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Vetoomus nro 471/2006, Matti Niemelä, Suomen kansalainen, "Coordination Dynamic 
Therapy Center Oy" -nimisen yrityksen puolesta, kansallisista taloudellisista eduista 
johtuvasta kilpailun vääristymisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että hänen yrityksensä kärsii vakavasta kilpailun 
vääristymisestä, joka johtuu siitä, että Suomen hallitus käyttää väärin määräävää markkina-
asemaansa ja rikkoo näin EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan säännöksiä. Hän toteaa, että 
Suomen laki rajoittaa palvelujen tarjoamista, mistä johtuen avoimuutta ja oikeusvarmuutta ei 
voida taata. Kansallisten viranomaisten suorittaman valvonnan puute aiheuttaa sen, että 
yhteisön oikeuden vastaiset rikkomukset jäävät rankaisematta. Vetoomuksen esittäjä epäilee 
sääntöjenvastaisuuksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen vietyyn tapaukseen liittyvässä 
menettelyssä ja on sitä mieltä, että Euroopan yhteisön auktoriteetti horjuu, ellei se puutu
asiaan. Hän näyttää jättäneen komissiolle valituksen neljä vuotta sitten (2002/5276), ja nyt 
hän haluaa parlamentin nopeuttavan asioiden käsittelyä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

I. VETOOMUS

Vetoomuksen esittäjä Matti Niemelä valittaa, että hänen yrityksensä kärsii Suomen 
hallituksen aiheuttamista kilpailun vääristymistä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Suomen 
hallitus käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa ja että palvelujen tarjoamista 
rajoitetaan kansallisella lainsäädännöllä, ja epäilee, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
käsiteltyyn tapaukseen liittyvässä menettelyssä on tapahtunut sääntöjenvastaisuuksia.
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II. KOMISSION KOMMENTIT VETOOMUKSEN ESITTÄJÄN VÄITTEISIIN

EY:n kilpailusääntöjen mukaan yhden tai useamman yrityksen1 määräävän aseman 
väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla on kiellettyä, jos se on omiaan 
vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

EY:n kilpailusäännöt koskevatkin sellaisenaan ainoastaan yritysten toimintaa. 
Perustamissopimuksen 82 artiklassa, luettuna yhdessä perustamissopimuksen 10 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa, asetetaan jäsenvaltioille kuitenkin 
velvollisuus olla toteuttamatta tai pitämättä voimassa sellaisia toimenpiteitä – vaikka ne 
olisivat lakeja tai asetuksia – jotka tekevät yrityksiin sovellettavat kilpailusäännöt 
tehottomiksi. Julkisen vallan käyttö sinänsä ei kuulu kilpailulain soveltamisalaan.2

Tuomioistuin on tähän pohjautuen toistuvasti todennut, että jos jäsenvaltio joko toisaalta 
määrää tai edistää 82 artiklan vastaisia yhteisjärjestelyjä taikka vahvistaa niiden vaikutuksia 
tai kun se poistaa omalta sääntelyltään sen lainsäädännöllisen luonteen siirtämällä yksityisille 
toimijoille vastuun tehdä taloutta ohjaavia päätöksiä, jäsenvaltion voidaan katsoa rikkovan 
3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa ja 82 artiklaa.

Ei näytä siltä, että vetoomuksen esittäjän mainitsemat lainsäädäntötoimenpiteet ovat 
yksityisistä toimijoista johtuvia toimia, jotka Suomen valtio on myöhemmin vahvistanut. 
Näyttää siltä, että näiden toimenpiteiden voidaan katsoa johtuvan vain Suomen valtiosta. 
Nämä toimenpiteet eivät siis kuulu EY:n kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Komissio päätti 15. lokakuuta 2003 jättää tutkimatta valituksen nro 2002/5276, johon 
vetoomuksen esittäjä viittaa, koska Suomen viranomaisia ei voitu yhteisön oikeuden nojalla 
velvoittaa laatimaan luetteloa Suomen terveydenhoitojärjestelmän mukaan korvattavista 
lääkinnällisistä palveluista. 

Tämän jälkeen komissiolle on tullut muita samaan ongelmaan liittyviä valituksia. Useat 
potilaat ovat valittaneet komissiolle siitä, että Suomen viranomaiset ovat kieltäytyneet 
korvaamasta erityisesti vammaisten kuntoutusohjelmien lääkinnällisiä hoitoja, jotka on 
hankittu muista jäsenvaltioista. Tapauksia käsitellään rikkomista koskevan menettelyn
nro 2003/4986 puitteissa. Vetoomuksen esittäjä tuntee tämän menettelyn ja on maininnut sen 
eräässä komissiolle lähettämässään kirjeessä, koska se liittyy läheisesti hänen omaan 
menettelyynsä. Niemelän 7. tammikuuta 2007 komissiolle lähettämästä kirjeestä ilmenee, että 
Suomen viranomaiset ovat antaneet hänen tutkittavakseen useita kyseiseen menettelyyn 
liittyviä asiakirjoja. Niemelä kertoo kirjeessä mielipiteensä erityisesti Suomen viranomaisten 
esittämistä kannanotoista. 

Komissio lähetti tämän valituksen käsittelyn yhteydessä Suomen viranomaisille 
18. lokakuuta 2004 päivätyn virallisen huomautuksen. Koska Suomen viranomaisten 
vastauksesta ei saatu selvyyttä kuin joihinkin virallisessa huomautuksessa esiin tuotuihin 

  
1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin määrittelee yrityksiksi "kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt", 
ks. asiat C309/99, Wouters [2001], Kok. I-01577, 46 kohta, ja C-41/90, Höfner ja Elser [1991], Kok. I-1979, 
21 kohta.
2 Ks. asiat C364/92, Eurocontrol [1994], Kok. I-00043, 30–31 kohta, C309/99, Wouters [2001], Kok. I-01577, 
57 kohta.
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valituksiin, komissio lähetti Suomelle perustellun lausunnon 13. heinäkuuta 2005. 

Tällöin julkaistussa lehdistötiedotteessa komissio totesi seuraavaa:

"EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan ja yhteisöjen tuomioistuimen kyseisestä artiklasta 
antaman tulkinnan mukaan potilailla on oikeus saada korvaus ulkomailla annetun 
terveydenhoidon kustannuksista omasta sosiaaliturvajärjestelmästään, jos kyseisen hoidon 
kustannukset korvataan silloin, kun hoito annetaan potilaan kotijäsenvaltiossa. Rikkominen 
liittyy Suomen sairausvakuutusjärjestelmään ja Kansaneläkelaitoksen järjestämään 
kuntoutukseen. Komissio katsoo, että Suomen uusi sairausvakuutuslaki rajoittaa sekä 
potilaiden että terveyspalvelujen tarjoajien vapaata liikkuvuutta, koska siinä asetetaan useita 
rekisteröinti- ja lupavaatimuksia, jotka palveluntarjoajien on täytettävä, jotta potilailla olisi 
oikeus korvaukseen sairausvakuutusjärjestelmästä. Komissio katsoo myös, että järjestelyllä, 
jolla selvitetään, onko potilaalla oikeus toisessa jäsenvaltiossa annettavaan lääkinnälliseen 
kuntoutukseen, rajoitetaan perusteettomasti palvelujen vapaata liikkuvuutta."

Perustellun lausunnon antamisen jälkeen Suomessa tapahtuneesta kehityksestä ilmenee, että 
sairausvakuutuslain toisen luvun 6 pykälän 2 momenttia on muutettu siten, että on mahdollista 
korvata myös sellaisen terveydenhoidon ammattilaisen antama hoito, joka on tunnustettu 
terveydenhoidon ammattilaiseksi jäsenvaltiossa, johon hän on sijoittautunut. 

Kuitenkin vaikeavammaisten kuntoutuksessa on tapahtuneesta edistyksestä huolimatta vielä 
joitakin ongelmallisia kysymyksiä. Komission yksiköiden on tarkoitus olla yhteydessä 
Suomen viranomaisten kanssa, jotta tietyt kohdat voidaan selvittää ja löytää tyydyttäviä 
ratkaisuja yhteisön oikeus huomioon ottaen.

III. PÄÄTELMÄ

Komissio katsoo, että tässä vetoomuksessa esitetyt seikat eivät anna aihetta päätellä, että EY:n 
kilpailusääntöjä olisi rikottu. Jos vetoomuksen esittäjä voi esittää muita rikkomiseen viittaavia 
seikkoja, komissio arvioi luonnollisesti asian uudelleen näiden uusien seikkojen perusteella.

Rikkomista koskevan menettelyn nro 2003/4986 osalta komissio ottaa huomioon Suomen jo 
toteuttamat toimet sairausvakuutuslainsäädännön muuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaiseksi ja toivoo rakentavaa vuoropuhelua Suomen viranomaisten kanssa, jotta 
toistaiseksi avoimeksi jääneet kysymykset saatettaisiin kyseisessä jäsenvaltiossa 
vapaaehtoisesti yhteisön oikeuden mukaisiksi. Mikäli keskustelut eivät tuota tulosta, komissio 
voi harkita asian viemistä yhteisöjen tuomioistuimeen. 


