FIGBC:n kokousohje kilpailullisten
tekijöiden näkökulmasta
Mistä asioista voidaan ja ei voida keskustella FIGBC:n toiminnan piirissä?
GBC Suomi ry
Hyväksytty GBC Suomi ry:n hallituksessa 25.3.2021
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Johdanto
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• Haluamme varmistaa, että FIGBC:n toiminnassa ei keskustella sellaisista organisaatioiden
(liike-)toimintaan liittyvistä asioista, joista ei kilpailuoikeudellisesti tule keskustella
samalla toimialalla toimivien tai jopa keskenään kilpailevien yritysten kesken.

• FIGBC:n tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan kannalta yhteistyö ja avoin
vuoropuhelu ovat toiminnan keskiössä, sillä näkemyksemme mukaan kestävän
kehityksen edistäminen vaatii yleistä ja laaja-alaista ajatustenvaihtoa.
• Kaiken toimintamme lähtökohta on vastuullisuus - niin omassa toiminnassamme kuin
myös esimerkiksi vastuullisten toimintakäytäntöjen edistäminen toimialallamme.
• Tämä ohje on hyväksytty FIGBC:n hallituksessa 25.3.2021. Ohjeen mukaiseen toimintaan
perehdytetään uuden toimikuntakauden alussa ja aina tarpeen mukaan toiminnassamme
olevat toimikuntien, ryhmiemme ja projektiemme jäsenet sekä hallitus ja toimiston
työntekijät.
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• Ohjeen tarkoitus on auttaa tunnistamaan järjestötoiminnan tilanteita ja
menettelytapoja, joihin voi liittyä kilpailuoikeudellisia riskejä.
• Kilpailuoikeudellisesti kiellettyä on esimerkiksi kartelliyhteistyö sekä kielletty
tietojenvaihto sekä signalointi.
• Kielletyillä tietojenvaihdolla tarkoitetaan hintoja tai määriä koskevien tietojen tai muiden
liikesalaisuusluonteisten tietojen välittämistä kilpailijoiden välillä.
• Signaloinnilla tarkoitetaan kiellettyä toimintaa, jossa yritys tai yritysten yhteenliittymä
julkistaa median välityksellä tai muuten julkisesti tulevaa käyttäytymistään koskevia tai
liikesalaisuusluonteisia tietoja.

23.4.2021

3

FIGBC:n yhteistyötapaamisissa ja toiminnassa
Emme keskustele
• Yritysten hinnoittelusta, hinnoittelun
perusteista ja hinnoittelun rakenteesta.
• Tuotteiden tai palveluiden laatuun liittyvistä
kysymyksistä tai maksu-, varaus-, peruutus- ja
toimitusehdoista.
• Kilpailusääntöjen vastaisesta tiedoista tai
tilastoinnista tai yhteistyöstä, kuten
boikotoinnista
• Aiheista, joilla saattaa olla vaikutusta yritysten
tulevaan hinta- tai markkinakäyttäytymiseen.

Sallittua ja erittäin tervetullutta on keskustelu, joka
• koskee yleisiä mielipiteitä ja kokemuksia alalla
• parantaa tuotteiden tai palveluiden
vertailukelpoisuutta
• takaa tietyt vähimmäisehdot laadulle ja
toiminnalle
• jonka tuloksena alan ja sen asiakkaiden saama
hyöty paranee
• ei vaikuta yritysten kilpailuasemaan

• Kokouksissa järjestön edustajan on huolehdittava,
ettei keskustelu ajaudu kiellettyihin asioihin.
• Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kilpailuasiat
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