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AS Falck Lääne-Eesti tegevuse suhtes 30.11.2004 alustatud haldusmenetluse 
lõpetamise kohta 
 
 
 
 
 
HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE 
 
30.11.2004 laekus Konkurentsiametisse Securitas Eesti AS avaldus nr 2-04.09/1042 ning 
Konkurentsiamet alustas avalduses sisalduvate asjaolude selgitamiseks haldusmenetluse. 
 
Avalduse esitaja väidab, et AS Falck Eesti, omades 73 % Eesti valveteenuste turust ning 
olles seetõttu ka turguvalitsev ettevõtja konkurentsiseaduse (KonkS) § 13 lg 1 
tähenduses, kuritarvitab oma seisundit läbi Securitas Eesti AS klientidele posti teel 
esitatud Falck Lääne-Eesti Jõulurahu valveteenuste osutamise eripakkumise. 
 
Nimetatud eripakkumine esitati avaldaja väitel posti teel üksnes Securitas Eesti AS 
klientidele, milles märgiti, et liitudes AS Falck Eesti valveteenusega osutatakse 
klientidele valveteenuseid kuus kuud tasuta. 
 
Avaldaja väitel on selge, et AS Falck Eesti poolt kehtestatud teenustasust loobumine 
dikteerib kogu Eesti turvateenuste turu hindasid ning väiksema turuosaga ettevõtted on 
sunnitud osutama teenuseid AS Falck Eesti poolt dikteeritud hindadega, kuid väiksema 
turuosaga konkurendid pole erinevalt AS-st Falck Eesti võimelised osutama 
turvateenuseid tasuta. 
 
Securitas Eesti AS omab 12% suurust turuosa Eesti valveteenuste turul ning on seega AS 
Falck Eesti turvaettevõtjate lähim konkurent. Securitas Eesti AS on seisukohal, et AS 
Falck Eesti poolt oma lähima konkurendi klientidele pakkumiste esitamine tingimustel, et 
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AS Falck Eesti osutab valveteenuseid tasuta, on otseselt ebaõiglase müügihinna 
kehtestamine konkurentsiseaduse § 16  p 1 tähenduses. AS Falck Eesti tegevus kahjustab 
olulisel määral konkurentide majandustegevust kuni konkurentide täieliku 
väljatõrjumiseni turvateenuste turult.  
 
Arvestades avalduses märgitut ning juhindudes KonkS § 13 lg 1, § 16 p 1, § 55 lg 1, § 62 
lg 1 p 5 ja § 62 lg 2 p 3, palus Securitas Eesti AS kohustada AS-i Falck Eesti lõpetama 
konkurentsi kahjustav tegevus. 
 
 
HALDUSMENETLUSE SISU 
 
Haldusmenetluse eesmärgiks oli kontrollida AS Falck Baltics kontserni kuuluva 
turvaettevõtja AS Falck Lääne-Eesti tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 16 p-le 1. 
 
 
MENETLUSOSALISED 
 
Taotluse esitaja: Securitas Eesti AS 
Asukoht: Suur-Sõjamäe 44/46 Tallinn 
Registrikood: 10188743 
Tegevusalad: ihukaitse ja turvateenistuse alane väljaõpe, valveseadmestiku 
projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine, turvateenuste osutamine, mis seisneb 
vallas- ja kinnisvara valves ja kaitses, isikukaitses, veoste valves ja kaitses ning 
turvakonsultatsioonides ja -uuringutes objekti puutumatuse ja ohutuse tagamiseks. 
 
Haldusakti adressaat: AS Falck Lääne-Eesti 
Asukoht: Riia mnt 92 Pärnu 
Registrikood: 10021302 
Tegevusalad: turvateenuste osutamine, vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse, isikukaitse, 
valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine, juhtimiskeskuse 
pidamine, korra tagamine üritusel või valveobjektil. 
AS Falck Baltics on rahvusvahelisse Group 4 Securior kontserni kuuluv ettevõtja, kelle 
Eestis tegutsevateks tütarettevõtjateks on AS Falck Eesti, AS Falck Lääne-Eesti, AS 
Falck Lõuna-Eesti ja AS Falck Ida-Eesti. 
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FAKTILISED ASJAOLUD JA TÕENDID 
 
15.12.2004 saatis Konkurentsiamet AS-le Falck Eesti teabenõude nr 2-04.09/1042, kus 
soovis teavet AS Falck Eesti ja tema regionaalsete keskuste valveteenuste osutamise, 
kliendikohustuse kohaldamise ning AS Falck Eesti turuosa kohta valveteenuste turul. 
Samuti sooviti andmeid, milliseid sooduspakkumisi AS Falck Eesti või tema regionaalsed 
keskused käsitletud ajahetkel pakkusid ning millistele sihtgruppidele oli AS Falck Eesti 
Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumine suunatud. 
 
Oma vastuses 07.01 2005 teatas AS Falck Eesti alljärgnevat. 
Kontserni Falck Eesti turvaettevõtjad osutavad turvaseaduse §-s 4 kirjeldatud 
turvateenuseid: turvakonsultatsioon, vallas- või kinnisvara valve ja kaitse, isikukaitse, 
korra tagamine üritusel või valveobjektil, juhtimiskeskuse pidamine, valveseadmestiku 
projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine. 
Turvateenused vallas- või kinnisvara valve ja kaitse osas jagunevad alljärgnevateks 
teenuste pakettideks: mehitatud valve teenus, patrullteenus, tehnilise valve täisteenus, 
tehnilise valve kombineeritud teenus, tehnilise valve infoedastusteenus, Minioffice, 
Koduvalve. 
Kontserni Falck Eesti turvaettevõtjate klientidele kohaldatakse tehnilise valve teenuse 
osas ajalist kliendikohustust juhul, kui kliendi objektile paigutatakse valveseadmed 
turvaettevõtja kulul ning valveseadmete kliendi kasutusse andmise eest kliendilt eraldi 
tasu ei võeta. Turvaettevõtja kulul valveseadmete paigaldamine ja ilma eritasuta kliendi 
kasutusse andmine on tingitud vajadusest pakkuda turvateenust neile isikutele, kellel ei 
ole jõukohane või kes ei soovi valveseadmeid turvaettevõtjatelt osta. 
Nimetatud perioodil kontserni Falck Eesti turvaettevõtjad teisi soodus-  või eripakkumisi 
turvateenuse osutamise osas läbi ei viinud. AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumine 
oli suunatud uutele võimalikele klientidele. 
Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) 2003. aasta andmete alusel on kontserni Falck Eesti 
käibe turuosa turvateenuste osas Eestis 49% ning valveteenuste puhul 71,3%, sh. tehnilise 
valve puhul 70,9%. Nimetatud andmed on välja pandud ka Falck Eesti koduleheküljel 
www.falck.ee. 
 
 
28.12.2004 saatis Konkurentsiamet Securitas Eesti AS-le teabenõude nr 2-04.09/1042, 
kus sooviti teada, millel  põhineb väide, et AS Falck Eesti suunas nimetatud eripakkumise 
üksnes Securitas Eesti AS-i klientidele ning milliste piirkondade Securitas Eesti AS 
kliendid nimetatud eripakkumise kohta teavet said. Samuti sooviti saada informatsiooni 
Securitas Eesti AS võimalike valveteenuste sooduspakkumiste ning ajalise 
kliendikohustuse kohaldamise kohta. 
 
14.01.2005 saabunud Securitas Eesti AS-i vastuses anti teada alljärgnevat. 
Väide, et AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumine oli suunatud üksnes Securitas 
Eesti AS klientidele tugines sellel, et Saare maakonnas, Pärnu maakonnas ning Viljandi 
maakonnas osutasid antud hetkel valveteenuseid üksnes kolm turvaettevõtjat – AS Falck 
Lääne-Eesti, Securitas Eesti AS ning Skorpioni Julgestusteenistuse AS. Kuna Skorpioni 
Julgestusteenistuse AS piirkonna juht hr. Andres Laasmaa ei omanud teavet nimetatud 



 4

eripakkumise suunamisest Skorpioni Julgestusteenistuse AS klientidele, siis võib väita, et 
Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumine oli suunatud üksnes Securitas Eesti AS 
valveteenuseid tarbivatele klientidele. Nimetatud eripakkumise saamisest oli teada 
andnud Securitas Eesti AS kliendid Pärnu-, Viljandi- ja Saare maakonnas. 
Täpsemat teavet Jõulurahu eripakkumise saanud Securitas Eesti AS klientidest ning 
nende arvust nimetatud turvaettevõtja Konkurentsiametile ei edastanud. 
Securitas Eesti AS ei olnud antud ajahetkel või lähimas minevikus läbi viimas või viinud 
valveteenuste sooduspakkumisi ning ei sõlmi valveteenuste osutamise lepinguid, mis 
sisaldavad ajalise kliendikohustuse määra. 
 
 
13.01.2005 saatis Konkurentsiamet AS-le Falck Eesti täiendava teabenõude nr 2-
04.09/1042, kus paluti detailsemat teavet AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumise 
läbiviimise piirkonna, soodustingimustega pakutud teenuste ja teenusepakettide, ajalise 
kliendikohustuse ning liitumistingimuste kohta. Samuti sooviti teavet sooduspakkumise 
raames liitunud uute klientide arvust ning nendega sõlmitud lepingutest. 
 
07.02.2005 saabunud teabenõude vastuses teatas AS Falck Eesti alljärgnevat. 
AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumine viidi läbi Pärnus ja Saaremaal 
ajavahemikul 15.11.2004 – 20.12.2004. Eripakkumise raames oli nii era- kui ka 
äriklientidel võimalus liituda tehnilise valve teenustega, ehk tehnilise valve täisteenuse, 
tehnilise valve kombineeritud teenuse ning tehnilise valve infoedastusteenusega ning 
nende põhjal loodud pakettidega. Jõulurahu eripakkumise kuulutused ei olnud suunatud 
konkreetsetele isikutele. 
Soodustingimustel valveteenuse lepingu sõlmimise tingimusteks oli esiteks varasemalt 
toimiva valveseadmestiku olemasolu valveobjektil ning teiseks teenuse tellimine 
vähemalt 24-ks kuuks. Ajalist kliendikohustust kohaldati nimetatud eripakkumise raames 
tehnilise valve täisteenuse paketiga liitumisel, kuna teiste tehnilise valve teenuse 
pakettidega kliendid liituda ei soovinud. Kliendikohustust kohaldati eesmärgiga vältida 
tasuta teenuse pakkumist lepingu kehtivuse ajal ning pakkumaks konkureerival turul 
teenust turu tasakaaluhinnaga, arvestades teenuse igakuiseks hinnaks summat, mis 
saadakse kui kliendikohustuse 24-kuu pikkusel perioodil tasumisele kuuluv summa 
jagada kliendikohustuse kehtivuse kuude arvuga ehk 24-ga. 
Ajalise kliendikohustuse täitmise tagamiseks lepiti kliendiga kokku leppetrahvide 
kohaldamises, kui klient soovib lepingu lõpetada enne 24 kuu pikkuse perioodi 
möödumist.  
Eripakkumise esimeseks eesmärgiks oli võtta valvesse kliente, kes omavad lokaalset 
valveseadmestikku ilma turvaettevõtja juhtimiskeskusesse väljundit omamata, kuid ei ole 
senini otsustanud või pidanud otstarbekaks tellida turvateenust turvaettevõtjalt. Seetõttu 
juhiti kuulutuses tähelepanu AS-i Falck Lääne-Eesti puhul patrullekipaažide olemasolule, 
mis erinevalt lokaalsest valvesüsteemist tagab häire korral reaalse ja kiire reageerimise. 
Teiseks eripakkumise eesmärgiks oli võtta valvesse kliente tingimusel, et AS-il Falck 
Lääne-Eesti ei tule pakkumises esitatud kuue kuu pikkuse kuutasuta teenuse pakkumise 
ajal täiendavaid investeeringuid teha, kuna nimetatud perioodil osutab AS Falck Lääne-
Eesti teenust ilma selle eest tasu saamata. Mainitud eripakkumise raames ei paigaldanud 
AS Falck Lääne-Eesti oma kulul valveseadmestikke, kuna sellisel juhul oleks AS-i Falck 
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Lääne-Eesti finantskoormus kuuekuulise perioodi ajal kantavate normaalsete kulude ja 
valveseadmete soetamis- ja paigalduskulude tõttu liialt suureks läinud. 
AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumisega liitus [...] uut klienti. Tehnilise valve 
täisteenuse lepingud sõlmiti Pärnus [...] ning Saaremaal [...]. Saaremaal asuvate klientide 
liitumine oli tingitud eelkõige asjaolust, et kliendid soovisid saada tehnilise valve 
täisteenust, mida eelmine turvaettevõtja ei olnud võimeline pakkuma, kuna ei omanud 
[...] piirkonnas patrullekipaaži. 
AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumise läbiviimisega kattuval ajavahemikul 
kontserni Falck Eesti teised turvaettevõtjaid soodus- või eritingimustel valveteenuse 
pakkumisi läbi ei viinud. 
 
 
11.02.2005 saatis Konkurentsiamet teabenõude nr 2-04.09/141 [...], kus paluti teavet, 
millised [...] kauplused liitusid Jõulurahu eripakkumisega, milline turvaettevõtja osutas 
enne nimetatud eripakkumisega liitumist antud kauplustes tehnilist valveteenust ning mis 
olid eripakkumisega liitumise põhjused. Samuti sooviti teada, milliseks kujuneb 
valveteenuse prognoositav kogumaksumus [...] ajalise kliendikohustuse perioodil. 
 
28.02.2005 saabunud vastuses teatas [...] alljärgnevat. 
AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumisega liitusid [...] [...] kauplust. Kauplustele 
tehnilise valve teenuse osutamiseks sõlmiti iga kaupluse osas eraldi leping. [...] nimetatud 
kaupluses pakkus valveteenust enne AS-iga Falck Lääne-Eesti tehnilise valveteenuse 
lepingu sõlmimist Securitas Eesti AS, kes osutas nendel objektidel tehnilise valve 
infoedastusteenust. Infoedastusteenus on tehnilise valve teenus, mille puhul häiresignaali 
saabudes turvaettevõtja juhtimiskeskusesse informeeritakse koheselt kliendi poolt 
määratud kontaktisikut ning patrullekipaaži sündmuskohale ei saadeta, või peab ekipaaži 
saatmise turvaettevõtjalt eraldi tellima ning igakordse väljasõidu eest ka tasuma. 
[...] kaupluses turvaettevõtja poolt pakutavaid teenuseid varem ei kasutatud, töötas vaid 
lokaalne häiresüsteem ilma väljundita turvaettevõtte juhtimiskeskusesse. 
Jõulurahu eripakkumisega liitumine oli eelkõige tingitud asjaolust, et AS Falck Lääne-
Eesti, erinevalt Securitas Eesti AS-ist oli valmis pakkuma valveteenust selliselt, et 
häiresignaali saabumisel saadetakse kliendi soovi korral valveobjektile patrullekipaaž 
(Securitas Eesti AS ei omanud patrullekipaaži [...] piirkonnas). 
Teave eripakkumise läbiviimise kohta jõudis [...] e-posti teel. Eelnevalt oli [...] küsinud 
AS-ilt Falck Lääne-Eesti pakkumist tehnilise valve täisteenuse osutamiseks. 
Nimetatud pakkumise raames sõlmitud tehnilise valve teenuse prognoositav 
kogumaksumus on kliendikohustuse perioodil (24 kuud) kokku [...] krooni. 
 
 
11.02.2005 saatis Konkurentsiamet teabenõude nr 2-04.09/141 [...] ning [...], kus sooviti 
teada AS Falck Lääne-Eesti valveteenusega liitumise põhjuseid, selle prognoositavat 
kogumaksumust kliendikohustuse perioodil ning valvesse võetud objektide arvu. Samuti 
sooviti teavet nimetatud ettevõtetele eelnevalt valveteenust pakkunud turvaettevõtja kohta 
ning seda, kuidas jõudis [...] ning [...] esindajateni teave AS Falck Lääne-Eesti 
eripakkumise läbiviimisest. 
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08.03.2005 saabunud vastuses teatas [...] alljärgnevat. 
Valveteenuse osutamise leping sõlmiti [...] asuva kaupluse valvamiseks. AS Falck Lääne-
Eesti valveteenus valiti seetõttu, et Securitas Eesti AS ei omanud [...] patrullekipaaži.  
Tehnilise valveteenuse osutamise puhul pidas [...] oluliseks patrullmasina olemasolu 
kohapeal, mis võimaldab olulist rahalist ja ajalist kokkuhoidu, kuna ettevõtte esindaja ega 
töötaja ei pea häire korral asjata valveobjektil kohal käima. Täpsemaid kalkulatsioone 
teenuse kogumaksumuse kohta pole tehtud.   
Teave Jõulurahu eripakkumise läbiviimise kohta jõudis [...] esindajateni e-posti teel. 
 
09.03.2005 saabunud vastuses teatas [...] alljärgnevat. 
AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumisega liitumise peamiseks põhjuseks on see, et 
Falcki patrullekipaaž on tihtipeale [...] piirkonnas, kus paikneb ka [...] esindus. Eelmise 
teenusepakkuja (Skorpioni Julgestusteenistuse AS) ajal toimus nimetatud esinduses 
vargus, mis oleks võinud patrullekipaaži kohaloleku korral toimumata olla. 
2005. aasta valveteenuse kulu võiks [...] juhataja hinnangul olla [...] krooni. 
 
 
11.02.2005 saatis Konkurentsiamet täiendava teabenõude nr 2-04.09/1042 AS-ile Falck 
Eesti, kus sooviti teada AS Falck Lääne-Eesti 2004 aasta era- ja äriklientidele osutatud 
tehnilise valve teenuste realiseerimise netokäivet nii kogu AS Falck Lääne-Eesti 
tegevuspiirkonnas (Pärnu-, Lääne-, Saare-, Hiiu- ja Viljandi maakond), kui ka Jõulurahu 
eripakkumise läbiviimise piirkonnas. Samuti paluti saata ärakirjad Jõulurahu 
eripakkumise raames sõlmitud tehnilise valveteenuse osutamise lepingutest.  
 
28.02.2005 saabunud vastuses teatas AS Falck Eesti alljärgnevat. 
AS Falck Lääne-Eesti 2004. aasta era- ja äriklientidele osutatud tehnilise valve teenuste 
(va. valvetehnika paigaldus) realiseerimise netokäive oli [...] krooni, sealhulgas Jõulurahu 
eripakkumise piirkonnas [...] krooni. AS-il Falck Lääne-Eesti oli seisuga 31.12.2004 
Saare maakonnas [...] äriklienti ning [...] eraklienti, Pärnu maakonnas [...] äriklienti ning 
[...] eraklienti. 
AS-iga Falck Lääne-Eesti konkureerivad Saare maakonnas ning Pärnu maakonnas 
tehnilise valveteenuse osutamise osas AS Securitas Eesti, Skorpioni Julgestusteenistuse 
AS ja AS Pristis. 
Jõulurahu eripakkumise läbiviimisest teavitati võimalikke uusi liitujaid e-posti ja posti 
teel. 
 
 
ÕIGUSLIK HINNANG 
 
Securitas Eesti AS avalduse alusel algatatud haldusmenetluse eesmärgiks oli kontrollida, 
kas Falck Eesti kontserni kuuluva turvaettevõtja AS Falck Lääne-Eesti läbiviidud 
Jõulurahu eripakkumine oli konkurentsi kahjustava iseloomuga, seoses taotluse esitaja 
väitega, et nimetatud turvaettevõtja pakub valveteenust tasuta, mille puhul võib olla 
tegemist konkurentsiseaduse 16 § p 1 tähenduses ebaõiglase müügihinna kehtestamisega. 
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Konkurentsiseaduse § 16 p-s 1 on sätestatud, et keelatud on ühe või mitme ettevõtja poolt 
turgu valitseva seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas otsene 
või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste äritingimuste 
kehtestamine. 
 
 
Kaubaturu määratlus 
 
Konkurentsiseaduse § 3 lg-s 1 on sätestatud, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste 
omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest 
ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) 
kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Tehniline valve on turvaseaduse § 7 lg 3 tähenduses valveobjekti kaugjälgimine, mille 
eesmärk on häire- ja jälgimisseadmestiku abil tuvastada ründeoht või rünne ning 
häireteatele kiiresti reageerida.  
Tehnilise valveteenuse puhul ühendatakse valveobjektil olev lokaalne valveseadmestik 
raadio- või telefonimodemi abil turvaettevõtja juhtimiskeskusesse. Häireinfo saabudes 
võib turvaettevõtja saata sündmuskohale patrullekipaaži selgitamaks häire põhjuseid. See, 
kas turvaettevõtja saadab valvatavale objektile patrullekipaaži või mitte, sõltub 
valveteenuse tellijaga sõlmitud lepingust, kuid tellija soovi korral on see 
patrullekipaažide olemasolu korral tavaliselt võimalik. 
Seetõttu koosneb tehniline valveteenus kahest peamisest komponendist – valveobjekti 
kaugjälgimisest valveseadmestiku abil ning reageerimisest häireteatele. Sellisel 
põhimõttel pakuvad tehnilise valve teenuseid enamik Eesti suuremaid turvaettevõtjaid. 
 
AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu eripakkumise raames võimaldati potentsiaalsetel 
klientidel Saare maakonnas ning Pärnu linnas liituda soodustingimustel tehnilise valve 
teenusega. Lähtudes eeltoodust on kaubaturuks Pärnu linna ning Saare maakonda hõlmav 
tehnilise valveteenuse osutamise turg. Nimetatud kaubaturul pakuvad lisaks AS-le Falck 
Lääne-Eesti tehnilise valve teenust veel kolm suuremat turvaettevõtjat: Securitas Eesti 
AS, Skorpioni Julgestusteenistuse AS ning AS Pristis. 
 
 
Konkurentsi kahjustamise puudumine 
 
Menetluse käigus kogutud teabest selgus, et AS Falck Lääne-Eesti Jõulurahu 
eripakkumisega liitus [...] uut klienti – [...] Saare maakonnas ning [...] Pärnu linnas. 
Kokku võttis AS Falck Lääne-Eesti käsitletava eripakkumise raames valvesse [...] 
valveobjekti ning kõigi objektide puhul lepiti klientidega kokku tehnilise valve 
täisteenuse osutamises.  
 
AS Falck Eesti turvaettevõtjate poolt pakutav tehnilise valve täisteenus on teenus, kus 
häiresignaali saabumisel turvaettevõtja juhtimiskeskusesse, saadab turvaettevõtja 
valveobjektile patrullekipaaži, kes selgitab välja häiresignaali saabumise asjaolud. 
Teistest valveteenuse pakettidest erineb täisteenus selle poolest, et patrullekipaaž sõidab 
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sündmuskohale iga häire korral ning reageerimistasu on tavaliselt arvestatud teenuse 
hinna sisse. Kuna nimetatud teenuse puhul sõidab patrullekipaaž kohale iga häire korral, 
siis on teenuse tellija seisukohalt erinevate turvaettevõtjate samalaadsete teenuste vahel 
valiku tegemisel olulise tähtsusega patrullekipaaži reageerimise kiirus ehk ajaline 
periood, mille jooksul ekipaaž jõuab häireolukorras valveobjektile.  
Uute liitujate saadetud andmete põhjal võib järeldada, et liitumine AS Falck Lääne-Eesti 
tehnilise valve täisteenusega oli peamiselt põhjustatud nimetatud turvaettevõtja poolt 
pakutava teenuse kättesaadavusest piirkonnas, kus konkureerivad turvaettevõtjad polnud 
patrullekipaažide paiknemise kaugusest tulenevalt võimelised nimetatud teenust klientide 
arvates neid rahuldavatel tingimustel pakkuma.  
[...] AS Falck Lääne-Eesti poolt valvesse võetud objektil ei kasutatud enne nimetatud 
turvaettevõtja teenusega liitumist valveteenuseid. [...] valveobjektil kasutati varemalt 
Securitas Eesti AS ning Skorpioni Julgestusteenistuse AS tehnilise valve erinevaid 
teenuseid. Arvestades eeltoodut ei leidnud menetluse käigus tõendamist avaldaja väide 
Jõulurahu eripakkumise suunamisest ühe turvaettevõtte klientide ülevõtmisele. 
 
Menetluse käigus selgus, et avaldaja väide AS Falck Lääne-Eesti poolt valveteenuse 
tasuta osutamise kohta ei leidnud tõendamist. Arvestades AS Falck Lääne-Eesti [...] 
eripakkumisega liitunud kliendile osutatud tehnilise valve täisteenuse lepingute 
maksetingimusi, sealhulgas ajalist kliendikohustust ning leppetrahvide kohaldamist, 
kujunevad nimetatud klientide poolt AS-le Falck Lääne-Eesti valveteenuse osutamise eest 
tasutavad summad järgnevalt: 
 
[...] 
 
Teenuse osutamise eest tasutavaks igakuiseks tasuks kliendikohustuse kehtivuse ajal on 
summa, mis saadakse, kui kliendikohustuse 24 kuu pikkusel perioodil tasumisele kuuluv 
summa jagada kliendikohustuse kehtivuse kuude arvuga. Nimetatud summa on võrreldav 
teiste Eesti suuremate turvaettevõtjate poolt pakutavate samalaadsete teenuste puhul 
kohaldatavate teenustasudega. 
Arvestades teenuse minimaalse osutamise perioodiks 24 kuu pikkust kliendikohustuse 
kehtivuse aega, ei saa Jõulurahu eripakkumist pidada valveteenuse osutamiseks tasuta. 
Ka näitab teenuse potentsiaalsete tellijate vähene huvi eripakkumisega liitumise vastu,  et 
käsitletaval eripakkumisel polnud konkurentsi kahjustavat mõju. 
 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Konkurentsiseaduse § 634 lg 1 p-st 1 ja  
haldusmenetluse seaduse § 43 lg-st 2 
 
 
otsustan 
 
lõpetada Securitas Eesti AS-i 30.11.2004. aasta avalduse põhjal alustatud haldusmenetlus 
AS-le Falck Lääne-Eesti ettekirjutust tegemata. 
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Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates 
käesoleva otsuse teatavakstegemisest.  
 
 
 
 
Aini Proos 
 
 
 

Otsuse tekstist välja jäetud ärisaladuseks olev teave on 
tähistatud märkega [..]. Väljavõte on Konkurentsiameti 
peadirektori asetäitja haldusmenetluse lõpetamise 
13.05.2005. a otsuse nr 26-L originaaliga samane. 

 
 

13.05.05 Mario Sõrm 


