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Keskittämisedut vähittäis-
kaupassa sekä vakuutus- 
ja pankkitoiminnassa 
ovat yleistyneet niin 
Suomessa kuin muual-

lakin Euroopassa sitä mukaa, kun asia-
kaskäyttäytymisen seuraaminen on tul-
lut helpommaksi. Yleisesti ottaen nämä 
kanta-asiakasjärjestelmät palkitsevat sii-
tä, jos asiakas keskittää ostoksensa edun 
tarjoavaan yritykseen. Luonteensa puo-
lesta eri järjestelmät eroavat toisistaan 
siinä suhteessa, maksetaanko saavutettu 
bonus rahassa vai saman yrityksen tuot-
teiden hintojen alennuksina. 

Asiakkaita palkitseville järjestelmille 
on yhteistä se, että ne sitovat heitä bo-
nuksia myöntäviin yrityksiin. Tunne-
tuimmat järjestelmät ovat vähittäiskau-
pan piirissä yleiset ehdolliset alennukset, 
joita sovelletaan ostoihin, jos ostot ylittä-
vät tietyn rajan. Bonus maksetaan useim-
miten jälkikäteen annettuna alennukse-

na. Myös muut ehdolliset myyntikeinot 
kuten sellaiset, joissa tuotetta tai palve-
lua tarjotaan vain tietyt ehdot täyttävil-
le asiakkaille, ovat verraten yleisiä. Yksi 
esimerkki tästä on edellytys muustakin 
asioinnista siinä pankissa, josta otetaan 
asuntolaina. 

Kuluttajan ja kilpailun kannalta suu-
rimpana huolenaiheena voidaan pitää 
sitomista, jonka avulla sitova yritys 
yrittää kasvattaa voittojaan. Sitomisella 
tarkoitetaan käytäntöä, jossa kahta tai 
useampaa tuotetta myydään yhdessä ja 
vähintään yhtä niistä ei myydä erillisenä. 
Sidottuja tuotteita ei tarvitse siten ostaa 
kiinteässä suhteessa toisiinsa nähden. 

Silloin kun kahta tai useampaa tuotet-
ta myydään yhdessä, mutta ei erillisinä, 
kyse on puhtaasta niputtamisesta. Se-
kaniputtaminen puolestaan tarkoittaa 
myyntikeinoa, jossa kahta tai useampaa 
tuotetta myydään nipussa, mutta jokai-
nen näistä tuotteista voidaan ostaa myös 

erikseen. Usein tätä menettelytapaa käy-
tettäessä nipun hinta on halvempi kuin 
kaikkien tuotteiden ostaminen erillisinä. 
Tätä kutsutaan pakettialennukseksi. 

Kanta-asiakasjärjestelmät sitovat 
asiakkaita yrityksiin – kuluttajille 
ongelmallisimpia ovat tuotteiden 

niputtaminen ja paketointi.

EU:n komission toimeksiannosta teh-
dyssä Rendan et al. (2009) raportissa 
kilpailun ja kuluttajan kannalta haitalli-
simpina järjestelminä pidetään juuri pa-
ketointia ja niputtamista. Tässä laajassa 
selvityksessä havaittiin ongelmia useim-
missa Euroopan maissa juuri näiden kei-
nojen kohdalla. Isoimmat haitat syntyivät 
tämän raportin mukaan pankkitileihin 
sekä kuluttaja- ja asuntoluottoihin liit-
tyvissä järjestelmissä.

Niin Suomessa kuin Euroopassa laajemminkin erilaiset lähinnä kaupan ja rahoitussektorin asiakkaille 
suunnatut kanta-asiakasjärjestelmät ovat laajentuneet. Niiden kilpailua rajoittaviin ja kuluttajia 

haittaaviin vaikutuksiin on kiinnitetty kasvavaa huomiota. EU:n komission teettämässä Rendan ym. 
(2009) raportissa rahoitussektorin bonusjärjestelmiä pidetään kuluttajien kannalta ongelmallisimpina. 

Vaikuttaa siltä, että EU:n yksittäisissä jäsenmaissa kuluttaja- ja kilpailuviranomaiset eivät ole 
puuttuneet tilanteeseen siinä määrin kuin asiantuntijaselvityksissä on pidetty tarpeellisena. Suomessa 

ongelmallisimmat järjestelyt liittyvät rahoitussektoriin. Bonusten soveltamisalan rajoittaminen vain 
perustoimialojen sisälle tervehdyttäisi tilannetta.

Kanta-asiakasjärjestelmät 
voivat haitata kuluttajaa
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Eero Lehdon 
mielestä olisi vakavasti 

harkittava, kuinka pitkälle 
bonusjärjestelmät voivat 

mennä asiakkaiden 
sitomisessa niitä 

tarjoaviin yrityksiin. 
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TALOUSTIEDE: NIPUTTAMISEN MOTII
VINA VOITTOJEN KASVATTAMINEN 
KULUTTAJAN KUSTANNUKSELLA
Taloustieteellisessä kirjallisuudessa tuot-
teiden niputtamista ja sitomista on yleen-
sä analysoitu kehikossa, jossa keskeinen 
osa markkinoista on oletettu monopolis-
tiseksi. Ilmeisesti tämä olettamus vain 
heijastaa sitä todellisuutta, jossa näitä 
järjestelmiä sovelletaan. Kaiketi kehit-
tyneissä markkinatalouksissa nimen-
omaan monille palvelutoimialoille on 
ominaista keskittyneet rakenteet, joissa 
suurimmilla yrityksillä on huomattavaa 
markkinavoimaa. 

Itse asiassa talous- ja oikeustieteenkin 
sisällä ne erilaiset käsitykset, jotka liit-

tyvät niputtamiseen ja sitomiseen, ei-
vät juuri koske kysymystä siitä, ovatko 
markkinat kauttaaltaan kilpailulliset vai 
eivät tai sitä, tulevatko ne kilpailullisik-
si itsestään. Aikoinaan olivat yleisiä ns. 
Chicagon koulukunnan teesit siitä, että 
paketointiin ja niputtamiseen turvaudu-
taan vain silloin, kun ne lisäävät aidosti 
toiminnan tehokkuutta. Sittemmin on 
huomattu1, että nämä järjestelyt voivat 
olla kannattavia muutoinkin, koska nii-
den avulla voidaan lisätä voittoja ja pie-
nentää kuluttajan ylijäämää2. 

Teoreettisessa taloustieteessä yritys-
toiminnan ”tehokkuuden” tai sen aikaan-
saaman hyvinvoinnin mittana pi de tään 
usein yritysten voittojen ja kuluttajan 

ylijäämän summaa. Tämä selittänee ta-
loustieteen suhteellisen vähäistä kiinnos-
tusta siihen, miten tulot jakautuvat ni-
puttamisessa tai sitomisessa yritysten ja 
kuluttajien kesken. On kuitenkin selvää, 
että tulonjako yritysten ja kuluttajien 
kesken ei voi olla yhdentekevää, onhan 
sillä merkittävä vaikutus myös tulojen 
jakautumiseen kotitaloussektorin sisällä. 

Monopolistisilla markkinoilla nimen-
omaan kuluttajaa voidaan pitää heikkona 
ja haavoittuvaisena osapuolena. Niinpä 
ei ole yllättävää, että sitä mukaa kun kil-
pailupolitiikka voimistui – esimerkiksi 
Euroopassa 1980-luvun alusta lähtien 
– huoli siitä, miten käy yksin kulutta-
jan ylijäämälle, alkoi korostua. Kilpai-
lupolitiikassa ja -oikeudessa kuluttajan 
ylijäämää, siis kuluttajien hyvinvointia, 
pidetäänkin yleismaailmallisesti sinä 
normatiivisena kriteerinä, joka määrit-
tää toiminnan hyvyyden. Tätä kriteeriä 
sovelletaan nykyisin myös EU:n, USA:n 
ja Suomen kilpailuoikeudessa. 

SUOMALAISET KANTAASIAKAS
OHJELMAT
Suomen merkittävimmät kanta-asiakas-
järjestelmät ovat käytössä vähittäiskau-
passa, lentoliikenteessä sekä pankki- ja 
vakuutustoiminnassa. Monelle tutut S-
ryhmän ja K-ryhmän ostohyvitykset kas-
vavat progressiivisesti kuukausiostojen 
arvon perusteella. Bonukset voivat nous-
ta viiteen prosenttiin ostojen määrästä. 

Ruotsin vähittäiskaupan palkitse-
misjärjestelmä eroaa Suomesta siinä 
suhteessa, ettei hyvitysprosentti kasva 
ostojen mukaan. Toisaalta taas Ruotsin 
suurimman vähittäiskaupparyhmittymän 
(ICA) bonuksia voi käyttää vain sellaisten 
tuotteiden maksamiseen, jotka kerryttä-
vät bonuksia ryhmän omissa myymälöis-
sä. Tällä tavalla pyritään sitomaan asiak-
kaita. Suomessahan samaan tähdätään 
bonusten progressiivisuudella. 

Suomen rahoitussektorin kanta-asia-
kasjärjestelmät palkitsevat joko yksin 

KULUTTAJAN YLIJÄÄMÄ

Kuluttajan ylijäämä mittaa kuluttajan ostamistaan tuotteista saamaa hyötyä. Kunkin 
ostetun tuotteen kohdalla se ilmaisee, kuinka paljon toteutunutta hintaa enemmän 
kuluttaja olisi ollut valmis ostoksestaan maksamaan. Kuluttajan ylijäämän käsitettä 
havainnollistavassa kuviossa 1 suora D esittää monopolin tuottaman hyödykkeen 
markkinakysyntäkäyrää. Jos monopoli joutuu myymään kaikki hyödykkeet samalla 
hinnalla, osa kuluttajista on valmis maksamaan tuotteesta enemmän kuin tosiasiassa 
maksamansa hinnan niin, että näiden kuluttajien ylijäämä on monopolista huolimatta 
positiivinen. Esimerkiksi kuviossa 1, jossa P on tuotteen hinta ja Q tuotteen määrä, suora 
P = PM esittää monopolin valitsemaa hintaa ja kolmion S pinta-ala vastaa kuluttajien 
yhteenlaskettua ylijäämää. 

Kuvio 1.

Q

S

P

PM
D

KILPAILUPOLITIIKASSA TOIMINNAN HYVYYDEN KRITEERINÄ KÄYTETÄÄN 
NYKYÄÄN YLEISESTI KULUTTAJAN HYVINVOINTIA.
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TUOTTEIDEN NIPUTTAMINEN ALENTAA YLEENSÄ ENITEN KULUTTAJAN 
HYVINVOINTIA.

vakuutuspalveluiden käytöstä tai sito-
vat vakuutus- ja pankkipalvelut toisiinsa 
tarjoamalla pankkipalveluiden käytöstä 
– kuten asuntoluotoista – etuja, jotka 
voidaan käyttää samasta ryhmästä han-
kittujen vakuutusmaksujen alennuksi-
na. Vakuutusyhtiöt tarjoavat verraten 
samankaltaisia etuja vakuutusasiakkail-
leen. Pääpiirteissään nämä edut palkitse-
vat vakuutusten keskittämisestä samaan 
ryhmään. 

Kanta-asiakkaille myönnetään 
bonuksia ja tarjotaan 

alennuksia erilaisten pankki- ja 
vakuutuspalvelujen käytöstä yhdessä.

OP:n etuohjelma pankkiasiakkaille ra-
joittui aluksi pankkisektorin sisälle. 
Vakuutusyhtiö Pohjolan oston jälkeen 
tämä etuohjelma laajeni koskemaan 
myös vakuutuspalveluita. Pankkiasi-
oinnista kertyneillä bonuksilla voi siten 
maksaa myös vakuutusmaksuja. Vuoden 
2011 marraskuusta lähtien OP lopetti bo-
nusten maksamisen rahana. Käyttämättä 
jääneet bonukset säilyivät viisi vuotta ja 
menivät hukkaan tämän jälkeen. 

SUOMEN ETUUSJÄRJESTELMÄT 
KULUTTAJAN KANNALTA 
Miten Suomessakin käytössä olevia 
kanta-asiakasjärjestelmiä voisi tyypitel-
lä? Mikä on niille yhteistä ja miten niitä 
voi arvioida kilpailu- ja kuluttajapolitii-
kan tarpeiden näkökulmasta? Keskeistä 
mielestäni on: 

 • Markkinarakenne ko. toimialalla ja 
toimialoilla, joihin kanta-asiakasjärjes-
telmää sovelletaan.

 • Itse kanta-asiakasjärjestelmän luon-
ne: sidonta, puhdas niputtaminen, seka-
niputtaminen tai ehdollinen alennus. 

 • Järjestelmän laajuus: rahallinen 
merkitys ja kattavuus sen perusteella, 

kuinka erilaisia palveluita sen piiriin 
kuuluu.

 • Bonusten kertymisjakson pituus
 • Asiakkaan edellytykset arvioida 

kanta-asiakkuuden vaikutusta palvelun 
todelliseen hintaan. 

Yllä mainituilla tekijöillä on merkit-
tävä osuus siihen, mikä vaikutus kanta-
asiakasjärjestelmällä on kuluttajiin ja 
kuluttajan ylijäämään. Yleensä markki-
narakenne, jossa kanta-asiakasjärjestel-
mä yhdistää monopolin tai monopolisti-
sen toimialan kilpailulliseen toimialaan, 
on kuluttajan kannalta epäsuotuisin. 

Eri bonusmalleista puhdas niputta-
minen on kuluttajan kannalta yleensä 
muita järjestelmiä haitallisempi. Jos 
palveluiden niputtaminen lisää asiak-
kaan vaikeuksia arvioida niputetun pal-
velun todellista hintaa, kanta-asiakas-
järjestelmä mitä ilmeisimmin vähentää 
tuntuvasti kuluttajan ylijäämää. Niinpä 
kuten Kalayci ja Potters (2011) ovat 
havainneet, hyödykkeen monimutkai-
suus heikentää vertailtavuutta ja nostaa 
välillisesti hintaa. Tämä vaikeus korostuu 
silloin, kun kanta-asiakasjärjestelmä ulo-
tetaan eri toimialoille ja kun bonuksen 
kertymisjakso on pitkä. Pitkän jakson 
aikana erilaiset satunnaiset tapahtumat, 
jotka koskevat asiakasta tai palvelun tar-
joajaa, vaikeuttavat todellisen hinnan ar-
viointia. Samansuuntainen vaikutus on 
sillä, jos niputetun palvelun sopimus-
hinnat ja bonusjaksot ovat kestoltaan 
eripituisia. 

VÄHITTÄISKAUPPA
Vähittäiskaupassa asiointi on laajaa, joka-
päiväistä ja se voi tapahtua eri pisteissä. 
Näin ollen kaupan verkon laajuus sekä 
niiden tavaroiden ja palveluiden kirjo, 
jotka kuuluvat ostohyvitysten piiriin, lie-
nee keskeinen kilpailutekijä, jonka avulla 
saadaan asiakkaita paljousalennusten pii-
riin. Keskeisissä suomalaisissa järjestel-
missä bonuksia kerrytetään kuukauden 
ajan, minkä jälkeen asiakas voisi siirtyä 

kilpailevaan järjestelmään ilman bonus-
menetyksiä. Yksi kuukausi on verraten 
lyhyt aika. Se ei sido asiakasta liikaa ja 
näin osaltaan rajoittaa vähittäiskaupan 
kanta-asiakasjärjestelmien kilpailua hal-
vaannuttavaa vaikutusta. 

Suomen päivittäistavarakaupassa 
asiak kaan edellytykset tehdä hintaver-
tai luja eri kilpailijoiden kesken ovat 
läh tö kohtaisesti hyvät. Merkittävim-
mät ostohyvitykset ovat luonteeltaan 
jälkikäteisalennuksia, jotka progres-
siivisesti määräytyvinä häiritsevät 
tä tä vertailua jonkin verran. Mutta 
kos ka vähittäiskaupan kanta-asiakas-
järjestelmät eivät varsinaisesti niputa eri 
tuotteita yhteen, kilpailun edellytyksenä 
oleva vertailtavuus ei pahasti heikenny. 

Päivittäistavarakaupassa toimipaikan 
sijainti on todellinen kilpailuetu. Vai-
vannäön välttämiseksi asiakas ostaa lä-
hikaupasta tai kaupasta, jonne on helppo 
päästä. Näin ollen ne toimipaikat, jotka 
kuuluvat samaan etujärjestelmään kuin 
asiakkaan ”vakikauppa”, hyötyvät etu-
järjestelmän laajuudesta etujärjestelmän 
ulkopuolella olevien toimipisteiden kus-
tannuksella. Tästä seuraa, että verkostol-
taan laajat päivittäistavarakaupparyhmät 
voivat kanta-asiakasjärjestelmillään yl-
läpitää ja vahvistaa markkinaosuuksiaan 
ja estää pienempien yritysten tulemista 
alalle. 

Vähittäiskaupan kanta-
asiakasjärjestelmät toimivat 

esteinä uusien yritysten tulolle 
markkinoille.

Kun näitä ostoja koskevaan bonusjär-
jestelmään sidotaan muitakin palveluita 
kuten ravitsemus- ja majoituspalveluita, 
on selvää, että myös nämä saavat edun 
suhteessa etujärjestelmän ulkopuolella 
oleviin palveluihin. Nykyisessä laajuu-
dessaan vähittäiskaupan kanta-asiakas-



54 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2017

VAKUUTUSEHTOJEN JA ASIAKASHYVITYSTEN EROT LISÄÄVÄT VAKUUTUKSIIN 
LIITTYVIÄ HAITTAVAIKUTUKSIA KULUTTAJILLE.

järjestelmien haitallisin vaikutus kulutta-
jiin tulee lähinnä siitä, että ne ylläpitävät 
nykyistä keskittynyttä markkinaraken-
netta ja aikaansaavat esteitä uusien yri-
tysten tulolle markkinoille. 

VAKUUTUSTOIMINTA
Vakuutustoiminnan tärkeimmissä kanta-
asiakasjärjestelmissä (IF-etuohjelma ja 
OP-etuasiakkuus) asiakas saa hyvityksen, 
jos hän ottaa useamman vakuutuksen sa-
masta yrityksestä. Järjestelmät pyrkivät 
näin kiinnittävät asiakkaat yhteen yri-
tykseen. 

Pelkästään vakuutuksessakin tuot-
teen todellinen hinta ei ole yhtä selkeä 
ja yksiselitteinen kuin normaalissa päi-
vittäistavarakaupassa. Yrityskohtaiset 
erot vakuutusehdoissa aikaansaavat niin 
sanottua tuotedifferentiaatiota, mikä hei-
kentää todellisten hintojen vertailtavuut-
ta ja nostaa hintaa (kilpailua vähentäen). 
Tässä tilanteessa asiakashyvitykset hei-
kentävät vielä lisää todellisten hintojen 
vertailtavuutta ja siten vähentävät kil-
pailua. Ostohyvitykset prosentteina ei-
vät kuitenkaan kasva vakuutuksen arvon 
mukaan, mitä voidaan pitää kilpailun ja 
lopulta kuluttajankin kannalta hyvänä.

Verrattuna vähittäiskaupan kuukauden 
mittaisiin bonusten kertymisjaksoihin 
vakuutustoiminnan asiakashyvitykset 
ovat jo toiminnan luonteen vuoksi kestol-
taan pitempiä. Vakuutustoiminnan sisälle 
rajoittuvien asiakashyvitysten vaikutusta 
kilpailun kautta hintoihin ja kuluttajiin ei 
ole helppo arvioida. Koska jo lähtökoh-
taisesti vakuutusten ehtojen vertailu on 
suhteellisen vaikeaa, näiden haitallinen 
vaikutus on ilmeisesti suurempi kuin päi-
vittäistavarakaupassa. 

PANKKI JA VAKUUTUSPALVELUIDEN 
NIPUTTAMINEN
Suomessa pankki- ja vakuutuspalvelui-
den yhteen sitominen aikaansaa kulut-
tajille ja kilpailulle eniten haittaa. OP:n 
keskittäjäasiakkuudessa, joka on voi-

massa 5 vuotta eteenpäin, asuntoluoton 
ottajalle kertyy bonuksia, joita voidaan 
käyttää hyväksi vain vakuutusmaksujen 
ja muista pankkipalveluista kertynei-
den laskujen alennuksiin. Rahalliselta 
arvoltaan nämä bonukset ovat selvästi 
suurempia kuin pelkästään vakuutus-
toiminnan sisäisten järjestelmien asia-
kashyvitykset.  

Kun arvioidaan pankkipalveluiden ja 
vakuutusten niputtamisen vaikutuksia, 
huomio pitäisi kiinnittää siihen, mikä 
vaikutus tällä on eri yritysten tarjoamien 
palveluiden ehtojen vertailtavuuteen. Jo 
lähtökohtaisesti vakuutukset ja pankki-
luotot ovat ehdoiltaan suhteellisen mo-
nimutkaisia. Todellisen hinnan laske-
minen edellyttää useamman parametrin 
huomioonottamista. Jo yksin asuntoluo-
ttomarkkinoilla pankkiasiakkaiden rajal-
linen kyky ja halukkuus arvioida luoton 
todellisia kustannuksia ja tehdä hintaver-
tailuja antaa edun hallitsevassa asemassa 
olevalle pankille (Allen et al. 2012). 

”Suomessa pankki- ja 
vakuutuspalveluiden yhteen 

sitominen aikaansaa kuluttajille 
ja kilpailulle eniten haittaa.”

Palvelun ehtojen ja hinnan arvioimis-
ta vaikeuttaa sopimusten pitkähkö ai-
kajänne. Tämä koskee nimenomaan 
pankkiluottomarkkinoita. Pitkäaikai-
suus vaikuttaa monella tapaa. Palvelun 
kustannukset saattavat muuttua, kun 
esimerkiksi viitekorkoa muutetaan. 
Toisaalta asiakas saattaa pyrkiä muutta-
maan luoton kuoletusaikatauluaan elä-
mäntilanteessa tapahtuvien muutosten 
mukaisesti. Efektiivisen hinnan laske-
minen edellyttäisi tulevien kustannus-
ten diskonttaamista nykyarvoon, minkä 
vuoksi epävarma tulevaisuus heikentää 
tällaisten arvioiden tekemistä. On sel-
vää, että asiakashyvitysten arvioiminen 

on tuolloin vaikeaa, jos niiden nykyarvo 
riippuu epävarmasta tulevaisuudesta. 

Sellainen asiakashyvitys, joka perustuu 
pankkiluoton ja vakuutuksen yhdistämi-
seen, lisää kompleksisuutta huomatta-
vasti jo ilman aikaulottuvuuden tuomia 
lisäongelmiakin. Kun vielä otetaan huo-
mioon esimerkiksi asuntoluoton pitkäai-
kaisuus, niin paketin ehtojen vertaami-
nen siihen, että vakuutus ja pankkiluotto 
otetaan ulkopuolelta erikseen, tulee to-
della vaikeaksi. Kyse ei ole pelkästään 
laskutoimituksen vaikeudesta, vaan siitä, 
ettei asiakas halua käyttää aikaa ja vaivaa 
monimutkaisten asioiden selvittämiseen. 
Tämä antaa helposti edun sille toimijal-
le, joka tekee ensimmäiseksi tarjouksen.  
Pankkiluottomarkkinoilla ensimmäisen 
tarjouksen tekee yleensä se pankki, jossa 
asiakas on asioinut ennen luoton ottoa. 

Voidaan ajatella, että pankkitoimin-
nassa vertailtavuutta haittaava epätäy-
dellinen informaatio lisää pankinvaih-
tamiskustannuksia siinä vaiheessa, kun 
asiakas on jo saanut tarjouksen omasta 
pankistaan ja vertaa (tai harkitsee ver-
taamista) tätä tarjousta muiden pank-
kien tarjoamiin ehtoihin. Palkansaajien 
tutkimuslaitoksessa tehdyssä tutkimuk-
sessa3 esitetty analyysi asiakkaan vaihta-
miskustannusten merkityksestä osoitti, 
että vaihtamiskustannusten kasvu johtaa 
helposti tilanteeseen, jossa paketointi 
supistaa kuluttajan ylijäämää. Niputta-
misen aikaansaamat tappiot kuluttajalle 
ovat sitä suuremmat, mitä merkittäväm-
pi on niputtavan pankin markkinaosuus 
myönnetyistä luotoista. 

Mitä suuremmat ovat pankin 
vaihtamisen kustannukset, sitä 

suuremmat ovat kuluttajien 
hyvinvoinnin menetykset.

Oheisessa kuviossa 2 on esitetty siir-
tymäkustannuksia kuvaavaan malliin 
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KANTAASIAKASOHJELMAT KANNATTAISI RAJOITTAA VAIN YHDEN 
TOIMIALAN SISÄLLE JA LYHYEMPIKESTOISIKSI.

perustuva laskelma pankki- ja vakuu-
tuspalveluiden paketoinnin vaikutuk-
sista kuluttajaylijäämään. Paketoivan 
pankin markkinaosuudeksi on oletettu 
60 prosenttia ja sen kilpailijan markki-
naosuudeksi 40 prosenttia. Paketoinnin 
on lisäksi oletettu lisäävän jonkin verran 
siirtymäkustannuksia. Vaikka tätä vai-
kutusta ei syntyisi, paketointi vähentää 
yleisesti kuluttajan ylijäämää. 

SUOSITUS KULUTTAJA JA KILPAILU
POLITIIKALLE
Suomessa sovellettavien kanta-asiakas-
järjestelmien ongelma kilpailun ja kulut-
tajien kannalta on se, että niitä on monin 
paikoin laajennettu koskemaan useita 
toimialoja kerrallaan. Etuusohjelmien 
rajoittaminen vain yhden 2-numerota-
son toimialan sisälle saattaisi vaikuttaa 
myönteisesti kilpailuun ja kuluttajiin. 
Näitä 2-numerotason toimialoja ovat 
esimerkiksi vähittäiskauppa, ravitse-

mustoiminta, ilmaliikenne, vakuutus ja 
rahoituspalvelut (pankkitoiminta). 

Toinen ongelma muodostuu joidenkin 
etuuksien pitkäkestoisuudesta. Bonusten 
kertymisjakson lyhentäminen pariin 
vuoteen ainakin pankki- ja vakuutus-
alalla vaikuttaisi tervehdyttävästi kil-
pailuun. Se olisi myös kuluttajien etujen 
mukaista.

On ilmeistä, että tämäntyyppistä ehdo-
tusta vastustetaan vetoamalla siihen, että 
kanta-asiakasohjelmat tehostavat toimin-
taa, jolloin niiden purkaminen lisäisi kus-
tannuksia ja aikaansaisi hintapaineita. 
Jos yrityksen kokoa pidetään annettuna, 
mittakaavaetujen saaminen ei edellytä 
palveluiden yhteen niputtamista. Suuri 
yritys voi toimia yli toimialarajojen esi-
merkiksi erilaisen asiakasinformaation 
käsittelyssä ja säästää näin kustannuk-
sissa ilman palveluiden niputtamistakin. 
Jos taas niputtamisella halutaan kasvat-
taa suuria yrityksiä, markkinarakenteesta 
tulee vielä nykyistäkin keskittyneempi 
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Kuvio 2. Kuluttajan ylijäämä asiakkaan siirtymiskustannusten eri arvoilla.
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Suomen keskeisimmillä palvelutoimi-
aloilla. Eikö keskittynyttä rakennetta 
kuitenkin pidetä verraten yleisesti on-
gelmana? •

Viitteet

1 Ks. esim. Adams ja Yellen (1976), Nalebuff, 

B. (2004a) ja Whinston, M. (1990).

2 Kuluttajan ylijäämä kertoo sen, kuinka paljon 

kuluttajan ostamastaan tuotteesta saama hyöty 

ylittää tuotteen hinnan.

3 Tutkimus ”kanta-asiakasjärjestelmät ja 

kuluttajat” ilmestyy PT:n nettisivuilla maalis-

kuussa 2017.




