelle-
taan, mitä markkinaoikeudesta annetun lain
37 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkki-
osta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Asia, joka on tullut käräjäoikeudessa tai
markkinaoikeudessa vireille ennen tämän lain
voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013
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