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1 Asia ja sen vireilletulo
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 30.9.2021 ilmoitettu järjestely, jossa Pihlajalinna
Terveys Oy (”Pihlajalinna” tai ”ilmoittaja”) hankkii määräysvallan Pohjola Sairaala
Oy:ssä (”Pohjola Sairaala”).
KKV siirsi 2.11.2021 tekemällään päätöksellä asian kilpailulain 26 §:n mukaiseen
jatkokäsittelyyn, jonka määräaika päättyy 10.2.2022.

2 Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pihlajalinna Terveys Oy
hankkii määräysvallan Pohjola Sairaala Oy:ssä.

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta
1.

Pihlajalinna-konsernin emoyhtiönä toimii Pihlajalinna Oyj, jonka osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Pihlajalinna-konserni toimii laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden eri segmenteillä. Yksityisesti rahoitetuissa terveyspalveluissa Pihlajalinna tarjoaa lääkäri-, sairaala- ja suun terveydenhuollon palveluita.1
Pihlajalinnalla on myös kuntosalitoimintaa, jota harjoitetaan Forever-kuntosaliketjun kautta.

2.

Pohjola Sairaala on osa OP Ryhmää, ja sen omistaa Pohjola Vakuutus Oy (”Pohjola Vakuutus”). Pohjola Sairaala on keskittynyt ortopediaan, mukaan lukien urheilulääketieteeseen, 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.

4 Sovellettava lainsäädäntö
4.1

Kilpailulain yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn
3.

KKV:lle toimitetun yrityskauppailmoituksen mukaan Pihlajalinna on sopinut ostavansa Pohjola Sairaala Oy:n koko osakekannan sen nykyiseltä omistajalta Pohjola 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 kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Pohjola Sairaalan vuoden 2020 liikevaihto oli
59,4 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailulain
22 §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät, järjestelyyn sovelletaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä.

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

1
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5 Viraston selvitystoimenpiteet
5.

KKV on lähettänyt yrityskauppaa koskevan lausuntopyynnön osapuolten tärkeimmille asiakkaille, kilpailijoille ja tavarantoimittajille. Lisäksi virasto on selvittänyt
asiaa yrityskaupan osapuolille ja muille markkinatoimijoille lähetetyin selvityspyynnöin sekä tapaamisin.

6.

Markkinoiden rakenteellisen tarkastelun pohjana on ollut KKV:n osapuolilta ja niiden nimeämiltä kilpailijoilta hankkima liikevaihtoaineisto, joka koostuu itsemaksavien asiakkaiden toimipiste- ja erikoisalakohtaisista sekä hoitoketjun eri osa-alueisiin jaetuista myyntitiedoista2 sekä vakuutusyhtiöpalveluiden valtakunnallisista kokonaismyyntitiedoista. Tiedot pyydettiin vuosilta 2019 ja 2020.

7.

Lisäksi Kansaneläkelaitos (”Kela”) toimitti virastolle tietopyynnön perusteella tietoja sairausvakuutustilastostaan, joka sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain
perusteella maksettavista sairaanhoitokorvauksista. Kelan toimittama tilasto kattaa tiedot ajanjaksolta 1.1.2015–31.5.2021. KKV on hyödyntänyt aineistoa etenkin
itsemaksavien asiakkaiden kilpailun läheisyyden tarkastelussa.

8.

KKV:n muihin selvitystoimiin on viitattu jäljempänä erikseen.

6 Relevantit markkinat
6.1

Johdanto
9.

Relevanttien markkinoiden määrittely on väline, jonka avulla pyritään tunnistamaan systemaattisesti ne kilpailijat, jotka tuottavat yrityskaupan seurauksena
syntyvälle keskittymälle sellaista kilpailun painetta, joka rajoittaa sen markkinavoiman käyttöä. Keskeistä on tunnistaa keskittymän asiakkaiden todelliset vaihtoehtoiset toimituslähteet.3

10. Relevantteihin hyödykemarkkinoihin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki ne hyödykkeet, joita asiakkaat ja kuluttajat pitävät keskenään hyvin vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hinnan ja käyttötarkoituksen vuoksi. Relevantteja maantieteellisiä markkinoita määritettäessä taas kiinnitetään lähtökohtaisesti huomiota yrityskaupan osapuolten toiminta-alueeseen sekä alueisiin,
joilta asiakkailla on realistinen mahdollisuus hankkia kyseisiä hyödykkeitä. Relevantit markkinat määritellään yhdistämällä hyödykemarkkinat ja maantieteelliset markkinat.4

Yrityksiä pyydettiin ilmoittamaan ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisaloihin liittyvä
myynti jaoteltuna vastaanottoihin, leikkauksiin, kuvantamiseen, anestesiaan ja fysioterapiaan. Lisäksi
yrityksiä pyydettiin selventämään vastauksessaan menetelmää, jolla eri palvelut kohdennettiin erikoisaloille.
3 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 64–65; Euroopan komission tiedonanto
merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta (97/C 372/03), kohta 2
ja 13.
4 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 67–69.
2
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11. Yrityskaupassa laajaa yksityisten terveyspalveluiden valikoimaa tarjoava Pihlajalinna hankkii ortopediaan ja traumatologiaan sekä käsikirurgiaan toimintansa
keskittäneen ja suppeampaa asiakaskuntaa palvelevan Pohjola Sairaalan. Pohjola Sairaalan palveluista 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 lopullisena maksajana voi olla vakuutusyhtiö.
12. Jäljempänä kuvatussa ilmoittajan esittämässä markkinamäärittelyssä relevantteja markkinoita on tarkasteltu maksajatahokohtaisesti. Maksajatahojen vaikutusta relevanttien markkinoiden määrittelyyn ja asiakkaiden jakautumiseen eri
markkinoille on käsitelty yksityiskohtaisesti KKV:n markkinaoikeudelle tekemässä
kieltoesityksessä koskien Mehiläisen ja Pihlajalinnan välistä yrityskauppa-asiaa.5
13. Osapuolten päällekkäisissä toiminnoissa relevantit maksajatahot ovat vakuutusyhtiöt ja yksityisasiakkaat (ns. itsemaksavat asiakkaat).6 Itsemaksavia asiakkaita
ovat sellaiset asiakkaat, jotka maksavat hoidon kokonaan itse (pl. mahdollinen
kelakorvaus). Tällöin kyseisiin asiakkaisiin sovelletaan lääkärin ja/tai terveyspalveluyrityksen määrittämää niin sanottua listahintaa. Itsemaksavia ovat siten myös
sellaiset asiakkaat, joilla on vapaaehtoinen terveysvakuutus ja jotka hakevat jälkikäteen korvausta vakuutusyhtiöltä. Itsemaksavaksi lasketaan myös asiakkaat,
joiden hoidon maksaa vakuutusyhtiö, jolla ei kuitenkaan ole kumppanuus- tai yhteistyösopimusta kyseisen terveyspalveluyrityksen kanssa.7
14. Vakuutusyhtiöpalveluiden markkinalle kuuluvat taas sellaiset myynnit, jotka perustuvat terveyspalveluyritysten ja vakuutusyhtiöiden välillä neuvoteltuun niin sanottuun sopimushintaan. Näitä sopimushintoja sovelletaan lähtökohtaisesti vakuutusyhtiön ja sopimuskumppanin välisiin maksusitoumuksiin sekä silloin, kun vakuutusyhtiö maksaa palvelun suoraan (erilaiset suorakorvaukset). Palvelun hinnoittelu perustuu näiden myyntien osalta eri kilpailulliseen mekanismiin kuin itsemaksavien asiakkaiden listahinnat.

6.2
6.2.1

Itsemaksaville asiakkaille tarjottavien lääkäri- ja sairaalapalveluiden erikoisalakohtaiset
markkinat
Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista
15. Pohjola Sairaala on erikoistunut toimija. Pohjola Sairaala on vuonna 2019 supistanut merkittävästi toimintojaan luopumalla työterveyspalvelujen tarjoamisesta
sekä kaikista muista erikoisaloista keskittyen pelkästään ortopediaan ja traumatologiaan, joihin voidaan lukea myös useat urheiluvammat, sekä käsikirurgiaan.
Pohjola Sairaalan toiminta rajoittuu näin ollen palveluihin, joita ortopedisten

KKV:n esitys 29.9.2020 markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy / Pihlajalinna Oyj, dnro KKV/1233/14.00.10/2019, jakso 10.3.
6 Osapuolilla on ilmoittajan mukaan vähäisessä määrin myös sellaisia myyntejä, joissa palvelun on maksanut yritys henkilöasiakkaan sijaan, mutta kyseessä ei ole esimerkiksi työterveyshuolto. Kyseessä voi olla
esimerkiksi urheiluseuran jäsenensä puolesta maksama lääkärikäynti tai muu vastaava yrityksen maksama palvelu. Ilmoittaja katsoo perustelluksi katsoa nämä yksittäiset myynnit kuuluviksi itsemaksavien
asiakkaiden markkinoille.
7 Tällöin vakuutusyhtiönkin maksama hinta on ns. listahinta.
5
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ja/tai käsikirurgian hoidon ja toimenpiteiden hoitoketjuissa tarvitaan. Vain nämä
erikoisalat ovat ilmoittajan mukaan relevantteja yrityskaupan selvittämisen kannalta, koska molemmat osapuolet niitä tarjoavat, eikä muiden erikoisalojen
osalta ole päällekkäisyyttä.8 Ilmoittaja katsookin, että relevantteja tuotemarkkinoita tulee tarkastella erikoisalakohtaisesti kyseisten päällekkäisten erikoisalojen
osalta.9
16. 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 ortopedian alalle voidaan yleisellä tasolla lukea kaikki Terveysporttikoodiston mukaiset N-koodin (tuki- ja liikuntaelimet) alle kuuluvat toimenpiteet, pois lukien käsikirurgian alle kuuluvat toimenpideluokat (NC ja ND).
17. 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 käsikirurgiaan voidaan yleistäen lukea koodien NC (kyynärnivel ja kyynärvarsi) ja
ND (ranne ja käsi) alle kuuluvat toimenpiteet.
18. Pohjola Sairaalan palveluita tarjotaan ainoastaan sen viidessä sairaalassa eikä
se tarjoa tavanomaisia yksityisiä lääkäripalveluita. Asiakas ostaa kokonaispalvelua, joka edellyttää ortopedian/käsikirurgian alan erikoisosaamista riippumatta
siitä, mitä menetelmää erikoislääkäri käyttää tai siitä, suoritetaanko hoitotoimenpide toimenpidehuoneessa vai leikkaussalissa. Vammasta riippuen leikkaus
ja konservatiivinen hoito ilman leikkausta voivat olla keskenään vaihtoehtoisia
palveluita. Hoitoketjussa vastaanoton ja leikkauksen hoitaa usein sama erikoislääkäri.
19. Samalle markkinalle kuuluvat ilmoittajan näkemyksen mukaan siten koko erikoisalan hoitoketju, eli leikkaussalissa tehdyt toimenpiteet, vastaanottopalvelut,
pientoimenpiteet sekä tukipalveluista anestesia, kuvantaminen ja laboratoriopalvelut. Yksityisasiakkaille tarjotut fysioterapiapalvelut eivät kuitenkaan kuulu
osaksi ilmoittajan määrittelemää markkinaa.10
20. Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantteja maantieteellisiä markkinoita tulisi
asiassa tarkastella sairaanhoitopiirin laajuisina. Koska palveluissa on kyse kokonaisuuksista (hoitoketjut), on markkinoita tarkasteltava sen mukaan, miten asiakkaat hakeutuvat hoitoon koko hoitoketju, ml. mahdollisuus saada leikkaushoitoa, huomioiden. Näitä palvelukokonaisuuksia varten asiakkaat ovat valmiita

Pohjola Sairaalan kahden erikoistumisalan lisäksi sen palveluksessa on kuitenkin joitakin muiden erikoisalojen lääkäreitä, kuten esimerkiksi neurologeja ja kardiologeja. Pohjola Sairaala ei kuitenkaan varsinaisesti tarjoa minkään muun erikoisalan palveluita eivätkä asiakkaat hakeudu hankkimaan näitä palveluja Pohjola Sairaalaan.
9 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.
10 Osapuolilla on molemmilla toimintaa fysioterapiapalveluissa, mutta osapuolten yhteenlaskettu osuus
esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna on ilmoittajan mukaan varsin pieni.
8
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matkustamaan melko kauas, koska kyseisiä palveluita ei välttämättä ole saatavilla asiakkaan lähietäisyydellä esimerkiksi kotikaupungissa.11
6.2.2

KKV:n näkemys relevanteista markkinoista
21. KKV on viimeaikaisessa päätöskäytännössään tarkastellut yksityisasiakkaille tarjottavia lääkäri- ja sairaalapalveluita yrityskauppa-asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy
/ Pihlajalinna Oyj. Asiassa KKV tarkasteli lääkäri- ja sairaalapalveluita eri tuotemarkkinoille kuuluvina. Lääkäripalveluiden osalta KKV katsoi, että relevantille
tuotemarkkinalle tuli sisällyttää kaikki yksityisissä lääkärikeskuksissa tarjottavat
vastaanottopalvelut sekä tukipalveluista kuvantaminen ja laboratoriotutkimukset. Lisäksi KKV katsoi, että erikoistuneet toimijat, joihin kuului myös Pohjola Sairaala, eivät kuuluneet samalle markkinalle osapuolten ja muiden yleislääkärikeskusten12 kanssa.13 Yksityisten sairaalapalveluiden tuotemarkkinan osalta KKV
sen sijaan katsoi, että markkinoita oli perusteltua tarkastella erikoisalakohtaisesti.
Pohjola Sairaala kuului osapuolten kanssa samoille markkinoille ortopedian ja
traumatologian sekä käsikirurgian segmenteillä.14
22. Relevanttien markkinoiden tarkastelussa on keskeistä ottaa arvioinnin lähtökohdaksi osapuolten tarjoamat tuotteet ja palvelut sekä tunnistaa niiden asiakkaiden kannalta todelliset vaihtoehtoiset toimituslähteet. Tarkasteltava järjestely
eroaa Mehiläinen/Pihlajalinna-asiasta siinä, että nyt käsiteltävässä yrityskaupassa on toisena osapuolena erikoistunut toimija. Pohjola Sairaalan Pihlajalinnalle luoma kilpailupaine on kohdistunut ortopedian ja käsikirurgian hoitoketjuihin. Yrityskaupan ilmoittaja on tähän asetelmaan perustuen tarkastellut markkinaa erikoisalakohtaisesti niillä erikoisaloilla, joilla molemmat osapuolet toimivat.
KKV katsoo, että ilmoittajan esittämä markkinamäärittely antaa asiassa hyvän
lähtökohdan relevantin tuotemarkkinan tarkasteluun.
23. Ilmoittajan näkemyksen mukaan samalle tuotemarkkinalle kuuluu koko erikoisalan hoitoketju kuntoutusta lukuun ottamatta. Myös KKV katsoo, että koko hoitoketjun tarkastelu antaa hyvän lähtökohdan järjestelyn kilpailuvaikutusten arvioinnille. Virasto on tarkastellut myös potilaan hoitoon liittyvää kuntoutusta
osana hoitoketjua.
24. Ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian hoitoketjut alkavat tyypillisesti
erikoislääkärin vastaanotolta, josta jatkohoitoa tarvitseva asiakas voidaan ohjata toisen lääkärin vastaanotolle, kuvantamiseen, toimenpiteeseen tai kuntoutukseen.15 Hoitoketjussa kuntoutus voi seurata leikkaustoimenpidettä tai tietyissä

11 Osapuolten arvion mukaan myös ns. lähetehävikkiä on verrattain vähän, mikä viittaisi siihen, että asiakkaat ovat jo lähtökohtaisesti valmiita käyttämään kauempana sijaitsevia sairaaloiden tai lääkärikeskusten toimipaikkoja sen mukaan minkä lääkärin ja/tai toimipaikan asiakkaat ovat valinneet.
12 Yleislääkärikeskus määriteltiin kieltoesityksessä tarkoittamaan lääkärikeskusta, joka tuottaa yleislääkäripalveluita sekä laajempaa tai suppeampaa valikoimaa erikoislääkäripalveluja.
13 KKV:n esitys 29.9.2020 markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy /
Pihlajalinna Oyj, dnro KKV/1233/14.00.10/2019, jakso 10.4.2.
14 KKV:n esitys 29.9.2020 markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy /
Pihlajalinna Oyj, dnro KKV/1233/14.00.10/2019, jakso 12.1.2.4.
15 KKV:n selvitysten perusteella laboratoriopalveluiden merkitys on ortopedian ja traumatologian sekä
käsikirurgian hoitoketjuissa hyvin vähäinen.
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tilanteissa korvata leikkaustoimenpiteen. Asiakas ei usein tiedä ennalta tarkasti,
mitä palveluita hän tulee tarvitsemaan osana hoitoaan. KKV:n tietojen perusteella asiakkaat eivät yleensä myöskään vaihda palveluntarjoajaa hoitoketjun
aikana.16
25. Asiassa ei ole kuitenkaan tarpeen ottaa kantaa relevanttien tuotemarkkinoiden
täsmälliseen määritelmään. Kilpailuvaikutusten arvion johtopäätös ei jäljempänä jaksossa 7.3 kuvatusti ole riippuvainen siitä, tarkastellaanko erikoisalakohtaisia lääkäri- ja sairaalapalveluita osana samaa tuotemarkkinaa vai erikseen.
Näissä hoitoketjun osa-alueissa on erikoisalakohtainen tuotannontekijä – erikoistumista vaativan vastaanottokäynnin hoitava sekä leikkaustoimenpiteen tekevä erikoislääkäri. Sen sijaan muissa hoitoketjun osissa erikoisalakohtaisten tuotannontekijöiden rooli on vähäisempi. KKV:n selvityksissä ei tullut esiin viitteitä
siitä, että osapuolten asema olisi merkittävä muita hoitoketjun palveluita, kuten
fysioterapia- tai kuvantamispalveluita, kaikki erikoisalat kattavina kokonaisuuksina tarkasteltaessa.17
26. Relevanttien maantieteellisten markkinoiden osalta KKV tarkasteli Mehiläisen ja
Pihlajalinnan välisessä yrityskaupassa yksityisiä lääkäripalveluita lähtökohtaisesti
seutukuntatasolla ja yksityisiä sairaalapalveluita sairaanhoitopiiritasolla.18 KKV on
tarkastellut käsiteltävänä olevan järjestelyn kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän markkinamäärittelyn mukaisesti sairaanhoitopiirin tasolla. Asiassa ei ole kuitenkaan tarvetta määritellä maantieteellistä markkinaa täsmällisesti, sillä yrityskauppa ei johtaisi kilpailuongelmiin, vaikka markkinaa tarkasteltaisiin seutukuntatasolla. Markkinan kapeammalla tarkastelulla ei ole olennaista merkitystä rakenteellisen tarkastelun tuloksiin, sillä merkittävä osa osapuolten ja niiden kilpailijoiden erikoisalakohtaisesta liikevaihdosta kertyy osapuolten päällekkäisistä yliopistokaupungeista.

6.3
6.3.1

Vakuutusyhtiöpalvelut
Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista
27. Ilmoittajan näkemyksen mukaan osapuolilla ei KKV:n aikaisemman ratkaisukäytännön mukaisella markkinamäärittelyllä olisi käytännössä päällekkäisyyttä vakuutusyhtiöpalveluiden markkinalla. Mikäli Pohjola Sairaalan katsottaisiin ilmoittajan näkemyksen vastaisesti kokonaan tai osittain toimivan vakuutusyhtiöpalveluiden markkinalla, olisi markkinaa tarkasteltava kokonaisuutena sisältäen
kaikki vakuutusyhtiöille myydyt terveyspalvelut. Vakuutusyhtiöt hankkivat palveluita suurempina kokonaisuuksina, koska muutoin ne eivät voi saavuttaa kilpailutuksilla tavoittelemiaan tehokkuuksia. Ilmoittajan ja Pohjola Vakuutuksen

Vastaanoton hoitanut lääkäri on tarkastelluilla erikoisaloilla yleensä myös leikkaava lääkäri. Lisäksi viraston Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan yhteydessä tekemät selvitykset viittaavat siihen,
että asiakas käyttää yleensä valitsemansa palveluntarjoajan tukipalveluita (ks. kieltoesityksen jakso
10.4.2.3.2).
17 Pohjola Sairaalan asemaa kokonaismarkkinatason tarkastelussa heikentää sen keskittyminen ainoastaan tiettyjen erikoisalojen asiakkaiden palvelemiseen.
18 KKV:n esitys 29.9.2020 markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy /
Pihlajalinna Oyj, dnro KKV/1233/14.00.10/2019, jaksot 10.4.4 ja 12.1.2.7.
16
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36. Johtopäätökset yrityskaupan kilpailuvaikutuksista eivät ole riippuvaisia tarkasta
relevanttien markkinoiden määritelmästä, eikä asiassa ole siten tarpeen ottaa
lopullista kantaa markkinamäärittelyyn.

7 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset
7.1

Johdanto
37. Arvioidessaan johtaako yrityskauppa kilpailulain 25 §:n mukaisesti tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto analysoi, onko yrityskaupalla kilpailunvastaisia vaikutuksia. Tehokkaan kilpailun olennainen estymien
on yleensä todennäköisempää horisontaalisissa kuin ei-horisontaalisissa yrityskaupoissa, sillä horisontaalinen yrityskauppa voi merkittävästi vähentää kilpailua, sillä
sen seurauksena markkinoilla toimivien (tai niille pyrkivien) itsenäisten yritysten lukumäärä vähenee, millä voi olla vaikutusta kaupan osapuolten, niiden kilpailijoiden sekä asiakasyritysten kohtaamaan kilpailupaineeseen sekä kannustimiin kilpailla.26
38. Käsillä olevassa kaupassa yhdistyy kaksi keskenään kilpailevaa yksityistä terveyspalveluyritystä. Lisäksi yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä Pihlajalinna tulee
allekirjoittamaan viisivuotisen palvelusopimuksen Pohjola Vakuutuksen kanssa
kattaen muun ohella Pohjola Terveysmestarit -palvelun operoimisen Pohjola Vakuutuksen puolesta.27 Palvelusopimukseen liittyen viraston markkinakuulemisessa
nostettiin esiin myös vertikaaliseksi luonnehdittavia potentiaalisia kilpailuhuolia.
Vertikaaliset kilpailuhuolet liittyvät tyypillisesti tilanteisiin, joissa syntyy tai vahvistuu
eri tuotantoportaalla toimivien yritysten välinen vertikaalinen integraatio. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa yrityskaupan myötä aikaisemmin vallinnut Pohjola
Sairaalan vertikaalinen integraatio vakuutusmarkkinalle purkautuu. Lisäksi KKV
katsoo, että monituottajamallilla toimivalla, Suomen suurimpiin vakuutusyhtiöihin
kuuluvalla Pohjola Vakuutuksella on kannustin pyrkiä säilyttämään mahdollisimman tehokkaasti kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla säilyttääkseen neuvotteluasemansa yhteistyösopimusneuvotteluissa.
39. KKV on keskittynyt tarkastelemaan Pihlajalinnan ja Pohjola Sairaalan välisen yrityskaupan horisontaalisia koordinoimattomia vaikutuksia niissä kahdessa eri maksajatahon tuotemarkkinassa, joissa osapuolilla on päällekkäisyyttä – itsemaksavien asiakkaiden sekä vakuutusyhtiöiden hankkimissa terveyspalveluissa. Yrityskaupalla on koordinoimattomia horisontaalisia vaikutuksia, kun se poistaa osapuolten välisen kilpailuasetelman ja yrityskaupan aikaansaamasta kilpailupaineen vähenemisetä hyötyvät myös kilpailijat ilman, että yritykset nimenomaisesti,
tai edes hiljaisesti, koordinoivat toimintojaan.

Kilpailuviraston suuntaviivoissa yrityskauppavalvonnasta sekä Euroopan komission horisontaalisia sulautumia koskevissa suuntaviivoissa kuvataan tarkemmin tapoja, joilla samalla tuotantoportaalla toimivien
yritysten väliset järjestelyt voivat estää tehokasta kilpailua. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 63, 72–80; Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista
(2004/C 31/03), kohdat 22–63.
27 Terveysmestaripalvelussa terveydenhuollon ammattilainen antaa terveysneuvontaa, omahoito-ohjeita sekä ohjaa asiakkaan tarpeen vaatiessa eteenpäin oikealle hoitoammattilaiselle Pohjola Vakuutuksen kumppanihoitolaitokseen Pohjola Vakuutuksen määrittämien ohjeiden mukaisesti.
26
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46. Pohjola Sairaalan vakuutusyhtiöpalveluiden myynnit ovat valtaosin olleet konsernin sisäisiä myyntejä Pohjola Vakuutukselle, joten Pohjola Sairaala ei ole tosiasiallisesti toiminut markkinalla tai sen toiminta on ollut varsin vähäistä. Myöskään vakuutusyhtiöiden jo ennestään huomattava ostajavoima ei yrityskaupan seurauksena vähene.

7.3
7.3.1

Itsemaksaville asiakkaille tarjottavien lääkäri- ja sairaalapalveluiden erikoisalakohtaiset
markkinat
Rakenteellinen tarkastelu
47. Yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet tai muut vastaavat markkinoiden keskittymistä kuvaavat mittarit antavat usein käytännöllisen ensimmäisen viitteen
syntyvän keskittymän markkinavoimasta. Mitä suurempi markkinaosuus, sitä todennäköisemmin yrityksellä on markkinavoimaa, ja mitä enemmän markkinaosuus lisääntyy, sitä todennäköisempää on, että yrityskauppa johtaa markkinavoiman merkittävään kasvuun. Mitä suurempi on kahden suurimman yrityksen
välinen markkinaosuuksien ero tai mitä hajautuneemmat ovat muiden kilpailijoiden markkinaosuudet, sitä suurempi on todennäköisyys, että yrityksellä, jolla on
korkea markkinaosuus, on merkittävää markkinavoimaa.29 Markkinaosuudet ja
markkinaosuuksien lisäykset ovat kuitenkin vain ensimmäinen osoitus markkinavoimasta ja markkinavoiman lisääntymisestä.30
48. KKV on tarkastellut ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian markkinaosuuksia itsemaksavien asiakkaiden sairaanhoitopiirin laajuisilla markkinoilla. Kuten relevanttien markkinoiden määrittelyn yhteydessä on selitetty, virasto katsoo,
että markkinaosuuksia on perusteltua tarkastella hoitoketjutasolla, eli sisällyttämällä eri palveluntarjoajien myyntiin kaikki tietyn erikoisalan hoitoketjuihin liittyvä
myynti. Virasto on kuitenkin laskenut markkinaosuudet myös palvelulajeittain vastaanotoissa, leikkauksissa, kuvantamisessa, kuntoutuksessa ja anestesiassa. Kyseisiin markkinaosuuksiin viitataan seuraavassa vain, mikäli ne eroavat merkittävästi
hoitoketjukohtaisista osuuksista.
49. KKV pyysi palveluntarjoajia toimittamaan erikoisalakohtaiset liikevaihtotiedot jaoteltuna hoitoketjun sisältämiin eri palvelulajeihin. Vastaanottoihin ja leikkauksiin
liittyvä erikoisalakohtainen liikevaihto pyydettiin ilmoittamaan lääkärin erikoisalan perusteella. Tietyissä tilanteissa, kuten tapauksissa, joissa lääkärillä on enemmän kuin yksi erikoisala, kyseinen ilmoittamistapa voi johtaa viraston käsityksen
mukaan vähäiseen epätarkkuuteen erikoisalakohtaisissa liikevaihdoissa. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, mikäli ilmoittamistapaan liittyvillä valinnoilla voitiin
olettaa olevan vähäistä suurempi merkitys toimipisteen erikoisalakohtaiseen liikevaihtoon. Yksikään vastaajista ei ilmoittanut lukuihinsa liittyvän kuvatun kaltaista
epävarmuutta.
50. Sen sijaan tukipalveluiden (anestesia, kuvantaminen, fysioterapia) liikevaihdon
kohdentamisessa ortopediaan ja traumatologiaan sekä käsikirurgiaan yritykset

29
30

Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 70–71.
Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 27.
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käyttivät toisistaan poikkeavia menetelmiä.31 Viraston arvion mukaan yritysten
erilaisilla tavoilla raportoida erikoisalakohtainen tukipalvelujen myynti voi olla seuraavassa tarkemmin kuvatusti vaikutusta hoitoketjuja koskeviin markkinaosuuslaskelmiin.
51. KKV on kiinnittänyt huomiota yritysten toimittamissa tiedoissa huomattavaan
vaihteluun erityisesti ortopediaan ja käsikirurgiaan liittyvän kuvantamisen liikevaihdossa. Erityisesti Pirkanmaalla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ortopediaan ja käsikirurgiaan liittyvässä kuvantamisessa nousee selvästi korkeammaksi kuin niiden yhteenlaskettu markkinaosuus vastaanotoissa. Koska kuvantamisen osuus hoitoketjun arvosta on suhteellisen merkittävä, osapuolten korkea
yhteenlaskettu markkinaosuus kuvantamisessa nostaa huomattavasti myös niiden hoitoketjutason markkinaosuutta.32
52. KKV:n selvitysten perusteella korrelaatio toimipisteen vastaanottojen ja kuvantamistoimenpiteiden välillä on hyvin korkea.33 Tämä on viraston arvion mukaan
osaltaan seurausta siitä, että asiakkaat vaihtavat vain harvoin palveluntarjoajaa
kesken hoitoketjun.34 Toisin sanoen, viraston käsityksen mukaan on pidettävä lähtökohtaisesti epätodennäköisenä, että osapuolten toimipisteiden kuvantamisen
markkinaosuus olisi Pirkanmaalla merkittävästi korkeampi kuin niiden markkinaosuus vastaanotoissa.
53. Osapuolten odotettua korkeampi markkinaosuus kuvantamisessa voisi selittyä
periaatteessa myös niiden kuvantamisen hintatasolla Viraston selvitysten perusteella osapuolten kuvantamisen hinnat ovat
Kuvantamisen markkinaosuus ei viraston Kelaaineistoon perustuvien selvitysten mukaan selity myöskään sillä, että osapuolten
toimipisteissä otettaisiin luonteeltaan erilaisia,
kuvia.
Edellä todetun perusteella virasto pitää todennäköisempänä, että osapuolten
kuvantamisen markkinaosuutta kasvattavat edellä kuvatut erot tavassa, jolla yritykset ovat allokoineet kuvantamisen liikevaihdon erikoisaloille.
54. KKV katsoo, että vaikka kuvantaminen muodostaa osan ortopediaan ja käsikirurgiaan liittyvistä hoitoketjuista, hoitoketjujen markkinaosuustarkastelu on perusteltua suorittaa keskittymällä ainoastaan vastaanotoista ja leikkauksista
Pihlajalinna kohdisti tukipalvelujen liikevaihdon erikoisaloille hyödyntämällä vakuutusyhtiömyynnissä
sovellettuja hoitoketjutunnisteita. Pihlajalinnan mukaan ei ole syytä epäillä, että vakuutusyhtiöasiakkaiden ja itsemaksavien asiakkaiden myynninjakaumat poikkeaisivat toisistaan. Pohjola Sairaala, jonka
liikevaihto kertyy lähes yksinomaan ortopediasta ja käsikirurgiasta, kohdisti tukipalveluiden myynnin erikoisaloille erikoisalojen liikevaihtojen suhteessa. Osapuolten kilpailijat käyttivät kohdentamisessa vaihtelevia, omiin tietojärjestelmiinsä parhaiten soveltuvia menetelmiä.
32 Palveluntarjoajien selvityspyyntövastausten perusteella muodostetun aineiston mukaan kuvantamisen osuus hoitoketjujen arvosta oli vuonna 2020 noin 20-25 prosenttia niiden viiden sairaanhoitopiirin
alueella, joilla osapuolilla on päällekkäistä toimintaa.
33 Vuoden 2020 Kela-aineiston perusteella toimipistetason korrelaatiokerroin ortopedian ja käsikirurgian
vastaanottojen ja kuvantamisen toimenpiteiden lukumäärissä oli 0,92. Vastaanottojen ja kuvantamisen
välillä on siten voimakas riippuvuussuhde.
34 KKV tarkasteli lääkärikeskusten lähetehävikkiä asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy / Pihlajalinna Oyj, dnro
KKV/1233/14.00.10/2019, jakso 10.4.2.3.2. Osapuolet ovat arvioineet lähetehävikin olevan verrattain vähäistä.
31
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ortopedian tai käsikirurgian erikoisalaan liittyviä vastaanotto- tai leikkauspalveluita vuoden 2020 aikana usealta eri palveluntarjoajalta. Analyysissä asiakas,
joka on asioinut vuoden aikana vähintään kerran tietyllä palveluntarjoajalla, katsotaan kyseisen palveluntarjoajan asiakkaaksi. Asiakkaan käynnit muilla saman
sairaanhoitopiirin palveluntarjoajilla saman vuoden aikana katsotaan siirtymiksi
kyseisille palveluntarjoajille. Tarkastelutapa vastaa KKV:n Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisessä yrityskaupassa soveltamaa menetelmää. Menetelmää ja siihen liittyviä varauksia on käsitelty tarkemmin kyseiseen asiaan liittyvässä kieltoesityksessä.41
70. KKV tarkasteli osapuolten välisiä suhteellisia asiakassiirtymiä aineistolla, joka sisälsi
kaikki sairaanhoitopiirit, joissa osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa. Kelan aineisto sisältää myös asiakaskäynnit, joiden maksajana on ollut vakuutusyhtiö,
eikä aineistosta ole mahdollista tunnistaa erikseen itsemaksavia asiakkaita. Koska
yli 65-vuotiailla asiakkailla ei ole tyypillisesti vakuutusta, itsemaksavien asiakassiirtymiä voidaan arvioida rajaamalla aineisto yli 65-vuotiaisiin asiakkaisiin.42 Analyysin taustaoletuksena on tällöin se, ettei yli 65-vuotiaiden asiakaskäyttäytyminen
eroa merkittävästi nuorempien asiakasryhmien käyttäytymisestä. Analyysin toteutus yksittäisen sairaanhoitopiirin tasolla ei ollut mahdollista asiakassiirtymien
suhteellisesta vähäisyydestä johtuen. Suhteellisia asiakassiirtymiä ei laskettu erikseen ortopedialle ja käsikirurgialle, vaan siirtymiksi yritysten välillä luettiin myös tapaukset, joissa asiakas asioi esimerkiksi ortopedian vastaanotolla yrityksellä A ja
käsikirurgian vastaanotolla yrityksellä B.
71. Suhteellinen asiakassiirtymä Pihlajalinnasta Pohjola Sairaalaan on Kelan aineistossa 31 prosenttia ja Pohjola Sairaalasta Pihlajalinnaan 16 prosenttia. Mikäli asiakassiirtymät seuraisivat samasta aineistosta käyntimäärien perusteella laskettuja
markkinaosuuksia, vastaavat siirtymät olisivat
ja
prosenttia. Toisin sanoen,
toteutuneiden siirtymien perusteella Pohjola Sairaala on Pihlajalinnalle jonkin verran läheisempi ja Pihlajalinna Pohjola Sairaalalle hieman etäisempi kilpailija, kuin
niiden markkinaosuuksien perusteella voitaisiin päätellä. Edellä mainittujen aineistorajoitusten ja analyysin taustaoletusten vuoksi suhteellisia asiakassiirtymiä
on tulkittava asiassa viraston näkemyksen mukaan kuitenkin varovaisesti.
72. Viraston arvion mukaan osapuolten keskittyminen erilaisiin palveluihin tietyn erikoisalan sisällä voitaisiin tulkita lähtökohtaisesti osoituksena siitä, ettei osapuolten
välillä olisi läheistä kilpailuasetelmaa. KKV on tarkastellut osapuolten ja niiden
pääkilpailijoiden ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisalojen
palveluita Kelan aineiston avulla. Analyysi perustuu yritysten vuonna 2020 myymien palvelujen vertailuun Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Kela-aineiston perusteella molemmat osapuolet tarjoavat laajasti molempien erikoisalojen palveluita. Vaikka osapuolten palveluvalikoima ei ole täysin
identtinen, niiden välistä eroa ei voida pitää ainakaan merkittävästi suurempana
kuin osapuolten ja niiden pääkilpailijoiden välisiä eroja. Osapuolten muista kilpailijoista Tampereella toimivan Tekonivelsairaala Coxan voidaan katsoa olevan todennäköisesti markkinaosuuttaan heikompi kilpailija osapuolille ortopedian
KKV:n esitys 29.9.2020 markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy /
Pihlajalinna Oyj, dnro KKV/1233/14.00.10/2019, kohdat 300-313 sekä kieltoesityksen liite 1, jakso 5.3.2.
42 KKV:n esitys 29.9.2020 markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi asiassa Mehiläinen Yhtiöt Oy /
Pihlajalinna Oyj, dnro KKV/1233/14.00.10/2019, kieltoesityksen liite 1, kohta 309.
41
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vaikuta osapuolten yksikkökustannuksiin, eikä niiden listahintoihin, kaupan aiheuttama korotus Pihlajalinnan sopimushinnassa on Pohjola Sairaalan katteen ja
markkinaosuuden tulo. Vastaavasti kaupan aiheuttama muutos Pohjola Sairaalan efektiivisessä hinnassa on Pihlajalinnan katteen ja markkinaosuuden tulo,
mistä vähennetään edellä kuvattu varjohinta eli alennus, jonka OP-konsernin ulkopuolinen vakuutusyhtiö saisi Pohjola Sairaalalta sen toimiessa itsenäisesti. Tämä
alennus on Pohjola Sairaalan kate kertaa sen kilpailijoiden markkinaosuus.62 Muutos Pohjola Sairaalan efektiivisessä hinnassa myös voidaan yhtäpitävästi tulkita
keskittymän myöntämän alennuksen ja Pohjola Sairaalan listahinnan välisenä
erotuksena. Tulokset osoittavat, että tämä erotus on negatiivinen.
103. Tulosten perusteella keskittymän myöntämä alennus Pohjola Sairaalan listahinnasta on lisäksi
kuin Pihlajalinnan markkinavoiman
kasvusta syntyvä
intaan, ja tämä pätee palvelukategoriasta riippumatta.63 Tästä ei kuitenkaan voida tehdä suoria johtopäätöksiä yrityskaupan vaikutuksista vakuutusyhtiöiden kokonaiskustannuksiin, sillä yksikköhintojen muutokset eivät kohdistu yhtä suurille asiakasohjausvolyymeille.
104. Vertailun helpottamiseksi virasto on myös laskenut vaadittavat muutokset osapuolten yksikkökustannuksissa, jotta yrityskaupasta tulisi kilpailuneutraali (kompensoivat kustannussäästöt). Tulosten perusteella Pohjola Sairaalan toimipisteiden yksikkökustannusten tulisi nousta
listahintaan suhteutettuna, ja Pihlajalinnan omien toimipisteiden yksikkökustannusten puolestaan
laskea
jotta yrityskaupalla ei olisi mitään vaikutusta
vakuutusyhtiöiden maksamien palvelujen hintoihin.
105. Vaikutusarvioinnin perusteella OP-konsernin ulkopuolisille vakuutusyhtiöille Pohjola Sairaalan markkinoille tulon hyödyt ylittävät selvästi Pihlajalinnan sopimushintoihin kohdistuvan korotuspaineen. Vaikutusarvioinnin ulkopuolelle jää kuitenkin
kaupan vaikutukset Pohjola Vakuutukselle, mutta tämän ollessa yrityskaupan
myyjänä, siihen kohdistuvat mahdolliset kielteiset kilpailuvaikutukset on oletettavasti hinnoiteltu mukaan kauppahintaan.

8 Yhteenveto kilpailuvaikutusten arvioinnista
106. Keskittymästä tulee itsemaksavien asiakkaiden markkinajohtaja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ortopedian ja käsikirurgian sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
ortopedian hoitoketjuissa.
107. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella keskittymän markkinaosuus ylittää 40 % ortopedian hoitoketjuissa vuosina 2019 ja 2020 sekä käsikirurgian hoitoketjuissa
vuonna 2020. Markkinaosuuksien arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon
Mehiläisen ilmoittama laajentuminen Tampereella. Kun laskelmissa huomioidaan
Mehiläisen odotettu myynti, keskittymän markkinaosuudet jäävät nykytasoa maltillisemmiksi.

Tilanteessa, jossa Pohjola Sairaala toimisi itsenäisesti, se kilpailisi muiden terveyspalvelutuottajien
kanssa.
63 Tulokset säilyvät olennaisilta osin muuttumattomina, mikäli tarkastelu tehdään ortopedian ja käsikirurgian erikoisaloille erikseen.
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