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1 Asia 

Suomen Koripalloliitto ry:n menettely erotuomarien palkkiomaksatuksessa  

 2 Osapuolet 

Suomen Koripalloliitto ry, Helsinki 

Toimenpidepyynnön tekijä: 

Itä-Uudenmaan koripalloerotuomarit ry, Porvoo 

3 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. 

4 Asian vireilletulo 

Itä-Uudenmaan koripalloerotuomarit ry on tehnyt 15.9.2014 Kilpailu- ja ku-
luttajavirastolle toimenpidepyynnön, jossa virastoa pyydetään ryhtymään 
toimenpiteisiin sen vuoksi, että Suomen Koripalloliitto ry (jäljempänä SKL) 
ei hyväksy yhdistysmuotoista toimintaa uuteen erotuomarien palkkiomaksa-
tusjärjestelmäänsä. 

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut 

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan SKL on siirtymässä kauden 2014 -
2015 alussa uuteen keskitettyyn palkkiomaksujärjestelmään, mutta hyväk-
syy maksut vain yksityishenkilöille sekä henkilöyhtiöille, ei yhdistyksille. 
Erotuomariyhdistys pitää SKL:n menettelyä kilpailulain kieltämänä määrää-
vän markkina-aseman väärinkäyttönä ja katsoo SKL:n syyllistyvän menette-
lyllään yhdistysmuotoisen toiminnan syrjintään tai liikesuhteesta kieltäyty-
miseen. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimitti Itä-Uudenmaan koripalloerotuomarit ry:lle 
alustavan näkemyksensä asiasta päätösluonnoksena 19.11.2014 mahdolli-
sia kommentteja varten. Toimenpidepyynnön tekijä ei ole antanut vastausta 
päätösluonnokseen määräaikaan mennessä. 

Viraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös: 

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä virastos-
sa. Lain 32 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimat-
ta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on 5 tai 7 §:ssä tai Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tar-
koitettu kielletty kilpailunrajoitus. Asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 
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kohdan nojalla, jos viraston selvityksen perusteella voidaan kohtuudella 
olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan. 
 
Virasto on tehnyt asiassa tutkimatta jättämistä koskevan päätöksen seu-
raavin perustein: 
 
Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tar-
koittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden 
tehokkuuteen. 

SKL:n mukaan syyt keskitettyyn palkkionmaksatusjärjestelmään siirtymisel-
le ovat maksatuksen läpinäkyvyyden lisääminen sekä harmaan talouden 
estäminen. Uudistuksessa ei SKL:n mukaan muutu muu kuin maksaja, ai-
kaisemmassa tilanteessa koripalloseurat suorittivat palkkiot erotuomareille.  

Asiassa saadun selvityksen mukaan erotuomarit voivat saada palkkionsa 
SKL:n palkkiojärjestelmässä yksityishenkilöinä tai henkilöyhtiön kautta. Kil-
pailu erotuomaritoiminnassa ei siten näytä poissulkeutuvan SKL:n maksa-
tuskäytännön johdosta. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla ta-
valla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on 
markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen 
vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Viraston tehtäviin tai 
toimivaltaan ei siten kuulu edellyttää yrityksiltä jotain tiettyä tapaa järjestää 
käytännön toimintansa, ellei mainittu toiminta ole kilpailulain selvästi kieltä-
mää tai johda kilpailun poissulkeutumiseen. Tällaisesta ei kyseessä olevas-
sa tapauksessa näyttäisi olevan kysymys. 

Asiassa ei edellä mainituin perustein näytä todennäköiseltä, että kyseessä 
olisi kilpailulain 5 tai 7 §:ssä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kielletty kilpailunrajoitus. Kilpailu- 
ja kuluttajavirasto jättää näin ollen asian tutkimatta. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota 
toimenpidepyynnössä epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta.  

6 Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (984/2011) 32 § 

7 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siinä järjestyk-
sessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on 
liitteenä. 
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8 Lisätiedot 

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, puhelin 029 5053621, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi 

   
 
   
 
  Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 
 
 
 
   
 

Kilpailuasiainneuvos Topi Johansson 
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