
Jakso 16: Hyvä, paha yrityskauppa 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto torjui syksyllä Mehiläisen ja Pihlajalinnan fuusion, koska sen arveltiin 
nostavan hintoja. Miten tämä voitiin tietää etukäteen? Miten voimme estää väärinteon, jota ei 
ole tapahtunut? 
Uusi A/M-podcast kertoo, miten tilastoilla näkee tulevaisuuteen. Perkaamme yrityskauppoja ja 
kysymme, milloin yhdistyminen lisää tehokkuutta ja milloin ei. Kerromme myös, miten veteläksi 
moitittu Eurooppa hakkasi Amerikan kilpailussa kilpailusta. 
 
 
Matti: Mika, huippuhyvää uutta vuotta! Miten vuodenvaihde meni? 

Mika: Hyvin kiitos. Olin aloillani, hengitin tasaisesti ja tein lupauksen parantaa tuottavuuttani. 
Tuotin hyvin vähän jätettä, koska en ampunut raketteja enkä valanut tinaa. 

Matti: Twitteriin tuotit kuitenkin hiukan talouspoliittisia jäämiä?  

Mika: Juu, pari twiittiä laitoin Yhdysvaltojen tuottavuuskehityksestä. 

Matti: Mitäs siellä näkyy? 

Mika: Digiloikan näköinen pomppu siellä näkyy, mikä on rohkaisevaa. Mutta toisaalta 
samanlainen pomppu nähtiin myös finanssikriisin jälkeen, mutta se lässähti melko pian. Too 
early to say, nk amerikkalainen ekonomisti sanoisi.    

Matti: Mutta hyvä, olkoon tänäkin vuonna markkinoiden näkymätön käsi kanssasi ja 
mieluummin sinun lompakossasi kuin minun! 

Viime vuoden suurimpia uutisia kilpailurintamalla oli se, että kilpailuvirasto kielsi syksyllä kahden 
terveysjätin, Mehiläisen ja Pihlajalinnan fuusion. Kova liike, jota ei usein nähdä.  

Mika: Näin on. Virasto oli sillä kannalla, että tämä yrityskauppa olisi keskittänyt merkittävästi 
markkinoita ja oli perusteltu syy epäillä, että se nostaisi tulevaisuudessa terveyspalveluiden 
hintoja. 

Matti: Tulevaisuudessa? Joku saattaisi tulevaisuudessa tehdä jotain väärin, ja siksi valtion on 
kiellettävä tämä asia etukäteen. Miten joku voi olla syyllinen etukäteen? Miten kukaan voi olla 
niin viisas, että näkee rötöksen ennalta? 

Mika: Muistan nähneeni ihan luotettavan oloisen dokkarin, jossa kerrottiin että jos jollakin on 
tietty geeni niin hän käytännössä lähes varmasti syyllistyy väkivaltarikoksiin tulevina vuosina. 
Siinä haastateltiin näitä geenin haltijoita ja vaikutti siltä ettei ne todellakaan halunneet tehdä 
rötöksiä ja joutua vankilaan. Mutta mitkään hoidotkaan ei tuntuneet auttavan. 

Matti: Yrityksillä ei kuitenkaan ole geenejä, joten selitys pitää löytää muualta. Tämä on 
pääaiheemme tänään: milloin yrityskauppa on tehokkuuden lähde ja milloin se on tehokkuuden 
(kuluttajan?) vihollinen? Milloin yritysten keskinäiseen kauppaan pitää kajota ja mistä 
tiedämme, milloin valtio on yksinkertaisesti liian innokas ja sekoilee siellä missä ei pitäisi. 

Hyvät kuulijat, kun liitetään A M:ään, syntyy Suomen kuluttajalähtöisin podcast. 

Mika: Tämän ohjelman hinta ei nouse ja laadusta emme tingi! 

 

JINGLE / 2021 
 



Matti: Mutta ensin katsomme kristallipalloon. Tällä kertaa emme ennusta millä vauhdilla 
rokotteet lopulta päätyvät Mikan ja Minun hauikseen, koska tämän asian ennustamiseen meillä 
on runsaasti mahdollisuuksia tulevien vuosien jaksoissa. 

Mika: Olen muuten käynyt tänä vuonna kuntosalilla että osumatarkkuus hauikseeni kasvaisi. 
Haluan tosi kovasti sen rokotteen! 

Matti: Mika, muistatko elokuvaa Mad Max? Olit vuonna 1984 ehkä juuri sen ikäinen, että pääsit 
elokuviin sitä katsomaan. 

Mika: Juu, se oli se, jossa Mel Gibson oli tulevaisuuden poliisi ja sillä oli hieno nahkatakki. (Mika: 
ja hieno ortoosi!) Maailma oli siinä aika sekaisin ja Mad Max joutui ottamaan mittaa vähän 
samannäköisistä jätkistä kuin ne, jotka Washingtonissa punkesi sisään USA:n kongressiin pari-
kolme viikkoa sitten. 

Matti: Sehän se. Muistatko vielä mihin tulevaisuuden vuoteen Mad Max sijoittui? 

Mika: No sitä en muista, mutta kun kysyt niin ovelan näköisenä, niin olisko peräti 2021. 

Matti No olis! Juuri kun luultiin että 2020 oli omituinen vuosi, niin tämän vuoden ensimmäisellä 
viikolla katsellaan televisiosta, kun karvahattuinen shamaani ja lökäpöksylauma selättää 
maailman suurimman turvallisuuskoneiston. 

Mika: Joskus totuus on tarua ihmeellisempää ja niinhän tässä on käynyt. Jos joku olisi tarjonnut 
moista TV-käsikirjoitusta, se olisi lentänyt roskikseen epäuskottavana 

Matti: Mutta nyt asiaan: Puhutaan hetki koronan pysyvistä vaikutuksista talouspolitiikkaan. 
Mikä on se uusi maailma, joka tästä kaikesta muodostuu. Olemme antaneet yrityksille 
koronatukea, peruspalveluiden valtionosuuksia on kasvatettu avokätisesti, kuntien alijäämiin 
suhtaudutaan löysemmin. Onko tästä huolettomasta rahankäytöstä tullut uusi normaali? 

Mika: Se on selvää, että tämä ei ole kestävällä pohjalla. Kaikki tämä rakentuu ajatukselle että 
jossain vaiheessa tämä koronavitsaus on ohi. Velat ovat kohonneet entistä korkeammalle 
tasolle. Mutta jos talouskasvu saadaan vahvaan menoon, velka saadaan hallintaan. 
Tuottavuuden kasvu on ratkaisun avain! 

Matti: Rukoillaan sitä yhdessä. Nyt näyttää siltä, että rokotuksia ei saada jaeltua sinulle ja 
minulle ennen syksyä, toivottavasti edes silloin. Talous elää jonkinlaisessa koronamoodissa 
varmaan ainakin sen ajan. Valtion velka kasvoi 20 miljardilla – ja yhtäkkiä emme olekaan siitä 
kovin huolissamme. Ovatko jälkikeynesiläiset päässeet voitolle? Eikö velalla olekaan väliä? 

Mika: Velalla on väliä ja jälkikeynesiläiset eivät pääse valtaan. Toisaalta en olisi uskonut että  
joku shamaanipelle pääsee riehumaan ja sotkemaan USA:n kongressirakennukseen. Hmm. 
Kumpikohan olisi etukäteen ajatellen ollut todennäköisempää? Mitä vedonlyöntikertoimet 
olisivat sanoneet? 

Matti: Peruskysymys kuuluu, jääkö BKT pysyvästi (siis vaikka 5-10 vuodeksi) alemmalle tasolle? 
Nythän keskuspankkiirit ja poliitikot ovat toimineet ympärivuotisena joulupukkina. 
Keskuspankkien festivaalissa on jaettu rahaa ja yritysten osakekurssit ovat huipussaan. 
Pakkohan tämän on loppua ennen pitkää. 

Mika: Kyllä setelikoneesta loppuu lopulta muste ja sähköisestä rahasta sähkö, tai ainakin niiden 
rahojen ostovoiman joskus täytyy kadota. Se tarkoittaisi sitä, että haudasta nousisi se jonka 
luultiin kuolleen eli inflaatio. 

Matti: Maailmanpankin pääekonomisti Carmen Reinhart varoitti juuri, että jos pandemiakriisi 
pitkittyy, se voi muuttua finanssikriisiksi. Hän sanoi, että toipuminen ja elpyminen ovat kaksi eri 
asiaa ja niitä ei saa sekoittaa toisiinsa. “Puheet elpymisestä ovat harhaanjohtavia”, hän sanoi. 
Onko liikkeellä siis väärää optimismia? 



Mika: Vaikea kysymys. Monet ajattelevat, että vedonlyöntikertoimet on paras ennustaja. Pörssi 
on eräänlaista vedonlyöntiä ja ne kertoimet lupaavat – yllättävän hyvää. Sanoisin että mene ja 
tiedä. 

Matti: Yksi kysymys on sitten se, palautuuko Suomi kaikkialla samassa tahdissa? Toisin sanoen 
onko toipumisen vauhti erilainen Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin vaikka Uudellamaalla? 

Mika: Alueellisia eroja on aina ollut ja niin on aina oleva. Sattumalla on paljon merkitystä, mutta 
megatrendinä on ollut, että vahvat alueet kasvavat ja heikot pienenevät. En ole yhtään 
vakuuttunut että mikään digiloikka tai etätyö tai vastaavat kääntävät sitä trendiä. 

 

JINGLE/ Uutiset 
 

Matti: Ensin uutinen ulkomailta. Se on niin ällistyttävä, että meinaa uutistenlukijakin pudota 
jakkaralta. Maailman suurimman verkkokaupan Alibaban perustaja Jack Ma on ollut nyt kolme 
kuukautta kadoksissa. Hänet nähtiin viimeksi 24. lokakuuta, ja silloin hän kritisoi julkisuudessa 
Kiinan sääntelyjärjestelmää. Hän vertasi viranomaisia ”panttilainaamoihin” ja sanoi, että ne 
tukahduttavat luovuuden. Siihen tukahtui ainakin Ma´n luovuus, sillä tämän lausunnon jälkeen 
on sillä suunnalla ollut hiljaista. 

Mika: Kiina on käynnistänyt tutkinnat Alibabasta ja Ma’n perustaman Ant Groupin listautuminen 
jäi toteutumatta (Matti: 37 miljardin listautuminen – melkein Suomen valtion budjetin kokoinen 
juttu). Kiinan viranomaiset ilmoittivat myös aloittaneensa tutkinnat siitä, onko Alibaba kartelli. 

Matti: Samalla Kiinan uutismedioilta ilmeisesti kiellettiin asian penkominen ilman virallista lupaa. 
Kovaa peliä idässä! Alkuvuonna kiinteistömiljardööri Ren Zhiqiang teki samanlaisen kritiikki-
/katoamistempun ja kun hän palasi, vastassa oli korruptio-oikeudenkäynti ja 18 vuotta vankilaa.  

Mika: Alibaba-konserni on aikamoinen jättiläinen. Alipay-maksujärjestelmän kautta sillä on 
massiivisesti taloudellista vaikutusvaltaa. Puhuimme marraskuun A/M:n jaksossa näistä Kiinan 
supersovelluksista, jotka ovat valtio valtiossa. 

Matti: Onko tässä nyt kysymys jonkinlaisesta poliittisen järjestelmän ja finanssimaailman 
Harmageddonista, lopun ajan taistelusta, jossa katsotaan mistä kana munii? Ja jos Alibaba on 
kaikkialla kiinalaisten arjessa, onko se jo liian iso suitsittavaksi? 

Mika: Ihan väistämättä tulee mieleen Acemoglun ja Robinsonin Narrow Corridor -kirja. Kiinan 
instituutiot ovat toimineet ihan hyvin aikana, jolloin kakku on kasvanut ja siitä on riittänyt 
poliittiselle eliitille. Joskus valtiomahdin kiusaus ottaa lypsävä lehmä itselleen voi kuitenkin käydä 
ylitsepääsemättömäksi, koska tätä merihirviötä nimeltä valtio eivät lopulta mitkään kahleet 
pidättele. 

Matti: Sun veikkaus on siis Valtio 1, Alibaba 0? 

Mika: Lopputulos on 6-0. Ja Alibaba maksaa oikeuskulut ja kustantaa vankilan rakentamisen Jack 
Ma’lle. 

 

o 

 

Matti: Loppiaisen jälkeen suomalainen media raportoi ns. BIBU-tutkimuksen löydöksistä. BIBU 
(Kansalaisuuden kuilut ja kuplat) on siis laaja yhteiskunnallinen tutkimus, jossa haravoidaan 
suomalaisten poliittista ryhmäytymistä ja asenteita. 

Mika: Joo, olin projektissa hiukan itsekin mukana ennen kuin siirryin KKV:hen 



Matti: Nyt julkaistussa analyysissa käytiin läpi eduskuntavaaliehdokkaiden vastauksia Ylen 
vaalikoneessa vuosina 2011, 2015 ja 2019. Yleinen käsityshän on se, että maailma on muuttunut 
vihamielisemmäksi ja kuplautuneemmaksi paikaksi. Nyt kuitenkin Etlan tutkija Paolo Fornaro, 
sun entinen alainen muuten, sanoo että tällä aikajaksolla näkemyserot eivät ole revenneet ja 
parissa asiassa (NATO, maahanmuutto), ne ovat jopa lähentyneet.  

Mika: Minusta tämä on linjassa Fornaron Bibussa tekemien aikaisempien analyysien kanssa, 
joiden mukaan Suomen kehitys on ollut monessa mielessä sangen erilaista kuin USA:ssa. Välillä 
tuntuu että USA:n kehitystrendejä tungetaan tulkinnoissa väkisin tänne Suomeen. Kirjoitettiin 
Paolon kanssa aiheesta myös juttu Hesariin. 

Matti: Löydös on silti yllättävä, niin paljon polarisaatiosta on puhuttu – vai onko kyse siitä, että 
nyt dataa lukee ekonomisti eikä politologi? Onko näille kahdelle ”merkittävä muutos” 
erikokoinen juttu? Näkeekö politologi ongelman siellä missä ekonomisti ei? 

Mika: Vaikea sanoa. Meillä vieraana ollut Topi Miettinen oli twiitannut linkin 
huippukiinnostavaan, Boxellin, Gentzkowin & Shapiron tutkimukseen, jossa tutkittiin tilastollisilla 
menetelmillä näkemyksien polarisaation kehitystä yhdeksässä maassa. Sen mukaan USA:ssa 
tosiaan on tapahtunut voimakasta polarisaatiota vuodesta 1990 lähtien.  Valitettavasti 
tutkimuksessa oli mukana vaan kaksi Kalmarin unionin maakuntaa, Ruotsi ja Norja. Mutta 
tulosten mukaan niissä polarisaatio on vähentynyt vuosina 1980-2010. Olisin valmis lyömään 
vetoa, että Suomessa kehitys on ollut samansuuntaista. Ja sama suunta on ollut myös 
esimerkiksi Saksassa. 

Matti: Fornaron raportti kertoo, että Suomessa taloudellisten kysymysten kohdalla eroavaisuudet 
ovat hyvin pieniä. Toisin sanoen useimmilla ehdokkailla oli melko yhtenevät mielipiteet 
talouspolitiikasta. Mutta eihän tämä voi olla totta? Kyllähän meillä käy melkoinen pärinä 
esimerkiksi tulonsiirroista ja tuloerojen tasaamisesta. 

Mika: Jotenkin en ole yllättynyt tästä. Julkisuus ja poliittinen väittely on kuin suurennuslasi, joka 
suurentaa mielipide-eroja niin että ehdokkaat erottuisivat toisistaan, ja mediakommentaattorit 
saisivat jutunaihetta. 

Matti: Siis perimmiltään kaikki ovat demareita, paitsi Nalle? 

Mika: Niin, me (melkein) kaikki, sinäkin Mattiseni, ollaan demareita mutta jotkut ottavat sen 
vakavammin kuin toiset. 

Matti: Pese suusi. 

o 

 

Matti: Ja heti perään toinen hyvä uutinen! (Mika: Tästähän tulee ilon ja onnen vuosi!) Suomessa 
perustettiin viime vuonna noin 38 500, mikä on 250 enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo 
Patentti- ja rekisterihallitus. Siis aikana, jolloin yritystoiminta näytti ainakin hetken aikaa varsin, 
varsin hankalalta ja riskialttiilta. Mitenkäs te talouden karvahattuiset shamaanit tämän selitätte? 

Mika: Liian aikaista sanoa. Tyypillisesti sangen pieni osa uusista yrityksistä selviää muutamaa 
vuotta pidempää aikaa. Olennaista on tuottavuus sillä parhaat selviävät. Sä muuten taisit myös 
perustaa yrityksen viime vuonna? 

Matti: Pitää paikkansa. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. 

En halua olla ilonpilaaja, mutta tänä keväänä nähdään konkursseja. Viime vuonnahan konkursseja 
nähtiin poikkeuksellisen vähän, mutta siihen vaikutti se, että viime keväänä tuli voimaan 
väliaikainen laki, joka rajoitti velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Tämä laki 



lakkaa pätemästä tammikuun lopussa, ja voisi kuvitella, että se näkyy ikävällä tavalla 
konkurssitilastoissa 

Mika: Olen samaa mieltä, konkurssiaalto on mielestäni väistämätön. Siihen pitää varautua jo 
nyt. Pelastusveneitä kannattaa kasata valmiuteen. Huoltovarmuuskeskus, oletteko kuulolla! 

 

JINGLE/ Fuusiot 
 

Matti: Viime lokakuussa Kilpailu- ja kuluttajavirasto kohautti kansaa, kun se kielsi kahden suuren 
terveysalan toimijan, Mehiläisen ja Pihlajalinnan, fuusion. KKV arvioi, että yrityskauppa vähentäisi 
merkittävästi kilpailua terveyspalvelumarkkinoilla, koska kaupan jälkeen jäisi vain kaksi 
valtakunnallista terveyspalveluyritystä.  

Mika: Prosessin loppuvaiheessa ne muuten vetäytyivät hankkeesta.  

Nykyisellään siis Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo aika lailla hallitsevat Suomen 
terveyspalvelumarkkinoita. Nämä kolme ovat moninkertaistaneet markkinaosuuttaan viimeisen 
viiden-kuuden vuoden aikana. 

Matti: KKV sanoo, että (siteeraan tiedotetta) ”toteutuessaan yrityskauppa sinetöisi kansallista 
keskittymiskehitystä ja muuttaisi suomalaista terveyspalveluiden markkinaa peruuttamattomasti. 
Yrityskaupan jälkeen kaksi yritystä – Mehiläinen ja Terveystalo – hallitsisivat merkittävää osaa 
terveyspalveluiden markkinoista ylivoimaisen markkina-asemansa turvin.” 

Mika: Melko selvää tekstiä. 

Matti: KKV:n mukaan asiaa ei voida ratkaista niin sanotuilla sitoumuksilla. Mehiläinen oli jättänyt 
virastolle kaksi ns. sitoumusehdotusta, mutta virasto oli kuitenkin sitä mieltä, että nämä 
sitoumukset eivät riitä estämään hintojen nousua. Mutta jos kyseessä on sitova sopimus, niin 
silloinhan sopimuksen rikkoja maksaa penaltin, joka voidaan määrätä tuntuvaksi? Miksi tämä ei 
riitä? 

Mika: Sitoumukset ei suoraan siis koske hintoja vaan muita järjestelyjä, joiden toteuttaminen 
merkitsisi sitä, että yritys ei voisi nostaa hintoja, vaikka haluaisi (ja tietysti aina haluja löytyy jos se 
on kannattavaa). Tällä kertaa yritykset eivät pystyneet tai halunneet tarjota sellaista sitoumusta 
järjestelyistä, joka olisi uskottavasti estänyt heidän hintojen nousua tulevaisuudessa 

Matti: Mutta eihän hintojen nostaminen voi olla itsessään kiellettyä? 

Mika: Ei se olekaan, kunhan siihen ei liity sopimista kilpailijoiden kanssa. Tästä syystä yrityskaupan 
hintavaikutuksiin ei voida puuttua jälkikäteen. Tietysti kilpailulainsäädäntöä voitaisiin uudistaa 
niin, että hintoja voitaisiin valvoa yrityskaupan jälkeen. Hintasääntely on kuitenkin tosi hankalaa, 
kuten nähdään esimerkiksi siitä keskustelusta, joka koskee sähkön siirtohintoja. Lisäksi jo 
toteutettujen yrityskauppojen purkaminen olisi todella vaikeaa ja siihen liittyisi valtavia 
kustannuksia.  

Matti: Tämä oli viides kerta, kun KKV ylipäänsä estää fuusion, mutta toinen kerta vuoden sisään. 
Keväällä 2020 se esti ruokakaupassa toimivan Heinon Tukun ja Keskon kaupan. Onko linja 
koventunut? 

Mika: Tällä aineistolla ei voi sanoa niin. Viisi tapausta 16 vuodessa on aika vähän. 

Matti: OK. Käännän siis kysymykseni parempaan asentoon. Miksi kieltoesitykset ovat olleet niin 
harvinaisia? Onko KKV laiska? 

Mika: No laiskuudesta ei todellakaan ole kyse. KKV:ssä näiden asioiden erikoisagentti on 
pääekonomisti Olli Kauppi. Olli sanoi, että valvonta perustuu merkittävältä osaltaan 



ennaltaehkäisevään vaikutukseen. Kaikkein haitallisimpia järjestelyitä ei edes yritetä toteuttaa, 
koska yritykset tietää, että KKV säntää paikalle. Suurin osa ongelmallisista kaupoista voidaan 
toteuttaa ehdollisina, esimerkiksi edellyttämällä, että keskittymä myy osan toimipisteistään 

kilpailijoille. 

Matti: Kuten taisi käydä Keskon kohdalla, kun Kesko osti neljä vuotta sitten yli 600 Siwaa ja 
Valintataloa eri puolilta Suomea? 

Mika: Joo. Virastolla oli kaikkien K-marketien kaikki hinnat tietyltä hetkeltä ja tieto siitä, kuinka 
lähellä tai kaukana olivat Keskon ostamien kauppojen kilpailijat. Tulosten mukaan kovempi 
paikallinen kilpailu laski hintoja, ja Keskon oli myytävä 60 myymälää kilpailijoilleen, että kauppa 
hyväksyttiin. 

Matti: Katsotaas asiaa vähän laajemmasta perspektiivistä. Suomalaiset yritykset toimivat myös 
ulkomailla. Suomi on pieni maa. Eikö sen edun mukaista olisi sallia yritysten yhdistyminen, jolloin 
niillä olisi paremmat mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä kilpailussa? 

Mika: Kilpailupoliittinen ajattelu lähtee siitä, että kilpailu kotimarkkinoilla tekee yrityksistä 
tehokkaita ja sitä kautta ne voivat menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Jos sotketaan 
teollisuuspolitiikka kilpailuvalvontaan, voi käydä niin että tuhotaan markkinatalouden 
tehokkuutta edistävä vaikutus. Ekonomistien keskuudessa on suuri konsensus siitä, että kilpailulla 
rakennettaan kestävää kilpailukykyä.  

Matti: Eikä kasvu ulkomailla hyödytä suomalaista kuluttajaa. 

Mika: Eipä niin. 

 

VÄLISOITTO 
 

Matti: Lisää elokuva-aiheisia vertauksia. Elokuvassa Minority Report perustetaan tulevaisuuden 
poliisijoukko, joka pystyy ennakoimaan rikoksia, joita ei ole vielä tehty. Tom Cruise hyökkää sitten 
tukka suorana paikalle, jossa on alkamaisillaan ryöstö, petos tai ennenaikainen hengenlähtö. 
Minority Report oli mahdottomuudessaan ihan hauska, mutta tehän teette nyt vähän samaa. 
Miten te voitte etukäteen tietää, että fuusioituvat yritykset tulevat polkemaan kuluttajan etua? 

Mika: Lyhyt vastaus on, että yrityskauppa kielletään, jos siitä aiheutuva haitta kuluttajalle on 
riittävän todennäköinen. Ennuste tehdään teorian ja tilastollisten analyysien avulla. Yhteiskunta 
sääntelee muuten muitakin asioita ennalta, ajatellaan esimerkiksi rakennusvalvontaa tai 
tuoteturvallisuuteen liittyviä säädöksiä. 

Kyselin asiasta tältä KKV:n erikoisagentilta eli pääekonomisti Olli Kaupilta 

Mika: Mutta eikö ole kiistatonta, että yrityskauppoihin liittyy myös hyötyjä. Yritysten tuottavuus 
paranee varmasti? Kuunnellaanpa mitä Olli Kauppi sanoo tästä. 

Kauppi: Yrityskauppojen valvonnassa haitallisia vaikutuksia punnitaan tehokkuushyötyjä 
vastaan. Joskus tällaiset kaupasta syntyvät kustannussäästöt voivat kumota haitat. Kaikkia 
säästöjä ei kuitenkaan hyväksytä tehokkuuksiksi. Tehokkuushyötyjen pitää olla muun muassa 
sellaisia, että ne välittyvät kuluttajalle asti ja yrityskaupan pitää olla välttämätön niiden 
saavuttamiseksi. 

Mika: Mikä Mehiläisen ja Pihlajalinnan kiellossa oli asian ydin? 

Kauppi: Kyse oli nimenomaan siitä, että yrityskauppa olisi kasvattanut Mehiläisen 
markkinavoimaa tavalla, joka olisi mahdollistanut hintojen nostamisen. 



Kyse oli todella laajasta järjestelystä. Osapuolet kilpailivat asiakkaista useilla eri markkinoilla, 
kuten yksityisasiakkaiden lääkäripalvelujen, työterveyspalvelujen, yksityisten 
sairaalapalveluiden, vakuutusyhtiöpalveluiden ja julkisen sektorin ostopalvelumarkkinoilla ja 
ulkoistusmarkkinoilla. Näitä kaikkia arvioitiin erikseen.  

Matti: Nyt siis on niin, että virasto rakensi taloustieteellisen mallin, jolla se arvioi kaupan 
vaikutuksia. Ikään kuin simuloidaan kaupan vaikutuksia. 

Mika: Joo. Olli kertoi meille, että ”malli” on aika yksinkertainen kaava, mutta sen soveltaminen on 
työlästä, koska kaavan eri osat pitää arvioida isosta datamäärästä.  

Lääkärikeskukset eivät hinnoittele lääkärien vastaanottoja, vaan ammatinharjoittajina toimivat 
lääkärit päättävät omista hinnoistaan. KKV käytännössä muokkasi mallia siten, että se otti tämän 
piirteen huomioon. Malli sovitettiin terveyspalvelumarkkinoille kyselytutkimusten ja Kelan 
rekisteriaineistosta saatujen tulosten perusteella. 

Matti: Sitten meillä on tietysti dataa niistä yrityksistä, jotka Mehiläinen on ostanut aikaisemmin. 

Mika: Kyllä, se osti 14 lääkäriasemaa vuosina 2016-18. 

Matti: No, nyt sanoit juuri äsken, että lääkärit näillä asemilla ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. 
Ette kai väitä, että heidän on käsketty nostaa hintoja tai että he itse vainuavat tämän 
mahdollisuuden? 

Mika: Ei, nimenomaan. Lääkärit eivät käytännössä reagoineet markkinoiden keskittymiseen, 
mutta kuvantamisen ja laboratoriopalveluiden hinnat nousivat 19 ja 36 prosentilla ja ne ovat 
aseman päättämiä. Tulosten perusteella virasto piti todennäköisenä, että Mehiläinen nostaisi 
myös Pihlajalinnan hintoja kaupan jälkeen. 

 

VÄLISOITTO  
 

Matti: Kaikki kaupathan eivät tule viraston syyniin. 

Mika: Näin on. Yrityskauppa pitää ilmoittaa KKV:lle, mikäli osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto 
ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään toisen osapuolen liikevaihto Suomesta on yli 20 
miljoonaa euroa. Jos rajat eivät täyty, KKV ei voi tehdä mitään. Nämä ovat pienelle 
kansantaloudelle todella korkeita rajoja, ja on mahdollista, että seulasta pääsee tämän vuoksi läpi 
kauppoja, joihin olisi tullut puuttua. 

Matti: Esimerkiksi? 

Mika: Taas mennään terveydenhoitoon. Kolmen suurimman toimijan osuus yksityisistä 
terveyspalveluista kasvoi 2014-2019 alle 30 prosentista yli 70 prosenttiin, ja pitkälti juuri 
yritysostoin. Näistä yritysostoista KKV:n tutkittavaksi tulivat käytännössä vain Terveystalon ja 
Diacorin kauppa ja Terveystalon ja Attendon kaupat. Ilmoitusrajojen alle jäi satoja pienempiä 
yrityskauppoja. Paikalliset, itsenäiset lääkäriasemat ovat lähestulkoon hävinneet kokonaan 
markkinoilta. 

Matti: Kysymys on aika kuuma myös EU:ssa. EU:n yleinen tuomioistuin kumosi CK Telecoms -
nimisessä asiassa komission päätöksen. Kyse oli kahden teleoperaattorin välisestä yrityskaupasta, 
jonka komissio oli kieltänyt. Tuomioistuin lausui, että komissio ei ollut osoittanut riittävällä 
todennäköisyydellä, että hinnat nousisivat ”merkittävästi”. Haistan tässä ison riidan ainekset. 

Mika: Käytännössä kyse oli komission käyttämän menetelmän luotettavuudesta sekä siitä, kuinka 
suurta hinnankorotusta pidetään merkittävänä. Komissio on valittanut tuomiosta. Mikäli tuomio 
jää lainvoimaiseksi, se nostaisi selvästi taloustieteellisen todistelun näyttökynnystä. Ekonomistien 
täytyy alkaa viritellä työkalujaan entistä järeimmiksi. 



Matti: A propos EU ja teleoperaattorit. Yksi viime vuosien keskustelluimpia talouspoliittisia kirjoja 
on The Great Reversal, jonka on kirjoittanut New York Universityn rahoituksen professori Thomas 
Philippon. The Great Reversal, ”suuri kuperkeikka”, tarkoittaa lyhyesti sitä, että eurooppalaiset 
ovat lyöneet amerikkalaiset siinä pelissä, jossa amerikkalaisten piti olla voittamattomia. Siis 
kilpailussa. 

Mika: Joo. EU on voittamassa kilvan kilpailun kovuudesta. Philippon käyttää kantavana 
esimerkkinä juuri laajakaistapalveluitten hintoja USA:ssa ja Euroopassa. Ranskalaiset maksavat 
laajakaistasta reilut kolmekymmentä dollaria kuussa, amerikkalaiset melkein 70. 

Matti: Näin ei ole ollut aina, vaan Ranskassakin laajakaista oli aiemmin kallis verrattuna nykyiseen. 
Ranskassa kolme operaattoria vuoteen 2011, sitten tuli neljäs, joka romautti hinnat puoleen. 
Good old competition! 

Mika: Philipponin johtopäätös on siis se, että amerikkalaiset ovat antaneet markkinoitten 
keskittyä aivan liikaa. Muutamat jättimäiset toimijat dominoivat ja ne lobbaavat raivoisasti 
poliitikkoja, että saisivat pitää etunsa ja voittomarginaalinsa. 

Matti: Eikä siinä kaikki, kuten Ostoskanavalla sanotaan. Keskittyminen vaikuttaa markkinoihin 
toistakin kautta, siis investointien ja tuottavuuden heikkenemisenä. 

Mika: Juuri niin. Kun tuottavuuskasvu heikkenee, palkkojen kasvu hyytyy ja elintason kehitys alkaa 
junnata. 

Matti: Eurooppaa on pidetty halvaantuneena ja onnettomana, mutta kilpailun näkökulmasta 
hakkaamme Amerikan 5-0. Ja että sen tekevät vielä ranskalaiset, joiden näytöt ovat 
punaviinipuolella ja patongin leipomisessa! 

Mika: Halvaantunut otti sänkynsä ja käveli. Ei Eurooppa ihan kyvytön ole, se kuitenkin liikkuu, nk. 
Vesa-Matti Loiri laulaa luikautti!  

 

JINGLE/ Loppukevennys 
 

Matti: Hei, oletkos kuullut tätä: Teräsmies ja kilpailuviraston tutkimusprofessori kilpailivat siitä, 
kumpi on kovempi jätkä. Sovittiin, että häviäjä pitää loppuikänsä kalsareita päällyshousujen 
päällä. 

Mika: Niin, ja mitä sitten tapahtui? 

Matti: No, se olikin aika haastava kasku. Hyvät kuulijat, tämä oli A/M, taloudellisen kilpailun 
herpaantumaton ratamestari. Kiitos kun olitte mukana. 

Mika: Sanoo taloudellisen kilpailun kenttäkuuluttaja. Muuten, missä on sanottu että kalsarit pitää 
välttämättä olla päällyshousujen alla? Yhtä lämpimiä ne on riippumatta siitä, mihin järjestykseen 
ne laittaa. 
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