
Kilpailu ei paranna sosiaalipalveluiden laatua – aina 
Kilpailun lisääntyminen voi nostaa hintoja, jos asiakkaat ovat lojaaleja tietylle tuotteelle, eivätkä reagoi 
hintaeroihin markkinoilla. Näin on havaittu tapahtuvan esimerkiksi lääke-markkinoilla (1). Kilpailun 
lisääntyminen voi myös nostaa hintoja, jos asiakkailla ei ole riittävästi tietoa tarjolla olevista tuotteista ja 
niiden hinnoista (2). Näin voi tapahtua esimerkiksi vanhusten palveluasumisen ja kotipalvelujen 
markkinoilla. 

Tilanne on pitkälle samanlainen, kun tuottajat kilpaillevat laadulla (3). Talousteorian mukaan kilpailun 
lisääntyminen nostaa laatua, jos tuotteiden ja palvelujen hinnat ovat kiinteät eivätkä määräydy vapaasti 
kysynnän ja tarjonnan perusteella. Tällöin kilpailun voi odottaa nostavan laatua, koska se ei vaikuta 
hintoihin, mutta kannustaa yritystä kilpailemaan asiakkaista kilpailevia tuottajia paremmalla laadulla. 

Sen sijaan jos hinnat eivät ole kiinteät, kilpailun lisääntyminen voi jopa alentaa laatua. Hintojen 
määräytyessä vapaasti markkinoilla kilpailun voimistuminen voi johtaa hintojen alenemiseen. Silloin 
laadun parantaminen ja markkinaosuuden kasvattaminen eivät välttämättä ole yritykselle kannattavaa 
toimintaa. Paras laatu voidaankin yllättäen saavuttaa markkinoilla, joissa kilpailua on vähän. 

Asiakkaiden tunnettava tarjonta  
Kuntien ja valtion päätöksentekijöiden on seurattava tarkkaan niitä toimialoja tai markkinoita, joiden 
suorituskykyä pyritään kohentamaan valinnanvapautta lisäämällä. Kilpailun vahvistaminen voi yllättäen 
nostaa hintoja ja heikentää laatua. 

Yksityisten tuottajien merkitys on suuri sosiaalipalvelujen tuotannossa, ja tuottajien välisen kilpailun 
tukeminen on yksi keino parantaa markkinoiden suorituskykyä. Asiakkaiden valinnanvapauden 
lisääminen on keskeisin keino edistää kilpailua. Vapaa valinta mahdollistaa sen, että palvelujen 
käyttäjät voivat valita ne palvelujen tuottajat, jotka parhaiten vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja 
arvostuksiin. 

Jotta markkinat toimisivat asiakkaiden näkökulmasta hyvin, tulisi heidän olla vähintäänkin hyvin 
informoituja hinnoista ja laadusta. 
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