
Miten kilpailu vaikuttaa hintoihin ja 
laatuun sote-palveluissa? 
Tuottajat voivat kilpailla markkinoilla tai markkinoista (1). Kilpailu markkinoilla viittaa 
markkinoilla tapahtuvaan tuottajien väliseen kilpailuun asiakkaista, joita 
terveydenhuollossa voivat olla potilaat mutta myös lääkärit, jotka ovat vaikuttamassa 
siihen mitä hoitoja ja lääkkeitä potilaat päätyvät käyttämään. Kilpailulla markkinoista 
puolestaan tarkoitetaan järjestäjien ja rahoittajien järjestämiä tarjouskilpailuja, missä 
tuottajat kilpailevat sopimuksista päästä markkinoille tuottamaan palveluja. Tarjouskilpailut 
ovat yleinen tapa järjestää esimerkiksi ikääntyneiden ja lastensuojelun asiakkaiden 
asumispalveluja Suomessa.   

Kilpailu markkinoilla ja markkinoista eroavat toisistaan asiakkaiden valinnanvapauden 
suhteen. Kun tuottajat kilpailevat asiakkaista, näiden valinnat vaikuttavat toiminnan 
kannattavuuteen. Huonolaatuiset tai kalliit palvelut voivat johtaa siihen, että asiakkaat tai 
potilaat käyttävät kilpailevien tuottajien palveluja. Kun tuottajat kilpailevat markkinoista, 
asiakkaiden valintojen vaikutus tuottajien toimintaan voi olla vain vähäinen. Ääriesimerkki 
on tilanne, missä tarjouskilpailun järjestänyt taho (palvelujen järjestäjä tai rahoittaja) ohjaa 
kaikki potilaat tai asiakkaat käyttämään tarjouskilpailun voittaneen tuottajan palveluja. 
Asiakkaiden valinnan puuttumisesta ei kuitenkaan automaattisesti seuraa markkinoiden 
toiminnan tehottomuus, vaan kohtuulliset hinnat ja hyvä laatu voidaan turvata 
tarjouskilpailussa kilpailutusmekanismin oikealla valinnalla ja vapaalla markkinoille 
pääsyllä.   

Kun tuottajat kilpailevat markkinoista, asiakkaiden valinnan vapautta voidaan vahvistaa 
ottamalla käyttöön asiakkaiden tai potilaiden valinnan mahdollistavat palvelusetelit. Ja jotta 
asiakkailla olisi mistä valita, tarjouskilpailun voittajia tulee olla useita tai sopimuskausien 
tulee limittyä niin, että markkinoilla toimii samaan aikaan useita tuottajia.      

Kilpailun, hintojen ja laadun yhteydestä 

Kilpailua sosiaali- ja terveydenhuollossa käsittelevä empiirinen kirjallisuus on keskittynyt 
tutkimaan kilpailun vaikutuksia hintoihin ja laatuun sairaalamarkkinoilla (5,4). Joitakin 
empiirisiä tuloksia on myös kilpailusta ikääntyneiden hoivasta (3). Tulokset kilpailun ja 
hintojen välisestä yhteydestä ovat muutamia poikkeuksia (5) lukuun ottamatta ennakko-
odotusten mukaisia. Empiiristen löydösten mukaan kilpailun vähäisyys on yhteydessä 
korkeisiin hintoihin (5,6,2).  



Taloustieteen kirjallisuuden mukaan kilpailun vaikutus laatuun riippuu markkinoiden 
sääntelystä. Talousteoreettiset mallit ennustavat kilpailun lisäävän laatua, jos tuottajille 
maksettavat hinnat ovat säädellyt ja kiinteät. Jos hinnat määräytyvät markkinoilla, kilpailun 
voimistuminen laskee hintoja ja heikentää laatuinvestointien kannattavuutta. Seurauksena 
voi olla, että voimakas kilpailu on yhteydessä huonoon laatuun. Empiirinen kirjallisuus 
kilpailun vaikutuksista laatuun pääosin tukee näitä teoreettisia ennusteita: kilpailun 
kiristyminen on yhteydessä parempaan laatuun kiinteiden hintojen markkinoilla mutta 
markkinaehtoisen hinnoittelun tapauksessa laatu voi joko parantua tai heikentyä kilpailun 
kiristyessä (4). 
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