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Laki
kilpailulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kilpailulain (948/2011) 36 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 662/2012 ja
lisätään 35 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 662/2012, uusi 3 momentti ja 40 §:ään,

sellaisena kuin se on laissa 662/2012, uusi 2 momentti, seuraavasti:

35 §
Tarkastukset elinkeinonharjoittajan liiketiloissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston virkamiehellä on oikeus toimittaa tarkastus elinkeinon-

harjoittajan hallinnassa olevissa liike- ja varastotiloissa, maa-alueilla ja kulkuneuvoissa 
yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen (SopS 68 ja 69/2018) 
määräysten mukaisesti.

36 §

Tarkastukset muissa tiloissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintoviraston virkamiehellä on oikeus tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus myös 
muissa kuin 35 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa, jos voidaan perustellusti epäillä, että niissä säi-
lytetään kirjanpitoa tai muita liiketoimintaan ja tarkastuksen kohteeseen liittyviä asiakir-
joja, joilla voi olla merkitystä todistettaessa 5 tai 7 §:n taikka Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklan vakavaa rikkomista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston virkamiehellä on oikeus toimittaa tarkastus muissa kuin 
35 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopi-
muksen määräysten mukaisesti.

Euroopan komissio voi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 
21 artiklan mukaisesti määrätä tarkastuksen tehtäväksi myös muissa kuin 35 §:ssä tarkoi-
tetuissa tiloissa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston on haettava 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen 
ja Euroopan komission 3 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen lupa markkinaoikeudel-
ta etukäteen. Markkinaoikeus voi kieltää tarkastuksen, jos tarkastus olisi mielivaltainen tai 
liiallinen. Tutkiessaan, onko tarkastus mielivaltainen tai liiallinen, markkinaoikeus ottaa 
huomioon erityisesti epäillyn kilpailunrajoituksen vakavuuden, etsittyjen todisteiden tär-
keyden, asianomaisen elinkeinonharjoittajan osallisuuden sekä sen, onko kohtuullisen to-
dennäköistä, että tarkastuksen kohdetta koskevia kirjanpito- tai liikeasiakirjoja säilytetään 
tiloissa, joihin lupaa pyydetään.
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40 §

Asiakirjan luovuttaminen toisen maan kilpailuviranomaiselle

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi luovuttaa

hallussaan olevan salassa pidettävän asiakirjan toiselle pohjoismaiselle kilpailuviranomai-
selle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen määräysten mukai-
sesti.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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