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osassa organisaatiota kuin missä Kilpailevien Tuotteiden han-
kinta sekä niitä koskevat hinnoittelu- ja kannattavuuspäätökset 
tehdään. Myös Valion Tuotteiden ja Kilpailevien Tuotteiden 
myyntitoiminto on organisatorisesti edellä mainituista organi-
saation osista erillinen toiminto. 

ii. Tietojen suojaaminen toteutetaan edellä 1.a-kohdassa mainittu-
jen työntekijöiden osalta relevanttien tietojärjestelmien käyttö-
oikeus- tai tietorajauksilla, joilla estetään kyseisten työntekijöi-
den pääsy Kilpailevien Tuotteiden tuotekohtaisiin ostohintatie-
toihin.   

iii. Suojausta tehostetaan työntekijöitä sitovilla salassapito-ohjeilla.  

iv. Mikäli Heinon Tukun palveluksessa olevia työntekijöitä, joilla on 
nykyisessä roolissaan pääsy Kilpailevien Tuotteiden ostohintaa 
koskeviin tietoihin, siirtyisi Ilmoitetun Järjestelyn toteuttamisen 
jälkeen Valion organisaatiossa tehtäviin, joissa nämä työntekijät 
vastaisivat Valion Tuotteiden hinnoittelusta ja kannattavuu-
desta, Kilpailevia Tuotteita koskevat tiedot olisi näidenkin hen-
kilöiden osalta suojattu roolin muututtua edellä ii. kohdassa tar-
koitetuilla käyttöoikeus- ja tietorajauksilla. Lisäksi näihin työn-
tekijöihin sovellettaisiin sitovia salassapito-ohjeistuksia, joilla 
kiellettäisiin Kilpailevia Tuotteita koskevien aiemmassa roolissa 
saatujen tietojen hyödyntäminen uudessa tehtävässä. 

b. Valio sitoutuu siihen, että Kilpailevien Tuotteiden hankintaa koskevien 
sopimusten sisältö, sisältäen myös jälkihyvitteitä ja markkinointipanos-
tuksia koskevat tiedot, sekä Kilpailevien Tuotteiden kampanja- ja tuote-
lanseeraustiedot suojataan Ilmoitetun Järjestelyn toteutumisen jälkeen 
siten, että tiedot eivät välity Valion organisaatiossa mahdollisia kilpailu-
huolia aiheuttavalla tavalla. Tämä varmistetaan (i) sopimustenhallinta-
järjestelmän käyttöoikeusrajauksilla, (ii) tietojärjestelmien käyttöoi-
keus- ja tietorajauksilla sekä (iii) salassapito-ohjeilla siten, että: 

i. Kilpailevien Tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset suoja-
taan sopimustenhallintajärjestelmässä niin, että niihin on pääsy 
vain Kilpailevien Tuotteiden hankinnasta vastaavilla henkilöillä 
sekä sellaisilla henkilöillä, joiden tulee työtehtäviensä vuoksi kä-
sitellä tiettyjä sitoumuksen 1.b-kohdassa tarkoitettuja tietoja.42  

ii. Siltä osin kuin Kilpailevien Tuotteiden hankintaa koskevissa so-
pimuksissa sovituista asioista, kuten jälkihyvitteistä tai markki-
nointipanostuksista tehdään Ilmoitetun Järjestelyn toteutumi-
sen jälkeen kirjauksia Valion tietojärjestelmiin, tiedot suojataan 
edellä 1.a-kohdassa mainittujen työntekijöiden osalta relevant-
tien tietojärjestelmien käyttöoikeus- tai tietorajauksilla, joilla 

 
42 Kilpailevien Tuotteiden hankinnasta vastaavien henkilöiden lisäksi sopimuksiin olisi pääsy Valion lakiosaston 
työntekijöillä, johtoryhmän jäsenillä ja järjestelmien ylläpidosta vastaavilla henkilöillä, joilla työtehtäviensä puo-
lesta tulee olla pääsy konsernin sopimuksiin. Lisäksi Valion taloushallinnossa työskentelevillä henkilöillä olisi 
pääsy laskutukseen liittyvien käytäntöjen sekä kirjanpitovelvoitteiden edellyttämiin tietoihin, kuten maksuehtoja 
sekä jälkihyvitteitä ja markkinointipanostuksia tai muita alennuksia koskeviin tietoihin.  
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estetään kyseisten työntekijöiden pääsy näihin Kilpailevia Tuot-
teita koskeviin tietoihin.   

iii. Kilpailevien tuotteiden hankintaa koskevien sopimusten sisältö, 
sisältäen jälkihyvitteet ja markkinointipanostukset, sekä kam-
panja- ja tuotelanseeraustiedot suojataan myös työntekijöitä si-
tovilla salassapito-ohjeilla.  

2. Sitoumuksen noudattamisen valvonta ja raportointi: Valio esittää KKV:n hy-
väksyttäväksi Valiosta riippumattoman asiantuntijan nimeämistä (Riippu-
maton Asiantuntija).  

a. Riippumattoman Asiantuntijan tehtävä on valvoa Valion antamien si-
toumusten noudattamista Ilmoitetun Järjestelyn toteutumisesta lukien, 
ja tehdä ratkaisuehdotuksia mahdollisissa ristiriitatilanteissa. 

b. Riippumattoman Asiantuntijan nimeämistä esitetään KKV:n hyväksyttä-
väksi kahden kuukauden kuluessa Ilmoitetun Järjestelyn hyväksymi-
sestä. Mikäli KKV ei hyväksy Valion esittämää asiantuntijaa, Valio esittää 
viikon kuluessa uuden asiantuntijan KKV:n hyväksyttäväksi. Mikäli KKV 
ei hyväksy tätäkään asiantuntijaa, KKV nimeää Riippumattoman Asian-
tuntijan. 

c. Kun KKV on hyväksynyt Riippumattoman Asiantuntijan, Riippumaton 
Asiantuntija suorittaa tarkastuksen soveltuvin osin Kilpailevia Tuotteita 
koskevia tietoja sisältäviin tietojärjestelmiin sekä tietojen käsittelyä kos-
keviin käytäntöihin ja ohjeisiin varmistuakseen sitoumusten noudatta-
misesta (”Alkutarkastus”). Riippumaton asiantuntija laatii Alkutarkas-
tuksesta raportin ja toimittaa sen KKV:lle. Tämän jälkeen riippumaton 
asiantuntija suorittaa sitoumusten noudattamisen varmistamiseksi ker-
ran vuodessa tarkastuksen (”Määräaikaistarkastus”) siten, että ensim-
mäisen Määräaikaistarkastuksen raportti toimitetaan KKV:lle 12 kuu-
kauden kuluessa Alkutarkastuksesta laaditun raportin toimittamisesta. 
Riippumaton asiantuntija toimittaa jatkossa suorittamistaan Määräai-
kaistarkastuksista raportin aina 12 kuukauden kuluessa edellisen Määrä-
aikaistarkastusraportin toimittamisesta KKV:lle. Määräaikaistarkastuk-
set ja niitä koskeva raportointi jatkuvat sitoumuksen voimassaoloajan.  

d. Riippumattomalla asiantuntijalla on oikeus saada tarvittavat tiedot sekä 
kaikki tarvitsemansa apu tehtävänsä hoitamiseksi Valiolta. Valio vastaa 
riippumattoman asiantuntijan tehtävästä johtuvista kohtuullisista kus-
tannuksista. 

3. Sitoumuksen sitovuus mahdollisissa organisaatiomuutostilanteissa: Si-
toumukset ovat mahdollisissa organisaatiomuutostilanteissa voimassa seu-
raavasti:  

i. Kohdassa 1.b.i. esitetty Valion organisaatiota koskeva kuvaus voi 
tulevien organisaatiomuutosten johdosta muuttua, eikä kysei-
sessä kohdassa mainittuja toimintoja välttämättä järjestettäisi 
organisaatiomuutostilanteissa täysin nykyistä organisaatiota 
vastaavalla tavalla. Kilpailevien Tuotteiden ostohintaa koskevat 
tiedot suojattaisiin kuitenkin joka tapauksessa edellä kohdissa 
1.b.ii.–iv. kuvatuilla keinoilla, eli (ii) tietojärjestelmien käyttöoi-
keus- ja tietorajauksilla, (iii) yleisillä salassapito-ohjeilla ja (iv) 
Heinon Tukun nykyisten työntekijöiden mahdollisia roolinmuu-
tostilanteita koskevilla menettelytavoilla. 
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ii. Mitä tässä sitoumuksessa sanotaan Heinon Tukusta, koskee so-
veltuvin osin tulevaisuudessa Heinon Tukun nykyistä toimintaa 
harjoittavia Valion liiketoimintayksikköjä ja toimintoja, mikäli 
Heinon Tukun toiminnot integroidaan osaksi Valion nykyisiä lii-
ketoimintayksikköjä ja toimintoja Ilmoitetun Järjestelyn toteu-
tumisen jälkeen.  

4. Sitoumuksen voimassaolo: Sitoumus on voimassa määräajan, joka on 10 
(kymmenen) vuotta Ilmoitetun Järjestelyn hyväksymisestä. 

  

2 Perustelut sitoumuksen määräaikaisuudelle 

Valio pitää sitoumuksen määräaikaisuutta perusteltuna seuraavista syistä:  

Ilmoitetun Järjestelyn toteuttamisen jälkeen on Valion näkemyksen mukaan perus-
teltua edellä kuvatun mahdollisen kilpailuhuolen ratkaisemiseksi suorittaa soveltu-
vin osin Heinon Tukun Kilpailevia Tuotteita koskevia tietoja sisältäviin tietojärjes-
telmiin Riippumattoman Asiantuntijan toimesta Alkutarkastus ja toimittaa siitä ra-
portti KKV:lle, jotta voidaan varmistaa, että Kilpailevia Tuotteita koskevat tiedot on 
suojattu soveltuvin osin edellä Sitoumusehdotuksen kohdissa 1.b.i.–iv. kuvatuilla ta-
voilla.  

Valion näkemyksen mukaan edellä kuvatun mahdollisen kilpailuhuolen ratkaise-
miseksi on niin ikään perusteltua seurata sitoumuksen noudattamista Riippumatto-
man Asiantuntijan toimesta Ilmoitetun Järjestelyn toteuttamisen jälkeen rajatun 
kymmenen vuoden ajan, jotta sitoumuksen noudattaminen voidaan varmistaa esi-
merkiksi mahdollisissa Ilmoitetun Järjestelyn toteuttamisen jälkeen toteutuvissa or-
ganisaatiomuutostilanteissa. 

Valion näkemyksen mukaan kymmenen vuoden määräajan jatkuva sitoumuksen val-
vonta Riippumattoman Asiantuntijan toimesta on riittävä ratkaisu edellä kuvatun 
mahdollisen kilpailuhuolen poistamiseksi, koska Valion toimintaan kohdistuu joka 
tapauksessa normaali lakiin perustuva kilpailulainsäädännön noudattamisen val-
vonta toimivaltaisten viranomaisten toimesta, eikä Valion näkemyksen mukaan ole 
tarpeen tehostaa tätä valvontaa enää kymmenen vuoden kuluttua ilmoitetun järjes-
telyn toteuttamisen jälkeen Riippumattoman Asiantuntijan valvonnalla.  

Määrittämättömän ajan jatkuvaa sitoumusta ja siihen liittyvää valvontaa ei voitaisi 
Riippumattoman Asiantuntijan tehtävistä johtuvien kustannusten vuoksi pitää Va-
lion näkökulmasta kohtuullisena, koska erillinen valvonta ei edellä kuvatulla tavalla 
ole enää kymmenen vuoden määräajan jälkeen tarpeen esitettyjen mahdollisten kil-
pailuhuolien ratkaisemiseksi. 

 




