
 

Tämä toimintaohje on tarkoitettu Suomen metallirakenneyhdistyksen koolle kutsumia kokouksia varten ja sitä on 
sovellettava myös vastaaviin sosiaalisiin tapahtumiin. Toimintaohje ei kata kaikkia kilpailulainsäädännön piiriin kuuluvia 
asioita. Mikäli tunnet epävarmuutta näiden asioiden käsittelyn osalta, ota etukäteen yhteyttä lakiasioiden 
asiantuntijaan, esimerkiksi Asianajotoimisto Lindblad & Co, Markku Lindblad, puh 020 20 749 8190 tai sähköpostille 
markku.lindblad@lindblad.fi  
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Kilpailulainsäädännön mukainen menettely 
Suomen metallirakenneyhdistyksen kokouksissa 

 
1. YLEISET PERIAATTEET 

Kaikissa kilpailijoiden välisissä, yhdistyksen 
toimesta järjestettävissä kokouksissa tulee 
yhdistyksen edustajan olla mukana. Varmista 
osaltasi etukäteen, että kaikkien niiden asioiden, 
joka tavalla taikka toisella saattavat kuulua 
kilpailulainsäädännän piiriin, käsittely voi tapahtua 
kilpailulainsäädännön mukaisesti. Kokouksissa 
käytävä keskustelu on perustuttava esityslistan 
asioihin. Tämä toimintaohje ja tarkistuslista on 
ladattavissa yhdistyksen jäsensivuilta ja on 
pyydettäessä nähtävillä yhdistyksen kokouksissa. 
 

2. KOKOUKSIIN LIITTYVÄT DOKUMENTIT 
Kokouksia varten on laadittava esityslista 
käsiteltävistä asioista ja kokouksesta laaditaan 
kokouksen kulun mukainen muistio tai pöytäkirja, 
josta selviää mitä asioita kokouksessa on käsitelty 
ja päätetty ja ketkä ovat olleet paikalla. Ennen 
esityslistojen, muistioiden, pöytäkirjojen ja muiden 
kokouksessa käsiteltävien asiakirjojen jakelua 
yhdistys huolehtii niiden asianmukaisesta 
tarkistamisesta. Jaostojen ja kokoontuvien 
ryhmien tavoitteet ja tehtävät tulee olla 
dokumentoitu. 
 

3. TOIMINTA KOKOUKSISSA 
Havaittuasi, että joku asia tai toimenpide ei 
mahdollisesti ole tämän toimintaohjeen tai 
muutoin kilpailulainsäädännön mukainen, pyydä 
että kyseisen asian käsittely keskeytetään, jotta 
voidaan varmistaa sen laillisuus. Mikäli näin ei 
tapahdu, jättäydy pois asian käsittelystä / 
toimenpiteestä / kokouksesta ja pyydä 
poistumisestasi merkintä kokouksen muistion / 
pöytäkirjaan. 

 

 
 

Mitä Metallirakenneyhdistyksen kokouksissa tai 
muissa tapahtumissa ei ole sallittua? 
 
Älä käy keskusteluja tai vaihda tietoja asioista, jotka 
eivät ole sopusoinnussa kilpailulainsäädännön 
kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi: 
• Hinnat ja muut yksityiskohtaiset tiedot. 
Yksityiskohtaiset tiedot yrityskohtaisista 
hinnoista, hintamuutoksista, hintaeroista, 
alennuksista, muista lisäeduista, luotto- 
ehdoista jne. Yksityiskohtaiset tiedot 
yrityskohtaisista kustannuksista, kapasiteetista, 
varastoista, myynnistä jne.  
• Tuotanto- ym. suunnitelmat 
Yrityskohtaiset suunnitelmat tuotteiden tai 
tuotannon suunnittelusta, yksittäisten 
tuotteiden jakelusta tai markkinointi- 
toimenpiteistä mukaan lukien myyntialueita tai 
asiakkaita koskevat toimenpiteet. Muutokset 
tuotantokapasiteetissa tai varastoissa. 
• Kuljetukset 
Toimituksia koskevat veloitusperiaatteet ja 
käytettävät veloitukset. 
• Tarjouksiin ja markkinoihin liittyvät 

toimenpiteet 
Tiettyjä tuotteita koskevat sopimus- tarjoukset 
ja periaatteet tarjouspyyntöihin vastaamisessa. 
Toimenpiteet, jotka liittyvät todelliseen 
mahdolliseen toimittajaan tai asiakkaaseen ja 
joilla voi olla vaikutusta näiden markkinoilta 
poistumiseen tai muiden yritysten 
suhtautumiseen näitä kohtaan. Asiakkaiden tai 
toimittajien boikotoiminen tai mustien listojen 
ylläpito. 

 


