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1 Asia 

Jatkoselvitykseen ryhtyminen yrityskauppa-asiassa Pihlajalinna Terveys Oy / Poh-
jola Sairaala Oy 

2 Asian vireilletulo 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV” tai ”virasto”) on 30.9.2021 ilmoitettu järjestely, 
jossa Pihlajalinna Terveys Oy (”Pihlajalinna” tai ”ilmoittaja”) hankkii määräysval-
lan Pohjola Sairaala Oy:ssä (”Pohjola Sairaala”). 

3 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa kilpailulain (948/2011) 26 §:n 1 momentin 
nojalla jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yritys-
kauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua 
Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luo-
daan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. 

4 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta 

1. Pihlajalinna-konsernin emoyhtiönä toimii Pihlajalinna Oyj, jonka osake on notee-
rattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Pihlajalinna-konserni toimii laaja-alaisesti sosi-
aali- ja terveyspalveluiden eri segmenteillä. Yksityisesti rahoitetuissa terveyspalve-
luissa Pihlajalinna tarjoaa lääkäri-, sairaala- ja suun terveydenhuollon palveluita.1 
Pihlajalinnalla on myös kuntosalitoimintaa, jota harjoitetaan Forever-kuntosaliket-
jun kautta.  
 

2. Pohjola Sairaala on osa OP Ryhmää, ja sen omistaa Pohjola Vakuutus Oy (”Poh-
jola Vakuutus”). Pohjola Sairaala on keskittynyt ortopediaan, mukaan lukien ur-
heilulääketieteeseen, ja käsikirurgiaan. Pohjola Sairaalan palveluja tuotetaan 
valtaosin konsernin sisäisesti Pohjola Vakuutuksen vakuutusasiakkaiden tarpeisiin, 
mitä tarkoitusta varten yhtiö on perustettu. Pohjola Sairaalalla on viisi sairaalaa, 
jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa.  

5 Yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltuminen järjestelyyn 

3. KKV:lle toimitetun yrityskauppailmoituksen mukaan Pihlajalinna on sopinut osta-
vansa Pohjola Sairaala Oy:n koko osakekannan sen nykyiseltä omistajalta Poh-
jola Vakuutukselta. Järjestelyssä on kyse kilpailulain 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetusta määräysvallan hankkimisesta. 
 

4. Pihlajalinna-konsernin vuoden 2020 liikevaihto oli 508,7 miljoonaa euroa ja se ker-
tyi kokonaisuudessaan Suomesta. Pohjola Sairaalan vuoden 2020 liikevaihto oli 
59,4 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailulain 

 
1 Pihlajalinnalla on terveyspalveluja tarjoavia toimipisteitä ympäri Suomea. Yksityisiä sairaaloita on seit-
semän. Pihlajalinnalla on yhteensä noin 120 toimipistettä lääkärikeskukset, sairaalat, työterveyshuollon 
toimipisteet ja hammasklinikat huomioiden. 



 
 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm) 
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • kkv.fi 
 

Päätös 4 (12) 
Dnro KKV/867/14.00.10/2021 
JULKINEN VERSIO 
2.11.2021   

22 §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät, järjestelyyn sovelletaan kilpailulain yritys-
kauppavalvontaa koskevia säännöksiä. 

 
5. Kilpailulain 26 §:n 1 momentin mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ratkaisee ensi 

vaiheessa, onko asiassa ryhdyttävä jatkoselvitykseen. Jos Kilpailu- ja kuluttajavi-
rasto ei anna päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä 23 työpäivän kuluessa il-
moituksen vastaanottamisesta, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen tällä 23 työpäivän kulu-
essa ilmoituksen vastaanottamisesta antamallaan päätöksellä. 

6 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista ja osapuolten markkina-ase-
masta 

6.1 Relevantit maksajatahot 

6. Yrityskaupassa laajaa yksityisten terveyspalveluiden valikoimaa tarjoava Pihlaja-
linna hankkii tietyille erikoisaloille toimintansa keskittäneen ja huomattavasti sup-
peampaa asiakaskuntaa palvelevan Pohjola Sairaalan. Pohjola Sairaalan pal-
veluista pääosa tuotetaan Pohjola Vakuutuksen vakuutusasiakkaille, mutta sen 
palveluita hakeudutaan ostamaan jonkin verran myös ns. omalla kustannuksella, 
jolloin yksityinen asiakas maksaa itse saamansa hoidon. Tällöinkin palvelun lopul-
lisena maksajana voi olla vakuutusyhtiö. 
 

7. Ilmoittaja katsoo, että relevantteja markkinoita on tarkoituksenmukaista tarkas-
tella maksajatahokohtaisesti. Osapuolten päällekkäisissä toiminnoissa relevantit 
maksajatahot ovat vakuutusyhtiöt ja yksityisasiakkaat (ns. itsemaksavat asiak-
kaat).2 

 
8. Ilmoittaja määrittelee itsemaksaviksi asiakkaiksi sellaiset asiakkaat, jotka maksa-

vat hoidon kokonaan itse (pl. mahdollinen kelakorvaus). Tällöin kyseisiin asiakkai-
siin sovelletaan lääkärin ja/tai terveyspalveluyrityksen määrittämää niin sanottua 
listahintaa. Itsemaksavia ovat siten myös sellaiset asiakkaat, joilla on vapaaeh-
toinen terveysvakuutus ja jotka hakevat jälkikäteen korvausta vakuutusyhtiöltä. 
Itsemaksavaksi lasketaan myös asiakkaat, joiden hoidon maksaa vakuutusyhtiö, 
jolla ei kuitenkaan ole kumppanuus- tai yhteistyösopimusta kyseisen terveyspal-
veluyrityksen kanssa.3 

 
9. Ilmoittaja katsoo vakuutusyhtiöpalveluiden markkinoille kuuluvaksi sellaiset myyn-

nit, jotka perustuvat terveyspalveluyritysten ja vakuutusyhtiöiden välillä neuvotel-
tuun sopimukseen. Ilmoittajan mukaan vakuutusyhtiöt kilpailuttavat yksityisiä ter-
veyspalveluyrityksiä ja solmivat kilpailutusten perusteella yhteistyösopimuksia, 
joissa sovitaan muun ohella terveyspalveluiden hinnoista ja alennuksista (”sopi-
mushinta”). Näitä sopimushintoja sovelletaan lähtökohtaisesti vakuutusyhtiön ja 

 
2 Osapuolilla on ilmoittajan mukaan vähäisessä määrin myös sellaisia myyntejä, joissa palvelun on mak-
sanut yritys henkilöasiakkaan sijaan, mutta kyseessä ei ole esimerkiksi työterveyshuolto. Kyseessä voi olla 
esimerkiksi urheiluseuran jäsenensä puolesta maksama lääkärikäynti tai muu vastaava yrityksen mak-
sama palvelu. Ilmoittaja katsoo perustelluksi katsoa nämä yksittäiset myynnit kuuluviksi itsemaksavien 
asiakkaiden markkinoille. 
3 Tällöin vakuutusyhtiönkin maksama hinta on ns. listahinta. 
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sopimuskumppanin välisiin maksusitoumuksiin sekä silloin, kun vakuutusyhtiö mak-
saa palvelusta suoraan (erilaiset suorakorvaukset). Palvelun hinnoittelu perustuu 
näiden myyntien osalta eri kilpailulliseen mekanismiin kuin itsemaksavien asiak-
kaiden listahinnat. 

6.2 Itsemaksaville asiakkaille tarjottavien sairaala- ja lääkäripalveluiden markkinat erikoisalakohtai-
sesti 

10. Pohjola Sairaala on erikoistunut toimija.4 Pohjola Sairaala on vuonna 2019 supis-
tanut merkittävästi toimintojaan luopumalla työterveyspalvelujen tarjoamisesta 
sekä kaikista muista erikoisaloista keskittyen pelkästään ortopediaan ja trauma-
tologiaan, joihin voidaan lukea myös useat urheiluvammat, sekä käsikirurgiaan. 
Pohjola Sairaalan toiminta rajoittuu näin ollen palveluihin, joita ortopedisten 
ja/tai käsikirurgian hoidon ja toimenpiteiden hoitoketjuissa tarvitaan. Vain nämä 
erikoisalat ovat relevantteja yrityskaupan selvittämisen kannalta, koska molem-
mat osapuolet niitä tarjoavat, eikä muiden erikoisalojen osalta ole päällekkäi-
syyttä.5 Ilmoittaja katsookin, että relevantteja tuotemarkkinoita tulee tarkastella 
erikoisalakohtaisesti kyseisten päällekkäisten erikoisalojen osalta.6  
 

11. Päällekkäisistä erikoisaloista ortopedia ja traumatologia on kirurgian ala, jossa 
hoidetaan tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvia vammoja ja niiden jälkitiloja sekä 
tukielinsairauksia. Ilmoittaja katsoo, että toimenpideluokituksen mukaisesti orto-
pedian alalle voidaan yleisellä tasolla lukea kaikki Terveysporttikoodiston mukai-
set N-koodin (tuki- ja liikuntaelimet) alle kuuluvat toimenpiteet, pois lukien käsi-
kirurgian alle kuuluvat toimenpideluokat (NC ja ND).7 

 
12. Käsikirurgia taas on kirurgian erikoisala, jossa hoidetaan käden ja yläraajan 

vammoja ja sairauksia. Käsikirurgia on oma kirurgian erikoistumisala, sillä käden 
anatomia on monimutkainen. Terveysportin toimenpideluokituksen mukaan 

 
4 Ilmoittaja on kuvannut yrityskauppailmoituksessa KKV:n aikaisempaa terveyspalvelumarkkinoita koske-
vaa päätöskäytäntöä viitaten etenkin KKV:n esitykseen markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi 
asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy / Pihlajalinna Oyj, Dnro KKV/1233/14.00.10/2019, 29.9.2020. Poiketen käsillä 
olevasta asiasta kyseisessä yrityskaupassa molemmat kaupan osapuolet tarjosivat laaja-alaisesti eri ter-
veyspalveluita. 
5 Pohjola Sairaalan kahden erikoistumisalan lisäksi sen palveluksessa on kuitenkin joitakin muiden erikois-
alojen lääkäreitä, kuten esimerkiksi neurologeja ja kardiologeja. Pohjola Sairaala ei kuitenkaan varsinai-
sesti tarjoa minkään muun erikoisalan palveluita eivätkä asiakkaat hakeudu näitä palveluja Pohjola 
Sairaalaan hankkimaan.  
6 Ilmoittaja toteaa lisäksi, että tarjonnan korvattavuus erikoisalojen välillä ei välttämättä ole helppoa. 
Tarjonnan korvattavuus ortopedian ja käsikirurgian välillä on kuitenkin ainakin osin mahdollista ja osa 
lääkäreistä onkin erikoistunut sekä ortopediaan että käsikirurgiaan. 
7 Ilmoittaja kuvaa ortopedian palveluita apuna akuutteihin ja kroonisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Or-
topedit hoitavat selkään, lonkkaan, polveen, jalkaterään sekä olka- ja kyynärpäähän liittyviä kiputiloja, 
vaivoja ja vammoja, esimerkiksi nyrjähdyksiä, murtumia ja nivelrikkoja. Useat ortopedit ovat erikoistu-
neet tiettyihin niveliin. Tyypillisiä ortopedian alan hoidettavia toimenpiteitä ovat nivelten, luiden, lihas-
ten, nivelsiteiden ja rustopintojen leikkaukset. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat myös nivelten tähystykset, 
murtumien korjausleikkaukset ja kipsaukset, välilevypullistumien hoito sekä nivelsiteiden korjausleikkauk-
set. Leikkaushoidon lisäksi ortopedian palveluihin kuuluvat ei-leikkauksellinen hoito ja toipumisen seu-
ranta. Ortopedit hoitavat tyypillisesti myös traumaperäisiä vammoja. 
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käsikirurgiaan voidaan yleistäen lukea koodien NC (kyynärnivel ja kyynärvarsi) 
ja ND (ranne ja käsi) alle kuuluvat toimenpiteet.8 

 
13. Erikoisalakohtaisen tarkastelun lisäksi ilmoittaja katsoo perustelluksi tarkastella 

yksityisiä sairaala- ja lääkäripalveluita laajempana kokonaisuutena siten, että 
markkinoille kuuluvat kaikki erikoisalakohtaiset terveyspalvelut. Pohjola Sairaa-
lan palveluita tarjotaan ainoastaan sen viidessä sairaalassa eikä se tarjoa ta-
vanomaisia yksityisiä lääkäripalveluita. Asiakas ostaa kokonaispalvelua, joka 
edellyttää ortopedian/käsikirurgian alan erikoisosaamista riippumatta siitä, mitä 
menetelmää erikoislääkäri käyttää tai siitä, suoritetaanko hoitotoimenpide toi-
menpidehuoneessa vai leikkaussalissa. Vammasta riippuen leikkaus ja konserva-
tiivinen hoito ilman leikkausta voivat olla keskenään vaihtoehtoisia palveluita. 
Hoitoketjussa vastaanoton ja leikkauksen hoitaa usein sama erikoislääkäri. 

 
14. Samalle markkinalle kuuluvat ilmoittajan näkemyksen mukaan siten koko erikois-

alan hoitoketju, eli leikkaussalissa tehdyt toimenpiteet, vastaanottopalvelut, 
pientoimenpiteet sekä tukipalveluista anestesia, kuvantaminen ja laborato-
riopalvelut. Yksityisasiakkaille tarjotut fysioterapiapalvelut eivät kuitenkaan kuulu 
osaksi ilmoittajan määrittelemää markkinaa.9 

 
15. Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantteja maantieteellisiä markkinoita tulisi 

asiassa tarkastella sairaanhoitopiirin laajuisina. Koska palveluissa on kyse koko-
naisuuksista (hoitoketjut), on markkinoita tarkasteltava sen mukaan, miten asi-
akkaat hakeutuvat hoitoon koko hoitoketju, ml. mahdollisuus saada leikkaushoi-
toa, huomioiden. Näitä palvelukokonaisuuksia varten asiakkaat ovat valmiita 
matkustamaan melko kauas, koska kyseisiä palveluita ei ole välttämättä saata-
villa asiakkaan lähietäisyydellä esimerkiksi kotikaupungissa.10 

 
16. Osapuolten sairaalat sijaitsevat yliopistokaupungeissa viidessä eri sairaanhoito-

piirissä (”SHP”), jotka ovat Helsingin ja Uudenmaan SHP, Pirkanmaan SHP, Poh-
jois-Pohjanmaan SHP, Pohjois-Savon SHP ja Varsinais-Suomen SHP. Lisäksi Pihlaja-
linnalla on erityyppisiä lääkärikeskuksia näiden sairaanhoitopiirien alueella. Ai-
neistorajoitteista johtuen ilmoittaja on toimittanut markkinatiedot päällekkäisiltä 
alueilta ainoastaan ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoislää-
käreiden tekemien leikkaustoimenpiteiden ja skopioiden perusteella 

 
8 Käsien alueen hoidettavia vammoja ovat ilmoittajan mukaan muun muassa kaatumisten seurauk-
sena tai urheillessa syntyneet vammat taikka pitkäaikaisemmat vammat. Tyypillisiä käsikirurgiassa toteu-
tettavia toimenpiteitä ovat nivelten, luiden, jänteiden, nivelsiteiden, hermojen ja kasvaimien leikkaukset 
sekä erityisemmin ranteen ja kyynärvarren murtumien hoito. Myös kämmenen kalvokutistuma ja ranne-
kanavaoireyhtymä ovat tyypillisesti käsikirurgiassa hoidettavia toimenpiteitä. Muita yleisiä käsivammoja 
ovat särkyneen lasin tai työkalujen aiheuttamat haavat sekä jänne-, hermo- tai verisuonivammat. Pit-
käaikaisempia vaivoja ovat rasitusperäiset kiputilat, jännetupen tulehdukset, hermopinteet ja nivelrikko. 
9 Osapuolilla on molemmilla toimintaa fysioterapiapalveluissa, mutta osapuolten yhteenlaskettu osuus 
esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna on ilmoittajan mukaan varsin pieni. 
10 Osapuolten arvion mukaan myös ns. lähetehävikkiä on verrattain vähän, mikä viittaisi siihen, että asi-
akkaat ovat jo lähtökohtaisesti valmiita käyttämään kauempana sijaitsevia sairaaloiden tai lääkärikes-
kusten toimipaikkoja sen mukaan minkä lääkärin ja/tai toimipaikan asiakkaat ovat valinneet.  
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laskettuna.11 Ilmoittaja katsoo näiden suppeampien tietojen kuitenkin antavan 
kohtuullisen tarkan kuvan osapuolten ja niiden kilpailijoiden asemasta laajem-
milla lääkäripalvelut sisältävillä markkinoilla. 

 
17. Ilmoittajan toimittamien tietojen perusteella osapuolten vuoden 2020 yhteenlas-

kettu markkinaosuus jää ortopediassa ja traumatologiassa alle 30 prosentin 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä ([60–70] %) lukuun ottamatta. Käsikirurgiassa 
osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus nousisi yli 30 prosenttiin Pirkanmaan 
([30–40] %), Pohjois-Savon ([70–100] %) sekä Pohjois-Pohjanmaan ([40–50]%) sai-
raanhoitopiireissä. Terveystalo ja Mehiläinen toimivat ilmoittajan mukaan kaikilla 
näistä markkinoista, minkä lisäksi esimerkiksi Aava tarjoaa käsikirurgian palve-
luita Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.  

 
18. Ilmoittaja katsoo, että vaikka markkinoita tarkasteltaisiin edellä esitettyä suppe-

ammalla alueella seutukuntakohtaisesti eivät osapuolten myynnit ja/tai markki-
naosuudet muutu merkittävästi.12 Lisäksi taulukoiden markkinatiedot vastaavat 
sitä vaihtoehtoista sairaalapalveluiden markkinamääritelmää, jossa lääkäri- ja 
sairaalapalvelut erotettaisiin toisistaan. Osapuolten ei ole mahdollista antaa 
luotettavia arvioita siitä vaihtoehtoisesta markkinasta, jossa lääkäripalveluita 
tarkasteltaisiin erikoisalakohtaisesti ja erillään sairaalapalveluista.13  

6.3 Vakuutusyhtiöpalvelut 

19. Ilmoittajan näkemyksen mukaan osapuolilla ei KKV:n aikaisemman ratkaisukäy-
tännön mukaisella markkinamäärittelyllä olisi käytännössä päällekkäisyyttä va-
kuutusyhtiöpalveluiden markkinalla. Ilmoittajan mukaan KKV on katsonut, että 
paikalliset ja erikoistuneet terveyspalveluntuottajat eivät kilpaile vakuutusyhtiöi-
den valtakunnallisista sopimuksista, vaan täydentävät valtakunnallisten terveys-
palveluntuottajien kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia tietyn erikoisalan osaa-
mista vaativissa palveluissa tai maantieteellisen kattavuuden varmistamiseksi 
jollakin tietyllä alueella. Lisäksi Pohjola Sairaalan konsernin sisäiset myynnit Poh-
jola Vakuutukselle on katsottu kuuluvaksi markkinoiden ulkopuolelle.14  
 

20. Mikäli Pohjola Sairaalan katsottaisiin kokonaan tai osittain toimivan vakuutusyh-
tiöpalveluiden markkinalla olisi markkinoita ilmoittajan näkemyksen mukaan tar-
kasteltava kokonaisuutena sisältäen kaikki vakuutusyhtiöille myydyt terveyspal-
velut. Vakuutusyhtiöt hankkivat palveluita suurempina kokonaisuuksina, koska 
muutoin ne eivät voi saavuttaa kilpailutuksilla tavoittelemiaan tehokkuuksia. Il-
moittajan ja Pohjola Vakuutuksen markkinatuntemuksen mukaan 

 
11 Ilmoittaja katsoo, että markkinoiden rakenteellisessa tarkastelussa markkinaosuuksien lisäksi ovat mer-
kityksellisiä osapuolten ja niiden kilpailijoiden toimipaikat, erikoislääkäreiden määrä sekä leikkaussalien 
määrä eli kapasiteetti.  
12 Osapuolten päällekkäiset toimipaikat sijaitsevat seutukunnan keskuksessa, joka on samalla sairaan-
hoitopiirin suurin kaupunki. Myös osapuolten pääkilpailijoilla on toimipaikat samoissa kaupungeissa. 
Pohjola Sairaalan myynneissä sairaanhoitopiirin ja seutukunnan osalta ei ole eroa.  
13 Julkisesti ei ole saatavilla tietoja, joiden perusteella kokonaismarkkina voitaisiin arvioida edes suuntaa 
antavasti.  
14 Ilmoittaja viittaa KKV:n esitykseen markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen 
Yhtiöt Oy / Pihlajalinna Oyj, Dnro KKV/1233/14.00.10/2019, 29.9.2020. 














