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Juhanille

Juhanille
Parahin Juhani,
Olet ollut kolmenkymmenen vuoden ajan mukana käytännön kilpailupolitiikassa. Olet tänä aikana ehtinyt nähdä Suomen kilpailupolitiikan
pitkän kaaren: alkaen ensimmäisestä modernista kilpailulaista, jatkuen
kehityksenä, jonka myötä olemme päätyneet osaksi eurooppalaista kilpailuperhettä. Et ole ainoastaan kokenut tätä muutosta, vaan olet ollut
vahvasti mukana tekemässä sitä: uuden valvontaregiimin luominen,
yrityskauppavalvonnan käynnistäminen, kilpailusäännöstön modernisointi, Kilpailuviraston päällikkyys ja lopulta Kilpailu- ja kuluttajaviraston luominen, toiminnan käynnistäminen ja kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimeenpanon yhteenhitsaaminen.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajanakin sinulle perusjuridiikka oli pitkän linjan lakimiehenä mieluista perusduunia: virastolaisille tuli tutuksi se hetki palaverissa kun virastopäällikkö kaivoi lakikirjan esille ja siteerasi sopivaa kohtaa kulloisenkin ongelman ratkaisevasta
lakipykälästä. Asiantuntemuksesta saivat nauttia myös ulkopuoliset, oli
kyse sitten kilpailulain uudistamisesta tai tietojenvaihtopykälien uudistamisesta. Minulle insinöörinä tuli keskustelujen oheistuotteena rautaisannos paitsi pykälistä myös monista laajemmista oikeustieteen kysymyksistä vaikkapa eri lakien välisestä suhteista tai roomalaisen oikeuden
merkityksestä nykypäivän lainsäädännössä.
Perusjuristiksi et kuitenkaan ole jämähtänyt vaan myös taloustieteellinen näkökulma on vahvasti mukana ajattelussasi niin kuin hyvällä
kilpailujuristilla kuuluukin. Tämä näkyi vahvasti näkemyksissäsi vaikka
olitkin kauhistelevinasi sitä hetkeä kun ensimmäisen kerran näit taloustieteellisen kaavan yrityskauppapäätöksessä.
Saattaa olla pieni yllätys, mutta päällimmäisenä kanssasi työskentelystä jää mieleen huumori. Kyllä, pääjohtaja Jokisella on hyvä huumorintaju. Vaikka asiat, joita viraston sisäisissä keskusteluissa käsitellään
olivat vakavia ja merkityksellisiä, jokapäiväisessä työssä oli myös paljon
huumoria ja hymyjä mukana.
Kiitos erityisesti näistä hetkistä.
Timo Mattila, Ylijohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
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Kära Juhani,
Jag minns vårt första möten i korridorerna på DG Comp i Bryssel Avenue Cortenberg 150, i början av 90-talet. Du var – om jag minns rätt –
utsänd från Konkurrensverket för en kortare placering inför, eller i samband med Finlands anslutning till EG, som det hette på den tiden. Jag
själv var antingen nationell expert eller nyanställd EG-tjänsteman. Vi
var båda på The Merger Task Force, MTF. Och vi lärde oss mycket om
hur konkurrenssaksärenden kan hanteras på ett lite annat sätt än de vid
den tiden rådande arbetsformerna på nordiska konkurrensmyndigheter.
Det har nu gått 20-25 år sedan den tiden och såväl det svenska som
det finska konkurresverket har utvecklats till professionella bevisvärderande
organisationer som befinner sig väldigt långt ifrån den nivå de hade på
tidigt 90-tal då vi hade en förhandlingskultur och agerade lika mycket på
känsla och tyckande som på ett systematiskt bevisvärderande sätt.
Mycket har blivit bättre och naturligtvis har det varit en stor glädje för
oss att på olika sätt få bidra till den omvandlingen i våra respektive länder.
Det var en stor glädje för mig, när jag 2009 klev in i rollen som GD
för Sveriges Konkurrensverk, att du Juhani hade motsvarande roll i Finland. Att redan från första mötet känna sig bekväm och bekant med en
av kollegorna i det nordiska samarbetet kändes särskilt bra, då jag ju
kom in i vårt nordiska samarbete direkt från Bryssel där jag befann mig
mellan 1996–2009.
Jag har många goda minnen av våra nordiska möten under de åtta år vi
deltog för våra respektive länder och tillsammans med vår övriga nordiska
kollegor utvecklade det nordiska samarbetet med en rad rapporter om olika
sakfrågor, men kanske framför allt mot att bli ett riktigt användbart verktyg
för benchmarking av metoder och tankemodeller och ett forum för stöd
inom GD-gruppen vid alla de olika utmaningar som en myndighetschef
drabbas av under en lång period på en viktig myndighet.
Jag kommer alltid att minnas dig som en person med stor integritet,
förmåga att tänka utanför boxen, men mest som en vän med humor och
stort personligt engagemang.
Jag önskar dig all lycka till på dina fortsatta äventyr!
Bästa hälsningar
Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post- och telestyrelsen
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Juhanille

Dear Juhani!
I am indescribably happy for having had the opportunity to cooperate
with you and the Finnish Competition Authority. We are very thankful for the support you have given us. Ten years ago, when I started as
the Head of Estonian Competition Authority, I was pleasantly surprised
by the high level of our Authority. This was largely due to the aid and
support provided by our Finnish colleagues. Once again, thank you for
giving us a chance to learn from your experience.
The first thing that comes to mind when thinking about the close
relations between Finland and Estonia is our joint history. Estonians
as a small nation may feel joy, that Finland has always supported us.
During the 1990s, the most important goal for Estonia was to join the
EU and Finland´s support in achieving this was crucial. In addition, we
will never forget the events that took place 100 years ago, when Finland was one of the first countries to help us in the Estonian War of
Independence.
I have always enjoyed discussions with you about the free market
economy, state´s role in the economy, politics as well as about history.
We have shared common understanding that free market economy
gives us the best results and overregulation only diminishes the possibilities of economic growth. The design of electricity market in Nordic
countries and Finland has been an inspiration for Estonia. Finland and
other Nordic countries have been initiators in creating open electricity
market. Following Finland´s example, Estonia has also made wise decisions and joined the Nordic market in 2013.
We have learned a great deal from our Finnish colleagues also about
as complicated sectors as intercity bus transportation and health care.
You have shown us, that it is possible to create effective market in the
bus transportation sector. Maybe Estonia has also shown some good
examples that could be well followed in Finland. Be it our e-government or liberal taxi market. Liberalisation of the latter is one of your
greatest achievements. We have also had interesting discussions about
the health care reforms in Finland. In this market, we also have a lot to
learn from you. At the same time, we must face the fact that it is a lot
easier to find good solutions in a bigger market than in Estonia´s small
market. A solution here would be of course to integrate our economies
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even more, just like a joint state of Estonia and Finland was discussed more than 100 years ago. An Estonian writer Gustav Suits articulated 100 years ago: “Let us be Estonians, but also become Europeans!”
These words have inspired us and thanks to support from Finland, it
has become a reality in today´s Europe.
Thanking you for excellent cooperation and friendship,
Märt Ots, Director General, Konkurentsiamet
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