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Eero Lehto

1. JOHDANTO 

Vähittäiskaupan sekä vakuutus- ja pankkitoiminnan keskittämisedut ovat yleistyneet niin 
Suomessa kuin muualla Euroopassa sitä mukaan, kun asiakaskäyttäytymisen seuraaminen 
on tullut helpommaksi. Yleisesti ottaen nämä kanta-asiakasjärjestelmät palkitsevat siitä, 
että asiakas keskittää ostoksensa edun tarjoavaan yritykseen. Luonteensa puolesta eri 
järjestelmät eroavat toisistaan siinä suhteessa, maksetaanko saavutettu bonus rahassa tai 
saman yrityksen tuotteiden alennuksena. Kuluttajan ja kilpailun kannalta vielä suurempi 
merkitys on sillä, kohdistuuko mahdollinen alennus samaan hyödykeryhmään vai kokonaan 
toisentyyppisiin hyödykkeisiin. 

Tässä tutkimuksessa arvioidaan suomalaisia kanta-asiakasjärjestelmiä. Luvussa 2 esitel-
lään erilaisia sitomisen ja niputtamisen muotoja. Samalla käydään läpi Suomen ja Ruotsin 
keskeisten järjestelmien pääpiirteet. Suomessa merkittävimmät järjestelmät ovat vähit-
täiskaupassa, ilmailuliikenteessä sekä vakuutus- ja pankkitoimialoilla. Tarkasteltaessa eri 
järjestelmiä tuodaan esiin se, kuinka paljon kuluttajat käyttävät rahaa näiden järjestelmien 
piirissä ja kuinka suuriksi bonukset kasvavat. Myös se tuodaan esille, kuinka laajalle - mah-
dollisesti koskien usean eri toimialan tuotteita − voi yksittäinen kanta-asiakasjärjestelmä 
ulottua.

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa tuotteiden niputtamista ja sitomista on yleensä 
analysoitu kehikossa, jossa keskeinen osa markkinoista on oletettu monopolistiseksi. Ilmei-
sesti tämä olettamus vain heijastaa sitä todellisuutta, jossa näitä järjestelmiä sovelletaan. 
Tässä suhteessa tilanne on pysynyt samanlaisena vuosikymmeniä. Kaiketi kehittyneissä 
markkinatalouksissa nimenomaan monille palvelutoimialoille on ominaista keskittyneet 
rakenteet, joissa suurimmilla yrityksillä on huomattavaa markkinavoimaa. Itse asiassa 
talous- ja oikeustieteenkin sisällä ne erilaiset käsitykset, jotka liittyvät niputtamiseen ja 
sitomiseen, eivät juuri koske kysymystä siitä, ovatko markkinat kauttaaltaan kilpailulliset 
vai eivät tai siihen, tulevatko ne kilpailullisiksi itsestään. Eri näkemykset liittyvät lähinnä 
arvioihin niputtamisen ja sitomisen vaikutuksista. 

Luvussa 3 käsitellään kuluttajahyötyperiaatetta kilpailuoikeuden näkökulmasta. Luvussa 
4 esitellään teoreettisen taloustieteellisen kirjallisuuden käsityksiä kanta-asiakasjärjes-
telmien vaikutuksista, muun muassa siitä, onko niputtaminen ylipäätänsä kannattavaa ja 
siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa kuluttajiin. Tässä luvussa käy ilmi, kuinka Chicagon 
koulukunnat teesit siitä, että sitomisella ja niputtamisella on korkeintaan vain positiivisia 
vaikutuksia, yleistyivät ja vaikuttivat vähitellen alan kirjallisuuteen. Mutta jo 1970-luvulla 
virisi teoretisointia, jonka mukaan monopolissa niputtaminen on kätevä keino diskriminoi-
da kuluttajia eli asettaa hinta yksilöllisesti kunkin kuluttajan preferenssien mukaan ilman 
tarkempaa tieto kuluttajien preferensseistä. Tällä tavoin kuluttajaylijäämä voidaan muun-
taa voitoiksi. Merkittävä osa niistä, jotka saivat tämänkaltaisia tuloksia, eivät kuitenkaan 
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lähettäneet huolestuneita viestejä kuluttaja- tai kilpailuviranomaisille. Osin tämä selittyy 
siitä, että tutkimuksen motiivina oli kiistää Chicagon koulukunnan teesit, eikä analysoida 
tarkemmin ylihinnoittelun hyvinvointivaikutuksia. Taloustieteellisessä kirjallisuudessa 
onkin oltu esisijaisen kiinnostuneita siitä, onko paketointi yrityksille kannattavaa ja jos 
on niin missä oloissa.

Teoreettisen taloustieteen suhteellisen vähäistä kiinnostusta siitä, miten tulot jakau-
tuvat niputtamisessa tai sitomisessa yritysten ja kuluttajien kesken, selittää osin se, että 
yritystoiminnan ”tehokkuuden” tai sen aikaansaaman hyvinvoinnin mittana pidetään usein 
yritysten voittojen ja kuluttajaylijäämän summaa. Tässä hyvinvointikäsitteessä tulonsiirtoa 
kuluttajilta sitovalle yritykselle pidetään yhdentekevänä asiana. On kuitenkin selvää, että 
tulonjako yritysten ja kuluttajien kesken ei voi olla yhdentekevää. Onhan sillä merkittävä 
vaikutus myös tulojen jakautumiseen kotitaloussektorin sisällä. Monopolistisilla mark-
kinoilla nimenomaan kuluttajaa voidaan pitää heikkona ja haavoittuvaisena osapuolena. 
Niinpä ei ole yllättävää, että sitä mukaan, kun kilpailupolitiikka voimistui − esimerkiksi 
Euroopassa 1980-luvun alusta alkaen − huoli siitä, miten käy yksin kuluttajaylijäämälle 
alkoi korostua. Kilpailupolitiikassa ja -oikeudessa kuluttajaylijäämää, siis kuluttajien hy-
vinvointia pidetäänkin yleismaailmallisesti sinä normatiivisena kriteerinä, joka määrittää 
toiminnan hyvyyden. Tätä kriteeriä sovelletaan nykyisin myös EU:n, USA:n ja Suomen 
kilpailuoikeudessa. 

Koska kilpailu- ja kuluttajalainsäädännön keskeinen huolenaihe on kuluttajien etu, on 
tässä tutkimuksessa pyritty arvioimaan kanta-asiakasjärjestelmien vaikutuksia pääsääntöi-
sesti kiinnittämällä huomiota hinnoitteluun ja kuluttajien ylijäämään. Olemme tarkastelleet 
myös teoreettisten mallien avulla niputtamisen vaikutuksia yrityksiin ja kuluttajiin. Nämä 
analyysit on raportoitu tämä tutkimuksen liitteissä 1 ja 2. Analyysi vaihtamiskustannusten 
vaikutuksista tuo varsin selvästi esiin, miten palveluiden yhteen niputtamisesta voi esimer-
kiksi finanssisektorilla tulla yrityksille varsin kannattavaa ja kuluttajille taas haitallista. 

Luvussa 5 käsitellään sidontaa ja niputtamista EU:n kilpailuoikeudessa ja johtopäätös-
luvussa tiivistetään tämän tutkimuksen keskeiset havainnot ja teoreettisen työn tulokset. 
Samassa yhteydessä annetaan konkreettinen suositus kuluttaja- ja kilpailuviranomaisille, 
siitä, miten kanta-asiakasjärjestelmiin tulisi suhtautua. 

Tämän tutkimuksen luvut 1 ja 5 sekä liitteet 1 ja 2 on kirjoittanut Eero Lehto. Matti Kari 
on kirjoittanut luvun 2 sekä liitteet 3–8, Petri Kuoppamäki luvut 3 ja 5 sekä Ilkka Kiema ja 
Eero Lehto luvun 4. Toki työ on ollut sillä tavalla kollektiivista, että olemme kommentoi-
neet toistemme kirjoituksia. 

Kiitämme Irmeli Honkaa raportin ulkoasun viimeistelystä.
Tämän tutkimuksen on rahoittanut Avance Asianajajatoimisto.
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Matti Kari

2. SUOMALAINEN KÄYTÄNTÖ 
 − ERI JÄRJESTELMIEN ESITTELY

Tässä luvussa tarkastellaan Suomessa käytössä olevia kanta-asiakasohjelmia ja niiden mah-
dollisia vaikutuksia. Luku alkaa erilaisten kaupallisten menettelytapojen esittelyllä, minkä 
jälkeen esitellään joitakin suomalaisia kanta-asiakasohjelmia ja kuvataan markkinoita, joilla 
ne ovat käytössä. Kanta-asiakasohjelmien kuvailun jälkeen tarkastellaan, kuinka laajasti 
ohjelmat yhdistävät eri toimialoja sekä kuinka suuria keskittämisetuja ohjelmat voivat tar-
jota. Tämän jälkeen pyritään luokittelemaan kanta-asiakasohjelmat eri menettelytapoihin 
ja kuvaillaan näiden menettelytapojen tyypillisiä vaikutuksia. Luvun lopussa katsotaan, 
havaitaanko suomalaisten kanta-asiakasohjelmien johtaneen odotetunlaisiin vaikutuksiin. 

2.1. Erilaisia kaupallisia menettelytapoja

Rendan ym. (2009) raportissa kuvataan erilaisia yritysten käyttämiä kaupallisia menet-
telytapoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia kilpailun ja kuluttajien kannalta. Raportissa 
erotellaan ristiin myyminen, johon kuuluu sitominen, puhdas niputtaminen, sekaniputtami-
nen ja muut ristiin myymisen keinot sekä muut potentiaalisesti haitalliset menettelytavat, 
joihin luetaan ehdolliset myyntikeinot ja aggressiiviset myyntikeinot. Kuluttajille näiden 
menetelmien soveltaminen voi aikaansaada etua, jos ne tehostavat toimintaa sisäistämällä 
joko mittakaavaetuja tai yhteistuotannon etuja. Kuitenkin niiden soveltaminen on kannat-
tavaa myös silloin, kun yritys voi niitä soveltamalla käyttää hyväkseen monopolivoimaa 
joillain keskeisillä tuotemarkkinoilla ja lisätä kannattavuutta kuluttajien kustannuksella. On 
vaikea osoittaa, että tällainen monopolivoimaan nojautuminen olisi missään oloissa kulut-
tajien kannalta edullista. On huomattava, että silloinkin kun niputtaminen ja sen kaltaiset 
menetelmät tehostavat yrityksen toimintaa, ne syrjäyttävät muita yrityksiä ja heikentävät 
kilpailua ajan myötä. Niinpä vaikka tämä toiminta olisi lyhyellä aikavälillä kuluttajan etujen 
mukaista, pitemmällä aikavälillä vaikutuksen suunta voi muuttua negatiiviseksi.

2.1.1. Ristiin myyminen

Sitomisella [Tying] tarkoitetaan käytäntöä, jossa kahta tai useampaa tuotetta myydään yh-
dessä ja vähintään yhtä niistä ei myydä erillisenä. Sidottuja tuotteita ei tarvitse siten ostaa 
kiinteässä suhteessa toisiinsa nähden. 

Puhdas niputtaminen [Pure bundling] on hyvin samantapainen menettelytapa kuin si-
tominen. Myös puhtaassa niputtamisessa kahta tai useampaa tuotetta myydään yhdessä, 
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mutta toisin kuin sitomisessa, puhtaassa niputtamisessa mitään näistä tuotteista ei myydä 
erillisenä. Siten kuluttaja joutuu ostamaan puhtaan paketin tuotteet toisiinsa nähden kiin-
teässä suhteessa. Sekaniputtaminen [Mixed bundling] tarkoittaa myyntikeinoa, jossa kahta 
tai useampaa tuotetta myydään nipussa, mutta kaikki näistä tuotteista voidaan ostaa myös 
erikseen. Usein tätä menettelytapaa käytettäessä nipun hinta on halvempi kuin kaikkien 
tuotteiden ostaminen erillisinä. Tätä kutsutaan pakettialennukseksi [Multiproduct rebate] 
(Renda ym., 2009).

Muita ristiin myymisen keinoja ovat esimerkiksi menettelytavat, joissa palveluntarjoaja 
johon kuluttaja on sopimuksellisessa yhteydessä, pakottaa kuluttajan hankkimaan lisäpal-
veluita tai -tuotteita joltakin tietyltä yritykseltä. Tällaisten menettelytapojen vaikutukset 
ovat kuluttajien näkökulmasta samanlaisia kuin sitomisen vaikutukset. Muihin ristiin myy-
misen keinoihin kuuluvat myös sellaiset menettelytavat, joissa jotakin tuotetta tai palvelua 
kysyvälle kuluttajalle tarjotaan parempia ehtoja, jos hän ostaa tuotteen tai palvelun tietyltä 
yritykseltä (Renda ym., 2009).

2.1.2. Muut potentiaalisesti haitalliset menettelytavat

Ehdolliset myyntikeinot [Conditional sales practices] jaetaan Rendan ym. (2009) raportissa 
kahteen osaan, joista ensimmäinen on tuotteen tai palvelun tarjoaminen ainoastaan, mikäli 
asiakas täyttää tietyt ehdot. Jos asiakas ei täytä vaadittuja ehtoja, niin tuotetta ei myydä 
lainkaan. Esimerkkinä tästä voi olla se, että asiakkaan täytyy avata pankissa palkkatili 
asuntoluoton saannin ehtona. Toinen ehdollisten myyntikeinojen muoto on sellainen, 
jossa asiakkaalle tarjotaan paremmat sopimukselliset ehdot, jos hän täyttää tietyt ehdot. 
Esimerkkinä tästä voi se, että pankki ei veloita luottokortin käytöstä sellaisia asiakkaita, 
jotka tekevät riittävästi ostoksia kortillaan. Tällaista menettelytapaa kutsutaan ehdolliseksi 
alennukseksi [Conditional rebate]. Tyypillisesti ehdollista alennusta annetaan, mikäli asiak-
kaan ostot ylittävät määrätyn rajan jonkin tietyn jakson aikana. Ehdollinen alennus voidaan 
myöntää kaikille tuotteille annettavana jälkikäteen annettuna alennuksena [Retroactive 
rebate] tai ainoastaan rajan ylityksen jälkeisille ostoksille annettavana lisäalennuksena 
[Incremental rebate]. Käytännössä jälkikäteen annettavan alennuksen toteuttamiseen on 
kaksi tapaa: i) tuotteiden hinta on alennettu etukäteen ja ostaja maksaa myyjälle, mikäli 
alennukseen oikeuttava kulutuksen määrä ei ylity tai ii) asiakas ostaa tuotteet normaa-
lihintaan ja myyjä maksaa ostohyvitystä, mikäli alennukseen oikeuttava raja ylittyy (ks. 
Bruttel, 2013; Renda ym., 2009). 

Rendan ym. (2009) raportti erottelee aggressiiviset myyntikeinot kolmeen erilliseen 
menettelytapaan: i) pyytämättä annetut tarjoukset eli sellaisten tuotteiden ostamiseen 
painostaminen, joita asiakas ei kysynyt, ii) kirnuaminen eli menettelytavat, joissa väli-
kätenä toimiva henkilö tai yritys käyttää väärin asemaansa, esimerkiksi tekemällä liikaa 
osakekauppaa asiakkaan osakesalkulla sekä iii) ohjaaminen, jolla tarkoitetaan asiakkaan 
ohjaamista kalliimpaan lainaan painottamalla hänen luottoriskiään. 
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2.2. Suomalaiset kanta-asiakasohjelmat

2.2.1. Vähittäiskauppa ja kanta-asiakasohjelmat

Suomen vähittäiskauppamarkkinat ovat ketjuuntuneet ja hyvin keskittyneet. Kuviossa 1 
kuvataan Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuksia vuonna 2015 ja siitä nähdään, 
että vuonna 2015 kahden suurimman ryhmittymän, S-ryhmän ja K-ryhmän yhteenlas-
kettu markkinaosuus oli 78,6 %. S-ryhmän ja 
K-ryhmän lisäksi suuria toimijoita ovat Lidl 
ja Suomen Lähikauppa, jonka K-ryhmä osti 
vuonna 2016. Näiden neljän ryhmittymän 
yhteenlaskettu markkinaosuus päivittäista-
varakaupasta oli 94 %. Selvästi suurin mark-
kinaosuus vuonna 2016 on S-ryhmällä (noin 
46 %) ja toiseksi suurin K-ryhmällä (noin 
39 % Suomen Lähikaupan oston jälkeen). 
Lidl on näiden jälkeen suurin ryhmittymä 
kuuden prosentin markkinaosuudellaan (ks. 
PTY, 2015).

Tärkeitä markkinoiden keskittymiseen 
johtavia tekijöitä ovat mittakaavaedut ja 
markkinoiden koko. Toimialaoilla, joilla yri-
tykset kohtaavat mittakaavaetuja, hintataso 
muodostuu korkeammaksi kuin kilpailun 
oloissa. Lisäksi markkinarakenteesta tulee 
helposti hyvin keskittynyt. Mittakaavaetuja 
saavutetaan etenkin toimialoilla, joilla kiin-
teät kustannukset ovat suuret ja muuttuvat 
kustannukset matalat. PTY:n (2016) julkai-
sussa mainitaan, että Suomen päivittäistava-
rakaupan alalla mittakaavaetuja syntyy hankinnan ja logistiikan keskittämisestä ja tämä 
selittää toimialan keskittyneisyyttä. 

S-ryhmän asiakasomistajuus

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu alueellisista osuuskaupoista, 
SOK:sta ja SOK:n tytäryhtiöistä. S-ryhmä toimii vähittäiskaupan lisäksi myös matkailu- ja 
ravintola-alalla, minkä lisäksi S-Pankki tarjoaa vähäisessä määrin pankkipalveluja. S-ryh-
män keskeisin toimiala on kuitenkin vähittäiskauppa ja vuonna 2015 S-ryhmän myynnistä 
noin 90 % tuli vähittäiskaupasta (ks. S-ryhmä, 2015). 

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti asiakasomistajaa palkitaan oman kaupan 
palveluiden käytöstä siinä suhteessa, kun niitä on käytetty. S-ryhmä palkitsee asiakaso-
mistajiaan S-Etukortilla saatavilla bonuksilla ja muilla asiakaseduilla. Asiakasomistajan 

Kuvio 1. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet 
vuonna 2015.

46 %

33 %

9 %

6 %
6 %

S-ryhmä K-ryhmä
Lidl Suomi Ky Suomen Lähikauppa Oy
Muut

Lähde: PTY, 2016.
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edut ovat kotitalouskohtaisia. Asiakasomistajaksi voi liittyä kuka tahansa maksamalla 
osuusmaksun, joka palautetaan, mikäli henkilö päättää luopua asiakasomistajuudestaan 
(ks. S-kanava, 2016). 

S-ryhmän rahana maksettavia etuja ovat ostohyvitys eli bonus, maksutapaetu, osuusmak-
sun korko sekä ylijäämän palautus. Nämä edut maksetaan asiakasomistajan maksutiliksi 
määrittelemälle tilille S-Pankkiin. Bonusta kertyy ostoksista yli 2000 toimipaikasta Suo-
messa. Bonus kertyy sitä suuremmalla bonusprosentilla, mitä enemmän ostoksia asiakaso-
mistaja tekee. Bonusprosentti kasvaa aina, kun kotitalouden kuukausiostosten määrä ylittää 
määrätyn rajan. Bonusprosenttia kasvattavat rajat vaihtelevat osuuskauppakohtaisesti. Tau-
lukko 1 kuvaa bonuksen kertymistä eri ostosten määrillä joissakin osuuskaupoissa. Bonusta 

kertyy 1 % ostoksista, mikäli kuukausittaiset 
ostokset ylittävät 50 euroa, ja bonusprosentti 
kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suurempi on 
kuukaudessa tehtyjen ostosten määrä. Suu-
rimmillaan bonusprosentti on silloin, kun 
kotitalouden ostokset ovat vähintään 900 
euroa kuukaudessa (ks. S-kanava, 2016).

Taulukossa 1 esitetty bonusten kertyminen, 
joka on käytössä hieman yli puolissa alueelli-
sista osuuskaupoista, on bonusrakenteeltaan 
kaikista anteliain1. Tämän lisäksi eri osuus-
kaupoissa on käytössä kaksi vaihtoehtoista 
bonuksen kertymistapaa2. Bonusprosentti 
kasvaa kaikissa osuuskaupoissa asteittain 
yhdestä prosentista viiteen, mutta rajat ovat 
suurempia joissakin osuuskaupoissa.

S-bonusta voidaan pitää ehdollisiin myynti-
keinoihin luettavana jälkikäteen annettavana 
alennuksena. Jälkikäteen annettavassa alen-
nuksessa asiakas saa ostoistaan alennusta, jos 
asiakkaan ostot ylittävät määrätyn rajan (ks. 

Renda ym., 2009). S-bonusjärjestelmässä on yhdeksän rajaa, joiden ylittäminen kasvat-
taa bonusprosenttia. Käytännössä S-ryhmä järjestää S-bonuksen jälkimmäisellä tavalla, 
sillä se antaa S-bonuksen rahana maksettavana ostohyvityksenä, kun asiakkaan ostokset 
oikeuttavat alennukseen (ks. S-kanava, 2016).

1 Taulukon 1 mukaisesti bonukset kertyvät 11/20 alueellisessa osuuskaupassa.
2 Liite 3 esittää vaihtoehtoiset bonusrajat sekä osuuskaupat, joissa niitä käytetään.

Talouden 
ostot kuukau-

dessa €

Bonus-
prosentti

Bonusta 
vuodessa €

900 5,0 % 540
800 4,5 % 432
700 4,0 % 336
600 3,5 % 252
500 3,0 % 180
400 2,5 % 120
300 2,0 % 72
200 1,5 % 36

50 1,0 % 6

Taulukko 1. S-bonuksen kertyminen joissakin 
osuuskaupoissa.

Huomioita: Bonukset kertyvät taulukon mukaisesti seuraa-
vissa osuuskaupoissa: Etelä-Pohjanmaan, Jukolan, Arina, 
KPO, Keskimaa, Keula, Maakunta, PeeÄssä, Pohjois-Kar-
jalan, Suur-Seudun ja Turun Osuuskaupat.
Lähde: S-kanava, 2016.
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K-ryhmän K-plussa

Kesko on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii vähittäiskaupan alalla. Keskon liikevaihdosta 
vuonna 2015 54 % tuli päivittäistavarakaupasta, 37 % rauta- ja erikoiskaupasta ja 9 % auto-
kaupasta. K-ryhmä muodostuu Keskon lisäksi itsenäisistä K-kauppiaista. K-Plussa on K-
ryhmän kanta-asiakasohjelma, jossa asiakas kerryttää K-Plussakortilla tehdyistä ostoksista 
perus- ja palkintopisteitä. K-Plussapisteitä kertyy K-ryhmän toimipaikkojen lisäksi myös 
yhteistyökumppaneilla tehdyistä ostoksista. Yhteistyökumppaneihin kuuluu esimerkiksi 
ravintoloita, hotelleja ja huoltoasemia. K-Plussa maksetaan asiakkaan valitsemalla tavalla 
joko asiakkaan pankkitilille3, 
pisteseteleinä tai lahjoituksena 
hyväntekeväisyyteen. Asiakas 
kerryttää yhden peruspisteen 
jokaista pisteisiin oikeuttavas-
sa toimipaikassa kulutetusta 
eurosta. Tämän lisäksi asiakas 
saa ostoksistaan palkintopis-
teitä, joita kertyy suhteessa 
enemmän, kun ostosten määrä 
kasvaa. Taulukossa 2 esitetään 
K-Plussan kertymistä eri ostos-
ten määrillä (ks. Kesko, 2015; 
K-Plussa, 2016a).

K-ryhmän kanta-asiakasoh-
jelman peruspisteet kasvavat 
samalla vauhdilla riippumatta 
kulutuksen suuruudesta, mutta palkintopisteet kertyvät voimakkaammin kulutuksen 
määrän kasvaessa. Siten ohjelman tarjoama ostohyvitys kertyy sitä voimakkaammin, mitä 
suurempaa kulutus on. Ostohyvityksen prosentuaalinen suuruus kasvaa aina, kun kulutus 
ylittää määrätyn rajan, joita on kahdeksan kappaletta. Kaikki K-Plussa-toimipaikat eivät 
kuitenkaan kerrytä palkintopisteitä, vaan osa toimipaikoista tarjoaa ainoastaan 1 euro = 1 
piste -periaatteella kertyviä peruspisteitä. K-ryhmän kanta-asiakasohjelma on toimintape-
riaatteeltaan samanlainen S-ryhmän kanta-asiakasohjelman kanssa, joskin eri kulutuksen 
määrillä saatu ostohyvitys eroaa järjestelmien välillä. K-Plussaa voidaan siten pitää S-
bonuksen tapaan kaikille tuotteille myönnettävänä jälkikäteen annettavana alennuksena 
(ks. K-Plussa, 2016a).

3 1.10.2016 alkaen K-Plussaa ei enää makseta tilille, joten ostohyvistystä voi käyttää enää K-ryhmällä teh-
täviin ostoksiin (K-Plussa, 2016b).

Taulukko 2. K-Plussan kertyminen.

Talouden 
ostot kuukau-

dessa €

Plussa-
pisteet

Ostohyvitys 
vuodessa €

Ostohyvitys-
prosentti

1500 15000 900 5,00 %
1300 9800 588 3,77 %
1100 7100 426 3,23 %
1000 5500 330 2,75 %

850 3850 231 2,26 %
700 2700 162 1,93 %
500 1500 90 1,50 %
350 850 51 1,21 %
349 349 21 0,50 %

Lähde: K-Plussa, 2016a.
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Stockmann kanta-asiakkuus

Stockmann toimii vähittäiskaupan alalla ja tarjoaa erilaisia kanta-asiakasetuja riippuen 
kanta-asiakkuustasosta. Stockmannilla on kolme kanta-asiakkuustasoa, jotka määräyty-
vät ostosten määrän perusteella. Ensimmäinen taso on Reward-asiakkuus, johon pääsee 
liittymällä kanta-asiakasohjelmaan. Toinen taso on Exclusive-asiakkuus, johon vaaditaan 
vähintään 2 500 euroa kanta-asiakaskortille rekisteröityjä ostoksia vuodessa. Kolmas taso 
on First-asiakkuus, jonka saavuttaminen vaatii vähintään 5 000 euron ostoksia vuodessa 
(ks. Stockmann, 2016).

Myös Stockmannin kanta-asiakasohjelma sisältää ostohyvityksen, mutta sitä maksetaan 
ainoastaan ruokaostoksista ja se vaatii Exclusive- tai First-asiakkuuden. Ostoshyvityksenä 
siihen oikeutetut kanta-asiakkaat saavat 300 euron ruokaostoksista 10 euron alennusse-
telin. Siten Stockmannin kanta-asiakasedut ovat pääosin erilaisia veloituksetta tarjottavia 
palveluita eivätkä ostohyvityksiä kuten S-ryhmän ja Keskon tarjoamat edut. Esimerkiksi 
Exclusive-asiakkaille tarjotaan muotineuvojan palveluita, lahkeiden ja helmojen lyhennystä 
ja First-asiakkaille näiden lisäksi huonekalujen kokoamispalveluita, sisustussuunnittelijan 
palveluita ja Nordean varallisuudenhoitopalveluita (ks. Stockmann, 2016).

Stockmann kanta-asiakkuus poikkeaa S-ryhmän ja K-ryhmän järjestelmistä, sillä oh-
jelman suurin hyöty ei ole ostoshyvitykset 
vaan erilaiset palvelut, jotka ovat usein 
komplementaarisia Stockmannin tarjoami-
en tuotteiden kanssa. Stockmannin kanta-
asiakasohjelmaa voidaan pitää ehdollisena 
myyntikeinona, sillä se tarjoaa asiakkailleen 
paremmat sopimukselliset ehdot, mikäli 
asiakas kuluttaa riittävästi. S-ryhmän ja K-
ryhmän kanta-asiakasohjelmista poiketen 
Stockmann kanta-asiakkuus ei kuitenkaan 
ole kaikille tuotteille myönnettävä jälkikä-
teen annettava alennus. 

2.2.2. Pankki- ja vakuutuspalveluiden
kanta-asiakkuusohjelmat

Pankkimarkkinat ovat Suomessa hyvin 
keskittyneet. Kuvio 2 kuvaa rahalaitosten 
osuutta Suomen luottokannasta ja siitä 
nähdään kolmen suurimman rahalaitoksen 
markkinaosuuden olevan 73 prosenttia. Nel-
jän suurimman rahalaitoksen yhteenlaskettu 
osuus luottokannasta on 79 prosenttia. OP 
ryhmä on vahinkovakuutusten lisäksi suu-
rin toimija myös pankkimarkkinoilla, joilla 

Kuvio 2. Rahalaitosten osuudet Suomen luotto-
kannasta vuonna 2015.

35 %

28 %

10 %

6 %

3 %
3 %

16 %

OP Nordea
Danske Bank Handelsbank
Aktia Säästöpankit
Muut

Huom: Kuvio kuvaa rahalaitosten taseissa olevien lainojen 
(pl. lainat rahoituslaitoksille) markkinaosuuksia Suomessa.
Lähde: Finanssialan keskusliitto, Finanssialan vuositilasto 
2015.



13

sen osuus on 35 prosenttia. Toisiksi suurin 
ryhmittymä 28 prosentin osuudellaan on 
Nordea ja kolmanneksi suurin on Danske 
Bank 10 prosentin osuudella. Handelsbankin 
osuus luottokannasta oli 6 prosenttia vuonna 
2015 (Finanssialan vuositilasto, 2015). 
Markkinaosuudet ovat muuttuneet 2016 si-
ten, että OP:n osuus on kasvanut ja Nordean ja 
Dansken osuus pienentynyt. Luvut koskevat 
kokonaislainakantaa ja kun tarkastellaan ku-
luttajasegmenttiä, luvut eroavat jonkin verran 
esitetyistä luvuista.

Vuoden 2015 lopussa Suomessa toimi 55 
kotimaista vakuutusyhtiötä ja näistä 38 oli 
vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä. Vahin-
kovakuutuksen maksutulo oli yhteensä 4,5 
miljardia euroa. Suomen vahinkovakuutus-
markkinat ovat hyvin keskittyneet, suurelta 
osin muutaman ryhmittymän hallussa olevat 
oligopolistisen kilpailun markkinat. Finans-
sialan keskusliiton (2015) mukaan 
kolmen suurimman vahinkovakuuttajan 
yhteenlaskettu osuus kotimaisten ensivakuu-
tusten maksutuloista oli 77 prosenttia vuonna 
2015 (kuvio 3). Näistä suurin oli OP, jonka 
markkinaosuus oli 28 prosenttia, ja seuraavaksi suurimmat olivat LähiTapiola 25 prosentin 
markkinaosuudellaan ja If 23 prosentin osuudella. Neljänneksi suurin vahinkovakuuttaja 
oli Fennia, jonka osuus oli selvästi kolmea suurinta pienempi, 10 prosenttia. Näin neljän 
suurimman yhtiön yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi tulee 87 prosenttia (ks. Finans-
sialan keskusliitto, 2016).

Myös pankki- ja vakuutusmarkkinoiden keskittyminen johtuu osin pankkitoiminnan 
mittakaavaeduista. Dijkstran (2013) mukaan pankkisektorilla mittakaavaetuja ja yhteis-
tuotannon etuja voi syntyä neljästä eri lähteestä, jotka ovat: i) informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologiaan liittyvät edut, ii) maineeseen ja brändiin liittyvät edut, iii) innovaatioihin 
liittyvät edut ja iv) riskin hajauttaminen. 

Boot (2003) ja Marinč (2013) pitävät erityisesti informaatio- ja kommunikaatiotekno-
logiaan liittyviä mittakaavaetuja erityisen merkittävinä. Informaatio- ja kommunikaatiotek-
nologiaan liittyvien menojen kiinteys ja kertaluontoisuus aikaansaa mittakaavaetuja. Tämän 
seurauksena näiden menojen asiakaskohtaiset kustannukset laskevat, kun asiakasmäärä 
kasvaa. Yhteistuotannon etuja syntyy kun asiakkaan tietoja voidaan käyttää usean palvelun 
tuottamiseen, jolloin asiakkuuksien hallinta tehostuu.

Kuvio 3. Vahinkovakuutusyhtiöiden osuudet ensi-
vakuutusten maksutuloista vuonna 2015.

28 %

23 %
26 %

10 %

14 %

OP If
LähiTapiola Fennia
Muut

Huom: Kuvio kuvaa vakuutusyhtiöiden osuuksia kotimai-
sen ensivakuutuksen vakuutusmaksutuloissa
Lähde: Finanssialan keskusliitto, Vakuutusvuosi 2015.
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If etuohjelma

If vahinkovakuutus on osa Sampo-konsernia, johon kuuluu Ifin lisäksi Mandatum Life 
henkivakuutusyhtiö. Sampo-konserni omistaa myös 21,2 % Nordea pankista. If tarjoaa 
etuja asiakkaille, jotka vastaanottavat vakuutuspostinsa sähköisesti. If etuohjelma tarjoaa 
koti- tai autovakuutuksen ottajalle 10 % alennuksen ja 20 euroa omavastuurahaa. Mikäli 
asiakas ottaa koti- ja autovakuutuksen, niin etuohjelma tarjoaa 15 % alennuksen ja 30 euroa 
omavastuurahaa. Asiakkaan ottaessa koti-, auto- ja henkilövakuutuksen, etuohjelma tarjoaa 
15 % alennuksen, 40 euroa omavastuurahaa sekä oman palveluneuvojan (ks. If, 2016a).

Omavastuuraha pienentää omavastuun osuutta vahingon sattuessa ja etuohjelman asi-
akkaat voivat kerryttää sitä 200 euroon asti. Nordean pankkiasiakkaille omavastuuraha 
voi kertyä 230 euroon saakka. Omavastuuraha poistuu seitsemän kuukautta viimeisen 
vakuutussopimuksen irtisanomisen jälkeen (ks. If, 2016a). 

Ifin etuohjelma kannustaa keskittämään vakuutukset tarjoamalla alennusta ja omavas-
tuurahaa, mikäli asiakas ottaa useamman eri vakuutustuotteen Ifiltä. Ifin etuohjelmaa 
voidaan pitää pakettialennuksena (multi-product-rebate). Sekaniputtamiseksi sitä voidaan 
luonnehtia sillä perusteella, että etuus yhdistää eri vakuutusmuotoja ja että kutakin niistä 
voi ostaa myös erillisenä. 

OP:n keskittämisedut

OP Ryhmä on osuuskunta, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluita. OP:n 
kanta-asiakasohjelma tarjoaa bonusta ja alennuksia pankki- ja vakuutusasiakkaille. Tässä 
raportissa OP:n kanta-asiakasohjelma jaotellaan kahteen osaan, jotka ovat i) etuasiakkuus ja 
ii) keskittäjäasiakkuus. Etuasiakkuus on vahinkovakuutusasiakkaille suunnattu kanta-asia-
kasohjelma ja keskittäjäasiakkuus sellaisille asiakkaille suunnattu kanta-asiakasjärjestelmä, 
jotka ovat keskittäneet sekä pankki- että vakuutuspalvelunsa OP:lle. 

OP:n etuasiakkuus on vahinkovakuutusasiakkaille suunnattu etuohjelma, joka tarjoaa 
alennusta vahinkovakuutusten keskittämisestä. Jos henkilöllä on vakuutuksia kolmesta eri 
vakuutuslajista, hän saa etuasiakkaana 7 % alennuksen vahinkovakuutuksista. Lisäetuna 
henkivakuutuksen määrää nostetaan tuolloin 30 %. OP:n etuasiakkuus on toimintaperi-
aatteiltaan siten samanlainen kuin Ifin etuohjelma (ks. OP, 2016).

OP:n keskittäjäasiakkaita ovat OP:n omistaja-asiakkaat, joille kertyy OP-bonusta ja jotka 
ovat etuasiakkaita. Omistaja-asiakkaita ovat OP Osuuskuntaan liittyneet ja jäsenmaksun 
maksaneet asiakkaat. Keskittäjäasiakkaat kerryttävät OP-bonusta pankki-, varallisuuden-
hoito ja vakuutuspalveluista4. OP-bonukset ovat perhekohtaisia ja jokaista bonuksia ker-
ryttävään asiointiin kulutettua euroa kohden omistaja-asiakas saa 0,0025 euroa bonusta. 
Bonuksen kertymisprosentti ei riipu asioinnin määrästä ja kaikki bonukseen oikeuttava 
asiointi kerryttää bonusta samalla kertoimella. Bonuksia käytetään OP:n määräämällä tavalla 

4 Bonusta kertyy lainoista, sijoituksista, tilillä olevasta rahasta, säästöistä, luottokorttimaksuista ja vakuu-
tusmaksuista.
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pankkipalvelu- ja vakuutusmaksujen maksamiseen5. Asiakas ei siis itse voi valita, mihin 
hyödykkeisiin bonuksia käytetään, vaan OP tekee tämän valinnan asiakkaan puolesta.6 Vuo-
den 2011 marraskuusta lähtien bonuksia ei ole maksettu rahana. Asiakkaan valinnanvapaus 
on OP:lla suppeampi kuin muissa tarkastelluissa bonusohjelmissa. Käyttämättä jääneet 
bonukset säilyvät viisi vuotta ja menevät hukkaan tämän jälkeen. Keskittäjäasiakkaat saavat 
vahinkovakuutuksista 7 % alennuksen lisäksi 3 % lisäalennuksen eli yhteensä lähes 10 % 
alennuksen vahinkovakuutuksista (ks. OP, 2016).

Koska OP-bonus voi jäädä käyttämättä ilman vakuutusten hankkimista OP:lta, voidaan 
sen katsoa olevan usean tuotteen yhteen sitova alennus. OP:n keskittäjäasiakkuutta voidaan 
pitää sekaniputtamisena, sillä OP tarjoaa palveluita erillisenä, mutta asiakas saa alennuksen 
hankkiessaan useita eri palveluita. Keskittäjäasiakkuus poikkeaa Ifin etuohjelmasta ja OP:n 
etuasiakkuudesta huomattavasti, sillä ohjelma myy ristiin pankki- ja vakuutuspalveluita. 
Keskittäjäasiakkuudessa pankkipalveluita jo kohtuullisen paljon käyttävän asiakkaan ei 
kannata hankkia vakuutuspalveluita OP-ryhmän ulkopuolelta. Tällaisia asiakkaita ovat 
esimerkiksi asuntoluottoasiakkaat. OP:n markkinaosuus asuntoluotoissa on kasvanut viime 
vuosina ja on jo yli 40 %. 

Mikäli asiakas ottaa esimerkiksi 250 000 euron asuntolainan, niin hän saa bonuksia 625 
euroa vuodessa. Pienemmällä, 150 000 euron asuntolainalla bonuksia kertyisi 375 euroa 
vuodessa. Asuntolaina-asiakkaille kertyvät bonukset ovat siten huomattavan suuria ja 
kun suomalaiset kotitaloudet käyttivät Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan 
keskimäärin 828 euroa vakuutuksiin vuonna 2012, niin bonusten suuruus voi kattaa melko 
suuren osan tällaisten kotitalouksien vakuutuskustannuksista. Tällaisten kotitalouksien 
kohdalla bonusohjelma luo niin vahvat kannustimet ostaa myös vakuutuspalvelut OP:lta, 
että menettelytapa muistuttaa sitomista7 (ks. Bonuslaskuri, 2016; Kotitalouksien 
kulutus, 2012).

LähiTapiolan Omaetu

LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva yhtiöryhmä, joka tarjoaa vahinko-, 
henki- ja eläkevakuuttamista sekä sijoittamis- ja säästämispalveluita. LähiTapiola-ryhmästä 
vahinkovakuutuksia tarjoavat LähiTapiola Vahinkovakuutus sekä 20 alueellista vahinko-
vakuutusyhtiötä. Vuonna 2015 LähiTapiola oli Suomen toisiksi suurin vahinkovakuuttaja 
(ks. kuvio 3) (ks. LähiTapiola, 2015).

LähiTapiolan Omaetu-ohjelma tarjoaa keskittäjäasiakkailleen etua riippuen siitä, millä 
etutasolla asiakas on. LähiTapiola on jakanut palvelunsa neljään osa-alueeseen, jotka ovat: 

5 OP määrittelee bonusten käyttökohteet. Bonuksilla maksetaan pankkipalvelumaksuja, henkilö-, koti-, 
vastuu- ja oikeusturva, metsä- ja metsäpalo-, matkustaja-, matkatavara-, matkavastuuvakuutuksia sekä 
liikennevakuutuksia ja liikennevakuutuksia täydentävää Kriisiturvaa ja Kaskovakuutuksia.
6 Järjestelyä perustellaan verotussyillä. Kun asiakas ei voi itse vaikuttaa bonusten käyttämiseen, niitä ei 
verohallinnon ennakkoratkaisun mukaan pidetä veronalaisena tulona. 
7 Juridisesti menettelytapaa voidaan pitää niputtamisena, mutta kannustimet voivat olla niin vahvat joissakin 
tapauksissa, että käytännön eroa sitomiseen ei ole. Katso jäljempänä luvussa 5 olevaa kilpailuoikeudellista 
osuutta.
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Koti, Terveys, Ajoneuvot ja Tulevaisuuden turva. Kun asiakkaalla on palveluita yhdeltä eri 
osa-alueelta, hän on etutasolla 1. Etutasolla 1 oleva asiakas ei ole oikeutettu alennukseen, 
mutta hänelle tarjotaan mahdollisuus ostaa LähiTapiolan rahastoja ilman merkintäpalk-
kiota. Kahdelta eri osa-alueelta palveluita hankkinut asiakas on etutasolla 2 ja hän saa 8 % 
alennuksen vakuutuksista. Kun asiakkaalla on palveluita kolmelta osa-alueelta, hän on 
etutasolla 3 ja saa 13 % alennuksen vakuutuksista. Korkeimmalla eli neljännellä, etutasolla 
asiakas saa 17 % alennuksen vakuutuksistaan. Palveluiden keskittämisestä tarjottavien 
alennusten lisäksi LähiTapiolan asiakkaat voivat kerryttää S-ryhmän bonusta (ks. Lähi-
Tapiola, 2016a; 2016b).

LähiTapiolan Omaetu tarjoaa keskittäjille portaittain kasvavan alennuksen samaan tapaan 
kuin If. Yksi neljästä osa-alueesta, Tulevaisuuden turva, ei sisällä vahinkovakuutuksia vaan 
henkivakuutuksia sekä sijoitus- ja säästämispalveluita . Tällöin LähiTapiola niputtaa Ifistä 
poiketen vakuutusten lisäksi myös pankki- ja sijoituspalveluita (LähiTapiola, 2016b).

Myös LähiTapiolan etuohjelmaa voidaan pitää sekaniputtamisen muotona, paketti-
alennuksena, sillä asiakas voi ostaa kaikki nipun tuotteet erillisinä, mutta saa alennuksen 
ostaessaan nipun. Toisin kuin If LähiTapiola kuitenkin niputtaa eri toimialojen palveluita.  

2.2.3. Finnair Plus

Vähittäiskaupan ja pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakkuusohjelmien lisäksi tarkastelussa 
on lentoliikennettä ja matkustuspalveluita tarjoavan Finnairin kanta-asiakasohjelma Fin-
nair Plus. Finnair Plus -ohjelmassa kerätään palkintopisteitä, jotka oikeuttavat erilaisiin 
palkintoihin, sekä tasopisteitä, jotka oikeuttavat pääsyn eri jäsentasoille. Finnairin kanta-
asiakasohjelmassa on neljä jäsentasoa ja korkeammat jäsentasot tarjoavat sekä parempia 
etuja että kerryttävät taso- ja palkintopisteitä voimakkaimmin. Eri jäsentasoilla saatavia 
etuja ovat esimerkiksi lentokenttien lounge -palvelut, keskimääräistä nopeampi turvatarkas-
tus ja ylimääräisten matkatavaroiden mukaan ottaminen veloituksetta. Palkintopisteitä voi 
käyttää lentolippujen ostoon, matkustusluokan korotuksiin, lounge -palveluihin ja erilaisiin 
lisäpalveluihin. Pisteitä kertyy Finnairin ja muiden oneworld-yhtiöiden lennoista8. Lisäksi 
Finnair Plus -pisteitä kertyy esimerkiksi lennoilla tehdyistä ostoksista, sopimushotelleissa 
yöpymisestä, autonvuokrauksesta, Finnair Plus -luottokorteilla tehdyistä ostoksista ja tax-
free-ostoksista (ks. Finnair Plus, 2016).

Finnairin kanta-asiakasohjelman palkintopisteitä ei voi lunastaa rahana, joten se ei ole 
jälkikäteisalennus. Pisteillä voi sen sijaan ostaa ylimääräisiä palveluita tai lentolippuja myö-
hemmin. Finnairin kanta-asiakasohjelma muistuttaa siten Stockmannin kanta-asiakkuutta 
ja myös sitä voidaan pitää ehdollisena myyntikeinona. 

8 Oneworld-yhtiöihin kuuluu 15 lentoyhtiötä.
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2.3. Kanta-asiakasohjelmien toimialat ja asiakashyvitykset 

2.3.1. Kanta-asiakasohjelmien toimialat

Edellä kuvattiin erilaisia kaupallisia menettelytapoja Rendan ym. (2009) raportin mu-
kaisesti sekä esiteltiin suomalaisia kanta-asiakkuusohjelmia. Kanta-asiakasohjelmia on 
kuvattu tähän mennessä niiden ominaispiirteiden puolesta ja tässä osiossa tarkastellaan 
tarkemmin, mitä eri toimialoja kanta-asiakasohjelmat sitovat tai niputtavat, ja lasketaan 
arvio niiden potentiaalisista rahallisista eduista. 

Tarkasteltaessa, kuinka monella toimialalla mikäkin kanta-asiakasohjelma toimii, kanta-
asiakasohjelmiin kuuluvien toimipaikkojen toimialat jaotellaan Tilastokeskuksen TOL 
2008 toimialaluokituksen pääluokkaan ja 2-, 3- ja 4-numerotason luokkiin. Tämän avulla 
nähdään, kuinka laajasti kanta-asiakasohjelmat sitovat tai niputtavat tavaroita ja palve-
luita toimialojen yli. Lisäksi 
toimialajaottelua hyödynne-
tään potentiaalisten etujen 
euromääräisen suuruuden 
arvioinnissa. 

Taulukossa 3 eritellään, 
kuinka monta toimialaa kuu-
luu kanta-asiakasohjelman 
pääohjelmaan eli kuinka 
monella eri toimialalla toi-
mivissa yrityksissä kanta-
asiakasohjelman täydet edut 
ovat voimassa. K-Plussa-, 
Stockmann kanta-asiak-
kuus- ja Finnair Plus -oh-
jelmissa on lisäksi erilaisia 
etuja tarjoavia yhteistyö-
kumppaneita, joiden toimi-
alojen lukumäärä esitetään 
suluissa. K-Plussa -ohjelman 
osalta suluissa esitetään nii-
den toimialojen lukumäärä, 
joilla asioinnista voidaan saada peruspisteitä. Ilman sulkuja oleva numero kertoo, kuinka 
monella toimialalla toimivista yrityksistä voidaan ansaita sekä palkinto- että peruspisteitä. 
Stockmann kanta-asiakkuuden kohdalla suluissa olevilta toimialoilta voi saada erilaisia 
alennuksia ja Finnair Plus -ohjelman kohdalla suluissa olevista toimialoista voi saada tai 
käyttää pisteitä9. 

9 Liitteessä 4 eritellään eri kanta-asiakasohjelmien toimipaikat ja -alat. 

Toimialaluokitus
Pääluokka 2-numero-

taso
3-numero-

taso
4-numero-

taso
S-bonus 8 12 18 21
K-Plussa 6 (7) 7 (9) 8 (17) 9 (21)
Stockmann 1 (5) 1 (5) 1 (6) 1 (6)
Finnair 1 (9) 1 (17) 1 (24) 1 (30)
If 1 1 (2) 1 (2) 1 (2)
OP 1 (2) 2 (3) 3 (4) 3 (4)
LähiTapiola 1 2 3 4

Taulukko 3. Kanta-asiakasohjelmien yhdistämien toimialojen luku-
määrä.

Huomioita: Taulukko kertoo, kuinka monella eri toimialalla toimivia yrityksiä kan-
ta-asiakasohjelmaan kuuluu. Sarakkeen ensimmäinen luku kertoo kuinka monta 
toimialaa kuuluu kanta-asiakasohjelman "pääohjelmaan", eli kuinka monella toi-
mialalla toimivissa yrityksissä ohjelman täydet edut ovat voimassa. Suluissa oleva 
luku kertoo kuinka monella toimialalla toimivia yrityksiä kuuluu jollain tavalla kanta-
asiakasohjelmaan.
Lähde: Finnair Plus, 2016; If, 2016a; K-Plussa,2016a; LähiTapiola, 2016b; OP, 2016; 
Stockmann, 2016; S-kanava, 2016; Tilastokeskus, 2008.
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Taulukosta 3 nähdään, että Finnair Plus -ohjelma on vertailuissa olevista kanta-asiakasoh-
jelmista laajimmalle levittäytynyt, kun huomioidaan myös yhteistyökumppanit. Finnair Plus 
-ohjelmaan kuuluu Finnair mukaan lukien yhdeksällä eri pääluokan ja kolmellakymmenellä 
4-numerotason toimialalla toimivia yrityksiä. Myös S-bonus ja K-Plussa yhdistävät useilla 
eri toimialoilla toimivia yrityksiä, kun taas Stockmannin ja etenkin Ifin ja OP:n ohjelmat 
yhdistävät huomattavasti pienemmän määrän toimialoja. 

Vaikka Finnair Plus on yhteistyökumppaneineen laajimmalle levittäytynyt, ei se toden-
näköisesti yhdistä eri toimialojen yrityksiä yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi S-bonus. 
Kaikki S-bonus toimipaikat kerryttävät bonusta yhtä voimakkaasti, mutta Finnair Plus 
-yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut vaihtelevat. Yhdestä kulutetusta eurosta saa 1–5 
pistettä ja joissain toimipaikoissa pisteitä voi ainoastaan käyttää maksamiseen. Myöskään 
K-Plussan tai Stockmann kanta-asiakkuuden sidonta tai niputus ei ole yhtä voimakas kuin 
S-bonuksen, sillä osassa K-Plussa -toimipaikoista ostokset kerryttävät vain peruspisteitä 
ja Stockmannin kanta-asiakkuus tarjoaa ainoastaan alennuksia yhteistyökumppaneilta.

2.3.2. Kanta-asiakasohjelmien potentiaaliset rahalliset edut 

Taulukossa 4 esitetään arviot eri kanta-asiakasohjelmien potentiaalisista rahallisista eduista 
asiakkaille. Arvio potentiaalisesta edusta laskettiin S-bonukselle, K-Plussalle, If etuohjel-
malle sekä OP:n etu- ja keskittäjäasiakkuudelle. Lainan vaikutusta OP:n keskittäjäasiak-
kaan etuihin havainnollistetaan laskemalla hyödyt erikseen velattomalle kotitaloudelle ja 
kotitaloudelle, jolla on velkaa. 

Taulukossa 4 esitettävä potentiaalinen etu tarkoittaa kanta-asiakasohjelman tuomaa 
rahallista etua, kun kotitalous keskittää kulutuksensa kanta-asiakasohjelmaan täysin siltä 
osin, kun se on mahdollista. Laskelmissa oletetaan, että kotitalous hankkii kaikki tavaransa ja 
palvelunsa kanta-asiakasohjelmaan kuuluvalta yritykseltä, jos joku kanta-asiakasohjelmaan 
kuuluvista yrityksistä niitä tarjoaa. Potentiaalinen etu kuvaa siis suurinta mahdollista etua, 
jonka kotitalous voi saada kuhunkin kanta-asiakasohjelmaan keskittämällä. 

Potentiaalisten etujen suuruuteen vaikuttaa se, kuinka kanta-asiakasohjelma palkitsee 
keskittämisestä sekä se, kuinka suuren rahamäärän kotitalous pystyy keskittämään. Jotta 
voidaan arvioida, kuinka suuren rahamäärän kotitalous voi keskittää kuhunkin kanta-
asiakasohjelmaan, täytyy tietää kotitalouden kulutuksen suuruus, kulutuksen rakenne 
sekä kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien yritysten tarjoamat tavarat ja palvelut. Lisäksi 
OP:n keskittämisetujen potentiaalisen suuruuden arviointiin tarvitaan tietoa kotitalouk-
sien pankkiasioinnin suuruudesta. Potentiaalisten etujen suuruuden arvioimista kuvataan 
liitteessä 5.

Taulukosta 4 nähdään, että S-bonus tarjoaa vertailtavista kanta-asiakasohjelmista suu-
rimmat potentiaaliset rahalliset edut. S-bonukseen keskittävä keskivertokotitalous voi saada 
osuuskaupasta riippuen 717–796 euroa etua, K-Plussaan keskittävän keskivertokotitalouden 
potentiaalinen etu jää huomattavasti pienemmäksi ollen ainoastaan 157 euroa vuodessa. 
Toisiksi suurin potentiaalinen etu on laskelmien mukaan OP:n keskittäjäasiakkuudessa. 
OP:n keskittäjäasiakkaana oleva keskivertokotitalous, jolla on velkaa, voi saada 324 euroa 
etua pankki- ja vakuutuspalveluiden keskittämisestä. OP:n keskittäjäasiakkaaksi luettavan 
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velattoman keskivertokotitalouden potentiaalinen etu on 149 euroa vuodessa. If etuohjel-
maan vakuutuksensa keskittävän keskivertokotitalouden edun suuruus on 143 euroa ja 
OP:n etuasiakkaan eli ainoastaan vakuutuksensa keskittävän keskivertokotitalouden edun 
suuruus on 67 euroa vuodessa. Siten OP:n asiakkaat saavat huomattavan suuren lisäedun 
siirtyessään etuasiakkaasta keskittäjäasiakkaaksi etenkin, jos heillä on lainaa.

Kanta-asiakasohjelmien tarjoamien potentiaalisten etujen suuruus riippuu kahdesta 
tekijästä, jotka ovat: i) kuinka suuren osan kulutuksestaan kotitaloudet voivat keskittää 
kanta-asiakasohjelmaan ja ii) kuinka suuri on ohjelman tarjoama etu keskitettyä euroa 
kohden. Taulukon 4 toinen sarake kuvaa ensimmäistä tekijää eli sitä, kuinka suuren raha-
määrän kotitalous pystyy keskittämään kuhunkin kanta-asiakasohjelmaan. Kolmannessa 
sarakkeessa esitetään, kuinka suuren rahallisen edun kotitalous tästä keskittämisestä saa. 

Kotitalouksien kulutusmenoista suuri osa suuntautuu vähittäiskaupan alalle, kun taas 
pankki- ja vakuutusalan tuotteisiin ja palveluihin suuntautuu melko pieni osa kotitalouksien 
kulutuksesta. Lisäksi vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmat yhdistävät suuren määrän 
toimialoja, etenkin verrattuna pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakasohjelmiin. Siten en-
simmäinen potentiaalisten etujen suuruuteen vaikuttava tekijä eli se, kuinka suuren osan 
kulutuksestaan kotitaloudet voivat keskittää, on selvästi suurempi vähittäiskaupan kuin 
pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakasohjelmissa. 

Kaikkien kotitalouksien keskimääräinen kulutus oli 35 770 euroa vuonna 2012 ja koti-
talous pystyy keskittämään kulutuksestaan 15 925 euroa S-bonusta tarjoaviin yrityksiin. 
Keskimääräinen kotitalous voi siten keskittää 44 prosenttia kulutuksestaan S-bonus-
toimipaikkoihin. K-Plussaan keskimääräinen kotitalous voi puolestaan keskittää 18 139 

Taulukko 4. Kanta-asiakasohjelmien potentiaalinen rahallinen etu.

Huomioita: Taulukko kuvaa kanta-asiakasohjelmien potentiaalista rahallista hyötyä vuodessa. Laskelmissa vertaillaan keskiverto-
kotitaloutta, keskivertoa yhden hengen taloutta ja keskivertoa kahden huoltajan lapsiperhettä. Laskelmissa oletetaan, että kotita-
lous keskittää kulutuksensa kanta-asiakasohjelmaan täysin siltä osin kuin se on mahdollista. Kaikkien kotitalouksien keskimääräiset 
kulutusmenot olivat 35 770 euroa vuonna 2012, ja kahden huoltajan lapsiperheen kulutusmenot 57 031 euroa.
Lähde: Finnair Plus, 2016; If, 2016a; Kotitalouksien kulutus 2012; Kotitalouksien varallisuus 2013; K-Plussa, 2016a; LähiTapiola, 
2016b; OP, 2016; Stockmann, 2016; S-kanava, 2016; Tilastokeskus, 2008.

Kanta-asiakasohjelman potentiaaliset rahalliset edut
Kotitalouden rakenne Kaikki kotitaloudet keskimäärin Kahden huoltajan lapsiperhe

Kanta-asiakasohjelma 
Kanta-

asiakasohjelmaan 
keskitetty 
kulutus, €

Kanta-
asiakasohjelman 
tuoma rahallinen 

etu, €

Kanta-
asiakasohjelmaan 

keskitetty 
kulutus, €

Kanta-
asiakasohjelman 
tuoma rahallinen 

etu, €
S-bonus 15925 717–796 27300 1365
K-Plussa 18139 157 30960 340
If etuohjelma 955 143 1643 246
LähiTapiola 955 162 1643 279
OP etuasiakkuus 955 67 1643 115
OP keskittäjäasiakkuus 1025 149 1730 229
OP keskittäjäasiakkuus 
(kotitalous jolla on velkaa)

1025 324 1753 520
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euroa eli 51 prosenttia kulutusmenoistaan. Ifin etuohjelmaan ja OP:n keskittäjäasiakkuuteen 
keskivertokotitalous voi keskittää ainoastaan hieman alle 3 prosenttia kulutuksestaan. 

Sen sijaan pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakasohjelmien tarjoama prosentuaalinen 
etu on selvästi suurempi kuin vähittäiskaupan alan ohjelmien. Taulukossa 4 esitettävien 
arvioiden perusteella S-bonusta tarjoaviin toimipaikkoihin keskittävä keskimääräinen 
kotitalous saa 4,5–5 prosenttia ostohyvitystä keskitetystä kulutuksestaan ja K-Plussaan 
keskittävän prosentuaalinen etu puolestaan jää hieman alle yhden prosentin. K-Plussan 
ja S-bonuksen prosentuaalisen edun ero vaikuttaa hyvin suurelta. Eron suuruus selittyy 
sillä, että kaikki S-bonukseen keskitetty kulutus vaikuttaa ostohyvitysprosentin suuruu-
teen, mutta vain osa K-Plussaan keskitetystä kulutuksesta kerryttää ostohyvitysprosenttia 
kasvattavia palkintopisteitä ja osa kerryttää ainoastaan peruspisteitä10. 

If etuohjelmaan keskittävän keskivertokotitalouden prosentuaalinen etu on 15 prosenttia. 
OP:n etuasiakkuuteen keskittävän kotitalouden etu on 7 prosenttia, mutta se nousee selvästi 
suuremmaksi, kun kotitaloudesta tulee keskittäjäasiakas. Keskittäjäasiakkaaksi luettavan 
keskivertokotitalouden etu on joko noin 15 tai 32 prosenttia keskitetystä kulutuksesta 
riippuen siitä, onko kotitaloudella velkaa vai ei11. 

Edellä arvioituja potentiaalisia rahallisia etuja vertaillessa täytyy huomioida kanta-
asiakasohjelmien toisistaan poikkeava luonne ja niiden toimialojen erityispiirteet, joilla 
ne ovat käytössä. S- ja K-ryhmät toimivat vähittäiskaupan alalla ja kuluttajat tekevät päi-
vittäin ostopäätöksiä liittyen niiden tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Tällöin kuluttaja 
tekee päivittäin myös päätöksiä toisen ketjun asiakkaaksi ”vaihtamisesta”. Kuluttaja voi 
siten pyrkiä keskittämään suuren osan ostoksistaan yhden ketjun kanta-asiakasohjelmaan, 
mutta käyttää kuitenkin myös muita ketjuja, sillä vähittäiskauppaan liittyviä ostopäätöksiä 
tehdään nopeasti ja niihin vaikuttavat keskittämisetujen lisäksi esimerkiksi kauppojen 
sijainti, aukioloajat ja valikoimat. Lisäksi K-Plussa ja S-bonus tarjoavat etua laajasta va-
likoimasta eri toimialojen tuotteita ja palveluita, eikä kuluttajalla ole välttämättä tarkkaa 
tietoa siitä, mitä kaikkea on mahdollista keskittää. Näiden seikkojen johdosta kuluttajan 
todellinen keskittämisetu voi jäädä S-bonuksen ja K-Plussan osalta selvästi potentiaalista 
keskittämisetua pienemmäksi. 

Pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakasohjelmat sen sijaan kertyvät tuotteista ja palve-
luista, jotka ovat pitkäikäisiä ja joita vaihdetaan harvoin. Lisäksi ohjelmat yhdistävät melko 
pienen määrän erilaisia tuotteita ja palveluita. Siten kuluttajat keskittävät palveluiden 
hankintansa todennäköisemmin täysin ja pääsevät ainakin hyvin lähelle ohjelman poten-
tiaalista rahallista etua.

10 Liitetaulukosta L15 nähdään, että vain noin kolmannes K-Plussa-toimipaikkoihin keskitetystä 
kulutuksesta kerrytti sekä perus- että palkintopisteitä.
11Etujen suuruutta vertaillessa tulee muistaa, että OP:n keskittäjäasiakas saa etua lainoista, sijoituksista ja 
muusta pankki- ja vakuutusasioinnista. 
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2.4. Suomen kanta-asiakasohjelmien tyypittelyä

Edellä kanta-asiakasohjelmia on kuvattu niiden luonteen, laajuuden ja potentiaalisten etu-
jen perusteella. Tässä osiossa suomalaiset kanta-asiakkuusohjelmat pyritään tyypittelemään 
menettelytapojen ominaispiirteiden avulla. Tällöin otetaan tunnistetut menettelytavat 
tarkempaan tarkasteluun ja pohditaan suomalaisten kanta-asiakasohjelmien mahdollisia 
vaikutuksia.

2.4.1. Ehdolliset myyntikeinot: S-bonus, K-Plussa, Stockmann kanta-asiakkuus ja  
Finnair Plus

Edellä kuvailluista kanta-asiakasohjelmista S-bonus, K-Plussa, Stockmann kanta-asiakkuus 
ja Finnair Plus voidaan mieltää ehdollisiksi myyntikeinoiksi. Näissä ohjelmissa asiakas 
saa paremmat sopimukselliset ehdot, kun hän täyttää kanta-asiakasohjelmassa vaaditut 
kriteerit. Paremmilla ehdoilla tarkoitetaan eri ohjelmissa veloituksetta annettavia palve-
luita, rahallisia hyvityksiä tai palkintojen lunastamiseen käytettäviä pisteitä. Parempiin 
ehtoihin oikeuttavat kriteerit puolestaan tarkoittavat usein sitä, että asiakkaan kulutus 
ylittää määrätyn rajan tietyn jakson aikana. 

Ehdollisista myyntikeinoista voidaan edelleen erotella jälkikäteen annettava alennus eli 
menettelymalli, jossa kuluttajalle annetaan jälkikäteen alennus ostosten määrän perusteel-
la. Jälkikäteen annettava alennus voidaan toteuttaa käytännössä maksamalla asiakkaalle 
rahallista ostohyvitystä, mikäli asiakkaan ostokset ylittävät alennukseen vaaditun rajan. 
S-ryhmän bonusohjelma ja K-ryhmän plussaohjelma toimivat tähän tapaan ja ovat siten 
jälkikäteen annettavia alennuksia. 

S-bonus ja K-plussa ovat toimintaperiaatteiltaan hyvin samankaltaisia keskenään: asiak-
kaalle maksetaan ostohyvitystä, jonka suuruus määräytyy asiakkaan kulutuksen mukaan. 
Ohjelmissa ostoshyvityksen prosentuaalinen suuruus kasvaa aina, kun kulutus ylittää tietyn 
kynnyksen. Käytännössä ohjelmat tarjoavat siis kaikista ostoksista jälkikäteen annettavaa 
alennusta.

Ehdollisten myyntikeinojen vaikutuksia kilpailuun ja kuluttajien hyvinvointiin

Ehdollisten myyntikeinojen avulla yritykset voivat lisätä asiakasuskollisuutta ja kannustaa 
asiakkaita keskittämään ostoksensa. Rendan ym. (2009) mukaan ehdolliset myyntikeinot 
voivat kasvattaa asiakkaan vaihtamiskustannuksia ja tehdä hintojen ja tuotteiden vertai-
lusta entistä vaikeampaa. Niillä voi siten olla haitallisia vaikutuksia kilpailun ja kuluttajien 
hyvinvoinnin kannalta. Vaikka ehdolliset myyntikeinot ovat potentiaalisesti haitallisia, niin 
niillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia kilpailun ja kuluttajien näkökulmasta. Ehdolliset 
myyntikeinot voivat johtaa esimerkiksi pysyvästi halvempiin hintoihin ja suurtuotannon 
etujen saavuttamiseen. 

Kun arvioidaan jälkikäteen annettavan alennuksen vaikutusta asiakasuskollisuuteen ja 
kilpailuun, niin tulee kiinnittää huomio ainakin kolmeen alennusohjelman piirteeseen, 
jotka ovat 
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(i) Alennukseen oikeuttava kulutuksen määrä. Jälkikäteen annettava alennus vaati 
sitä, että asiakkaan kulutus ylittää seurantajakson aikana jonkin kynnyksen. Kynnys 
voidaan määrätä kaikille asiakkaille yhteiseksi tai yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle. 
Yksilöllisesti määräytyvä kynnys voidaan asettaa jokaiselle asiakkaalle niin, että 
hänen vaihtamiskustannuksensa ovat mahdollisimman suuret. Toinen huomioitava 
piirre kynnyksen suuruudessa on se, että kynnyksen aiheuttamaa ”imua” (suction 
effect) voidaan hyödyntää asettamalla kynnys asiakkaan tyypillisen kulutuksen ylä-
puolelle, jolloin asiakkaan kulutus saattaa kasvaa suuremmaksi. Kynnys voi pienen-
tää myös kilpaillun kysynnän määrää ja siten sysätä kilpailijoita pois markkinoilta.

(ii) Seurantajakson pituus. Lyhyt seurantajakso ei todennäköisesti aiheuta kilpailulle 
haitallisia vaikutuksia, mutta pelkästään tämän perusteella ei usein voida määritellä, 
kuinka suuri vaikutus ohjelmalla on asiakasuskollisuuteen. 

(iii) Alennuksen suuruus. Alennuksen suuruus on tärkeä tekijä kun arvioidaan sulkeeko 
ohjelma kilpailijoita pois markkinoilta. Ohjelman arvioinnissa alennuksen jälkeis-
tä hintaa täytyy verrata kahteen kustannusten mittariin, jotka ovat pitkän ajan 
keskimääräiset lisäkustannukset (LRAIC) ja keskimääräiset vältettävissä olevat 
kustannukset (AAC). Jos alennuksen jälkeinen hinta on kumpaakin kustannusta 
suurempi, niin ohjelman ei katsota tästä näkökulmasta sulkevan kilpailijoita ulos 
markkinoilta. Jos hinta on kustannusten välissä, niin potentiaalinen haitta riippuu 
markkinoiden piirteistä, ohjelman kestosta ja kilpailijoiden toimista. Jos hinta on 
kumpaakin kustannusta alhaisempi, niin ohjelmaa voidaan pitää kilpailulle haital-
lisena, sillä yhtä tehokkaat kilpailijat eivät voi kopioida tarjousta tekemättä tappiota 
(Renda ym., 2009).

Jotta jokaiselle asiakkaalle voitaisiin asettaa yksilöllinen kynnys, jonka ylittäminen oikeut-
taa alennukseen, niin yrityksen täytyisi seurata asiakkaitaan ja reagoida heidän toimiinsa. 
Tämä voi olla käytännössä mahdotonta tai ainakin erittäin hankalaa ja kallista toteuttaa. 
Sen sijaan S-bonus- ja K-Plussaohjelmat sisältävät useita kynnyksiä, joiden ylittäminen 
kasvattaa alennuksen prosentuaalista suuruutta. Näiden kynnysten avulla yritys voi yhden 
kaikille yhteisen ostosrajan sijaan luoda eri asiakassegmenteille yksilöityjä rajoja. Kanta-
asiakasohjelmat voivat siten pyrkiä asettamaan rajat niin, että ne maksimoivat erilaisten 
asiakasryhmien vaihtamiskustannukset. Samalla kanta-asiakasohjelmat synnyttävät ”imua” 
useisiin kohtiin ja voivat saada eri asiakassegmentit kuluttamaan liian paljon. Kynnysten 
aiheuttama ”imu” johtaa Economidesin (2012) mukaan myös siihen, että yritykset kil-
pailevat suuremmista asiakkaiden kysynnän osuuksista, sillä jos asiakas on esimerkiksi 50 
euron päässä jälkikäteisalennukseen oikeuttavasta rajasta, niin asiakas luultavasti ostaa 50 
eurolla alennusta tarjoavalta yritykseltä, eikä esimerkiksi 25 eurolla kahdelta eri tarjoajalta. 

S-bonus- ja K-Plussaohjelmissa jälkikäteisalennuksen suuruus kasvaa ostosmäärän 
kasvaessa, joten samalla myös niiden vaikutukset luultavasti kasvavat. Suuremmalla kuu-
kausittaisella ostosmäärällä ostoksista saatava alennus ja siten myös vaihtamiskustannukset 
ovat suuremmat. Tämä voi johtaa siihen, että kotitaloudet, joiden kuukausittaiset ostokset 
ovat suuret, keskittävät ostoksiaan enemmän kuin vähemmän kuluttavat kotitaloudet. 
raijaksen ja järvelän (2015) selvitys antaa viitteitä siitä, että kanta-asiakkuusohjelmat 
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vaikuttavat voimakkaammin suuren kulutuksen kotitalouksiin12. Jälkikäteisalennukset 
voivat sysätä kilpailijoita ulos etenkin kilpailtaessa paljon kuluttavien kotitalouksien 
kysynnästä. Aiemmin havaittiin S-bonuksen potentiaalisten etujen olevan selvästi suu-
remmat kuin K-Plussan, jolloin edellisen kyky houkutella asiakkaita on suurempi kuin 
jälkimmäisen. Tästä antaa viitteitä ainakin se, että Raijaksen ja Järvelän (2015) selvi-
tyksessä havaittiin ostosten keskittämisen olevan tärkeämpää S-ryhmän keskittäjille kuin 
K-ryhmän keskittäjille. Lisäksi kanta-asiakasohjelmien vaikutus ostosten keskittämiseen 
on luultavasti vahvempi pääasiallisten ostosten kuin täydennysostosten kohdalla, sillä 
täydennysostoksissa menetettyä alennusta voidaan kompensoida esimerkiksi sijainnin ja 
aukioloaikojen avulla.

Ehdolliset alennukset voivat synnyttää myös positiivisia vaikutuksia. Rendan ym. 
(2009) mukaan ehdollisista myyntikeinoista potentiaalisesti syntyviä hyötyjä ovat aiempaa 
matalammat hinnat kuluttajille, suurtuotannon edut yrityksille, toisen asteen hintadiskri-
minointi ja investointien suojaaminen. 

Stockmann kanta-asiakasohjelma ja Finnair Plus -ohjelma eivät ole samanlaisia jälki-
käteisalennuksia kuin S-bonus ja K-Plussa, vaan sen sijaan ne tarjoavat palkintopisteitä 
ja erilaisia palveluita. Stockmann kanta-asiakasohjelmassa on kaksi rajaa, joiden ylittävä 
vuosittainen ostosmäärä siirtää asiakkaan seuraavalle tasolle. Rajoja on vähemmän kuin 
S-bonuksessa ja K-Plussassa, jolloin ohjelma ei luultavasti vaikuta yhtä voimakkaasti vaihta-
miskustannuksiin. Ohjelma ei myöskään tarjoa korkeimmalle kanta-asiakkuustasolle pääs-
seille asiakkaille lisäkannustimia keskittämiseen samaan tapaan kuin S-bonus ja K-Plussa. 
Stockmann kanta-asiakas saa kuitenkin rajan ylittämisestä kerralla paljon etua, jolloin 
kynnyksen aiheuttama ”imu” voi olla voimakas ja johtaa siihen, että asiakkaat ostavat liikaa.

Finnair Plus -ohjelma tarjoaa palkintopisteitä ja erilaisia jäsentasoista riippuvia etuja. 
Ohjelmassa on neljä rajaa, joiden ylittäminen tuo huomattavia etuja, jolloin kynnysten 
aiheuttama ”imu” voi olla suuri. Ohjelman palkintopisteet tarjoavat myös korkeimman 
jäsentason asiakkaalle muita suuremmat kannustimet keskittämiseen. 

2.5. Empiirisiä havaintoja mahdollisista vaikutuksista

Edellä tyypiteltiin suomalaisia kanta-asiakkuusjärjestelmiä ja arvioitiin erilaisten järjestel-
mien potentiaalisia vaikutuksia kilpailun ja kuluttajan hyvinvoinnin kannalta. Tässä osiossa 
tarkastellaan päivittäistavarakaupan ja vahinkovakuutusalan markkinaosuuksia ja niiden 
muutoksia. Tarkasteluun otetaan S-ryhmän ja K-ryhmän K-Plussa sekä OP:n ja Ifin kanta-
asiakasohjelmat. Markkinoilla tapahtuneiden muutosten kuvailemisen lisäksi pyritään löytä-
mään syitä markkinaosuuksien muutoksille. Markkinaosuuksien muutosten syiden tutkimi-
sen kannalta tietoa on saatavilla hyvin heikosti, joten osiossa tehtävä analyysi on kuvailevaa. 

12 Raijaksen ja Järvelän (2015) Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessä havaittiin, että S-ryhmälle 
keskittävien osuus kasvaa, kun kuukausiostokset suurenevat. K-ryhmälle keskittäminen on sen sijaan 
huipussaan 401–500 euron kuukausiostot tekevillä kotitalouksilla. Ei-keskittäjien osuus kotitalouksista 
laskee kuukausiostosten kasvaessa.
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2.5.1. Vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmat 

Vähittäistavarakaupan toimialalla käytössä olevista järjestelmistä empiiriseen tarkasteluun 
otetaan S-ryhmän ja K-ryhmän kanta-asiakasohjelmat, joita voidaan pitää ehdollisena jälki-
käteen annettavana alennuksena. Tässä osiossa pyritään selvittämään, millaisia vaikutuksia 
S-bonuksella ja K-Plussalla on ollut vähittäiskaupan alalla. 

Vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmat ja markkinaosuus

Kuviossa 1 esitettiin vuoden 2015 päivittäistavarakaupan markkinaosuudet ja siitä havaittiin 
kahden suurimman ketjun yhteenlasketun markkinaosuuden olleen 78,6 prosenttia. Mark-
kinoiden suurimman toimijan eli S-ryhmän osuus oli 45,9 prosenttia ja toisiksi suurimman 
toimijan, K-ryhmän, osuus 32,7 prosenttia. Päivittäistavarakaupan keskittyneisyyttä selittää 
ketjujen kokemat mittakaavaedut, joita vähittäiskaupan alalla syntyy etenkin logistiikan ja 
tukkuostojen keskittämisestä (ks. PTY, 2015). 

Kuviossa 4 esitetään Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuksia vuodesta 2004 
vuoteen 2015. Siitä nähdään, että päivittäistavarakaupan ryhmittymien markkinaosuuksissa 
on tapahtunut selviä muutoksia reilun kymmenen vuoden pituisen tarkastelujakson aikana. 
Vuonna 2004 suurin ketju oli K-ryhmä, jonka markkinaosuus (35 %) oli niukasti S-ryhmän 
osuutta (34 %) suurempi. Suomen Lähikaupan osuus oli 10 prosenttia tarkastelujakson 
alussa, jolloin se oli kolmanneksi suurin ketju. Lidl oli vuonna 2004 hyvin tuore tulokas 
Suomen päivittäistavarakaupan markkinoilla, sillä se avasi ensimmäiset myymälänsä Suo-
meen vuonna 2002. Lidlin osuus markkinoista vuonna 2004 oli 3 prosenttia. 

Kuvio 4. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet vuosina 2004–2015.

S-ryhmä K-ryhmä Lidl Suomi Ky Suomen Lähikauppa Oy Muut

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S-ryhmä 34,3 % 35,9 % 39,9 % 41,0 % 42,4 % 43,2 % 44,1 % 45,2 % 45,6 % 45,7 % 45,7 % 45,9 %
K-ryhmä 35,3 % 33,9 % 33,5 % 33,9 % 33,7 % 34,2 % 35,0 % 35,3 % 34,7 % 34,0 % 33,1 % 32,7 %
Lidl Suomi Ky 2,8 % 3,7 % 4,1 % 4,7 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 6,2 % 6,7 % 8,1 % 9,2 % 9,0 %
Suomen Lähikauppa Oy 10,0 % 10,8 % 11,9 % 11,9 % 11,3 % 10,2 % 9,0 % 7,8 % 7,3 % 7,0 % 6,8 % 6,4 %
Muut 17,6 % 15,7 % 10,6 % 8,5 % 7,5 % 7,3 % 6,9 % 5,5 % 5,7 % 5,2 % 5,2 % 6,0 %
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K-ryhmä aloitti tarkastelujakson markkinajohtajana, mutta vuonna 2015 sen markkina-
osuus oli selvästi S-ryhmää pienempi. K-ryhmän markkinaosuus on kuitenkin pysytellyt 
melko tasaisena koko jakson ajan, pienentyen vain 2 prosenttia. S-ryhmän markkinaosuus 
on kuitenkin vahvistunut selvästi. Tämä selittyy osin vuonna 2005 toteutuneella Sparin 
osakekannan ostolla13, mutta myös S-ryhmän orgaaninen kasvu on ollut voimakasta. Lidlin 
markkinaosuus on kasvanut melko tasaisesti ja vuonna 2015 Lidl saavutti jo 9 prosentin 
osuuden markkinoista. Suomen Lähikaupan markkinaosuus kasvoi tarkastelujakson 
ensimmäisinä vuosina, mutta kääntyi pian laskuun ja oli enää 6 prosenttia vuonna 2015. 

Kokonaisuudessaan Suomen päivittäistavarakauppa on muuttunut keskittyneemmäksi 
tarkastelujakson aikana, sillä kahden suurimman toimijan markkinaosuus kasvoi tarkas-
telujakson aikana 69 prosentista 79 prosenttiin, kolmen suurimman osuus 79 prosentista 
88 prosenttiin ja neljän suurimman osuus 86 prosentista 94 prosenttiin.

Mittakaavaedut eivät pysty yksinään selittämään markkinaosuuksien muutoksia. Yri-
tykset voivat sen sijaan pyrkiä kasvattamaan myyntiään ja siten markkinaosuuttaan esi-
merkiksi panostamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin. Yritykset 
voivat pyrkiä kasvattamaan markkinaosuuttaan myös myymällä alhaisilla hinnoilla tai 
tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja palveluita. Lisäksi yritykset voivat käynnistää ja kehittää 
kanta-asiakasohjelmia houkutellakseen asiakkaita ja kasvattaakseen myyntiä (Buzzell ja 
Wiersema, 1981; Liu ja Yang, 2009.)

Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportin (Raijas ja Järvelä, 2015) mukaan pääasiallisen 
päivittäistavaroiden ostopaikan valinnan kannalta tärkein tekijä oli sopiva sijainti, joka 
vaikutti paljon tai erittäin paljon myymälän valintaan 79 prosentilla vastaajista. Vastaajat 
pitivät tärkeinä myös tarpeita vastaavaa tuotevalikoimaa (78 % vastaajista), myymälän 
tuttuutta (70 %) ja korkealaatuisia tuotteita (67 %). Peltoniemi ja Yrjölä (2012) sel-
vittivät kyselyllään ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä ja heidän mukaansa kolme eniten 
vaikuttavaa tekijää olivat ruoan herkullisuus, terveellisyys ja hinta. Myös AC Nielsenin vuo-
sina 2005, 2006, 2007 ja 2008 tekemissä kyselyissä sijaintia (läheisyys) pidettiin erityisen 
tärkeänä. Sijainnin lisäksi tärkeimpiä päivittäistavaramyymälän valintakriteereitä olivat 
valikoima, kanta-asiakasedut, hinta-/laatusuhde, hintataso ja asioinnin helppous/nopeus. 
Huomionarvoista oli myös se, että kanta-asiakasetujen, hinta-/laatusuhteen ja hintatason 
merkitys kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2008 (PTY, 2009; 2010). 

Osa kyselyissä tärkeinä pidetyistä tekijöistä on sellaisia, että niissä ei ketjujen välillä 
luultavasti ole suuria eroja, joten ne eivät selitä ketjujen välisiä eroja markkinaosuuksissa 
ja markkinaosuuksien muutoksia. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi ruoan herkullisuus 
ja terveellisyys, tuotteiden laatu tai myymälän tuttuus. Myös tuotevalikoimissa voi olla 
ketjujen välisiä eroja, mutta suurimmat markkinaosuuksien eroja selittävät tekijät ovat 
todennäköisesti hintaan, kanta-asiakasetuihin ja sijaintiin liittyvät erot. Näiden tekijöi-
den tutkimisen estää tietojen huono saatavuus. Esimerkiksi ketjujen hintatasosta ei ole 
luotettavaa ja pitkän ajanjakson kattavaa tietoa. Hintatasoista tietoa saadaan esimerkiksi 
sanomalehtien ja kuluttajaliiton tekemistä ruokakorivertailuista. Vertailut kuitenkin 

13 Sparilla oli vuonna 2005 275 myymälää ja 6,2 % markkinaosuus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 
kaupan sillä ehdolla, että vähintään 30 Spar-myymälää siirtyy kilpailijoille (ks. SOK-yhtymä, 2006).
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perustuvat yleensä pieneen hyödykemäärään ja yksittäisiin myymälöihin, eikä niitä ole 
saatavilla pitkältä ajanjaksolta.

2.5.2. Pankki- ja vakuutuspalveluiden kanta-asiakasohjelmat

Vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmien lisäksi tarkastellaan rahoituspalvelualalla toimi-
vien OP:n ja Ifin kanta-asiakasohjelmien vaikutuksia. Vähittäiskaupan tapaan myös vakuu-
tus- ja pankkipalveluiden markkinoiden havaittiin olevan Suomessa hyvin keskittyneet, 
niin että vuonna 2015 kolmen suurimman vahinkovakuutusyhtiön yhteenlaskettu osuus 
Suomen ensivakuutusten maksutulosta oli 77 prosenttia (kuvio 3) ja kolmen suurimman 
luottolaitoksen taseessa olevien luottojen osuus oli 79 prosenttia (kuvio 2).

Kuvio 5 kuvaa Suomen vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuuksien kehitystä hen-
kilöasiakassegmentin osalta vuosina 2003–2015. Yhtiöiden markkinaosuuksia kuvataan 
niiden osuudella vakuutetusta henkilöautokannasta14. Kuviossa ei ole mukana vuotta 2004, 
sillä tietoja ei ollut saatavilla kyseisen vuoden osalta. Lähivakuutus ja Tapiola fuusioituivat 
vuonna 2012 ja muodostivat LähiTapiolan, joka aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2013 
alussa. Kuviossa 5 esitetään Lähivakuutuksen ja Tapiolan markkinaosuudet sekä erillisinä 
että yhteenlaskettuna. 

Kuvio 5. Vahinkovakuutusyhtiöiden osuus vakuutetusta autokannasta vuosina 2003–2015 (%).

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lähivakuutus+Tapiola 31,7 % 34,1 % 34,4 % 34,3 % 34,0 % 33,6 % 32,7 % 31,8 % 30,8 % 30,2 %
LähiTapiola 30,2 % 30,7 % 30,3 %
Pohjola (OP) 20,6 % 18,7 % 19,6 % 21,0 % 21,8 % 22,7 % 24,1 % 25,4 % 27,0 % 27,3 % 27,6 % 27,7 %
If 30,4 % 29,2 % 27,5 % 25,9 % 25,4 % 24,9 % 24,7 % 24,6 % 24,2 % 24,6 % 24,3 % 23,9 %
Lähivakuutus 9,9 % 11,0 % 10,8 % 10,8 % 10,9 % 11,3 % 11,5 % 11,6 % 11,4 %
Tapiola 21,8 % 23,1 % 23,6 % 23,5 % 23,1 % 22,4 % 21,3 % 20,2 % 19,4 %
Muut 17,3 % 18,1 % 18,5 % 18,7 % 18,9 % 18,8 % 18,6 % 18,3 % 18,1 % 17,9 % 17,4 % 18,2 %

0

10

20

30

40

Lähivakuutus +Tapiola LähiTapiola Pohjola (OP) If Lähivakuutus Tapiola Muut

%

Huomioita: Vuoden 2004 osalta tietoa ei saatu kerättyä, joten se puuttuu kuviosta.
Lähde: Trafi.

14 Koska kuviossa 5 vahinkovakuutuksen markkinaosuutta mitataan eri tavoin kuin kuviossa 3, niin yhtiöiden 
markkinaosuudet poikkeavat kuvioissa toisistaan. Tietojen paremman saatavuuden takia markkinoiden kehi-
tystä kuvataan ensivakuutusten maksutulojen sijaan yhtiöiden osuuksilla vakuutetusta henkilöautokannasta. 
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Kuviosta 5 nähdään, että If oli vuonna 2003 Suomen suurin vahinkovakuuttaja, mutta 
menetti markkinaosuuttaan merkittävästi tarkastelujakson aikana. Ifin osuus vuonna 2015 
oli enää 23,9 prosenttia, joka on 6,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin jakson alussa. Tapi-
olan markkinaosuus kasvoi tarkastelujakson alussa ja saavutti huippunsa (23,6 %) vuonna 
2006. Tapiolan markkinaosuus aloitti kuitenkin laskun ja oli vuonna 2012 ennen fuusiota 
Lähivakuutuksen kanssa enää 19,4 prosenttia. Lähivakuutuksen markkinaosuudessa ei 
tapahtunut suuria heilahteluja vuosien 2003 ja 2015 välillä sen ollessa pienimmillään 9,9 
prosenttia vuonna 2003 ja suurimmillaan 11,6 prosenttia vuonna 2011. 

OP:n markkinaosuuden kasvu on ollut hyvin voimakasta tarkastelujakson aikana. Vuonna 
2016 OP:n osuus vakuutetusta henkilöautokannasta oli 27,8 prosenttia, joka on 7,2 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin vuonna 2003. OP:n (Pohjolan) markkinaosuus oli 20,6 prosenttia 
vuonna 2003 ja vuonna 2005 se laski 18,7 prosenttiin. Tämän jälkeen osuus aloitti voimak-
kaan kasvun. OP:n markkinaosuuden kasvu oli erittäin nopeaa vuodesta 2005 vuoteen 
2012 markkinaosuuden kasvaessa 8,3 prosenttiyksikköä tällä välillä. Nopeinta kasvu oli 
vuosina 2007 sekä 2009, jolloin kasvua tuli 1,4 prosenttiyksikköä ja vuonna 2012, jolloin 
osuus kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä. 

Kanta-asiakasohjelmat ja markkinaosuudet

Vakuutusten tarjoajien keskittämiseduissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat 
mahdollisesti vaikuttaneet markkinaosuuksien kehitykseen. Edellä esiteltiin markkina-
osuuksien kehitystä vuosien 2003 ja 2016 välillä ja on mielenkiintoista katsoa, ajoittuvatko 
kanta-asiakasohjelmissa tehdyt muutokset samoin kuin markkinaosuuksissa tapahtuneet 
suuret muutokset.

OP laajensi toimintojaan vahinkovakuutuksiin nousemalla Pohjolan pääomistajaksi vuon-
na 2005. Tässä vaiheessa OP-bonuksia ei kuitenkaan voinut vielä käyttää vakuutusmaksujen 
maksamiseen. OP teki tarkastelujakson aikana merkittäviä muutoksia keskittämisetuihinsa 
vuosina 2007, 2008 ja 2011. Vuonna 2007 OP salli bonusten käytön myös vakuutusmaksujen 
maksamiseen ja korotti bonusprosentin 0,12:sta 0,18:aan. Vuonna 2008 bonusprosentti 
korotettiin 0,25:een. Vuoden 2011 marraskuusta alkaen OP lopetti bonusten maksamisen 
rahana ja rajasi niiden voimassaoloajan viiteen vuoteen, jonka jälkeen käyttämättä jääneet 
bonukset vanhenevat ja menevät hukkaan. 

Ennen vuotta 2008 Ifin asiakkaat saivat 10 prosenttia alennusta autovakuutuksesta 
ja 6 prosenttia muista vakuutuksista, jos asiakkaalla oli vahinkovakuutuksia vähintään 
kahdesta vakuutusryhmästä. Vuoden 2008 kesäkuussa If muutti etuohjelmaansa niin, että 
kolme vakuutusta oikeutti kahdeksan prosentin alennukseen ja yhden lisävakuutuksen 
ottaminen kasvatti alennuksen suuruutta kaksi prosenttiyksikköä, niin että alennus oli 
korkeintaan 14 prosenttia. Vuoden 2014 marraskuussa If muutti etuohjelmaansa siten, että 
asiakas saa 10 prosentin alennuksen jo yhdellä vakuutuksella15 ja 15 prosentin alennuksen 
kahdella vakuutuksella. 

15 Kotivakuutus tai kaskovakuutus.
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Tapiola käynnisti Omaetu-ohjelman vuoden 2007 marraskuussa. Ohjelmassa Tapiolan 
palvelut olivat jaettuna viiteen osa-alueeseen, jotka olivat koti/omaisuus, auto/omaisuus, 
terveys, arkiraha sekä varallisuus. Asiakkaat saivat vakuutuksistaan kahdeksan prosentin 
alennuksen, jos heillä oli palveluita kahdelta osa-alueelta, 12 prosenttia, jos palveluita oli 
kolmelta osa-alueelta ja 15 prosenttia, jos palveluita oli neljältä osa-alueelta16. Vuonna 2008 
korkeimman etutason alennus korotettiin 17 prosenttiin. Vuonna 2014 palveluista poistettiin 
Arkiraha, jolloin osa-alueiden lukumäärä putosi viidestä neljään. 

Kanta-asiakasohjelmat ja niissä tehdyt muutokset poikkeavat toisistaan ja on vaikea 
arvioida, kuinka paljon kunkin ohjelman voisi odottaa vaikuttavan yrityksen markkina-
osuuteen. Kuitenkin OP pyrkii tarjoamaan alan parhaat keskittämisedut17 ja näyttää on-
nistuneen siinä. Sen lisäksi, että OP:n tarjoamat edut ovat anteliaat, ne myös kannustavat 
pankki- ja vakuutuspalveluiden yhdistämiseen. Huomionarvoista on myös se, että OP:n 
kanta-asiakasohjelmassa tehdyt muutokset ovat kiistatta parantaneet keskittäjäasiakkaan 
saamia etuja. 

Pohjolan (OP) markkinaosuuden kasvu näyttää alkaneen vuonna 2006 sen jälkeen, kun 
OP oli noussut Pohjolan pääomistajaksi18. OP:n markkinaosuuden kasvu ei näytä kuitenkaan 
systemaattisesti ajoittuvan niihin vuosiin, joina OP teki merkittäviä muutoksia keskittä-
misetuihinsa. Myöskään Ifin markkinaosuuden muutokset eivät poikkea tavanomaisesta 
niinä vuosina, kun If muutti etuohjelmaansa. 

Kanta-asiakasohjelman käyttöönotto ja siinä tehdyt muutokset voivat kuitenkin vai-
kuttaa välittömästi sekä pidemmän ajanjakson aikana. On todennäköistä, että esimerkiksi 
vuonna 2008 OP:n tekemä keskittämisetujen parannus saa asiakkaita vaihtamaan OP:lle 
ja aloittamaan keskittämisen myös esimerkiksi vuosina 2009 ja 2010. 

Lisäksi tarkastelujaksolla on voinut tapahtua muutoksia sellaisissa tekijöissä, jotka 
vaikuttavat yhtiöiden markkinaosuuksiin, mutta joita ei käytössä olevalla aineistolla 
voida ottaa huomioon. Aiheen tarkempi tutkiminen vaatisi aineistoa, joka sisältäisi tietoa 
eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien vakuutusten hinnoista, panostuksista markkinointiin, 
vakuutusten laadusta, asiakkaiden ja vakuutusten määristä sekä vakuutusmaksutuloista. 

OP:n keskittämisetujen merkitystä voidaan pyrkiä tarkastelemaan myös katsomalla yhtiön 
asiakasmääriä eri vuosina. Markkinaosuuksien kasvu voi syntyä uusien asiakkaiden hankin-
nasta ja vanhojen asiakkaiden saamisesta keskittäjiksi. Taulukko 5 kuvaa OP:n asiakasmääriä 
vuosina 2005 ja 2015. Asiakkat on eroteltu pankki-, vakuutus- ja keskittäjäasiakkaisiin.

Taulukosta 5 nähdään, että OP:n kokonaisasiakasmäärä on lisääntynyt 338 000 asiakkaal-
la, kun taas keskittäjäasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 950 000 asiakkaalla. Keskittäjä-

16 Toisella etutasolla asiakkaat saivat myös 50 % alennuksen pankin palvelumaksuista ja 100 % alennuksen 
rahastojen merkintäpalkkioista kuukausisäästäjälle. Kolmannella etutasolla asiakas sai 100 % alennuksen 
pankin palvelumaksuista ja rahastojen merkintäpalkkioista kuukausisijoittajille ja 50 % alennuksen rahasto-
jen merkintäpalkkioista kertasijoituksissa. Neljännellä tasolla asiakas sai 100 % alennuksen näistä kaikista.
17 Esimerkiksi OP:n vuosikertomus 2007 sivu 5:” Lupaus tarjota parhaat keskittämisedut ohjaa koko liike-
toimintamme kehittämistä.”
18 Tässä vaiheessa OP-bonuksia ei voinut vielä käyttää vakuutusmaksujen maksamiseen. Pankki- ja vakuu-
tuspalveluiden yhdistäminen tarjosi kuitenkin tehokkaan myyntikanavan ja OP:n vuoden 2006 vuosiker-
tomuksen sivulla 14 mainitaan, että ”pankki- ja vakuutuspalveluiden ristiinmyynti käynnistyi lupaavasti”.
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asiakkaiden määrä on siis kasvanut 612 000 enemmän kuin kokonaisasiakasmäärä. Pank-
kiasiakkaiden määrä on laskenut 466 000 ja vakuutusasiakkaiden määrä laskenut 146 000 
asiakkaalla. OP on siis onnistunut hankkimaan uusia asiakkaita, mutta etenkin saamaan 
valtavan määrän olemassa olevia pankki- ja vakuutusasiakkaitaan siirtymään keskittäjiksi. 

Taulukko 5 antaa viitteitä kanta-asiakasetujen merkityksestä markkinaosuuden 
kasvussa. Havaintoa tukevat OP:n vuosikatsaukset, joista nähdään OP:n pitävän keskit-
tämisetuja tärkeänä kilpailuetuna ja merkittävänä kasvun lähteenä. Esimerkiksi vuo-
den 2010 vuosikatsauksen 
mukaan19: ”Mahdollisuus 
maksaa vakuutuslaskut joko 
kokonaan tai osittain OP-
bonuksilla on kilpailuetu, 
jota muilla ei ole.” Vuoden 
2013 vuosikertomuksessa 
mainitaan markkina-aseman 
vahvistumisen perustuneen 
menestyksekkääseen ristiin 
myyntiin20.

Edellä tehty tarkastelu 
antaa viitteitä siitä, että OP:n onnistunut pankki- ja vakuutuspalveluiden ristiin myynti 
ja keskittämisedut olivat tärkeitä tekijöitä OP:n markkinaosuuden kasvun takana, sillä: 

(i) OP:n (Pohjolan) markkinaosuuden kasvu näyttää alkaneen vuonna 2006, jolloin 
OP laajensi toimintojaan vakuutuksiin.

(ii) Vuosien 2007 ja 2011 välissä OP teki useita parannuksia keskittämisetuihinsa ja 
markkinaosuus kasvoi voimakkaasti vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen kasvuvauhti 
on ollut hitaampaa.

(iii) OP:n keskittäjäasiakkaiden määrä on kasvanut valtavasti, myös suhteessa koko-
naisasiakasmäärään. 

(iv) Viitteitä keskittämisetujen ja ristiin myynnin merkityksestä antaa myös se, että OP 
itse näkee ne merkittävinä kilpailuetuna ja kasvun lähteenä.

Yhteenveto kanta-asiakkuusohjelmien vaikutuksista markkinaosuuksiin

Edellä tarkasteltiin vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuuksia vuosina 2003–2015 sekä 
pohdittiin kanta-asiakasohjelmien vaikutuksia havaittuihin muutoksiin. OP:n markkina-
osuuden havaittiin kasvaneen voimakkaasti vuosien 2003 ja 2015 välillä, kun taas erityisesti 
Ifin markkinaosuus laski huomattavasti. OP tarjoaa alan parhaat keskittämisedut, minkä 
lisäksi OP teki keskittämisetuihinsa myös suurimmat muutokset tarkastelujakson aikana. 
Siten on luultavaa, että kanta-asiakasohjelmista OP:n tarjoamalla ohjelmalla on ollut suurin 
vaikutus markkinaosuuksien kehitykseen. 

19 OP Pohjola (2010, 105).
20 OP Pohjola (2013, 42).

Taulukko 5. OP:n asiakasmäärät vuosina 2005 ja 2015.

2005 2015 Muutos
Pelkästään pankkiasiakas (1 000) 2413 1947 -466
Keskittäjäasiakas (1 000) 706 1656 950
Pelkästään vakuutusasiakas (1 000) 846 700 -146
Yhteensä (1 000) 3965 4303 338

Lähde: OP Ryhmä, 2015.
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Lisäksi tarkastelujaksolla on voinut tapahtua muutoksia sellaisissa tekijöissä, jotka 
vaikuttavat yhtiöiden markkinaosuuksiin, mutta joita ei käytössä olevalla aineistolla 
voida ottaa huomioon. Aiheen tarkempi tutkiminen vaatisi aineistoa, joka sisältäisi tietoa 
eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien vakuutusten hinnoista, panostuksista markkinointiin, 
vakuutusten laadusta, asiakkaiden ja vakuutusten määristä sekä vakuutusmaksutuloista. 

Kuitenkin tarkastelussa saatiin viitteitä siitä, että OP:n onnistunut pankki- ja vakuutus-
palveluiden ristiinmyynti ja OP:n (Pohjolan) ristiintukemisen vahvistamat keskittämisedut 
olivat tärkeitä tekijöitä OP:n markkinaosuuden kasvun takana. Markkinaosuuden kasvu 
näyttää alkaneen vuonna 2006, jolloin OP laajensi toimintojaan vakuutuksiin. OP-bonuksia 
ei vielä vuonna 2006 ollut mahdollista käyttää vakuutusmaksujen maksamiseen, mutta 
OP kuitenkin tarjosi tuolloin koti-irtaimiston vakuutuksen veloituksetta vuodeksi keskit-
täjäasiakkailleen. Toiseksi, vuosien 2007 ja 2011 välissä OP teki useita parannuksia kes-
kittämisetuihinsa ja markkinaosuus kasvoi voimakkaasti vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen 
kasvuvauhti on ollut hieman hitaampaa. Kolmanneksi, OP:n keskittäjäasiakkaiden määrä 
on kasvanut valtavasti myös suhteessa kokonaisasiakasmäärään. Neljänneksi, viitteitä 
keskittämisetujen ja ristiin myynnin merkityksestä antaa myös se, että OP itse näkee ne 
merkittävinä kilpailuetuina ja kasvun lähteenä.

2.6. Ruotsin kanta-asiakkuusjärjestelmät

2.6.1. Vähittäiskauppa ja kanta-asiakasohjelmat Ruotsissa

Myös Ruotsin päivittäistavarakauppa on hyvin keskittynyt ja ketjuuntunut. Neljän suurim-
man ketjun yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2015 noin 94 prosenttia ja kolmen 
suurimman markkinaosuus noin 87 prosenttia (kuvio 6). Siten neljän ja kolmen suurimman 
yrityksen yhteenlasketut markkinaosuudet ovat käytännössä identtisiä Suomen kanssa21. 
Ruotsin päivittäistavarakaupassa yksi ketju on selvästi muita suurempi. ICAn markkina-
osuus oli vuonna 2015 lähes 51 prosenttia, kun toisiksi suurimman ketjun, Coopin, markki-
naosuus oli noin 20 prosenttia ja kolmanneksi suurimman ketjun Axfoodin osuus noin 16 
prosenttia. Muiden ketjujen markkinaosuudet ovat huomattavasti pienempiä (ks. Delfi, 
DLF & HUI Research, 2016).

Vaikka Suomen ja Ruotsin päivittäistavaramarkkinat ovat liki identtiset neljän ja kolmen 
suurimman ketjun markkinaosuuksien suhteen, niin suurimpien ketjujen markkinaosuudet 
poikkeavat maiden välillä toisistaan. Kun Suomessa päivittäistavaramarkkinoilla toimii 
kaksi erityisen suurta ketjua, S- ja K-ryhmä, niin Ruotsissa ICA on selvästi kilpailijoitaan 
suurempi ja kaksi seuraavaksi suurinta ketjua ovat keskenään samassa suuruusluokassa 
(ks. Delfi, DLF & HUI Research, 2016; PTY, 2015). 

21 Suomessa neljän suurimman yhteenlaskettu osuus oli 94 % ja kolmen suurimman osuus 88 % vuonna 2015.
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ICA-ryhmän ICA-kortti

ICA-ryhmä on päivittäistavarakauppaan eri-
koistunut vähittäiskauppaketju, joka toimii 
lisäksi myös pankkipalveluiden, apteekkituot-
teiden ja kiinteistönvälityspalveluiden tar-
joamisessa. Vuonna 2015 noin 84 prosenttia 
ICAn myynnistä tuli vähittäiskaupasta (72 % 
Ruotsista ja 12 % Baltiasta) ja noin 12 pro-
senttia apteekkituotteista. ICA on K-ryhmän 
tapaan kauppiasvetoinen ketju ja se on selvästi 
suurin toimija Ruotsin päivittäistavarakau-
passa (ks. Delfi, DLF & HUI Research, 
2016; ICA Gruppen, 2015).

ICA tarjoaa kanta-asiakasetuina bonus-
pisteitä, erilaisia tarjouksia sekä kanta-asia-
kaslehti Buffetin. Asiakas kerryttää bonusta 
kanta-asiakaskortille rekisteröidyistä ICAn 
myymälöissä ja Hjärtat Apotek -apteekeissa22 
tehdyistä ostoksista23. Jokainen bonuksiin 
oikeuttavaan kulutukseen käytetty kruunu 
kerryttää asiakkaalle yhden bonuspisteen. Asiakkaalle lähetetään kuukausittain bonusku-
ponki aina, kun bonuspisteitä on kertynyt vähintään 2 500. Mikäli bonuspisteitä on kertynyt 
kuukaudessa alle 2500, niin pisteet siirtyvät seuraavan kuun saldoon. 2 500 bonuspistettä 
oikeuttaa 25 kruunun arvoiseen bonuskuponkiin, jolloin ohjelman tarjoama bonusprosentti 
on 1 %. Bonuskupongilla voidaan maksaa ostoksia ICAn myymälöissä sekä Hjärtät Apo-
tekeissa. Bonuskuponkia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden maksamiseen, 
jotka kerryttävät bonusta (ks. ICA, 2016).

Kanta-asiakas saa bonuksensa tuplana, jos hän on yhdistänyt kanta-asiakaskorttinsa ICA 
Bankenin maksukorttiin ja hänellä on lisäksi lainaa, säästöjä tai vakuutuksia ICA Banke-
nilta24. Bonusprosentin suuruus voi olla siten 2 % (ks. ICA, 2016).

ICA tarjoaa kanta-asiakasetuna myös vaihtelevia alennuksia, jotka voivat olla kaikille 
kanta-asiakkaille yhteisesti tarjottavia tai asiakas- ja myymäläkohtaisia. Yhteisiä alennuksia 
annetaan sekä ICAn myymälöissä että ICAn yhteistyökumppaneilla tehtävistä ostoksista. 
ICAn yhteistyökumppanit toimivat matkailuun, majoitukseen ja viihteeseen liittyvillä 

22 Jotta asiakas saa ICA-bonusta Hjärtat Apotek -apteekeissa tehdyistä ostoksista, hänen tulee kuulua myös 
Hjärtat Apotekin kanta-asiakasohjelmaan.
23 Bonuksia ei kuitenkaan kerry ICAn myymälöissä välitettävien Systembolagetin, postimyyntiyhtiöiden 
tai Apoteket AB:n tuotteiden, eikä lahjakorttien, tupakkatuotteiden, lotto- ja veikkauspelien tai palveluiden 
ostamisesta.
24 Jotta kanta-asiakkaalle myönnetään bonukset kaksinkertaisena, niin hänellä täytyy olla mikä tahansa 
laina, mikä tahansa vakuutus tai vähintään 5000 kruunun edestä säästöjä.

Kuvio 6. Ruotsin päivittäistavarakaupan markki-
naosuudet vuonna 2015.
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Lähde: Delfi, DLF ja HUI Research, 2016.
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toimialoilla25. Myymäläkohtaiset alennukset voidaan antaa tietyistä tuotteista tai koko 
ostoskorista ja myymälät itse päättävät, kuinka alennusta annetaan. Myymälät voivat antaa 
alennusta esimerkiksi niille asiakkaille, joiden ostot ylittävät jonkin määrätyn rajan. Myy-
mälä- ja asiakaskohtaisten alennusten suuruudesta ja niiden saavuttamisen kriteereistä ei 
ole kuitenkaan saatavilla tarkkaa tietoa. Kanta-asiakkaiden etuna on myös kuukausittain 
lähetettävä lehti, Buffet. Se lähetetään sellaisille asiakkaille, joille on kertynyt kuukaudessa 
vähintään 1200 bonuspistettä (ks. ICA, 2016).

Coopin MedMera-kortti 

Kooperativa Förbundet, KF, on ruotsalainen osuuskunta, joka toimii päivittäistavara-
kauppaan erikoistuneen vähittäiskaupan, Coop Ruotsin pääomistajana. Kooperativa 
Förbundetiin kuuluu lisäksi esimerkiksi KF:n täysin omistamat MedMera-pankki sekä 
kiinteistönvälitysalalla toimiva KF Fastigheter. Coop on Ruotsin toisiksi suurin päivit-
täistavarakauppaketju noin 20 prosentin markkinaosuudellaan (ks. Delfi, DLF & HUI 
Research, 2016; Kooperativa Förbundet, 2015).

Coop tarjoaa kanta-asiakkailleen bonusta, vaihtelevia alennuksia sekä kanta-asiakaslehti 
Mer Smakin. Kanta-asiakas saa yhden bonuspisteen jokaista Coopin myymälässä kulu-
tettua kruunua kohden26. Jos kanta-asiakas kuluttaa Coopin myymälöissä puolen vuoden 
aikana vähintään 21 000 kruunun edestä, hänen bonuspisteensä kaksinkertaistetaan (ks. 
Coop, 2016).

Kanta-asiakas kerryttää bonuksensa tuplana Coopin myymälöissä, jos hän on yhdistänyt 
kanta-asiakaskorttinsa Med Mera Bankenin maksukorttiin. Lisäksi kanta-asiakkaat saavat 
maksukortin tyypistä riippuen enimmillään 0,5 bonuspistettä muualla kuin Coopin myy-
mälöissä tehdyistä ostoksista ja maksetuista laskuista27 (ks. Coop, 2016).

Bonuspisteitä voi käyttää Coopin alennuskuponkien tai joidenkin ennalta määrättyjen 
tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Alennuskuponkeja ostamalla asiakas saa yhden 
kruunun suuruisen alennuksen sadalla kruunulla, jolloin bonusprosentin suuruus on 1 %. 
Kanta-asiakkaat voivat saada suuremman edun ostamalla suoraan Coopin ennalta mää-
räämiä tuotteita. Elintarvikkeita ostaessa bonusprosentti on tyypillisesti 1,1 prosenttia ja 
esimerkiksi Dolce Guston kapselikahvinkeittimen ostaessaan asiakas saa sadalla pisteellä 
noin kahden kruunun edun. Coopin kanta-asiakasohjelman bonusprosentti riippuu siten 
asiakkaan kulutuksen määrästä, kanta-asiakaskortin tyypistä ja siitä, mihin asiakas käyttää 
bonuspisteensä28 (ks. Coop, 2016).

25 Liitteessä 6 esitetään ICAn kanta-asiakasetuja tuovat toimipaikat ja yhteistyökumppanit.
26 Tupakkatuotteiden, uhkapelien, arpojen ja lottokuponkien, lahjakorttien, lääkkeiden ja välitettyjen 
tuotteiden ostaminen ei kerrytä pisteitä.
27 Coopin MedMera Mer-kortilla, muualla kuin bonustoimipaikoissa, tehdyistä ostoksista kertyy 0,5 bo-
nuspistettä kruunua kohden. Coopin MedMera Betala Efter-kortilla pisteitä kertyy 0,25 kruunua kohden. 
28 Liitteessä 6 esitetään esimerkkejä Coopin bonuspisteillä ostettavissa olevista tuotteista sekä Coopin 
bonusprosentti eri tilanteissa. 
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Coopin kanta-asiakkaat saavat lisäksi vaihtelevia alennuksia ja personoituja tarjouksia, 
joiden saamiseksi vaaditaan vähintään 500 kruunun kulutusta kuukaudessa. Kanta-asiak-
kaat saavat myös 10 kertaa vuodessa ilmestyvän Mer Smak-lehden kuluttaessaan vähintään 
1000 kruunua kuukaudessa. Kanta-asiakkaiden etuihin kuuluvat myös yhteistyökumppa-
neilta saatavat bonukset ja alennukset (ks. Coop, 2016).

2.6.2. Pankki- ja vakuutuspalveluiden kanta-asiakasohjelmat Ruotsissa

Suomen tapaan myös Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat ovat keskittyneet ja suurelta 
osin muutaman yhtymän hallussa. Kuviosta 7 nähdään, että Ruotsissa neljän suurimman 
vahinkovakuuttajan osuus Ruotsin ensivakuutusten maksutuloista oli noin 80 prosenttia ja 
kolmen suurimman osuus noin 65 prosenttia. 
Toimialan keskittymistä mittaavien neljän ja 
kolmen suurimman yrityksen yhteenlasketut 
markkinaosuudet ovat Ruotsissa kuitenkin 
Suomea pienemmät. Suomessa neljän suu-
rimman vahinkovakuuttajan yhteenlaskettu 
markkinaosuus oli 87 ja kolmen suurimman 
osuus 77 prosenttia vuonna 2015 (ks. Fi-
nanssialan keskusliitto, 2015; Svensk 
Försäkring, 2015). 

Länsförsäkringar on selvästi suurin va-
hinkovakuutusyhtiö ja sillä oli lähes 30 pro-
sentin markkinaosuus vuonna 2015. Kolme 
Länsförsäkringarin jälkeen seuraavaksi 
suurinta vahinkovakuuttajaa ovat keske-
nään suuruudeltaan hyvin lähellä toisiaan. 
Vuonna 2015 toiseksi suurimman yhtiön 
Ifin markkinaosuus oli noin 18 prosenttia, 
kolmanneksi suurimman Folksamin osuus 
noin 17 prosenttia ja neljänneksi suurimman 
yhtiön Trygg-Hansan osuus noin 15 prosent-
tia. Neljä suurinta vahinkovakuutusyhtiöitä 
ovat Ruotsissa omassa suuruusluokassaan, 
sillä viidenneksi suurimman yhtiön (Moder-
na) osuus oli vuonna 2015 vain noin kolme 
prosenttia (ks. Svensk Försäkring, 2015).

Kuvio 8 kuvaa pankkien osuuksia muille kuin rahalaitoksille suuntautuneista lainoista 
Ruotsissa vuonna 2015. Myös Ruotsin pankkimarkkinat ovat keskittyneet ja kuten va-
hinkovakuutusmarkkinoilla myös pankkimarkkinoilla keskittyminen on vähäisempää 
kuin Suomessa. Neljän suurimman pankin yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2015 
Ruotsissa oli noin 72 prosenttia (Suomessa noin 79 %) ja kolmen suurimman osuus noin 59 

Kuvio 7. Ruotsalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden 
osuudet ensivakuutuksen maksutuloista vuonna 
2015.
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34

prosenttia (Suomessa noin 73 %) (ks. Finans-
sialan keskusliitto, 2016; Svenska 
Bankföreningen, 2015).

Ruotsin suurimmat pankit ovat muille kuin 
rahalaitoksille suuntautuneen luotonannon 
perusteella Swedbank ja Handelsbanken, 
joiden molempien markkinaosuudet olivat 
vuonna 2015 noin 22 prosenttia. Kolmanneksi 
suurin pankki oli SEB, jonka markkinaosuus 
oli noin 14 prosenttia ja neljänneksi suurin 
Nordea, jonka markkinaosuus oli noin 13 
prosenttia. Muut pankit ovat selvästi Nordeaa 
pienempiä. Viidenneksi suurimman pan-
kin SBAB Bankin markkinaosuus oli noin 
6 prosenttia, Danske Bankin osuus noin 5 
prosenttia ja Länsförsäkringarin osuus noin 
4 prosenttia (ks. Svenska Bankförenin-
gen, 2015).

Länsförsäkringarin keskittämisedut

Länsförsäkringar on ruotsalainen pankki- ja 
vakuutuspalveluita tarjoava ryhmä. Länför-
säkringar koostuu 23 alueellisesta Länsförsä-
krinsbolagista, jotka yhdessä omistavat Länsförsäkringar AB:n 100 prosenttisesti. Alueelliset 
Länsförsäkrigarbolagit puolestaan ovat asiakkaiden omistamia osuuskuntia. Länsförsäkrin-
gar on selvästi Ruotsin suurin vahinkovakuuttaja liki 30 prosentin markkinaosuudellaan. 
Sen pankkitoiminta on kuitenkin huomattavasti suurimpia pankkeja pienempää. Länför-
säkringarin osuus lainakannasta oli 3,5 % vuonna 2015 (ks. Länsförsäkringar, 2016; 
Svensk Försäkring, 2015; Svenska Bankföreningen, 2015.)

Länsförsäkringar tarjoaa pankki- ja vakuutusasiakkailleen keskittämisetuja, jotka vaih-
televat alueellisten Länsförsäkringarbolagien välillä. Alueellisista toimipisteistä 16 tarjoaa 
kanta-asiakasohjelmaa, jossa on kulta-, hopea- ja pronssitason asiakkaita. Kultataso tarjoaa 
suurimmat edut ja sille pääseminen vaatii, että asiakkaalla on kotivakuutus, aktiivinen 
pankkitili sekä säästöjä29. Kulta-asiakkaat saavat alueesta riippuen 25, 20 tai 15 prosentin 
alennuksen vakuutuksista. Lisäksi kultatason asiakkaat saavat alueesta riippuen erilaisia 
etuja kuten maksuttoman luottokortin ja pankkitilin sekä etua kiinteistönvälityspalveluis-
ta. Hopea-asiakkuuteen vaaditaan kotivakuutus sekä aktiivinen pankkitili tai säästämistä 

29 Aktiivisella pankkitilillä tarkoitetaan tiliä, johon asiakas saa palkkaa, tukia tai muita säännöllisiä tuloja. 
Lisäksi pankkitiliin täytyy olla liitettynä säännöllisessä käytössä oleva pankkikortti. Säästämisellä tarkoi-
tetaan joko vähintään 200 000 kruunun arvoisia säästöjä tai säännöllistä vähintään 500 kruunun suuruista 
kuukausittaista säästämistä.

Kuvio 8. Rahalaitosten osuudet Ruotsin luotto-
kannasta vuonna 2015. 
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Länsförsäkringarilta. Hopea-asiakkaat saavat alueesta riippuen 15, 10, 8 tai 7 prosentin 
alennuksen vakuutuksistaan30. Pronssitasolle pääsemiseen ei vaadita pankkipalveluja, vaan 
sille pääsevät asiakkaat, joilla on kotivakuutuksen lisäksi jokin muu vakuutus. Pronssita-
solla asiakkaat saavat 10, 5 tai 4 prosentin alennuksen vakuutuksistaan (ks. Länsförsä-
kringsbolagen, 2016).

Edellä esitetyt keskittämisedut ovat yleisimmät, sillä ne ovat voimassa 16 eri Länsför-
säkringbolagissa. Näiden 16 lisäksi on seitsemän alueellista Länsförsäkringbolagia, jotka 
tarjoavat hieman erilaisia keskittämisetuja. Kaikkien alueellisten Länsförsäkringbolagien 
keskittämisedut esitetään liitteessä 7. 

If Skadeförsäkring etuohjelma

If on Sampo-konsernin osa, joka tarjoaa Suomen lisäksi vakuutuspalveluita Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. If on Pohjoismaiden johtava vakuuttuja ja sillä on yli 3,7 
miljoonaa asiakasta. If on Ruotsin toisiksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja sillä oli vuonna 
2015 noin 18 prosentin markkinaosuus ensivakuutuksen maksutuloista Ruotsissa (ks. 
Sampo Group, 2015; Svensk Försäkring, 2015).

Ifin Ruotsissa tarjoamat keskittämisedut ovat samoja kuin sen Suomessa tarjoamat 
edut. Kun asiakkaalla on koti- tai autovakuutus, hän saa 10 prosentin alennuksen kaikista 
vakuutuksistaan ja 200 kruunua omavastuurahaa. Mikäli asiakkaalla on sekä auto- että 
kotivakuutus, hän saa 15 prosentin alennuksen kaikista vakuutuksistaan ja 300 kruunua 
omavastuurahaa. Auto-, koti- ja henkilövakuutuksen ottaneet asiakkaat saavat 15 prosentin 
alennuksen kaikista vakuutuksistaan, 400 kruunua omavastuurahaa ja henkilökohtaisen 
palveluneuvojan (ks. If, 2016a).

Folksam etuohjelma

Folksam on ruotsalainen asiakkaiden omistama keskinäinen vakuutusyhtiö. Folksam on 
Ruotsin kolmanneksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja sen markkinaosuus oli noin 17 pro-
senttia vuonna 2015 ollen siten vain hieman Ifiä pienempi (ks. Folksam, 2016a; Svensk 
Försäkring, 2015.) 

Folksam tarjoaa kotivakuutuksen ottajille 10 prosentin alennuksen kaikista vakuutuksis-
ta, minkä lisäksi asiakkailla on mahdollisuus saada erilaisia lisäalennuksia. Mikäli asiakas 
ottaa kotivakuutuksen lisäksi Folksamin hyväksymän murtohälytysjärjestelmän, hän saa 
5 prosentin lisäalennuksen kotivakuutuksestaan. Omakotitalossa asuvat asiakkaat voivat 
saada yhteensä 10 prosentin lisäalennuksen hankkimalla lisäksi Folksamin hyväksymän 
vesivuotohälytinjärjestelmän. Siten omakotitalossa asuvat kotivakuutusasiakkaat voivat 
saada 25 prosentin alennuksen kotivakuutuksesta ja 10 prosentin alennuksen muista va-
kuutuksista, jos heillä on murto- ja vesivuotohälytinjärjestelmät.31 Lisäksi Folksam tarjoaa 

30 Kahdella alueella (Blekingen ja Kalmar län) hopea- ja pronssiasiakkaat eivät saa alennuksia lainkaan. 
31 Jos asiakkaan kotivakuutus on ammattiliiton maksama, asiakas ei saa 10 % alennusta kotivakuutuksesta, 
mutta muista vakuutuksista saa. 
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viiden prosentin lisäalennuksen autovakuutuksesta, mikäli asiakkaalla on kotivakuutus ja 
useampi kuin yksi Folksamilla vakuutettu auto (ks. Folksam, 2016b).

Trygg-Hansa etuohjelma

Ruotsin neljäs suuri vahinkovakuutusyhtiö on Trygg-Hansa, jonka markkinaosuus oli noin 
15 prosenttia vuonna 2015. Trygg-Hansa on osa Codan Groupia, joka puolestaan on Iso-
Britannialaisen vakuutusyhtiön RSA Groupin omistuksessa (ks. Svensk Försäkring, 
2015; Trygg-Hansa, 2015).

Trygg-Hansan kanta-asiakasohjelma antaa asiakkaille etuja vakuutusten keskittämi-
sestä. Asiakkaan saaman edun suuruus riippuu siitä, kuinka monta vakuutusta hän on 
ottanut Trygg-Hansalta. Yhdellä vakuutuksella asiakas ei saa lainkaan alennusta, kahdella 
vakuutuksella hän saa viiden prosentin alennuksen, kolmella vakuutuksella 10 prosentin 
alennuksen, neljällä vakuutuksella 15 prosentin alennuksen ja viidellä tai useammalla 
vakuutuksella 20 prosentin alennuksen. Alennusta voi kerryttää myös usealla saman 
vakuutusryhmän vakuutuksella, jolloin esimerkiksi kotivakuutus ja kaksi autovakuutusta 
oikeuttavat 10 prosentin alennukseen. Kaikki vakuutuslajit eivät kerrytä vakuutusta32, mutta 
kertynyt alennus laskee myös sellaisten vakuutusten hintaa, jotka eivät kerrytä alennusta 
(ks. Trygg-Hansa, 2016).

2.6.3. Ruotsin kanta-asiakasohjelmien toimialat

Taulukossa 6 esitetään, kuinka monta toimialaa eri kanta-asiakasohjelmat yhdistävät33. 
Myös Ruotsin kanta-asiakasohjelmiin kuuluvat toimipaikat on jaoteltu Tilastokeskuk-
sen TOL 2008 toimialaluokituksen pääluokkaan sekä 2-, 3- ja 4-numerotason luokkiin. 
Taulukon luvut kertovat, kuinka monella toimialalla toimivia yrityksiä kuuluu kanta-
asiakasohjelman ”pääohjelmaan” ja suluissa oleva luku kertoo, kuinka monella toimialalla 
toimivia yrityksiä kuuluu jollakin tavalla kanta-asiakasohjelmaan. Kanta-asiakasohjelman 
”pääohjelmaan” kuuluvilla yrityksillä tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka antavat ohjel-
man täydet edut. 

ICA Gruppenin ”pääohjelmaan” kuuluviksi on laskettu ICAn ja Hjärtat Apotekin myy-
mälöiden lisäksi ICA Bankenin pankki- ja vakuutuspalvelut, sillä käyttämällä ICA Bankenin 
pankki- tai luottokorttia bonuspisteet maksetaan kaksinkertaisina, jos asiakkaalla on lainaa, 
säästöjä tai vakuutuksia ICAlta. Muut kanta-asiakasohjelmaan kuuluvat yritykset eivät 
tarjoa mahdollisuutta bonuksen kerryttämiseen, vaan niissä ICAn kanta-asiakkaat saavat 
erilaisia alennuksia. Coopin kanta-asiakasohjelman ”pääohjelmaan” lasketaan Coopin myy-
mälät sekä MedMera Banken. Sellaisia yhteistyökumppaneita, joissa asioinnista maksetaan 
bonusta, ei lasketa ”pääohjelmaan”, koska niistä ei voi saada kaksinkertaisia bonuspisteitä 
MedMeran maksukortilla eikä niissä kerättyjä pisteitä lasketa 21 000 pisteen kulutusrajaan. 

32 Seuraavat vakuutukset eivät kerrytä Trygg-Hansan alennusta: moottoripyörä-, mopo-, moottorikelkka-, 
maastoajoneuvo-, asuntoauto-, asuntovaunu-, peräkärry- ja venevakuutus.
33 Liitteessä 8 esitetään kanta-asiakasohjelmiin kuuluvat yritykset ja niiden toimialat.



37

Länsförsäkringarin osalta 
”pääohjelmaan” kuulu-
viksi lasketaan pankki- ja 
vakuutuspalvelut mutta ei 
kiinteistövälityspalveluita.

Ruotsin kanta-asiakas-
ohjelmista Coop yhdistää 
suurimman määrän eri 
toimialoja ja Ifin, Trygg-
Hansan ja Folksamin kan-
ta-asiakasohjelmat pie-
nimmän määrän. ICAn 
kanta-asiakasohjelma ulot-
tuu lähes yhtä monelle eri 
toimialalle kuin Coopin 
ohjelma. ICAn ja Coopin 
kanta-asiakasohjelmien 
”pääohjelmat” yhdistävät 
kuitenkin selvästi pienem-
män määrän toimialoja kuin niiden kanta-asiakasohjelmat kokonaisuudessaan ja kum-
mankin ”pääohjelmaan” kuuluu yrityksiä ainoastaan kahdelta eri pääluokan toimialalta.

ICAn kanta-asiakasohjelma yhdistää ICA Gruppenin omien toimipaikkojen lisäksi mat-
kailuun, majoitukseen ja viihteeseen liittyvillä toimialoilla toimivia yrityksiä. Myös Coopin 
kanta-asiakasohjelman yhteistyökumppanit toimivat matkailuun, majoitukseen ja viihtee-
seen liittyvillä toimialoilla, minkä lisäksi Coopin yhteistyökumppaneihin kuuluu sähköyh-
tiö. Suomessa S-bonus yhdistää näiden toimialojen lisäksi myös ravintoloita ja kahviloita, 
internet- ja puhelinliittymiä tarjoavan Elisan ja terveydenhoitopalveluita. S-bonukseen 
kuuluu myös selvästi laajempi valikoima vähittäiskaupanalaa harjoittavia yrityksiä kuin 
ICAn kanta-asiakasohjelmaan ja bonusta voi kerryttää esimerkiksi polttoaineen ostosta. 

2.6.4. Vertailua Suomen ja Ruotsin vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmien välillä

ICA ja Coop tarjoavat asiakkailleen paremmat sopimukselliset ehdot, kun he täyttävät 
kanta-asiakasohjelmassa vaaditut kriteerit, jolloin niitä voidaan pitää ehdollisena myynti-
keinona. ICAn ja Coopin järjestelmissä paremmat sopimukselliset ehdot ovat bonuspisteitä, 
alennuksia ja kanta-asiakaslehti. Parempiin ehtoihin vaadittavat kriteerit puolestaan tar-
koittavat kanta-asiakasohjelmaan liittymistä ja Coopin tapauksessa myös tietyn suuruista 
kulutusta. ICAn ja Coopin ohjelmissa bonuspisteitä ei kuitenkaan makseta rahana kuten 
S-ryhmän ja K-ryhmän bonusohjelmissa34, vaan niitä voidaan käyttää maksamiseen ICAn 
ja Coopin myymälöissä. 

34 K-ryhmän plussapisteiden maksaminen rahana päättyi 1.10.2016. 

Toimialaluokitus
Pääluokka 2-numero-

taso
3-numero-

taso
4-numero-

taso
ICA Gruppen 2 (7) 3 (12) 5 (15) 6 (19)
Coop 2 (9) 2 (13) 2 (15) 3 (21)
Länsförsäkringar 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5)
If 1 1 1 1
Trygg-Hansa 1 1 1 1
Folksam 1 1 1 1

Taulukko 6. Ruotsin kanta-asiakasohjelmien yhdistämien toimialojen 
lukumäärä.

Huomioita: Taulukko kertoo kuinka monella eri toimialalla toimivia yrityksiä kanta-
asiakasohjelmaan kuuluu. Sarakkeen ensimmäinen luku kertoo kuinka monta toi-
mialaa kuuluu kanta-asiakasohjelman ’pääohjelmaan’, eli kuinka monella toimialalla 
toimivissa yrityksissä ohjelman täydet edut ovat voimassa. Suluissa oleva luku kertoo 
kuinka monella toimialalla toimivia yrityksiä kuuluu jollain tavalla kanta-asiakasohjel-
maan.
Lähde: Coop, 2016; Folksam, 2016b; ICA, 2016; If, 2016b; Länsförsäkringsbolagen, 
2016;Trygg-Hansa, 2016; Tilastokeskus, 2008.
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Ruotsin päivittäistavarakaupan kanta-asiakasohjelmien vaikutuksissa voi olla melko 
suuria eroja Suomen kanta-asiakasohjelmiin verrattuna. ICAn kanta-asiakkaiden saama 
bonusprosentti ei riipu lainkaan siitä, kuinka paljon asiakas kuluttaa ICAn bonustoimi-
paikoissa, vaan kaikki ICA-kortin omistavat saavat yhtä suurta prosentuaalista bonusta. 
Tällöin asiakkaan aikaisemmat ostopäätökset eivät vaikuta tulevista ostoista saatavaan alen-
nukseen, eivätkä tulevat ostopäätökset vaikuta aiemmista ostoista saatavaan alennukseen. 
ICAn bonuspisteet ovat siten käytännössä kiinteän suuruinen, kaikille kanta-asiakkaille 
annettava alennus. Tällöin kuluttaja kohtaa valinnan, jossa hän vertaa kilpailijan hintaa 
ja ICAn ”alennettua” hintaa toisiinsa. ICAn bonuspisteet palkitsevat kanta-asiakaskortin 
omistamisesta, mutta ne eivät kannusta keskittämään, eivätkä aiheuta vaihtamiskustan-
nuksia samaan tapaan kuin S- ja K-ryhmien kanta-asiakasjärjestelmät. Koska ICAn kanta-
asiakasohjelmassa ei ole bonusprosenttia kasvattavia kulutuskynnyksiä, ei se myöskään 
aiheuta liialliseen kulutukseen johtavaa ”imua”.

Coopin kanta-asiakasohjelmassa sen sijaan on yksi kynnys35, jota suurempi kulutus 
johtaa bonuspisteiden kaksinkertaistamiseen eli käytännössä bonusprosentin kasvuun. 
Coopin bonuspisteet kannustavat siten myös keskittämään kulutusta Coopin myymälöi-
hin ja luovat vaihtamiskustannuksia. Kanta-asiakasjärjestelmässä oleva kynnys voi luoda 
myös ”imua”. Coopin ohjelmassa on vain yksi kulutuskynnys, kun S-ryhmän ja K-ryhmän 
ohjelmissa niitä on yhdeksän. Yksi kynnys aiheuttaa ”imua” ja luo vaihtamiskustannuksia 
pienemmälle asiakasjoukolle kuin Suomen kanta-asiakasohjelmat. 

ICAn ja Coopin kanta-asiakkaat saavat kuitenkin bonuspisteiden lisäksi myös perso-
noituja alennuksia, joita voidaan myöntää asiakkaan kulutuksen perusteella esimerkiksi 
tarjoamalla paljon kuluttaville asiakkaille suurempia alennuksia. Coop tarjoaa personoituja 
alennuksia vähintään 500 kruunua kuukaudessa kuluttaville kanta-asiakkaille. ICAn perso-
noiduista alennuksista tällaista tietoa ei ole tarjolla. Myöskään kummankaan ketjun osalta 
tietoa ei ole tarjolla siitä, kuinka suuria alennukset ovat ja mihin tuotteisiin ne kohdistuvat. 
Personoidut alennukset kannustavat asiakkaita kanta-asiakasohjelmaan liittymisen lisäksi 
myös keskittämään kulutustaan. 

Kanta-asiakasohjelmissa havaittiin eroavaisuuksia myös niiden yhdistämien toimialojen 
suhteen. Kaikkiin tarkasteltuihin kanta-asiakasjärjestelmiin kuulu kutakuinkin yhtä mo-
nella eri toimialalla toimivia yrityksiä36. Suomen vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmat 
näyttävät kuitenkin yhdistävän toimialoja monipuolisemmin kuin ICAn ja Coopin kanta-
asiakasohjelmat. S-bonus- ja K-Plussa-ohjelmat tuovat etua matkailuun, majoitukseen ja 
viihteeseen liittyvillä toimialoilla toimivien yritysten lisäksi esimerkiksi auton huollosta, 
polttoaineesta sekä ravintoloista ja kahviloista. Lisäksi Suomen kanta-asiakasohjelmat 
yhdistävät huomattavasti laajemman valikoiman vähittäiskaupan alalla toimivia yrityksiä. 

Huomionarvoista on myös se, että kaikki S-bonus-yhteistyökumppanit tarjoavat bonusta 
ja asiointi niissä kasvattaa myös bonusprosenttia. K-plussa-yhteistyökumppaneista osa 

35 Pisteiden kaksinkertaistamiseen vaaditaan vähintään 21 000 kruunun ostokset Coopin myymälöissä 
puolen vuoden aikana. Ainoastaan Coopin myymälöissä kerätyt pisteet lasketaan kiintiöön ja tuplataan. 
36 Coop yhdistää 9, S-bonus 8 ja K-Plussa sekä ICA 7 eri toimialaluokituksen pääluokan toimialaa. S-bonus, 
K-Plussa ja Coop yhdistävät 21 ja ICA 19 eri toimialaluokituksen 4-numerotason toimialaa.  
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kerryttää ainoastaan peruspisteitä ja vain osa bonusprosenttia kasvattavia palkintopistei-
tä. ICAn ja Coopin yhteistyökumppaneilla asiointi ei kasvata bonusprosenttia lainkaan. 
Siten S-ryhmä yhdistää eri toimialoilla toimivat yhteistyökumppaninsa vahvemmin kuin 
K-ryhmä, Coop ja ICA. 

Kaiken kaikkiaan Suomen ja Ruotsin vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmista S-ryhmän 
kanta-asiakasohjelmalla voidaan ajatella olevan voimakkaimmat vaikutukset, sillä se tar-
joaa suurimmat edut, siinä kulutuksen määrällä on suurin vaikutus etujen suuruuteen ja 
se yhdistää eri toimialoja voimakkaammin kuin muut kanta-asiakasohjelmat. 

Havaintoja Ruotsin päivittäistavarakaupasta

Delfi, DLF ja HUI Research julkaisevat vuosittain Ruotsin päivittäistavarakaupan markki-
naosuuksia kuvaavan Dagligvarukartan. Tiedot Ruotsin päivittäistavarakaupassa toimivien 
ketjujen markkinaosuuksista oli saatavilla vuosilta 2009–2015 ja ne esitetään kuviossa 9. 
Kuviosta nähdään, että ketjujen markkinaosuuksien muutokset ovat olleet Ruotsissa tällä 
ajanjaksolla hyvin pieniä. 

Kuvio 9. Ruotsin päivittäistavarakaupan markkinaosuudet vuosina 2009–2015 (%).

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ICA 50,3 % 48,7 % 49,4 % 50,0 % 50,7 % 50,9 % 50,7 %
Coop 20,6 % 21,1 % 21,4 % 21,3 % 20,9 % 20,5 % 19,8 %
Axfood 15,7 % 15,5 % 15,0 % 15,8 % 15,9 % 15,8 % 16,0 %
Bergendahls 5,7 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 6,8 % 7,0 % 7,3 %
Muut 7,7 % 7,1 % 6,8 % 5,6 % 5,6 % 5,9 % 6,2 %

0
10
20
30
40
50
60

ICA Coop Axfood Bergendahls Muut

Lähde: Delfi, DLF & HUI Research, 2010–2016.

Coopin markkinaosuus oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin vuonna 2009, kun taas 
ICAn, Axfoodin ja Berghendahlsin osuudet puolestaan kasvoivat hieman. Muutokset 
ketjujen markkinaosuuksissa olivat kuitenkin hyvin pieniä ja ainoastaan Berghendahlsin 
osuuden muutos oli suurempi kuin yksi prosenttiyksikkö. Myös kolmen suurimman ketjun 
yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes sama vuosina 2009 ja 2015. Bergendahlsin osuuden 
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kasvusta johtuen neljän suurimman ketjun yhteenlaskettu osuus kasvoi tällä ajanjaksolla. 
Koska Ruotsin päivittäistavarakaupan markkinaosuudet ovat pysyneet melko vakaina, niin 
voidaan myös ajatella, että markkinaosuuksiin vaikuttavissa tekijöissä ei ole tapahtunut 
ainakaan merkittäviä suhteellisia muutoksia vuosina 2009–2015.  

Suomen ja Ruotsin päivittäistavarakaupan markkinoiden kehitys on ollut hyvin erilaista 
vuosina 2009–2015. Ruotsin päivittäistavaraketjujen markkinaosuudet ovat pysyneet melko 
vakaana, eikä yhdenkään ketjun markkinaosuudessa ollut kasvavaa tai laskevaa trendiä. 
Suomen markkinoilla on sen sijaan tapahtunut enemmän ja suurempia muutoksia. Ketjuista 
S-ryhmän ja Lidlin markkinaosuudet ovat kasvaneet vuoden 2009 jälkeen voimakkaasti ja 
Suomen Lähikaupan ja K-ryhmän markkinaosuudet ovat puolestaan laskeneet. 

2.6.5. Vertailua Suomen ja Ruotsin pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakasohjelmien
välillä

If, Trygg-Hansa ja Folksam tarjoavat vakuutusnippua alennetulla hinnalla, mutta kaikki 
nipussa olevat vakuutukset voidaan hankkia myös yksittäisinä, jolloin niiden keskittä-
misetuja voidaan pitää pakettialennuksena. Länsförsäkringarin keskittämisedut ovat osin 
samankaltaiset ja myös sen keskittämisetuja voidaan pitää pakettialennuksena. Toisin kuin 
kilpailijansa Länsförsäkringar kuitenkin niputtaa eri toimialoilla olevia tuotteita. 

Tarkastelluista Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinoilla käytössä olevista kanta-asiakas-
järjestelmistä ainoastaan Länsförsäkringar yhdistää pankki- ja vakuutuspalvelut, kun muut 
niputtavat ainoastaan vahinkovakuutuksia. Rendan ym. (2009) mukaan yritys, jolla on 
määräävä markkina-asema tuotteen A markkinoilla, voi niputtamisen avulla hyödyntää tuot-
teen A markkinavoimaa tuotteen B myynnin kasvattamiseksi. Länsförsäkringar on Ruotsin 
suurin vahinkovakuuttaja, jolloin pankki- ja vakuutuspalveluiden niputtaminen voi olla 
tehokas keino pankkiasiakkaiden määrän kasvattamiseen. Sen sijaan pankkimarkkinoilla 
Länsförsäkringar on selvästi pienempi kuin suurimmat ryhmittymät37, minkä vuoksi yhtiö 
ei voi samaan tapaan hyödyntää pankkipuolen markkinavoimaa vahvistaakseen markkina-
asemaansa vahinkovakuutusmarkkinoilla.

OP ja Länsförsäkringar ristiinmyyvät pankki- ja vakuutuspalveluita ja niiden keskit-
tämisetuja vertailtaessa suuri ero on yhtiöiden markkina-asemassa pankki- ja rahoitus-
palveluiden toimialalla. Länsförsäkringarin ollessa melko pieni toimija Ruotsin pankki-
markkinoilla on OP Suomen markkinajohtaja. Siten OP voi käyttää toimialojen välistä 
ristiinmyyntiä saadakseen uusia asiakkaita ja vahvistaakseen markkina-asemaansa sekä 
pankki- että vakuutusmarkkinoilla. Sen sijaan Länsförsäkringarin on vaikea kasvattaa 
markkinaosuuttaan vahinkovakuutusmarkkinoilla toimialojen välisellä ristiin myynnillä, 
koska sillä ei ole pankkimarkkinoilla sellaista markkinavoimaa, jota se voi käyttää vipuna 
vakuutusmarkkinoilla.

Suomen ja Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinoilla toimivien yritysten tarjoamat paketti-
alennukset voivat myös kasvattaa vaihtamiskustannuksia etenkin yksittäisten vakuutusten 

37 Länsförsäkringarin osuus lainoista (pl. lainat rahoituslaitoksille) oli 3,5 % vuonna 2015, kun neljänneksi 
suurimman pankin, Nordean, osuus oli 13,4 % (ks. Svenska Bankföreningen, 2015).
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osalta. Länsförsäkringarin ja OP:n keskittämisedut kasvattavat vaihtamiskustannuksia 
myös tuoteryhmien välillä. OP:n bonuspisteet johtavat myös puolestaan siihen, että vaih-
tamiskustannukset kasvavat sitä suuremmiksi, mitä suurempaa asiakkaan asiointi OP:lla 
on. Niputtaminen johtaa myös hintojen ja tarjousten läpinäkyvyyden vähenemiseen ja 
vertailemisen vaikeutumiseen, millä on myös vaihtamiskustannuksia kasvattava vaikutus. 
(Renda ym., 2009.) Suurimmaksi eroksi Suomen ja Ruotsin pankki- ja vakuutusmarkkinoi-
den keskittämisetujen välillä nousee esiin se, että Ruotsissa yksikään toimija ei ole erityisen 
suuri sekä pankki- että vakuutusmarkkinoilla. Suomessa sen sijaan OP:n markkina-asema 
on erittäin vahva kummallakin toimialalla. 

Havaintoja Ruotsin vakuutusmarkkinoilta

Kuvio 10 esittää Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinoilla toimivien ryhmittymien mark-
kinaosuuksia vuodesta 2003 vuoteen 2015. Kuviosta nähdään Länsförsäkringarin olleen 
markkinajohtaja koko jakson ajan. Länsförsäkringarin osuudessa on ollut vaihtelua vuosien 
välillä ja sen osuus oli 0,9 prosenttiyksikköä matalampi vuonna 2015 kuin vuonna 2003, 
mutta siinä ei ole havaittavissa nousevaa tai laskevaa trendiä. 

Markkinoiden toisiksi suurin yhtiö on ollut If, mutta sen markkinaosuus on ollut selvässä 
laskussa; vuonna 2003 Ifin markkinaosuus oli 23,2 % ja vuonna 2015 enää 18,2 %. Myös 
Trygg-Hansan markkinaosuus on laskenut trendinomaisesti vuoden 2003 jälkeen ja kun 
samaan aikaan Folksamin osuus on kasvanut hieman, on Folksam noussut Trygg-Hansan 
ohi Ruotsin kolmanneksi suurimmaksi vahinkovakuuttajaksi. 

Kuvio 10. Ruotsin vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet vuosina 2003–2015 (%).

%

Länsförsäkningar If Skadeförsäkning Folksam Trygg-Hansa Muut

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsförsäkningar 30,7 32,2 30,4 30,0 29,7 29,9 31,2 29,3 29,0 29,6 29,9 30,4 29,8
If Skadeförsäkning 23,2 22,4 20,4 20,3 20,3 19,8 19,8 19,2 18,7 18,6 18,3 18,4 18,2
Folksam 15,4 15,8 15,2 15,0 14,7 14,3 15,3 15,4 15,5 15,5 15,9 16,5 16,5
Trygg-Hansa 18,6 18,6 17,9 18,0 17,9 17,4 17,0 16,3 15,6 16,1 16,0 15,7 15,4
Muut 12,1 11,0 16,1 16,7 17,4 18,6 16,7 19,8 21,2 20,2 19,9 19,0 20,1
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Lähde: Svensk Försäkring, 2015.
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Neljän suurimman vahinkovakuuttajan ulkopuolisten yhtiöiden osuus kasvoi ajanjaksolla 
selvästi niin, että myös markkinoiden keskittyminen laski. Vuonna 2003 neljän suurimman 
yhteenlaskettu markkinaosuus oli 87,9 % ja vuonna 2003 enää 79,9 %. Kolmen suurimman 
yhtiön yhteenlaskettu osuus laski vastaavasti 70,2 prosentista 64,5 prosenttiin. 

Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinoilla pankki- ja vakuutuspalvelut niputtavan Länsför-
säkringarin markkinaosuuden kehitys on ollut vuosina 2003–2015 täysin erilainen kuin 
Suomessa pankki- ja vakuutuspalvelut niputtavan OP:n, jonka markkinaosuuden havaittiin 
kasvaneen voimakkaasti sen jälkeen, kun OP laajensi toimintansa myös vakuutusmarkki-
noille. Eroa OP:n ja Länsförsäkringarin markkinaosuuksien kasvussa voi selittää se, että OP 
on suuri toimija sekä pankki- että vahinkovakuutusmarkkinoilla ja Länsförsäkringar puoles-
taan on suuri toimija vakuutusmarkkinoilla, mutta melko pieni toimija pankkimarkkinoilla. 
Länsförsäkringarin niputtamiskäytännöllä on siten suurempi potentiaali markkinavoiman 
kasvattamiseen pankkitoimialalla, joilla sen markkinaosuus on kokenut jatkuvaa kasvua38. 

 

38 Försäkringarin osuus Ruotsin rahalaitosten taseissa olevista lainoista (pl. lainat rahoituslaitoksille) oli 
1 % vuonna 2003 ja 3,5 % vuonna 2015 (ks. Svenska Bankföreningen, 2015). 
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Petri Kuoppamäki

3. KULUTTAJAHYÖTYPERIAATE KILPAILU-
 OIKEUDELLISESSA KIRJALLISUUDESSA

Kilpailuoikeuden vaikeimpia asioita on erottaa toisistaan markkinavoiman positiiviset ja 
negatiiviset vaikutukset. Suurempi yrityskoko voi lisätä yrityksen kilpailukykyä alentamalla 
kustannuksia ja antaa sille markkinavoimaa. Usein tämä on tarpeen yrityksen kansainvälisen 
kilpailukyvyn lisäämiseksi. Toisaalta markkinavoiman seurauksena kustannussäästöjä ei 
tarvitsekaan viedä hinnoitteluun ainakaan kotimarkkinoilla. Taloudellisesti tarkastellen 
markkinavoiman yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat saadaan esille, kun sosiaalisista kus-
tannuksista vähennetään mahdolliset hyödyt.  

Liiallisesta markkinavoimasta aiheutuvia hyvinvointitappioita lienee lähtökohtaisesti 
selkeintä kuvata perinteisen monopolimallin avulla. Termi ”monopoli” ei tässä yhteydessä 
tarkoita sitä, että yhdellä yrityksellä olisi legaalinen yksinoikeus tai että se muutenkaan 
toimisi yksin markkinoilla. Malli on niin yleinen, että sillä voidaan kuvata useampia tilan-
teita. Sillä on kuvattu yhtä hyvin kartellien, määräävän markkina-aseman kuin markki-
noita keskittävin yrityskauppojen haitallisia vaikutuksia. ”Monopolilla” tarkoitetaan tässä 
yhteydessä sellaista markkinavoiman astetta, josta alkaen yritys tai useamman yrityksen 
muodostama ryhmä voi omin toimenpitein nostaa markkinoilla vallitsevaa hintatasoa. 
Jäljempänä olevalla kuviolla voidaan yhtä hyvin kuvata kartellin haittavaikutuksia.

Staattisessa tarkastelussa monopolista aiheutuva hyvinvointikustannus on niin sanottu 
allokatiivinen tehokkuustappio. Allokatiivinen tehokkuustappio (dead-weight loss) aiheu-
tuu siitä, että monopolin vallitessa hyödykettä tuotetaan hieman vähemmän ja hieman 
kalliimmalla kuin kilpailutilanteessa. Markkinoilla saavutetaan tasapaino kysynnän ja 
tarjonnan välillä hieman epäedullisemmassa pisteessä kuin vertailukohdaksi otetun täy-
dellisen kilpailun tilanteessa. Hieman yleisemmin haittoja voidaan tarkastella kuvion 11 
perusteella (Hovenkamp, 1999). 

Kuvio 11 vastaa perinteistä tapaa kuvata markkinavoiman haittavaikutuksia. Tässä kuvi-
ossa oikealla oleva neliö kuvaa niitä markkinavoiman taloudellisia haittavaikutuksia, jotka 
jäävät hintateorian ja toimialan taloustieteen perinteisen analyysin ulkopuolelle. 
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3.1. Allokatiivinen tehokkuustappio

Käyrä D kuvaa markkinoiden kysyntäkäyrää, joka ilmaisee sen, kuinka paljon kuluttajat yh-
teensä ovat valmiita ostamaan tuotetta annetulla hinnalla. Kun hinta nousee, yhä harvempi 
kuluttaja on valmis ostamaan tuotteen, minkä vuoksi kysytty määrä pienenee. Kuviossa 
hinta Pk ja määrä Qk kuvaavat hinnan ja määrän tasapainoa kilpailullisilla markkinoilla. 
Pm kuvaa saman hyödykkeen hintaa tilanteessa, jossa yksi yritys hallitsee markkinoita 
ja Qm tuotettua määrää samoilla markkinoilla. Monopolin seurauksen hinta muodostuu 
kilpailullista hintaa korkeammaksi (Pm > Pk). Kartellin tai monopolin tuottama hyödyke-
määrä on kilpailutilannetta pienempi (Qk > Qm). Kuluttajat, jotka sijoittuvat kysyntäkäyrällä 
pisteiden 4 ja 3 väliin, ostaisivat tuotteen hintaan Pk mutta jättävät sen ostamatta hinnan 
noustessa tasolle Pm. Tällaiset kuluttajat karsiutuvat pois monopolituotteen kysynnästä, 
vaikka heidän aiheuttamansa kustannukset alittavat monopolihyödykkeen tuotantokus-
tannukset. Kun hinta on Pk, kuluttaja ylijäämä on WL1+WL2+WL3 ja yrityksen voitot 
ovat siis kilpailullisella tasolla. Kun taas hinta on monopolitasolla Pm, yrityksen voitot ovat 
määrän WL2 verran suuremmat kuin kilpailun vallitessa ja kuluttajien yhteenlaskettu yli-
jäämä on WL3. Kun hinta on Pk, yhteenlaskettu kuluttajien ylijäämä plus yrityksen voitot 
ovat juuri alueen WL1 verran suurempi kuin tilanteessa, jossa P = Pm. Tämä niin kutsuttu 
Harbergerin kolmio (WL1) kuvaa allokatiivista tehokkuustappiota (dead-weight loss), jota 
kutsutaan myös hyvinvointitappioksi.

Hyvinvointitappio aiheutuu ensisijaisesti siitä, että monopolihyödykettä tuotetaan opti-
maalista määrää vähemmän. Monopoli tai kartelli voisi palvella voitolla myös poissiirtyneitä 
asiakkaita, mutta maksimoidakseen omat voittonsa yrityksen on kannattavampaa rajoittaa 
tuotantoaan. Voidaan ajatella myös, että monopolihyödykkeen sijasta kuluttajat voivat 
ostaa jonkun kannaltaan toisarvoisemman hyödykkeen, jonka tuotantokustannukset ehkä 
ylittävät monopolisoidun tuotteen tuotantokustannukset. Siirtymän seurauksena kysyntä 
siirtyy tuolloin kuluttajan ja siten myös kansantalouden näkökulmasta vähempiarvoisiin 
ja tuotantokustannuksiltaan kalliimpiin hyödykkeisiin. 

Kuvio 11. Kuluttajaylijäämä ja tehokkuustappio.
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3.1.1. Hyvinvointitappion määrä

Allokatiivisen tehokkuustappion seurauksena yhteiskunnan tarpeiden tyydyttäminen tulee 
kalliimmaksi kuin olisi välttämätöntä. Kyse on sikäli ”aidosta” hyvinvointitappiosta, että 
allokatiivinen tehottomuus on kaikilta pois. Allokatiivinen tehokkuustappio on tavallaan 
liiallisen markkinavoiman aiheuttamaa ylimääräistä kitkaa. Kolmion WL1 kuvaama alue ei 
nimittäin siirry monopolistille tai millekään muullekaan yhteiskuntaryhmälle, vaan haihtuu 
ikään kuin savuna ilmaan. Käänteisesti, jos vaikkapa kilpailuviranomaisten toimenpitein 
aikaansaadaan siirtymä monopolista kilpailuun, yhteiskunnan kokonaishyödyksi muodos-
tuu sama kolmion WL1 kuvaama alue vähennettynä monopolin purkamisesta aiheutuvilla 
hallinto- ja muilla kustannuksilla. Arviot hintojen nousun aiheuttaman allokatiivisen 
tehokkuustappion suuruudesta vaihtelevat huomattavasti.39 Kun kuluttajan käytettävissä 
olevat tulot oletetaan muuttumattomiksi, monopolituotteesta maksettu ylihinta vähentää 
pakostakin muiden, kilpailtujen tuotteiden kysyntää. Tämä ei johdu siitä, että kuluttajat äkil-
lisesti arvostaisivat muita tuotteita aikaisempaa vähemmän, vaan siitä, että kuluttajan muihin 
hyödykkeisiin käytettävissä olevat varat vähenevät hänen ollessaan pakotettu maksamaan 
ylihintaa monopolihyödykkeestä. Toisaalta kilpailunrajoituksesta saattaa aiheutua myös 
tehokkuushyötyjä, jolloin nämä hyödyt on vähennettävä kuluttajahaitasta. Hyödyt voivat 
jopa ylittää haitat, mitä mallinnetaan erityisesti tehokkuuspuolustuksen avulla. Verrattaessa 
kilpailuoikeudellisen sääntelyn hyötyjä ja kustannuksia kilpailunrajoituksen torjumisesta 
koituvista hyödyistä on vähennettävä viranomaistoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

3.2. Dynaaminen tehottomuus

Kuvion oikealla puolella oleva neliö (WL4) kuvaa menetettyjä investointeja. Neliö on 
piirretty perinteisen vasemmalla puolella olevan kuvion ulkopuolelle, koska kyseessä on 
ulkoisvaikutus, tekijä, joka ei näy kysyntäkäyrän muodossa eikä vaikuta yritysten kustan-
nuslaskelmiin. Se kuvaa potentiaalisia haittavaikutuksia, joita markkinoiden ulkopuolelle 
sulkeutumisesta mahdollisesti aiheutuu. Vahingollisia dynaamisia vaikutuksia voi aiheutua 
esimerkiksi tilanteissa, jossa kilpailunrajoitus ajaa tietyn yrityksen markkinoilta tai estää 
tietyn yrityksen markkinoille tulon. Vahinko voi muodostua huomattavaksi silloin, kun kyse 
on merkittäviä investointeja vaativasta hyödykkeestä ja alalta poistumisen kustannukset 
ovat korkeat. Yrityksen joutuessa poistumaan markkinoilta vain tiettyyn käyttöön soveltuvia 
omaisuuseriä (asset specifity) tuhoutuu. Kartellin tai määräävän markkina-aseman seu-
rauksena tehokas innovaatio voi jäädä kokonaan tekemättä. Vaihtoehtoisesti innovaatiota 
ei saada jalostettua valmiiksi tai valmiin tuotteen pääsy markkinoille estetään tai hidastuu. 
Toimiva kilpailu palkitsee innovatiivista yrittäjää ylimääräisellä voitolla, mikäli markkinat 
päättävät, että niillä on tilaa uudelle hyödykkeelle. Menestys markkinoilla ei ratkea ex ante 
vaan ex post kuluttajien ostopäätösten perusteella. Jos parannus on riittävän merkittävä, 
kalliimpikin tuote menisi kaupaksi. Määräävässä asemassa oleva yritys voi väärinkäyttää 

39 Ks. Harberger (1954).
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valtaansa itseään uhkaavien innovatiivisten tuotteiden markkinoillepääsyn estämiseksi. 
Vahingollisia vaikutuksia aiheutuu siitä, että hyödyke ei lainkaan pääse kuluttajien arvi-
oinnin kohteeksi. Useimmiten seurauksena ei liene kuitenkaan innovaatioiden estyminen, 
vaan niiden viivästyminen. Kilpailun luoman rivaliteetin keskeinen ansio on juuri siinä, että 
se pakottaa yritykset alituisesti etsimään parannuksia tuotantomenetelmiinsä. Kilpailun 
hiipuessa yritystoiminnan tehokkuuden arvellaan hiipuvan. Jos määräävä asema on suh-
teellisen vakaa ja/tai markkinoiden sisäiset kontrollimekanismit eivät ole keskimääräistä 
tehokkaampia, on seurauksena pitkällä aikavälillä myös tehoton toiminta. Kilpailun paineen 
laskiessa yrityksen ei tarvitse panostaa samassa määrin kannattavuutensa kohentamiseen. 

3.3. Tulonsiirrot kuluttajilta monopoliyritykselle

Edellä kuviossa 11 kolmio 1-2-3 kuvaa kuluttajan ylijäämää kilpailutilanteessa ja kolmio 
WL3 kuvaa kutistunutta kuluttajien ylijäämää monopolitilanteessa. Siirryttäessä kilpailusta 
monopoliin yrityksen voitot kasvavat neliöllä WL2 niin, että tämä alue siirtyy kuluttajilta 
yritykselle ikään kuin vaihtaen omistajaa. Jäljelle jää kolmio WL1, joka hinnan noustessa 
tasolle Pm, häviää pois (niin kuin edellä on jo tuotu esiin). Mikäli markkinoilla vallitseva 
tilanne nähdään varallisuuspositioina, siirtymää kilpailusta monopoliin voidaan kuvata 
siten, että siirryttäessä monopoliin kilpailun avulla saavutettu oikeushyvä vaihtaa omis-
tajaa. Sekä EU:n että Suomen kilpailuoikeudessa pyritään lähtökohtaisesti edistämään 
kuluttajien hyvinvointia (consumer welfare standard). Tulonsiirroilla, joita kuluttajille 
kilpailunrajoituksesta aiheutuu, on merkitystä mm. tehokkuuspuolustukselle asetetuille 
vaatimuksille. Alue, joka täytyy kompensoida hyödyllä, on siten suurempi. Kilpailunrajoitus 
voi esimerkiksi nostaa hintoja mutta lisätä dynaamista tehokkuutta, koska se mahdollistaa 
entistä parempien hyödykkeiden valmistamisen. Mikäli tulonsiirtovaikutukset rajataan 
ulkopuolelle, merkitsee se sitä, että pelkkä yritykselle itselleen koituva hyöty on riittävää. 

EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa tulonsiirtovaikutuksen merkitys näkyy vaatimuk-
sessa, jonka mukaan hyötyjen on ainakin kohtuullisessa määrin siirryttävä kuluttajille. 
Tämä ilmenee sekä EU:n perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain 6 §:n poik-
keusäännöksestä. Vastaavasti Euroopan komission poissulkevaa väärinkäyttöä koskevissa 
suuntaviivoissa tehokkuuspuolustukselta edellytetään, että hyödyt kilpailunrajoituksesta 
ainakin kohtuullisessa määrin siirtyvät kuluttajille.40 

40 Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että määräävän aseman puolustamisesta voi aiheutua hyvinvointi-
tappioita, kun resursseja tuhlataan valta-aseman puolustamiseen. Richard A. Posnerin (2001) mukaan 
allokatiivinen tehottomuustappio muodostuu vain osittain monopolin hyvinvointitappiosta. Lähtökohtai-
sesti haittoihin tulisi lukea kolmion WL1 lisäksi myös alue WL2, ei kuitenkaan siitä syystä, että kyseessä 
on tulonsiirto kuluttajilta kartellille tai monopolille, vaan siksi, että kyseinen alue menetetään monopolin 
puolustamiskustannuksiin. Joka tapauksessa monopolin hyvinvointikustannukset ovat olennaisesti aluetta 
WL1 suuremmat (ks. esim. Posner, 2001, 16–22). Yritys uhraa tarpeettomia resursseja esimerkiksi asian-
ajopalkkioihin tai vaikuttaakseen poliittisiin päättäjiin. Monopolikamppailun seurauksena monopolivoitot 
muuntuvat monopolin hankkimis- ja puolustamiskustannuksiksi.
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Ilkka Kiema ja Eero Lehto

4. SITOMINEN JA NIPUTTAMINEN
 TALOUSTIETEEN KIRJALLISUUDEN
 VALOSSA 

4.1. Johdanto

Tässä luvussa esitellään taloustieteen piirissä syntyneitä käsityksiä ja analyyseja tuotteiden 
erimuotoisen sitomisen ja niputtamisen vaikutuksista, ennen kaikkea haitoista ja hyödyistä. 

Kuten edellä selvitettiin, ”puhdas niputtaminen” [pure bundling] on määritelmän mukaan 
menettely, jossa myyjä myy joukkoa tuotteita vain yhtenä kokonaisuutena ja vakiosuhteissa. 
Sekaniputtamiseksi tai valinnaiseksi niputtamiseksi [mixed bundling] nimitetään tapausta, 
jossa ”paketin” sisältämät tuotteet on mahdollista ostaa myyjältä myös erillisinä. Jos niiden 
yhteishinta muodostuu tällöin suuremmaksi, kyseessä on pakettialennus [multiproduct 
rebate]. Myös sitomisessa [tying] myyjä velvoittaa ostajan ostamaan itseltään useampia 
(yleensä jonkin oman tuotteensa kanssa yhdessä käytettäviä) tuotteita, mutta sitomisessa 
ei vaadita ostamaan tuotteita vakiosuhteessa. Sen sijaan ”sitova” yritys saattaa esimerkiksi 
vain kieltää toisten valmistajien tuotteiden käytön jonkin oman tuotteensa kanssa.41 

USA:n kilpailuoikeus piti aikoinaan sitomista niin haitallisena, että se kiellettiin per se 
-säännöillä. Tuonaikaisessa niin sanotussa harvardilaisessa lähestymistavassa markki-
navoimaan suhtauduttiin hyvin kielteisesti ja sidonnan kieltävä oikeuskäytäntö perustui 
ajatukseen, jonka mukaan yritys jolla on markkinavoimaa tuotteeseen A, yleisesti laajen-
taa voimaansa toiselle toimialalle ja estää sillä reilun kilpailun, jos se niputtaa tai sitoo 
tuotteensa yhteen toisen toimialan tuotteen B kanssa.42 Laajentunut markkinavoima voi 
ilmetä toisaalta siten, että muut tuotetta B tuottavat yritykset menettävät niputtajalle 
markkinaosuuksiaan, ja toisaalta siten, että tuotteen B markkinoille ei tule uusia yrittäjiä 
(tai siellä jo olevat yritykset poistuvat sieltä), koska niputtaminen tekee markkinoilla olon 
kannattamattomaksi. 

Tälle suuntaukselle, joka piti sitomista ja niputtamista tai paketointia kuluttajan kannalta 
haitallisena, kehittyi taloustieteen piirissä lähes täydellinen vastaisku. Jo 1956 Director ja 
Levy esittivät, että sitominen pitäisi sallia ja vain poikkeustilanteessa siihen voisi puuttua 
anti-trusti-kilpailulainsäädännöllä. Perusteluina tälle Director ja Levy (1956), joiden 
ajatukset ovat tulleet tunnetuksi niin sanottuna Chicagon koulukuntana, esittivät, että 
monopolin saama hyöty sitomisesta syntyy lähinnä vain tehokkuuseduista. Jos näin on, se 

41 Ks. esim. Renda ym. (2009, 13).
42 Ks. esim. Bowman (1957, 19–20).
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olisi myös kuluttajan edun mukaista. Tähän liittyen Chicagon koulukunnan taloustieteilijät 
ovat esittäneet, että monopoli vähentää tuotteensa myynnistä saatavaa tuloa, jos se asettaa 
sen kuluttajille tai ostamiensa välituotteitten valmistajille pakotteita tai rajoitteita [coercive 
restrictions]43, jollaisia esimerkiksi niputtaminen tai sitominen ovat.

Chicagon koulukunnan oikeustieteilijät ovatkin puolustaneet kantaa, jonka mukaan si-
tomisen pitäisi olla kiellettyä vain, jos sen kieltämiseen on erityinen perustelu.44 Chicagon 
koulukunnan näkemyksiä voidaan havainnollistaa seuraavan yksinkertaistetun esimerkin 
avulla. Yrityksellä on monopoli tuotteeseen A ja toista tuotetta B tuotetaan kilpailullisilla 
markkinoilla, jolloin tuotteen B myynti ei itsessään lisää yrityksen voittoa. Kuluttajat ku-
luttavat kumpaakin tuotetta vain yhden yksikön. Olkoon tuotteen B markkinahinta PB ja 
tuotteen A markkinahinta PA. Oletetaan lisäksi, että tuotteen B tuotantoon ei liity kiinteitä 
kustannuksia ja että vaihtuvat kustannukset ovat vakioiset ja suuruudeltaan c. Tuotteen 
B markkinoilla oletetaan lisäksi vallitsevan täydellinen kilpailu niin, että PB = c ja näin 
voitot ovat nolla. Jos yritys niputtaa tuotteet A ja B ja myy ne sisältävän paketin hintaan P 
(= PA+PB), paketin ostava kuluttaja eroaa pelkän tuotteen B joltakin toiselta valmistajalta 
ostavasta kuluttajasta vain sikäli, että hän maksaa summan PA enemmän ja saa myös tuotteen 
A. Paketin ostavat kuluttajat eivät näin ole huonommassa tai paremmassa asemassa kuin 
ne, jotka ostavat tuotteen B ja A erikseen. Monopoli saisikin pelkkää tuotetta A hintaan 
PA myydessään kaikki samat asiakkaat kuin myydessään pakettia hintaan P. Monopolin 
asiakasta kohden laskettu voitto on kuitenkin kummassakin tapauksessa sama, joten pa-
ketin myynti ei voi olla yritykselle pelkän tuotteen A myyntiä kannattavampaa. Edellisen 
perusteella Chicagon koulukunta näki, että sitomisen ja paketointi tulee kannattavaksi 
vain, jos yritys saa paketoinnista yhteistuotannon etuja tai muita vastaavia skaalaetuja. 
Tämä taas ei olisi haitaksi kuluttajalle. Oletus mahdollisista kustannussäästöistä toi esiin jo 
Chicagon koulukunnan kehikon heikkouden. Yhteistuotannon etuja ja skaalaetuja ei juuri 
synny ilman kiinteitä kustannuksia, jotka kuitenkin lähtökohtaisesti on oletettu nollaksi.

Chicagon koulukunnan teesit siitä, ettei niputtaminen ole haitallista kuluttajilla ja on 
kannattavaa niputtavalle yritykselle vain, jos se lisää toiminnan tehokkuutta, edellyttävät 
seuraavien vaatimusten voimassaoloa45:

a. Ostajat käyttävät kiinteän määrän sidottuja tuotteita A ja B.
b. Tuotteita A ja B käytetään vakiosuhteissa tai ainakin niiden kysynnän korrelaatio 

on suuri ja positiivinen.
c. Tuotteen B markkinahinta on yhtä kuin sen tuottamisen marginaalikustannus niin, 

että voitot ovat nolla.
d. Kilpailun aste molempien tuotteiden A ja B markkinoilla on muuttumaton.

43 Vrt. Director ja Levi (1956, 290). 
44 Economides (2012, 122). Vrt. Bowman (1957, 19–20); Bork (1978, 365ff ) ja Posner (1976).
45 Ks. Nalebuff (2004a); Elhauge (2009); Economides ja Hebert (2008, 465, alaviite 39) ja Renda 
ym. (2009, 58). 
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Kun edellä mainitut ehdot ovat voimassa, Chicagon koulukunnan mukainen perustulos 
soveltuu niputtamisen ohella myös sitomiseen. Se ei kuitenkaan päde pakettialennuksien 
kohdalla46. 

Myöhempi kirjallisuus on osoittanut, että sitominen tai niputtaminen voi olla yritykselle 
kannattavaa, mutta useimmiten kuluttajan kustannuksella. Seuraavassa käydään läpi talous-
tieteellistä kirjallisuutta, jossa tarkastellaan sitomisen ja niputtamisen vaikutuksia, kun yllä 
esitetyt ehdot eivät päde. Tässä analyysissa sitominen ja niputtaminen ohjaavat kuluttajia 
valintoihin, jotka vastaavat tilannetta, jossa yritys voi diskriminoida kuluttajia niiden pre-
ferenssejä koskevan tiedon perusteella. Niputtamisen ja sitomisen toinen tunnistettava 
pyrkimys on vaikuttaa markkinarakenteeseen niin, että kilpailijoiden määrää vähenee.47 

Yrityksen harjoittama hintadiskriminaatio merkitsee, että se asettaa tuotteensa hinnan 
eri kuluttajien kohdalla erilaiseksi. Monopolille hintadiskriminaatio olisi kannattavaa, jos 
se pystyisi asettamaan tuotteensa hinnan kunkin asiakkaansa kohdalla sitä korkeammaksi, 
mitä enemmän asiakas on valmis tuotteesta maksamaan. Suora hintadiskriminaatio on kui-
tenkin yleensä mahdotonta siksi, että monopoli ei voi tietää, kuinka paljon kukin asiakas olisi 
sen tuotteesta enintään valmis maksamaan. Sitomista ja niputtamista koskeva teoreettinen 
taloustieteellinen kirjallisuus on merkittäviltä osin keskittynyt analysoimaan olosuhteita, 
joissa sitominen ja niputtaminen ohjaavat kuluttajia valintoihin, joihin päädyttäisiin myös 
silloin, kun yrityksen voivat käyttää suoraa hintadiskriminaatiota. 

Seuraavassa jäsennämme taloustieteen kirjallisuudessa esiintyvät hintadiskriminaatio-
mallit kahteen luokkaan sillä perusteella, onko sitovalla yrityksellä niissä markkinavoimaa 
vain yhteen (luku 4.2) vai useampaan (luku 4.3) sidotuista tuotteista. Malleissa tehdään 
yleensä samat idealisoivat oletukset kuin edellä: niissä oletetaan, että markkinavoima ilme-
nee monopolina ja että markkinavoiman puuttuessa tuotteen markkinat ovat kilpailulliset 
eli tuotteella on markkinahinta, johon yritys ei voi vaikuttaa. Finanssimarkkinoilla luonte-
vimman selityksen markkinavoimalle muodostavat asiakkaiden vaihtamiskustannukset,48 
joita tarkastelemme myös formaalimmin tähän raportin lopussa esitettävässä mallissa. Mo-
nopolitilanne voidaankin tulkita myös rajatapaukseksi, jossa vaihtamiskustannus on suuri. 

46 Vrt. Schmalensee (1982, 69–71).
47 Sitomisella ja niputuksella voi olla myös muita motiiveja. Esim. Chen (1997) tarkastelee niputusta tilan-
teessa, jossa jonkin tuotteen X markkinoilla vallitsee duopoli. Hänen mallissaan niputus voi toimia tuotedif-
ferentiaation välineenä. Tarkastellussa tilanteessa toinen yrityksistä myy paketteja, jotka tuotteen X lisäksi 
sisältävät myös tuotteen Y, mutta toinen myy vain tuotetta X sellaisenaan. Syntyneessä tilanteessa yritysten 
voitot kasvavat, koska niiden välinen hintakilpailu ei ole yhtä enää kireää kuin molempien myydessä vain 
samaa tuotetta. Samalla kuitenkin sosiaalinen hyvinvointi (kuluttajaylijäämä plus yritysten voitot) supistuu. 
48 Kirjallisuudessa usein tarkasteltuja vaihtamiskustannusten syitä ovat mm. tuotteiden yhteensopimatto-
muus, vaihtamiseen liittyvät transaktiokustannukset, uusien tuotteiden käytön opetteluun liittyvät kustan-
nukset, epävarmuus muiden tuotteiden laadusta, alennuskupongit ja muut vastaavat kuluttajia sitouttavat 
menetelmät sekä vaihtamisen psykologiset kustannukset (ks. Klemperer, 1995). Finanssimarkkinoiden 
tuotteisiin liittyy ilmeisiä piirteitä kaikista näistä kustannuksista tuotteiden (teknisestä) yhteensopimatto-
muudesta aiheutuvia kustannuksia kenties lukuun ottamatta. 
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4.2. Monopolin valmistamien ja kilpailullisilla markkinoilla valmistettujen
 tuotteiden sitominen ja niputus

Kuluttajien välinen hintadiskriminaatio on kannattavaa, jos eri kuluttajien tarkastellusta 
hyödykkeestä saama kuluttajaylijäämä on erilainen. Kuluttajaylijäämä mittaa kuluttajan 
ostamistaan tuotteista saamaa hyötyä ja kunkin ostetun tuotteen kohdalla se ilmaisee, 
kuinka paljon toteutunutta hintaa enemmän kuluttaja olisi ollut valmis ostoksestaan 
maksamaan. Kuluttajan ylijäämän käsitettä havainnollistavassa kuviossa 12a 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 12a suora P = 
PM

1 esittää monopolin valitsemaa hintaa ja kuluttajien yhteenlaskettua ylijäämää esittää 
kolmion S pinta-ala. 

Monopolin voitto saavuttaa teoreettisen maksiminsa kuvitteellisessa tilanteessa, jossa 
monopoli kykenee täydelliseen hintadiskriminaatioon eli voi asettaa kunkin myymänsä 
tuotteen hinnaksi sen hinnan, jonka kuluttaja on tuotteesta enintään valmis maksamaan. 
Tällöin kuluttajan ylijäämä on suuruudeltaan nolla. Silloin kun monopoli ei kykene suoraan 
hintadiskriminaatioon (esim. oikeudellisista syistä tai siksi, että ostajan maksuhalukkuutta 
on mahdotonta arvioida), vaan joutuu myymään kaikki tuotteet vakiohinnalla, sitominen 
saattaa muodostaa monopolille hintadiskriminaation korvikkeen.49

Ilmiötä havainnollistava, historiallisesti tärkeä oikeustapaus on International Business 
Machines Corp. v. United States 298 U.S. 131 vuodelta 1936. Tuolloin IBM-yhtymä oli 
syytteessä Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa, koska se oli kieltänyt muitten kuin 
omien reikäkorttiensa käytön vuokraamissaan reikäkorttikoneissa.50 Jos reikäkorttikone on 
sitä arvokkaampi vuokraajalleen, mitä enemmän reikäkortteja vuokraaja käyttää, koneen 
vuokran alentamiseen yhdistetyllä korttien hinnan nostolla on samantapainen vaikutus 
kuin hintadiskriminaatiolla: IBM:n kustakin vuokraamastaan reikäkorttikoneesta ja kor-
teista saama yhteenlaskettu voitto on sitä suurempi, mitä enemmän kuluttaja on valmis 
koneesta maksamaan. 51

Edellisessä esimerkissä ja yleensäkin sitominen on kannattavaa, koska yrityksellä on 
monopoli yhteen hyödykkeeseen (olkoon se jokin kone), jota tarvitaan toisen, kilpailullisilla 
markkinoilla tuotetun hyödykkeen käyttämiseen. Tämä komplementaarisuus yhdessä sen 
kanssa, että kuluttajat ovat heterogeenisia niin, että he käyttävät konetta eri määrän, antaa 
mahdollisuuden kannattavaan sitomiseen. Niiden kohdalla sidotun hyödykkeen kysynnän 
hintajousto on (itseisarvoltaan) muita pienempi, joilla koneen käyttöaste on korkein. Yritys 
voi kasvattaa voittojaan, jos se voisi asettaa koneen (tai sen vuokran) hinnan asiakkaan tyy-
pin mukaan. Ongelmana on kuitenkin se, ettei asiakkaidensa ominaisuuksia tiedetä. Sidonta 
on kyseisessä tapauksessa kätevä tapa saada hintajoustamattomat asiakkaat maksamaan 

49 Vrt. Economides (2012, 128).
50 Vrt. sama (s. 126).
51 Vrt. Posner (1976, 173–175). 
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muita enemmän. Tämä toteutetaan niin, että koneen ostamisen ehdoksi asetetaan myös 
tuotteen 2 ostaminen monopolilta. Lisäksi tuotteen 2 hintaa nostetaan ja koneen hintaa 
lasketaan. Tällainen hinnoittelu paljastaa asiakkaiden piilossa olevat preferenssit ja lisää 
monopolivoittoja kuluttajaylijäämän kustannuksella (ks. Bowman, 1957).52

Kuvio 12a.             Kuvio 12b.
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Elhauge (2009, 407–408) on havainnollisesti osoittanut, kuinka yritys voi kasvattaa 
voittoja kuluttajien kustannuksella nojautuen monopoliinsa tuotteessa A (tulostin), kun 
tuotteen B (skanneri) markkinat ovat kilpailulliset. Elhauge (2009) olettaa, että näiden 
tuotteiden kysyntä on toisistaan riippumatonta. Tarkastellussa tapauksessa printtereiden 
kysyntäkäyrä on qA = 1000 – PA (kuvio 12a) ja skannereiden kohdalla qB = 600 – PB (kuvio 
12b), kun qi on määrä ja Pi on hinta (i = A tai B). Yritys myy printtereitä monopolihinnalla PM

1 
(= 600). Sekä printtereiden että skannereiden tuotannon marginaalikustannukset CS1 ja CS2 
ovat 200. Sitomisessa yritys edellyttää, että asiakas ostaa myös skannereita monopolihinnalla, 
joka on nyt PM

2 (= 300)(kuviossa 12b). Jos asiakas ei suostu tähän sidontaa, sitova yritys ei 
myy asiakkaalle printtereitä. Sitomisessa yritys myy siten sekä printtereitä että skannereita 
monopolihinnalla, mikä kasvattaa yrityksen voittoja. Vastaavasti sitomisessa asiakkaan 
kuluttajaylijäämä skannereiden markkinoilla pienenee, koska hinta nousee kilpailulliselta 
tasolta (= 200) monopolitasolle. Mutta pääsy printtereiden markkinoille kuitenkin takaa asi-
akkaalle jonkin verran kuluttajaylijäämää. Elhaugen (2009) tarkastelemassa tapauksessa 
asiakkaan saama kuluttajaylijäämä printterin ostosta (alue S kuviossa 12a) on suurempi kuin 
se menetys, jonka asiakas kokee, kun joutuu ostamaan skannereita monopolihinnalla (alue 
V kuviossa 12b). Tämä saa asiakkaan suostumaan niputukseen. Jos yritys, jolla on monopoli 
printtereissä, ei niputtaisi, vaan myisi printtereitä myös erikseen monopolihinnalla, asiak-
kaan kuluttajaylijäämä olisi yksiselitteisesti suurempi kuin niputuksessa. Tuolloin asiakas 

52 Katso myös Evans ja Salinger (2005). 
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saisi printtereistä monopolihinnan rajaaman ylijäämän (alue S kuviossa 12a) ja skannereista 
kilpailullisen hinnan rajaaman ylijäämän (alueet T + V kuviossa 12b). 

Myös Nalebuff (2004a) analysoi tilannetta, jossa yrityksellä on monopoli tuotteessa A 
ja jossa tuotteen B markkinat ovat kilpailulliset niin, että tuotteen B hinta PB on sama kuin 
marginaalikustannukset c (eli nolla). Nalebuffin (2004a) tarkastelemassa tapauksessa 
kuluttaja voi kuitenkin ostaa tuotteet A ja B myös erillisinä. Kyse on näin valinnaisesta 
sidonnasta. Analysoitava malli on muodoltaan verraten yleinen niin, että esimerkiksi hin-
nat PA ja PB määräytyvät simultaanisesti. Nalebuff (2004a) osoittaa, että kun kuluttajien 
kysyntäkäyrät ovat riittävän erilaisia ja johtavat riittävän erisuuruisten määrien ostamiseen, 
sitominen ja sekaniputtaminen voi olla verraten yleisissäkin oloissa monopolille kannat-
tavaa. Tarkemmin ottaen osoitetaan, että sitominen on monopolille kannattavaa, kun se 
tarjoaa mahdollisuuden ostaa tuotteita A ja B erillisinä hintoihin PA ja PB ja taas paketissa 
hintoihin PA-ε ja PB+λ*ε niin, että ε > 0 ja λ > 0. Nalebuffin (2004a) tulos valinnaisesta 
sitomisjärjestelystä on kuitenkin raja-arvotulos, joka koskee vain vähäistä poikkeamaa 
sellaisesta tasapainosta, jossa tuotteita A ja B myydään erillisinä. Kuvatussa tilanteessa 
kuluttajien yhteenlaskettu ylijäämä saattaa muuttua. Siirtyyhän kuluttajia erillisyydestä 
pakettihinnoittelun piiriin. Mutta tulos ei kuitenkaan sano riittävän selvästi sitä, mihin 
suuntaan kuluttajaylijäämä muuttuu. Nalebuff (2005) on myöhemmin tulkinnut tätä 
tulosta siten, että siinä sitominen aikaansaisi tappioita kuluttajille. Myös Economides 
(2012) on tehnyt johtopäätöksen, jonka mukaan kuluttajan ylijäämä supistuu edellä kuvatun 
kaltaisessa valinnaisessa sitomisessa. 

4.3. Monopoli molempiin niputettuihin tuotteisiin

Edellä oletettiin, että tuotetta B tuotetaan kilpailullisilla markkinoilla. Tilanne on peri-
aatteellisesti erilainen, kun samalla yrityksellä on monopoli sekä tuotteen A että tuotteen 
B tuotantoon. Nyt sitominen tai niputus on kannattavaa, jos sen avulla saatu voitto ylittää 
erikseen myydyistä tuotteista A ja B saadun yhteenlasketun monopolivoiton. Niputuksen 
kannattavuus riippuu näin siitä, miten maksuvalmius tuotteesta A ja maksuvalmius tuot-
teesta B korreloivat kuluttajien populaatiossa.

Teoriakirjallisuudessa usein mainittu esimerkki yhden monopolin tuotteiden niputtami-
sesta on amerikkalaisten elokuvien levitysyhtiöiden noudattama käytäntö, jossa elokuvien 
esittäjät velvoitettiin ostamaan kokonainen paketti elokuvia sen sijaan, että elokuvia olisi 
ollut mahdollista ostaa yksittäin. Oletetaan, että elokuvateattereiden halukkuudet maksaa 
elokuvasta A ja B ovat negatiivisesti korreloituneita. Tämä on ilmeisesti seuraus siitä, että joi-
denkin teattereiden yleisö on kiinnostunut elokuvasta A, muttei elokuvasta B ja että toisten 
teattereiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Tuolloin elokuvia A ja B teattereille myy-
vän monopolin voitto saattaa kasvaa, kun se myy niitä elokuvateattereille vain molemmat 
elokuvat sisältävinä paketteina.53 Tässä tapauksessa niputus toimii hintadiskriminaation 

53 Yhdysvaltojen korkein oikeus käsitteli käytäntöä mm. oikeustapauksessa United States v. Lowe’s Inc. 
vuodelta 1962. Tapausta analysoidaan artikkelissa Stigler (1963). 
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korvikkeena: sen tuloksena päästään samantapaisiin tuloksiin kuin asettamalla elokuville 
yleisön mieltymysten mukaiset teatterikohtaiset hinnat.

Adams ja Yellen (1976) ovat tarkastelleet tilannetta, jossa yrityksellä on monopoli 
sekä tuotteessa A että tuotteessa B. Kuvio 13 havainnollistaa tuotteen A ja B niputuksen, 
kun kukin kuluttaja ostaa niistä kumpaakin joko yhden yksikön tai ei lainkaan. Kuluttajan 
maksuvalmius molemmat tuotteet sisältävästä paketista on oletettu samaksi kuin summa 
hinnoista, joita kuluttaja olisi valmis maksamaan tuotteista erikseen.54 Tässä tilanteessa 
kunkin kuluttajan voidaan ajatella vastaavan yhtä kuvion 13 koordinaatiston pistettä. 
Adams ja Yellen (1976) tarkastelevat kolmea eri hinnoitteluvaihtoehtoa, 1) tilannetta 
jossa kuluttaja voi ostaa tuotteet A ja B vain erikseen, 2) ”pakotettua” niputtamista eli 
tilannetta jossa tuotteita A ja B myydään vain molemmat tuotteet sisältävinä paketteina ja 
3) pakettialennusta jossa kuluttaja voi valita paketin ja yksittäisten tuotteiden ostamisen 
välillä. 

Kuviossa 13 tuotteiden A ja B hinnat erikseen ostettuina ovat PAM ja PBM . Jos yritys valitsee 
strategian 1), tuotteen A ostavat siltä ne kuluttajat, jotka sijaitsevat kuviossa suoran PAM 
oikealla puolella ja tuotteen B ostavat ne kuluttajat, jotka sijaitsevat suoran PBM yläpuolella. 
Kuviossa 13 tuotteet A ja B sisältävän paketin hinta on PM ja jos yritys valitsee strategian 2), 
paketin ostavat siltä ne kuluttajat, jotka sijaitsevat suoran L oikealla puolella. Kun yritys 
valitsee strategian 3), paketin ostavat edelleen ne, jotka maksuvalmiutensa puolesta sijait-
sevat käyrän L oikealla puolella. Vain hyödykkeen A taas ostavat ne, jotka ovat käyrän L 
vasemmalla puolella, mutta hintasuoran PAM oikealla puolella. Vastaavasti vain hyödykkeen 
B ostavat ne, jotka ovat käyrän L vasemmalla puolella ja joiden maksuvalmius on kuitenkin 
suurempi kuin PBM .

Eri strategioiden kannattavuus monopolin näkökulmasta sekä niitä vastaava kuluttajan 
ylijäämä määräytyvät kuluttajien maksuvalmiuden jakauman mukaan.55 Adams ja Yellen 
(1976) tarkastelivat tilannetta, jossa hyödykkeiden A ja B maksuvalmiuksien korrelaatio on 
miinus yksi. Monopoli voi saada koko kuluttajaylijäämän itselleen, koska tällöin jokainen 
asiakas ostaa paketin suurimmalla hinnalla, jonka hän olisi valmis siitä maksamaan. On 
myös helppo nähdä, että niputtaminen ei hyödyttäisi monopoliyritystä lainkaan, jos vas-
taava korrelaatio olisi plus yksi. Tarkastellussa tilanteessa niputtaminen ohjaa asiakkaita 
valintoihin, jotka vastaavat tilannetta, johon monopoli pyrkisi suoralla hintadiskriminaa-
tiolla. Joskus edellä kuvatun kaltainen niputtaminen ylläpitää osin kannattamatontakin 
tuotantoa. Adams ja Yellen (1976) osoittavat, että tuolloin sekaniputtaminen voisi olla 
monopolin kannalta paras vaihtoehto. Sekä puhdas niputtaminen että sekaniputtaminen 
ovat tarkastelussa tilanteessa kilpailupoliittinen ongelma. Supistuuhan kuluttajaylijäämä, 
joka on usemmiten se kriteeri, jonka perusteella eri käytäntöjen hyvyyttä arvioidaan. 
Neoklassisessa taloustieteessä ”hyvinvoinnilla” ja ”tehokkuudella” tarkoitetaan tosin 
usein yritysten voittojen ja kuluttajaylijäämän summaa. Adamsin ja Yellenin (1976) 
osoittavat, että tarkastelemassaan tilanteessa niputtaminen voisi jopa parantaa näin 

54 Kuvio 13 ja sille seuraavassa esitetty analyysi ovat artikkelin Adams ja Yellen (1976) mukaisia. No-
taatiota on muutettu.
55 Vrt. McAfee ym. (1989).
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määriteltyä tehokkuutta. Mutta tämäkään tulos ei ole yksiselitteinen. Adams ja Yellen 
(1976) erittelevät myös tarkemmin, minkä tyyppisiä tehottomuusongelmia niputtaminen 
voi aikaansaada. Heidän mukaan niputtaminen voi saada sellaiset kuluttajat ostamaan 
tuotetta osana pakettia, joille tuotteen arvo on vähäisempi kuin sellaisille kuluttajille, jotka 
eivät osta tuotetta. Tästä kirjoittavat käyttävät termiä ”distributive inefficiency”. Toisaalta 
taas paketointi voi pitää sisällään myös monopolihinnoittelulle ominaista (allokatiivista) 
tehottomuutta, joka syntyy kun hinta ylittää marginaalikustannukset. 

Kuvio 13. Tuotteiden A ja B niputtaminen.
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1970- ja 1980-lukujen taloustieteellisen kirjallisuuden keskeinen pyrkimys oli sen 
osoittaminen, ettei Chicagon koulukunnan teesi siitä, ettei niputtaminen kannata ilman 
tuotannollisen tehokkuuden parantumista, pidä paikkansa. Näin tarkastelu usein keskittyi 
yritysten voittoihin, eikä niinkään sen arvioimiseen, mitä tapahtuu kuluttajaylijäämälle. 
McAfeen ym. (1989) analyysi on tyypillinen esimerkki tällaisesta tarkastelusta. He osoit-
tivat niputtamisen olevan kannattavaa monopolille, kun tieto kuluttajien yksilöllisistä 
preferensseitä on rajallista. 

4.4. Sidonnan ja niputuksen dynaamiset vaikutukset

Edellä luvuissa 4.2. ja 4.3 tarkasteltiin sidonnan ja niputuksen vaikutuksia markkinoilla, 
joiden rakenne (eli kutakin hyödykettä tuottavien yritysten määrä) on annettu. Yritys saattaa 
kuitenkin sitoa tai niputtaa tuotteitaan myös vaikuttaakseen tulevaan markkinarakentee-
seen. Edellä viitattiin siihen Chicagon koulukunnan tarkastelemaan erityistapaukseen, 
jossa monopoliyritykselle ei koidu niputuksesta mitään välitöntä hyötyä, kun se niputtaa 
tuotteensa (tuotteen A) ja jonkin kilpailullisilla markkinoilla tuotetun tuotteen (tuote B) 
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yhteen. Mutta tuolloinkin niputus voi hyödyttää monopoliyrittäjää pitkällä tähtäimellä, 
koska sitova yritys syrjäyttää muita valmistajia tuotteen B markkinoilta, kun se supistaa 
muiden yritysten yhteen lasketun tuotannon määrää. Kun kilpailijoiden määrä vähenee, 
niputtavan yrityksen monopoliasema vahvistuu.56 

Niputtamisella on samantapainen vaikutus, muttei samanlaisia kustannuksia kuin 
saalistushinnoittelulla.57 Monopoliyritys voi saavuttaa toivomansa markkinarakenteen 
muutoksen jopa pelkällä ”vapaaehtoisella niputtamisella” eli pakettialennuksella, jos 
se korottaa erikseen ostetun tuotteen A hintaa hivenen (arvoon PA + ε, missä ε on jokin 
pieni positiivinen luku), mutta pitää koko paketin hinnan ennallaan niin, että P = PA + PB. 
Korotuksen jälkeen asiakkaat ostavat niputtavalta yritykseltä mieluummin paketin kuin 
maksavat tuotteista A ja B erikseen ostettuina summan PA + ε + PB .

58

Edellä tarkastellussa esimerkissä niputus vaikutti markkinarakenteeseen eliminoimalla 
markkinoilla jo olevia monopoliyrityksen kilpailijoita. Suurin osa niputuksen dynaamisia 
vaikutuksia käsittelevästä kirjallisuudesta koskee kuitenkin tilanteita, joissa niputuksella 
pyritään estämään uusien yritysten markkinoille tulo. Nalebuff (2004b) tarkastelee 
tilannetta, jossa niputtava yritys (yritys 1), jolla on monopoli tuotteessa A, yrittää estää 
kilpailevan yrityksen (yritys 2) pääsyn tuotteen B markkinoille niputtamalla tuotteet A ja 
B. Tuotteen B markkinoilla on duopoli. Nalebuff (2004b) jakaa niputuksen vaikutukset 
kahteen osaan. Puhdas niputusvaikutus aiheutuu siitä, että niputuksen vaikutuksesta yritys 
2 menettää osan sellaisista asiakkaista, jotka ostaisivat siltä tuotteen B, jos tuotteita A ja 
B voisi ostaa erillisenä. Nalebuffin (2004b) mallissa niputus nostaa marginaalisen lisä-
asiakkaan arvoa yritykselle 1. Tämän vuoksi yrityksen 1 kannattaa alentaa hintatasoa siitä, 
mikä se olisi, jos tuotteet myytäisiin monopolihintaan erillisenä. Tästä syntyy niputuksen 
alennusvaikutus, jonka myötä markkinoille tulo vaikeutuu vielä entisestäänkin. 

Nalebuff (2004b) esittää kvantitatiivisia arvioita lisävoitolle, jota niputus tuottaa 
monopoliyritykselle hintadiskriminaation välineenä käytettynä ja markkinoille pääsyn 
ehkäisyn välineenä käytettynä. Tässä analyysissä markkinoille pääsyn estämisen kautta 
saatu voitto on paljon hintadiskriminaation kautta saatua voittoa suurempi. 59 

Whinston (1990) tarkastelee samantapaista tilannetta kuin Nalebuff (2004b), mutta 
hän käsittelee myös tapausta, jossa markkinoilla jo oleva, kahta eri tuotetta tuottava yritys 

56 Ks. Carlton ja Waldman (2002). Carltonin ja Waldmanin malli analysoi tätä näkökohta täsmälli-
semmin: siinä niputettuihin tuotteisiin liittyy verkkovaikutuksia, ja estämällä markkinoille tulon (tuotetta 
B vastaavan) tuotteen 2 luokassa monopoli saattaa pidemmällä tähtäimellä estää itselleen haitallisemman 
kilpailun (tuotetta A vastaavan) tuotteen 1 markkinoilla (s. 207).
57 Ks. Nalebuff (2005, 322–323).
58 Yhdessä käytettävistä tuotteista Nalebuff (2005, 324–325) mainitsee esimerkkinä Windows-käyttöjär-
jestelmän ja jonkin sen lisäosan. Vaikka Microsoftilla on monopoli käyttöjärjestelmään sen perusmuodossa, 
muutkin valmistajat kykenisivät tuottamaan monia sen osia. Myymällä tuotteet yhtenä pakettina ilman, 
että käyttöjärjestelmästä olisi mahdollistaa ostaa jonkinlaista ”riisuttua perusversiota”, Microsoft eliminoi 
kilpailun sen käyttöjärjestelmän lisäosien markkinoilla.
59 Nalebuff (2004b) huomauttaa myös, että (päinvastoin kuin hintadiskriminaatioon perustuvaa voiton 
kasvua tarkasteltaessa) dynaaminen vaikutus on monopolistin kannalta suurimmillaan silloin, kun mak-
suvalmiudet tuotteista korreloivat positiivisesti. 
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voi sitoutua tiettyyn markkinastrategiaan (esim. myydä tuotteitaan vain niputettuina) jo 
ennen kuin uusi yritys tekee päätöksen toisen tuotteen markkinoille tuomisesta. Whinston 
osoittaa, että tällaisen sitoumuksen mahdollisuus pienentää markkinoille tulon kannus-
teita entisestään.60 Carbajo ym. (1990) yleistää Whinstonin analyysiä tarkastelemalla 
erikseen tilanteita, jossa sitova yritys ja ”tulokas” käyvät toisaalta (Bertrand-)hintakilpailua 
ja toisaalta Cournot-kilpailua ( jossa hintataso määräytyy yritysten valitsemista tuotannon 
määristä). Carbajo ym. (1990) osoittavat, että myös Cournot-kilpailun tilanteessa sito-
minen voi lisätä niputtavan yrityksen markkinaosuutta. 61

4.5. Epätäydellisen informaation yhteys sidonnan ja niputtamisen
vaikutuksiin

Taloustieteellisessä teoriakirjallisuudessa sitomisesta ja niputtamisessa epätäydellisen 
informaation merkitys ei ole noussut tärkeään osaan, vaikka kilpailupoliittinen arviointi 
pitää sen merkitystä usein keskeisenä. Rendan ym. (2009) mukaan sitominen ja niput-
taminen heikentävät tarjousten vertailtavuutta ja hintojen läpinäkyvyyttä. He viittaavat 
tämän lisäävän niin sanottuja vaihtamiskustannuksia (switching costs), joita syntyy kun 
asiakas siirtyy ostamaan toiselta yritykseltä. Tähän ilmiöön saattaa liittyä myös informaation 
epäsymmetrinen jakaantuminen: myyvä yritys tietää enemmän kuin asiakas. Niputtami-
sessa ja sitomisessa asiakkaan tietoa rajoittaa kyvyttömyys ymmärtää ja arvioida usein 
monimutkaisten myyntiehtojen implikoimaa todellista hintaa.

Vetoaminen epätäydelliseen informaatioon oli osin perusteena myös USA:n korkeim-
man oikeuden päätökselle tapauksessa Kodak v. Image Technical Services.62 Vaikeuden 
arvioida niputetun tuotteen todellista hintaa katsottiin kasvattavan niputtavan yrityksen 
markkinavoimaa ja selittävän ylihinnoittelua.63 

60 Propositio 2 artikkelissa Whinston (1990) osoittaa, että monopoliasemassa oleva yritys voi niputtami-
sella alentaa kilpailevan yrityksen voittoja ( joten joillakin kiinteiden kustannusten arvoilla se voi estää kil-
pailevan yrityksen markkinoille tulon niputtamisella) ja että ilmiön merkitys on suurempi, kun markkinoilla 
oleva yritys voi sitoutua tuotteittensa niputtamiseen markkinoille tulevan yrityksen tulevista päätöksistä 
riippumatta. Whinstonin analyysi on verraten yleisessä tasolla myös sikäli, että hänen mallissaan yritysten 
tuotteet voivat olla differentioituja.
61 Ks. Carbajo ym. (1990, 291–2). Tuloksen intuitio on, että Cournot-tasapainossa niputtava yritys tuottaa 
(kilpailijansa kullakin tuotannon määrällä) suuremman joukon kilpailtua tuotetta, ja tietoisuus tästä saa 
kilpailijan pienentämään tuotantoaan.
62 504 US 451 (1992).
63 Ks. Lande (2007) ja Jacobs (1993). 
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4.6. Puhdas niputtaminen ja rajoitettu kilpailu

Seuraavaksi esitellään joitakin tuloksia, jotka on saatu tämän tutkimuksen liitteisiin sisäl-
tyvästä mallianalyysista. Näissä tarkasteluissa on rajoitettu niputtavan yrityksen ehdotonta 
monopolia ykköstuotteessa. Näin tarkasteluun on saatu sellaista realismia, joka kuvaa 
entistä paremmin niitä tilanteita, joissa tuotteita niputetaan. 

4.6.1. Malli niputtamisesta, kun kysynnät korreloivat positiivisesti

Liitteessä 1 on analysoitu mallia, jossa niputtavalla yrityksellä on rajoitettu monopoli hyö-
dykkeessä A, jonka se niputtaa yhteen hyödykkeen B kanssa. Hyödykkeen B markkinoilla 
on kilpailua, mutta kiinteiden kustannusten vuoksi tuotteen B hinta näillä markkinoilla (pc) 
on marginaalikustannusten yläpuolella. Hyödykkeiden A ja B kysynnät korreloivat positii-
visesti. Niputtava yritys perii paketissa molemmista tuotteista hintaa pA. Voidaan osoittaa, 
että markkinavoima tuotteessa A ja se, että pc on marginaalikustannusten yläpuolella, 
saavat asiakkaan valitsemaan niputetun tuotteen. Vaikka niputuksessa hinta pA asetetaan 
samalle tasolle kuin ilman niputusta, niputus kaksinkertaistaa niputtavan yrityksen voitot. 
Asiakkaiden kokemat menetykset niputuksesta ovat taas sitä suuremmat, mitä suurempi on 
hintamarginaali pA–pc ja toisaalta, mitä suurempi on asiakkaan maksuvalmius keskimäärin 
maksaa tuotteista A ja B suhteessa pakettihintaan pA.

4.6.2.  Malli siirtymäkustannusten vaikutuksesta niputtamiseen

Tämän tutkimuksen liitteessä 2 esitetään malli, jonka puitteissa on analysoitu pankki- ja 
vakuutuspalveluiden niputtamista yhteen. Siinä asiakas kiinnittyy jonkin pankin asiakkaak-
si jo ennen asuntoluoton ottamista. Tarkastellussa tapauksessa pankki 1 niputtaa yhteen 
pankkiluoton ja vakuutuspalvelut, kun taas pankki 2 tarjoaa luottoa erillisenä. Mallissa on 
oletettu, että pankkipalveluiden kysyntä on riippumatonta vakuutuspalveluiden kysynnästä. 
Asiakkaan herkkyys vaihtaa pankkia siinä vaiheessa, kun hänelle tarjotaan asuntoluottoa 
tai jotain muuta yksityiselle asiakkaalle tarkoitettua luottoa, vaikuttaa keskeisesti niput-
tamisen kannattavuuteen ja sen vaikutuksiin kuluttajaylijäämään. Johtopäätöksissä on 
otettu huomioon myös se, että yhteen niputtaminen vaikeuttaa hintavertailujen tekemistä 
ja tämän vuoksi suurentaa pankin vaihtamiskustannuksia. Tulosten mukaan niputtaminen 
suurentaa pankin 1 voittoja, mutta jonkin verran myös pankin 2 voittoja. Mutta ennen 
kaikkea niputtaminen pyrkii nostamaan hintoja ja pienentämään kuluttajaylijäämää. Tämä 
tulos pätee selvimmin silloin, kun niputtavan pankin markkinaosuus on suuri ja kun pankin 
vaihtamiseen liittyy merkittäviä kustannuksia. Se, että niputtaminen mitä ilmeisimmin juuri 
kasvattaa pankin vaihtamisen kustannuksia, vain vaihvistaa edellä esitettyä johtopäästöstä.

Liitteessä 2 esitetty analyysi pankin vaihtamiskustannuksista vastaa aika hyvin sitä, mitä 
on tapahtunut Suomen pankki- ja vakuutusmarkkinoilla. Tämän mukaan voisi odottaa, että 
OP-ryhmä vahvistaisi asemaansa vakuutusmarkkinoilla aina vuodesta 2006 eteenpäin sitä 
mukaan, kun uudet sukupolvet ryhtyvät hankkimaan asuntoluottoa uudessa systeemissä, 
jossa pankkiluotto on niputettu yhteen vakuutuksen kanssa. Vuosina 2006–2011, jolloin 
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OP otti käyttöön pankkiasiakkaan keskittämisedut ja laajensi niitä, sen markkinaosuus 
ainakin autovakuutusmarkkinoilla on kasvanut selvästi. Tämän jälkeen OP-ryhmän mark-
kinaosuuden kasvu hidastui, mutta vauhdittui uudelleen vuoden 2016 alkupuoliskolla. 
Tämä viittaa siihen, että nojautumalla vahvaan asemaansa pankkiasiakkaista OP-ryhmä 
on onnistunut saamaan vakuutusasiakkaita muiden yritysten piiristä. Voi olla, että jatkossa 
sen markkinaosuus alkaa vakiintua. Tähän viittaisi liitteen 2 analyysi, jonka mukaan ni-
puttavan ja markkinaosuudeltaan suuren pankin ei kannata pyrkiä haalimaan asiakkaista 
muilta aggressiivisella hinnoittelulla, vaan keskittyä olemassa olevan asiakaskunnan 
hyödyntämiseen siellä, missä sen markkinaosuus on suuri. Niputtavan pankki käyttäytyy 
kuitenkin aggressiivisemmin siellä, missä sen markkinaosuus on pienehkö. Karkea tieto 
eri pankkien asuntokorkomarginaalista tukee edellä esitettyjä päätelmiä. Tilastokeskuksen 
julkaisema kunnittainen tieto asuntovelkojen korkojen suhteesta asuntovelkoihin (esim. 
vuonna 2015)64 tuo esiin sen, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa Op-ryhmän mark-
kinaosuus kotitalouksien luotoista on suuri, useilla paikkakunnilla jopa yli 50 prosenttia, 
näin laskettu korkomarginaali on huomattavan suuri verrattuna esimerkiksi Helsingin ja 
Espoon tasoon. Edelleen tutkimustuloksemme viittaavat siihen, että niputtavan pankin 
kannattaa taas panostaa muita enemmän asiakkaiden hankintaan ennen, kuin ne ottavat 
asuntoluottoa. Jotain merkkejä tästä on vuotta 2014 koskevassa vertailussa normaaliasi-
akkaiden päivittäisasioinnin palvelumaksuista.65

4.7. Kanta-asiakasjärjestelmien vaikutusten todentamisesta

Kuluttaja- ja kilpailupolitiikassa erilaisten kanta-asiakasjärjestelmien arviointi perustuu 
yleensä harkintaan, jossa otetaan enemmän tai vähemmän implisiittisesti huomioon alan 
tutkimuksen tuloksia. 

On kuitenkin vaikea arvioida, mikä on relevanttia tutkimusta tällaisen harkinnan poh-
jaksi. Usein käytettyjä viranomaisten mielipiteiden kartoituksia voidaan pitää lähinnä vain 
jonkinlaisena yleistyksenä asiaan liittyvästä mielipideilmastosta. Taas kuluttajille suoraan 
tehdyt kyselyt varmaan tuovat esiin sen, mikä on kuluttajan välitön kokemus kyseisestä 
asiakashyvitysjärjestelmästä. Voisi kuvitella, että tällaiset kyselyt antavat kuitenkin posi-
tiiviseen suuntaan harhaisen kuvan näistä järjestelmistä. Kuluttajat tuskin arvioivat järjes-
telmän markkinoiden kautta välittyvää vaikutusta hinnoitteluun saatikka sitten pitemmän 
aikavälin vaikutuksia markkinarakenteeseen. 

Taloustieteen ekonometriset menetelmät soveltuvat myös monesta syystä heikosti näi-
den järjestelmien vaikutusten havainnointiin. Kun kokonaisen kanta-asiakasjärjestelmän 
voimaan tulo ilmenee vain yhdessä (keskimääräinen hinta) tai muutamassa (eri yritykset) 
muuttujassa, näiden muuttujien aikavaihtelun tarkastelu ei riitä sen identifiointiin, miten 

64 Ks. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__velk/?tablelist=true&rxid=
293e5b20-ceb2-4f23-88d8-7782b2a0a601) .
65 Ks. http://www.pankkiasiat.fi/pankkivertailu-edullisin-pankki .
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tietyn järjestelmän voimaantulo on vaikuttanut kuluttajiin ja yrityksiin. Sitä paitsi infor-
maatiota esimerkiksi todellisista hinnoista eri aikoina on vaikea saada. 

Ehkä edellä mainituita syistä formaaliin teoreettiseen mallintamiseen perustuva analyysi 
on näissä asioissa ollut ainakin taloustieteen piirissä keskeisessä merkityksessä. Mallien 
tulokset voivat antaa arvokasta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Joskin ne ovat herkkiä lähtö-
kohtaisille oletuksille, joiden realistisuutta on aina hyvä arvioida erikseen. 
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Petri Kuoppamäki

5. SIDONTA JA NIPUTTAMINEN KILPAILU- 
 OIKEUDESSA

EU:n kilpailuoikeudessa sidontaan voidaan puuttua sekä määräävän aseman väärinkäyttöä 
koskevan EU:n perustamissopimuksen (SEUT) 102 artiklan että kilpailua rajoittavia so-
pimuksia koskevan SEUT 101 artiklan perusteella. Vastaavasti Suomen oikeuden mukaan 
sovellettavaksi voivat tulla sekä kilpailulain 7 §:n että saman lain 5 §:n kieltosäännös. SEUT 
102 artiklan alakohdassa d) ja kilpailulain 7 §:ssä kielletään sen asettaminen sopimuksen 
syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luon-
teen vuoksi tai kauppatavan vuoksi ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen66. Samanlainen 
kielto sisältyy myös SEUT 101 artiklan alakohtaan e) ja vastaavasti kilpailulain 5 §:ään. 
Jäljempänä sidontaa tarkastellaan määräävän aseman väärinkäyttöä koskevan normiston 
näkökulmasta. 

SEUT 102 sovelletaan yrityksiin, joilla on määräävä asema vähintään yksillä merkityksel-
lisillä markkinoilla. Tällainen asema voi olla yhdellä yrityksellä (yhden yrityksen määräävä 
asema) tai kahdella tai useammalla yrityksellä (yhteinen määräävä asema). SEUT 101 ar-
tiklan soveltaminen edellyttää, että sidonta perustuu taloudellisesti itsenäisten yritysten 
väliseen sopimukseen tai muuhun välipuheeseen tai koordinoituun menettelytapaan. 

Miksi sidontaan puututaan kilpailuoikeudessa? Tärkein syy tähän on se, että markki-
navoimaisten yritysten harjoittama sitominen tai niputus voi johtaa sidotun hyödykkeen 
markkinoiden sulkemiseen kilpailijoilta. Tämä voi johtaa yhtä tehokkaiden kilpailijoiden 
markkinoille tulon estymiseen tai siihen, että yhtä tehokas kilpailija joutuu poistumaan 
markkinoilta. Toisinaan sitomiselle voi kuitenkin olla myös objektiivisesti hyväksyttäviä 
perusteita. Esimerkiksi tekninen laitteisto saattaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla 
vain, jos siinä käytetään joitakin tähän käyttötarkoitukseen optimoituja osia. Edelleen 
joissakin tapauksissa kahden erillisen hyödykkeen sitomisella toisiinsa voidaan saavuttaa 
mittakaavaetuja ja sitä kautta kustannussäästöjä. 

66 Sidonnan tunnusmerkistön yksityiskohtaisemman erittelyn osalta SEUT 102 artiklan merkityksessä (ks. 
esim. Bellamy ja Child (2013, 811, 828).
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5.1. Komission poissulkevaa väärinkäyttöä koskevat suuntaviivat

Euroopan komission poissulkevaa väärinkäyttöä koskevien suuntaviivojen67 tarkoituksena 
on tuoda esille ne tilanteet, joissa komissio ryhtyy toimenpiteisiin poissulkevaa väärinkäyt-
töä vastaan. Asiakirjassa vahvistetaan täytäntöönpanoa koskevat ensisijaiset tavoitteet, jotka 
ohjaavat Euroopan komission kilpailupääosaston (DG Competition) toimintaa sen sovel-
taessa SEUT 102 artiklaa määräävän aseman väärinkäyttöön perustuvaan markkinoiden 
sulkemiseen. Yhdessä komission erityisten täytäntöönpanopäätösten kanssa suuntaviivo-
jen tarkoituksena on selkeyttää yleistä analyysikehystä ja parantaa sen ennustettavuutta. 
Komissio käyttää kyseistä analyysikehystä päättäessään, olisiko sen jatkettava erilaisiin 
markkinoiden sulkemismuotoihin liittyvien tapausten tarkastelua. Tarkoituksena on myös 
auttaa yrityksiä arvioimaan paremmin, onko todennäköistä, että komissio puuttuu tiettyyn 
menettelytapaan 102 artiklan nojalla. Komission suuntaviivat ovat mielenkiintoiset tämän 
selvityksen kannalta myös sen takia, että niissä käydään läpi myös niitä edellytyksiä, joiden 
vallitessa määräävässä asemassa oleva yritys voi vedota sidonnan aiheuttamiin mahdollisiin 
tehokkuusvaikutuksiin. 

5.1.1. Komission analyysikehikko

Euroopan komission poissulkevaa väärinkäyttöä koskevissa suuntaviivoissa ero sitomisen 
ja niputtamisen välillä tehdään seuraavalla tavalla. Sitomisella tarkoitetaan yleensä tilantei-
ta, joissa tietyn tuotteen (nk. sitovan tuotteen) ostavien asiakkaiden edellytetään ostavan 
määräävässä asemassa olevalta yritykseltä myös toinen tuote (nk. sidottu tuote). Tuotteiden 
sitominen voi perustua teknisiin seikkoihin tai sopimukseen. Niputtamisella tarkoitetaan 
yleensä tapaa, jolla määräävässä asemassa oleva yritys tarjoaa ja hinnoittelee tuotteitaan. 
Varsinaisen niputtamisen tapauksessa tuotteita myydään vain yhtenä kokonaisuutena, josta 
kukin tuote muodostaa määrätyn osuuden. Kun on kyse sekaniputtamisesta tai paketti-
alennuksesta, tuotteet ovat saatavilla myös yksittäin, mutta yksittäin myytävien tuotteiden 
yhteenlaskettu hinta on korkeampi kuin niputettuina myytyjen tuotteiden yhteishinta. 68 
Komissio toteaa, että sitominen ja niputtaminen ovat yleisiä käytäntöjä, joiden tarkoituk-
sena on tarjota asiakkaille parempia tuotteita tai tehdä tarjouksia entistä kustannustehok-
kaammin. Yksillä tai useammilla sitovan tai niputtavan tuotteen tuotemarkkinoilla (sitovan 
tuotteen markkinat) määräävässä asemassa oleva yritys voi kuitenkin aiheuttaa haittaa 
kuluttajille sitomisen tai niputtamisen välityksellä siten, että se sulkee markkinat muilta 
tuotteilta, jotka ovat osa sidontaa tai niputusta (sidotun tuotteen markkinat), ja sen myötä 
sulkee epäsuorasti myös sitovan tuotteen markkinat. Komission täytäntöönpano keskittyy 
siten tapauksiin, joissa sitominen tai niputtaminen johtaa markkinoiden sulkeutumiseen. 

67 Komission tiedonanto – Ohjeita komission ensisijaisista täytäntöönpanotavoitteista sovellettaessa EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklaa yritysten määräävän aseman väärinkäyttöön perustuvaan markkinoiden 
sulkemiseen EUVL 2009/C 45/02.
68 Komission tiedonanto, kohta 47–49.
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Komissio ryhtyy yleensä SEUT 102 artiklan mukaisiin toimiin, jos yritys on määräävässä 
asemassa sitovan tuotteen markkinoilla ja lisäksi seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1) sitovat ja sidotut tuotteet ovat erillisiä tuotteita ja
2) sitomiskäytäntö johtaa todennäköisesti kilpailunvastaiseen markkinoiden sulke-

miseen.
Euroopan komission poissulkevaa väärinkäyttöä koskevien suuntaviivojen mukaan 

sekaniputtaminen, josta voidaan myös käyttää nimitystä pakettialennus, voi olla kilpailun-
vastainen sidotun tai sitovan tuotteen markkinoilla, jos se on niin suuri, että yhtä tehok-
kaat kilpailijat, jotka tarjoavat vain joitakin tuotteista, eivät pysty kilpailemaan alennettua 
nippua vastaan.

Komission suuntaviivojen mukaan sekaniputtamisen (pakettialennuksen) vaikutusta 
voidaan arvioida tarkastelemalla, kattavatko lisätulot määräävässä asemassa olevan yrityk-
sen nippuun kuuluvista tuotteista aiheutuneet lisäkustannukset. Käytännössä lisätulojen 
arvioiminen on kuitenkin monimutkaista. Sen vuoksi komissio käyttää täytäntöönpano-
käytännössään useimmissa tilanteissa hyvänä indikaattorina lisähintaa. Jos asiakkaan 
kustakin määräävässä asemassa olevan yrityksen nippuun kuuluvasta tuotteesta maksama 
lisähinta jää korkeammaksi kuin pitkän aikavälin keskimääräiset lisäkustannukset, jotka 
määräävässä asemassa olevalle yritykselle aiheutuvat kyseisen tuotteen sisällyttämisestä 
nippuun, komissio ei yleensä puutu asiaan, sillä yhtä tehokkaan kilpailijan, jolla on vain yksi 
tuote, pitäisi periaatteessa pystyä kilpailemaan kannattavasti nippua vastaan. Jos lisähinta 
kuitenkin jää pitkän aikavälin keskimääräisiä lisäkustannuksia alhaisemmaksi, täytän-
töönpanotoimet saattavat olla aiheellisia, sillä tällaisessa tapauksessa jopa yhtä tehokasta 
kilpailijaa saatetaan estää laajentumasta tai pääsemästä markkinoille.69

Komissio toteaa, että poissuljentavaikutus voi ilmetä sidotun tuotteen markkinoilla, 
sitovan tuotteen markkinoilla tai molemmilla markkinoilla samanaikaisesti. Vaikka sito-
misen tai niputtamisen tavoitteena olisikin suojella määräävässä asemassa olevan yrityk-
sen asemaa sitovan tuotteen markkinoilla, se toteutetaan epäsuorasti sulkemalla sidotun 
tuotteen markkinat. 

Markkinoiden sulkemisen riskin odotetaan olevan suurempi silloin, kun määräävässä 
asemassa oleva yritys laatii sitomis- tai niputtamisstrategiansa luonteeltaan pysyväksi, 
jolloin sitä jota on kallista purkaa. Kun kyseessä on niputtaminen, yrityksellä saattaa 
olla määräävä asema useammankin kuin vain yhden nippuun kuuluvan tuotteen osalta. 
Mitä suurempi on tällaisten nippuun kuuluvien tuotteiden määrä, sitä voimakkaampi on 
todennäköinen kilpailunvastainen markkinoiden sulkeminen. Tämä pitää erityisen selke-
ästi paikkansa silloin, kun kilpailijan on vaikea tuottaa vastaavaa tuotenippua yksinään tai 
yhdessä muiden kanssa.70 

Komission suuntaviivojen mukaan pakettialennus voi olla kilpailunvastainen sidotun 
tai sitovan tuotteen markkinoilla, jos se on niin suuri, että yhtä tehokkaat kilpailijat, jotka 

69 Komission tiedonanto, kohdat 59–61. 
70 Komission tiedonanto, kohdat 53–54.
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tarjoavat vain joitakin tuotteista, eivät pysty kilpailemaan alennettua nippua vastaan.71 
Mikäli todisteet viittaavat siihen, että määräävässä asemassa olevan yrityksen kilpailijat 
myyvät samanlaisia nippuja tai voisivat tehdä niin sopivaan aikaan ilman, että mahdolliset 
ylimääräiset kustannukset ovat esteenä, komissio näkee tilanteen yleensä nipun kilpailuna 
toista nippua vastaan. Tällöin olennainen kysymys ei ole, kattavatko lisätulot kunkin nip-
puun kuuluvan tuotteen aiheuttamat lisäkustannukset, vaan pikemminkin se, onko nipun 
hinnoissa kokonaisuudessaan kyse saalistushinnoista.

5.1.2. Tehokkuuspuolustus

Komissio toteaa, että se voi osana kokonaisarviotaan tarkastella määräävässä asemassa 
olevien yritysten väitteitä siitä, että niiden sitomis- ja niputuskäytännöt saattavat johtaa 
asiakkaita hyödyttäviin säästöihin tuotannossa tai jakelussa. Komissio voi tarkastella myös 
sitä, vähentävätkö tällaiset käytännöt sellaisten asiakkaiden liiketoimikustannuksia, jotka 
muutoin joutuisivat ostamaan osatuotteet erikseen, ja mahdollistavatko ne toimittajille 
huomattavia säästöjä pakkaus- ja jakelukustannuksista. Komissio voi tutkia myös, voisiko 
kahden riippumattoman tuotteen yhdistäminen yhdeksi uudeksi tuotteeksi parantaa mah-
dollisuuksia tuoda tällainen tuote markkinoille asiakkaiden hyödyksi. Lisäksi komissio voi 
tarkastella sitä, antavatko sitomis- ja niputtamiskäytännöt toimittajalle mahdollisuuden 
siirtää eteenpäin tehokkuusetuja, jotka syntyvät siitä, kun se tuottaa tai ostaa suuria määriä 
sidottua tuotetta.

Komissio katsoo, että määräävässä asemassa oleva yritys voi perustella kilpailijat mark-
kinoilta sulkevaa menettelytapaansa tehokkuuseduilla, jotka riittävät varmistamaan, että 
kuluttajille ei todennäköisesti aiheudu todellista haittaa. Tällaisessa tapauksessa määrää-
vässä asemassa olevan yrityksen odotetaan yleensä osoittavan riittävällä todennäköisyydellä 
ja todennettavissa olevan näytön perusteella, että seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät72: 

1) tehokkuusedut ovat toteutuneet tai todennäköisesti toteutuvat menettelytavan 
tuloksena. Niitä voivat olla esimerkiksi hyödykkeiden laadun tekniset parannukset 
tai tuotanto- tai jakelukustannusten alentuminen,

71 Komission tiedonanto, kohta 59. Komissio toteaa, että ”teoriassa olisi ihanteellista, jos alennuksen vai-
kutusta voitaisiin arvioida tarkastelemalla sitä, kattavatko lisätulot määräävässä asemassa olevan yrityksen 
nippuun kuuluvista tuotteista aiheutuneet lisäkustannukset”. Käytännössä lisätulojen arvioiminen on kuiten-
kin monimutkaista. Tämän vuoksi komissio käyttää useimmissa tilanteissa hyvänä indikaattorina lisähintaa. 
Jos asiakkaan kustakin määräävässä asemassa olevan yrityksen nippuun kuuluvasta tuotteesta maksama 
lisähinta jää korkeammaksi kuin pitkän aikavälin keskimääräiset lisäkustannukset, jotka määräävässä ase-
massa olevalle yritykselle aiheutuvat kyseisen tuotteen sisällyttämisestä nippuun, komissio ei yleensä puutu 
asiaan, sillä yhtä tehokkaan kilpailijan, jolla on vain yksi tuote, pitäisi periaatteessa pystyä kilpailemaan 
kannattavasti nippua vastaan. Jos taas lisähinta jää pitkän aikavälin keskimääräisiä lisäkustannuksia alhai-
semmaksi, täytäntöönpanotoimet saattavat olla aiheellisia, sillä tällaisessa tapauksessa jopa yhtä tehokasta 
kilpailijaa saatetaan estää laajentumasta tai pääsemästä markkinoille. Ks. komission tiedonanto, kohta 60. 
72 Komission tiedonanto, kohta 30.
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2) menettelytapa on välttämätön tehokkuusetujen toteuttamiseksi: menettelytavalle 
ei saa olla vähemmän kilpailunvastaisia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin saavuttaa 
samat tehokkuusedut, 

3) kyseisen menettelytavan johdosta saavutetut tehokkuusedut ovat suuremmat kuin 
kilpailuun ja kuluttajien hyvinvointiin kohdistuvat todennäköiset kielteiset vaiku-
tukset merkityksellisillä markkinoilla,

4) menettelytapa ei hävitä tehokasta kilpailua poistamalla kaikki olemassa olevat 
todellisen tai mahdollisen kilpailun lähteet tai suurimman osan niistä. 

Komissio toteaa suuntaviivoissaan, että yritysten välinen kilpailu on olennaista talou-
dellisen tehokkuuden motivoijana, mukaan lukien innovointina ilmenevät dynaamiset 
tehokkuusedut. Ilman sitä määräävässä asemassa olevalla yrityksellä ei ole riittäviä kan-
nustimia luoda tehokkuusetuja ja siirtää niitä eteenpäin. Jos kilpailua ei enää ole eikä 
näköpiirissä ole uhkaa markkinoille tulosta, kilpailun ja kilpailuprosessin suojeleminen 
on tehokkuusetuja tärkeämpää. Komissio katsoo, että markkinoiden sulkemiseen tähtää-
vää menettelytapaa, jolla säilytetään tai luodaan monopolia lähenevä markkina-asema tai 
vahvistetaan sitä, ei yleensä voida perustella sillä, että sen avulla luodaan myös tehokkuu-
setuja.73 Määräävässä asemassa olevan yrityksen vastuulla on toimittaa kaikki todisteet, 
joita tarvitaan osoittamaan, että kyseinen menettelytapa on objektiivisesti tarkasteltuna 
perusteltu. Sen jälkeen komissio arvioi, onko kyseinen menettelytapa objektiivisesti 
tarkasteltuna välttämätön. Komissio vertaa mahdollisia kilpailunvastaisia vaikutuksia 
mahdollisiin väitettyihin tehokkuusetuihin (joiden tueksi on esitetty näyttöä) ja arvioi, 
aiheuttaako menettelytapa todennäköisesti haittaa kuluttajille.74

Komission ratkaisukäytännön ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella 
tehokkuuspuolustuksen voittaminen on erittäin haasteellista määräävän aseman väärin-
käyttötapauksissa. Tämä johtuu siitä, että kilpailu on jo ennen väärinkäyttöä vähentynyt 
merkittävästi määräävästä asemasta johtuen. Tämän lisäksi määräävässä asemassa olevan 
yrityksen on vaikea osoittaa, että mahdolliset tehokkuushyödyt siirretään – merkittävästä 
markkinavoimasta huolimatta – kohtuullisessa määrin kuluttajille ja että tehokkuushyödyt 
ovat kilpailuhaittoja suuremmat.  

Käytännön ongelmien lisäksi myös tehokkuuspuolustuksen oikeudellinen status on 
epäselvä. Komission suuntaviivat sitovat komissiota itseään, eivät sen sijaan kansallisia 
kilpailuviranomaisia tai EU:n tuomioistuimia. Komission suuntaviivojen sisältämä te-
hokkuuspuolustus poikkeaa myös SEUT 102 artiklan rakenteesta. Toisin kuin SEUT 101 
artiklan 3 kohdassa, SEUT 102 artikla ei sisällä nimenomaista tehokkuuspuolustusta. EU:n 
tuomioistuin ei ole toistaiseksi hyväksynyt komission suuntaviivojen laajuista tehokkuus-
puolustusta ratkoessaan määräävän aseman väärinkäyttöön liittyviä tapauksia. 

73 Komission tiedonanto, kohta 30.
74 Komission tiedonanto, kohta 31.



65

5.2. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä

Tunnetussa Hilti-tapauksessa yhtiöllä oli määräävä asema tietyllä tekniikalla toimivien 
naulaimien markkinoilla ja sidonta tapahtui niiden käyttämisessä tarvittavien panosten ja 
naulojen markkinoilla. Hilti oli vaatinut, että sen patentoituja naulaimia ostavat asiakkaat 
hankkivat myös naulansa yksinomaan Hiltiltä. Euroopan komissio piti tätä määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttönä. Valituksessaan Hilti katsoi komission olleen väärässä 
näkemyksessään, jonka mukaan naulaimet ja naulat muodostavat toisistaan erilliset mark-
kinat yhden jakamattoman kokonaisuuden sijasta. Ensimmäisen asteen tuomioistuin katsoi 
kuitenkin, että markkinat olivat erilliset ja että riippumattomien kulutushyödykkeiden 
tuottajien tulisi normaalitapauksessa voida valmistaa hyödykkeitä myös muiden valmis-
tamiin laitteistoihin. Tuomioistuin piti komission tavoin myös Hiltin tuoteturvallisuuteen 
liittyviä perusteluja keinotekoisina.

Tapauksessa Tetra Pak II väärinkäyttönä pidettiin muun ohella sitä, että Tetra Pak oli 
sitonut yhteen pakkauskoneet ja niiden käyttämisessä tarvittavan kartongin. Tetra Pak siis 
oli vaatinut asiakkaita, joille se toimitti nestepakkausten valmistamiseen soveltuvia koneita, 
hankkimaan myös nestepakkausten valmistamisessa välttämättömän kartongin itseltään. 
Kuten Hiltinkin tapauksessa, komissio katsoi, ettei ole tavanomaista sitoa kyseessä olevia 
tuotteita toisiinsa eikä sille ollut myöskään teknologisia syitä. Euroopan yhteisöjen tuomi-
oistuin vahvisti komission kannan markkinoiden erillisyydestä ja Tetra Pakin syyllistymi-
sestä mainitun sidonnan ohella myös muun muassa saalistushinnoitteluun tavoitteenaan 
kilpailun eliminoiminen. EU:n tuomioistuin totesi erikseen, että vaikka tuotteiden välillä 
olisikin luonnollinen yhteys tai ne esiintyisivät kaupallisessa käytössä yhdessä, näiden tuot-
teiden toisiinsa sidottu myyminen voi silti tilanneyhteydestä riippuen merkitä määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä.

Tapauksissa Hilti ja Tetra Pak sitomista pyrittiin puolustamaan objektiivisilla syillä. 
Kysymys siitä, onko menettelytapa objektiivisesti tarkasteltuna välttämätön ja oikeasuh-
teinen, on ratkaistava määräävässä asemassa olevan yrityksen ”ulkopuolisten” tekijöiden 
perusteella. Markkinoiden sulkemiseen johtava menettelytapa voidaan katsoa objektiivi-
sesti välttämättömäksi esimerkiksi kyseisen tuotteen luonteeseen liittyvistä terveys- tai 
turvallisuussyistä. Menettelytavan objektiivista välttämättömyyttä koskevassa arvioinnissa 
on otettava huomioon, että viranomaisten tehtävänä on yleensä määrittää ja panna täytän-
töön kansanterveyttä ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Määräävässä asemassa olevan 
yrityksen tehtävänä ei siten ole ryhtyä oma-aloitteisesti sulkemaan markkinoilta tuotteita, 
jotka sen mielestä ovat – syystä tai syyttä – vaarallisia tai sen omia tuotteita huonompia.75

75 Ks. asia T-30/89, Hilti v. komissio (Kok. 1991, s. II–1439, 118–119 kohta) ja asia T-83/91, Tetra Pak 
International v. komissio (Tetra Pak II) (Kok. 1994, s. II–755, 83 ja 84 ja 138 kohta).
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5.3. Sitovat alennuskäytännöt

Sitovilla alennuksilla tarkoitetaan alennuksia, joilla asiakkaalle luodaan kannustimet hank-
kia eri tuotemarkkinoille kuuluvia tuotteita ainoastaan määräävässä markkina-asemassa 
olevalta yritykseltä. Tyypillisessä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävässä 
sitomistapauksessa yritys tarjoaa sitovaa määräävän markkina-aseman alaista hyödykettään 
alhaisempaan hintaan, mikäli asiakas hankkii yritykseltä myös muun (sidotun) hyödykkeen. 
Tämä rajoittaa keinotekoisesti asiakkaan mahdollisuuksia hankkia edellä mainitun sidotun 
hyödykkeen kanssa vaihtoehtoista hyödykettä muilta tarjoajilta.

Kiellettyjä ovat sitovat alennukset, joilla määräävässä asemassa oleva myyjä sitoo eri 
tuotemarkkinoille kuuluvia tuotteita yhteen. Usein kilpailuilla markkinoilla myytävä tuote 
sidotaan yhteen monopolituotteen kanssa. Menettelyn tarkoituksena on laajentaa määrää-
vää asemaa muille markkinoille tai suojella keinotekoisesti saavutettuja asemia. Sitomisella 
voidaan myös käyttää hyväksi asiakkaan riippuvuutta. Täysimääräinen alennus saadaan 
vain silloin, kun koko tuotevalikoima ostetaan määräävässä asemassa olevalta yritykseltä.

Sitovat alennukset, jotka määräytyvät asiakkaan usean hyödykkeen kokonaisostojen 
perusteella, voidaan rinnastaa edellä SEUT 102 artiklan alakohtaan d), jossa kielletään ”sen 
asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuo-
ritukset, joita niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen 
kohteeseen.” Sitovat alennukset ovat nimenomaista sidontaehtoa pehmeämpi tapa, sillä 
asiakkaalle jätetään vaihtoehto ostaa hyödykkeitä erikseen, mutta kalliimmalla hinnalla. 
Tilanteissa, joissa alan marginaalit ovat pieniä, tämä periaatteellisesti merkittävä ero voi 
kuitenkin supistua lähes semanttiseksi. Sitovilla alennuksilla voi olla varsin samankaltaisia 
vaikutuksia kuin nimenomaisella kytkykaupalla76. Sidonnan tapaan siihen rinnastettavaa 
alennusehtoa voidaan puolustaa hyödykkeiden yhteistoimituksiin liittyvillä kustannus-
säästöillä. Määräävässä asemassa olevan yrityksen logistiikka- ja muiden säästöjen ohella 
huomiota on kuitenkin kiinnitettävä myös asiakkaiden valinnanvapauden kaventumiseen 
ja ennen muuta kilpailuprosessin häiriintymiseen. Määräävän asemassa olevan yrityksen 
saamat kustannussäästöt eivät riitä tehokkuuspuolustukseksi, jos samat tehokkuushyödyt 
voidaan saavuttaa jollain muulla kilpailua vähemmän rajoittavalla alennusehdolla, esimer-
kiksi kustannusperusteisella määräalennuksella.   

Tapauksessa Hoffmann-La Roche EU-tuomioistuin piti väärinkäyttönä sitä, että alen-
nukset laskettiin kaikkien eri hyödykemarkkinoille kuuluvien vitamiinien yhteisostojen 
perusteella. Alennus esti asiakasta ostamasta tiettyä vitamiinilajia kilpailijalta77. Hilti-tapa-
uksessa väärinkäyttönä pidettiin sitä, että määräävässä asemassa oleva yritys alensi niiden 
asiakkaiden alennuksia, jotka ostivat naulapistooleihin nauloja kilpailevalta valmistajalta78. 

76 Ks. esim. komission päätöstä tapauksessa Napier Brown/British Sugar, EYVL 1988 L 284/41, päätöksen 
kohta 74. Ks. myös Soda-Solvay, EYVL 1991 L 152/21, päätöksen kohta 55.
77 Ks. Hoffmann-La Roche, tuomion kohdat 110 ja 111.
78 Ks. EYVL 1988 L 65/19, komission päätöksen kohta 75; Hilti v. komissio, T-30/89, Kok. 1992, s. II–163; 
53/92 P, Kok. 1994, s. I–667.
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Tapauksessa Tetra Pak II hyödykkeet hinnoiteltiin sitovasti, jotta pakkauskoneita ostavat 
asiakkaat ostaisivat myös huoltopalvelut määräävässä asemassa olevalta yritykseltä.79 

EU-tuomioistuin on alennusjärjestelmiä koskevassa ratkaisukäytännössään todennut, 
että alennusjärjestelmällä, joka asiakkaita muodollisesti yritykseen sitomatta johtaa kui-
tenkin tosiasiallisesti siihen, että asiakkaiden on vaikeampi tehdä hankintoja kilpailevilta 
yrityksiltä, on kilpailua rajoittava syrjäyttävä vaikutus.80 

5.4. Yhteenveto EU:n oikeuskäytännöstä

Sitominen on SEUT 102 artiklan nojalla kiellettyä ja komissio ryhtyy toimenpiteisiin 
kilpailunrajoituksen kieltämiseksi, jos yritys on määräävässä asemassa sitovan tuotteen 
markkinoilla. Yrityksen olisi oltava määräävässä asemassa sitovan tuotteen markkinoilla, 
mutta ei välttämättä sidotun tuotteen markkinoilla. Niputtamiseen liittyvissä asioissa yri-
tyksen on oltava määräävässä asemassa yksillä niputetun tuotteen markkinoilla. Kun on 
kyse toissijaisilla markkinoilla tapahtuvasta sitomisesta, edellytyksenä on, että yritys on 
määräävässä asemassa sitovan tuotteen markkinoilla ja/tai sidotun tuotteen toissijaisilla 
markkinoilla. Määräävän markkina-aseman ohella edellytetään, että sitovat ja sidotut tuot-
teet ovat erillisiä tuotteita ja sitomiskäytäntö johtaa todennäköisesti kilpailunvastaiseen 
markkinoiden sulkemiseen. Asiassa ei ole tarpeen odottaa, että poissuljenta tapahtuisi, 
vaan riittävää on riittävän suuri riski poissuljennan tapahtumisesta.81 

Oikeuskäytännössä tuotteiden erillisyyttä tarkastellaan asiakaskysynnän perusteella. 
Kaksi tuotetta on erillisiä, jos sidonnan ja niputtamisen puuttuessa merkittävä joukko 
asiakkaita ostaisi tai olisi ostanut sitovan tuotteen ostamatta myös sidottua tuotetta sa-
malta toimittajalta, jolloin sekä sitovaa että sidottua tuotetta voidaan tuottaa yksitellen.82 
Kahden tuotteen erillisyydestä kertovia todisteita voivat olla välittömät todisteet siitä, 
että saadessaan valinnanmahdollisuuden asiakkaat hankkivat sitovan ja sidotun tuotteen 
erikseen eri hankintalähteistä. Erillisyydestä voivat kertoa myös välilliset todisteet kuten 
se, että markkinoilla on yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet sidotun tuotteen valmistamiseen 
tai myyntiin ilman sitovaa tuotetta83 tai kunkin määräävässä asemassa olevan yrityksen 
niputtaman tuotteen valmistukseen tai myyntiin. Välilliset todisteet voivat myös osoittaa, 
että yritykset, joilla on vain vähän markkinavoimaa, erityisesti kilpailun leimaamilla mark-
kinoilla, eivät yleensä sido tai niputa tällaisia tuotteita.

SEUT 102 artiklan d) sanamuoto osoittaa, että sitomista on mahdollista perustella 
objektiivisilla syillä. EU:n tuomioistuimen sidontatapauksissa on kuitenkin otettu varsin 
torjuva linja, koska sitominen rajoittaa asiakkaan vapautta ostaa hyödykkeitä erikseen ja 

79 EYVL 1992 L 72/1; Tetra Pak International v. komissio, T-83/91, Kok. 1994 II–755; C-333/94, Kok. 1996 
s. I–5951.
80 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, Kok. 2015, s. 651; tuomion kohta 42.
81 Asia T-201/04, Microsoft v. komissio, Kok. 2007, s. II–3601, erityisesti 842, 859–862, 867 ja 869 kohta.
82 Ks. asia T-201/04, Microsoft v. komissio, Kok. 2007, s. II–3601, 917, 921 ja 922 kohta.
83 Ks. asia T-30/89, Hilti v. Komissio, Kok. 1991, s. II–1439, 67 kohta.
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sulkee tyypillisesti pienempiä kilpailijoita markkinoiden ulkopuolelle. Määräävä asema 
tarkastelun peruslähtökohtana antaa aiheen torjuvaan suhtautumiseen, mutta yhdessä myy-
minen voi olla myös perusteltua. Sidonta voi lisätä tehokkuutta esim. silloin, kun yhdessä 
myyminen alentaa yrityksen jakelukustannuksia. Pelkän tehokkuusperusteen esittämistä 
ei voida kuitenkaan pitää riittävänä, vaan huomiota on kiinnitettävä sidonnan vaikuttimiin 
ja vaikutuksiin kokonaisuudessaan. Usein sidonnalle on esitettävissä samanaikaisesti useita 
syitä. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että tehokkuusedut ainakin osittain siirretään 
kuluttajille. Milloin kysymys on määräävän aseman väärinkäyttökiellon soveltamisesta, 
sidonnan kilpailuneutraalisuudelle asetetaan suhteellisen korkeat vaatimukset. Tiukempi 
suhtautuminen määräävän aseman vallitessa on perusteltua, sillä kun sitovalla yrityksellä 
on monopolivoimaa, sillä on paremmat mahdollisuudet sulkea kilpailijoita markkinoiden 
ulkopuolelle ja pitää tehokkuusedut itsellään. 

Kanta-asiakasalennusten myöntäminen asiakkaille tai tietyille asiakasryhmille ei läh-
tökohtaisesti ole kilpailulainsäädännön vastaista. Kanta-asiakkaaksi voi periaatteessa 
liittyä kuka tahansa. Kuluttajalta ei myöskään edellytetä ehdotonta asiakasuskollisuutta, 
vaan hänellä on halutessaan mahdollisuus liittyä useisiin eri kanta-asiakasjärjestelmiin. 
Käytännössä kanta-asiakas- tai niitä vastaavien alennusjärjestelmien käyttö merkitsee 
kuitenkin jonkinasteista asiakkaiden toimintavapauden rajoittamista. Toisaalta kanta-
asiakasjärjestelmät saattavat tuoda tehokkuushyötyjä, eikä asiakkaan palkitseminen us-
kollisuusalennuksin ole yleisesti kiellettyä, ellei kyse ole määräävässä asemassa olevasta 
yrityksestä. Kanta-asiakasjärjestelmien arviointi edellyttääkin tapauskohtaista analyysia.

Merkittävimpiä riskejä kanta-asiakasjärjestelmiin liittyy tilanteissa, joissa tietty yksi 
yritys on määräävässä markkina-asemassa. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä 
voidaan pitää muun muassa sitomista sekä niputtamista. Sitominen tarkoittaa ensinnäkin 
kahden erillisen hyödykkeen myynnin yksipuolista sitomista toisiinsa. Tällöin hyödyke 
myydään tai ostetaan vain sillä ehdolla, että asiakas hankkii toisenkin hyödykkeen samalta 
elinkeinonharjoittajalta. Myös niputtamisella ja muilla sitovilla alennuskäytännöillä voi olla 
samoja vaikutuksia kuin suoralla sitomisella. Markkinoiden avautuessa kilpailulle sidontaa 
saatetaan käyttää määräävän markkina-aseman puolustamiseen. Sitomisen avulla voidaan 
siten yhtäältä säilyttää kilpailuetu eli määräävä asema ja toisaalta sen avulla voidaan sulkea 
kilpailijoita pois liiketoimista sidottujen asiakkaiden kanssa. 

Sellaisen kanta-asiakasjärjestelmän kilpailullisten vaikutusten arvioiminen, jossa on 
mukana useilla eri markkinoilla toimivia yrityksiä, edellyttää dynaamista tarkastelua. Mikäli 
jollain mukana olevalla yrityksellä on määräävä markkina-asema omilla markkinoillaan, 
asiakkaille voi kanta-asiakasetujen myötä syntyä kannustin asioida järjestelmään kuuluvien 
liikkeiden kanssa. Sen lisäksi, että järjestelmässä mukana olevat yritykset hyötyvät mää-
räävässä markkina-asemassa olevan yrityksen markkinavoimasta, järjestelmä tukee myös 
määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen markkina-asemaa. Näissä tilanteissa 
markkina-voiman siirtyminen markkinoilta toiselle saattaa vaikeuttaa uusien yritysten alalle 
tuloa ja niillä pysymistä sekä määräävän markkina-asemassa olevan yrityksen markkinoilla 
että muilla järjestelmään kuuluvilla markkinoilla.

Arvioitaessa yksittäisten kanta-asiakasjärjestelmien mahdollista vahingollisuutta 
huo miota on kiinnitettävä ainakin seuraaviin seikkoihin 1) kanta-asiakasjärjestelmää 
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soveltavan yrityksen asema markkinoilla, keskittymisaste ja mahdollinen tietyn yrityk-
sen markkinavoima tai määräävä asema; 2) alalle pääsyn esteet kyseisillä markkinoilla; 
3) kanta-asiakasjärjestelmän piirissä olevien hyödykkeiden lukumäärä ja asiakkaiden 
vaihtoehdot; 4) koskeeko kanta-asiakasjärjestelmä samoille vai eri hyödykemarkkinoille 
kuuluvia tuotteita ja/tai palveluita; 5) kanta-asiakasjärjestelmän imuvaikutus, mukaan 
lukien alennuksen edellyttämä kulutuksen määrä, alennuksen suuruus ja alennuksen 
laskentajakso; 6) kanta-asiakasjärjestelmän luoma sidontavaikutus eli missä määrin se luo 
kannustimen olla ostamatta kilpailijan tarjoamaa hyödykettä; 7) kanta-asiakasjärjestelmän 
psykologinen vaikutus kuluttajan päätöksentekotilanteeseen; 8) kanta-asiakasjärjestelmän 
vaikutus asiakkaan vaihtamiskustannuksiin; 9) kanta-asiakasjärjestelmän kuluttajia hyö-
dyntävät tehokkuusedut ja niiden suuruus verrattuna kilpailun rajoittumisen haittoihin 
sekä vaihtoehtoiset tavat tarjota vastaavia etuja; 10) kanta-asiakasjärjestelmän yleiset 
vaikutukset kuluttajien hyvinvoinnille ja kilpailun toimivuudelle. 



70

Eero Lehto

6. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Edellä on varsin kattavasti arvioitu erilaisia kanta-asiakasjärjestelmiä. Herää kysymys, 
mikä niille on yhteistä ja miten niitä voi arvioida kilpailu- ja kuluttajapolitiikan tarpeiden 
näkökulmasta? Järjestelmien arvioinnissa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • Markkinarakenne toimialalla ja toimialoilla, joihin kanta-asiakasjärjestelmää so-
velletaan.

 • Itse kanta-asiakasjärjestelmän luonne: sidonta, puhdas niputtaminen, sekaniput-
taminen tai ehdollinen alennus. 

 • Järjestelmän laajuus: rahallinen merkitys ja kattavuus sen perusteella, kuinka eri-
laisia palveluita sen piiriin kuuluu.

 • Bonusten kertymisjakson pituus.
 • Asiakkaan edellytykset arvioida kanta-asiakkuuden vaikutusta palvelun efektiivi-

seen hintaan.
Yllä mainituilla tekijöillä on merkittävä vaikutus siihen, mikä vaikutus kanta-asiakas-

järjestelmällä on kuluttajiin ja tarkemmin ottaen kuluttajaylijäämään. Yleensä markkina-
rakenne, jossa kanta-asiakasjärjestelmä yhdistää monopolin tai monopolistisen toimialan 
kilpailulliseen toimialaan, on kuluttajan kannalta epäsuotuisin. Eri bonusmalleista puhdas 
niputtaminen on kuluttajan kannalta yleensä muita järjestelmiä haitallisempi. Jos pal-
veluiden niputtaminen lisää asiakkaan vaikeuksia arvioida niputetun palvelun todellista 
hintaa, kanta-asiakasjärjestelmä mitä ilmeisimmin vähentää tuntuvasti kuluttajaylijäämää. 
Niinpä kuten Kalayci ja Potters (2011) ovat havainneet, hyödykkeen monimutkaisuus 
heikentää vertailtavuutta ja nostaa välillisesti hintaa84. Tämä vaikeus korostuu silloin, kun 
kanta-asiakasjärjestelmä ulotetaan eri toimialoille ja kun bonuksen kertymisjakso on pitkä. 
Pitkän jakson aikana erilaiset satunnaiset tapahtumat, jotka koskevat asiakasta tai palvelun 
tarjoajaa, vaikeuttavat todellisen hinnan arviointia. Samansuuntainen vaikutus on sillä, jos 
niputetun palvelun sopimushinnat ja bonusjaksot ovat kestoltaan eripituisia. 

6.1. Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupassa asiointi on laajaa ja jokapäiväistä ja se voi tapahtua eri pisteissä. Näin 
ollen kaupan verkon laajuus sekä niiden tavaroiden ja palveluiden kirjo, jotka kuuluvat 
ostohyvitysten piiriin, lienee keskeinen kilpailutekijä, jonka avulla saadaan asiakkaita 
paljousalennusten piiriin. Keskeisissä suomalaisissa järjestelmissä bonuksia kerrytetään 

84 Tämän ohella monimutkaisuus saa asiakkaan tekemään virhepäätelmiä, mikä niin ikään koituu kulutta-
jien tappioksi. Tämän ovat havainneet Wilson ja Price (2010) tutkiessaan Britannian sähkömarkkinoita. 
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kuukauden ajan, minkä jälkeen asiakas voisi siirtyä kilpailevaan järjestelmään ilman bonus-
menetyksiä. Yksi kuukausi on verraten lyhyt aika ja se osaltaan rajoittaa vähittäiskaupan 
kanta-asiakasjärjestelmien kilpailua halvaannuttavaa vaikutusta. 

Toisin kuin Ruotsin suurimmassa vähittäiskaupassa (ICA), Suomen merkittävimmissä 
järjestelmissä (S-ryhmä ja K-ryhmä) maksuhyvitys prosentteina kasvaa ostosten määrän 
mukana. Tosin K-ryhmän kohdalla tämä progressiivisuus koskee vain lähinnä vähittäis-
kauppaa. Tämä piirre pyrkii sitomaan asiakkaat tiiviisti yhden kaupparyhmän asiakkuuteen, 
mikä vähentää kilpailua ja nostaa hintaa. Se myös aikaansaa niin sanottua asiakasimua ja 
johtaa liikakulutukseen. Toisin kuin Ruotsissa, Suomen järjestelmissä bonukset voi ottaa 
myös rahana, mikä on suotuisaa kuluttajan ja kilpailun kannalta. 

Suomen päivittäistavarakaupassa asiakkaan edellytykset tehdä hintavertailuja eri 
kilpailijoiden kesken ovat lähtökohtaisesti hyvät. Merkittävimmät ostohyvitykset ovat 
luonteeltaan jälkikäteisalennuksia, jotka progressiivisesti määräytyvinä tätä vertailua jon-
kin verran kuitenkin häiritsevät. Mutta koska vähittäiskaupan kanta-asiakasjärjestelmät 
eivät varsinaisesti niputa eri tuotteita yhteen, kilpailun edellytyksenä oleva vertailtavuus 
ei pahasti heikenny. 

Päivittäistavarakaupassa toimipaikan sijainti on todellinen kilpailuetu. Vaivannäön 
välttämiseksi asiakas ostaa lähikaupasta tai kaupasta, jonne on helppo päästä. Tästä seuraa, 
että ne toimipaikat, jotka kuuluvat samaan etujärjestelmään kuin asiakkaan ”vakikauppa”, 
hyötyvät etujärjestelmän laajuudesta etujärjestelmän ulkopuolella olevien toimipisteiden 
kustannuksella. Tämän vuoksi verkostoltaan laajat päivittäistavarakaupparyhmät voivat 
kanta-asiakasjärjestelmillään ylläpitää ja vahvistaa markkinaosuuksiaan ja estää pienem-
pien yritysten tulemista alalle. Kun näitä ostoja koskevaan bonusjärjestelmään sidotaan 
muitakin palveluita kuten ravitsemus- ja majoituspalveluita, on selvää, että myös nämä 
saavat edun suhteessa etujärjestelmän ulkopuolella oleviin palveluihin. Nykyisessä laa-
juudessaan vähittäiskaupan kanta-asiakasjärjestelmien haitallisin vaikutus kuluttajiin 
tulee lähinnä siitä, että se ylläpitää nykyistä keskittynyttä markkinarakennetta ja aikaansaa 
esteitä uusien yritysten tulolle markkinoille. 

6.2. Lentoliikenne

Finnair Plus järjestelmässä palkintopisteet karttuvat kolmen vuoden ajan. Suhteellisen 
pitkä aika on omiaan lukitsemaan Finnairin asiakkaat kilpailun ulkopuolelle. Karttuma-ajan 
lyhentämisellä olisi kilpailua voimistava vaikutus. Toisaalta Finnairin ohjelman osalta on 
otettava huomioon, että suuri osa lipuista ostetaan nykyisin sähköisesti ja että lentolippujen 
hintojen vertailtavuus on nykyisin erittäin hyvä tähän tarkoitukseen kehitettyjen yleisesti 
saatavilla olevien algoritmien avulla.
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6.3. Vakuutustoiminta

Vakuutustoiminnan tärkeimmissä kanta-asiakasjärjestelmissä (IF etuohjelma ja OP etuasi-
akkuus) asiakas saa hyvityksen, jos hän ottaa useamman vakuutuksen samasta yrityksestä. 
Järjestelmät pyrkivät näin kiinnittämään asiakkaat yhteen yritykseen. Vakuutuksessa 
tuotteen todellinen hinta ei ole yhtä selkeä ja yksiselitteinen kuin normaalissa päivittäista-
varakaupassa. Yrityskohtaiset erot vakuutusehdoissa aikaansaavat niin sanottua tuotediffe-
rentiaatiota, mikä heikentää todellisten hintojen vertailtavuutta ja nostaa hintaa (kilpailua 
vähentäen). Asiakashyvitykset heikentävät vielä lisää todellisten hintojen vertailtavuutta ja 
siten vähentävät kilpailua. Ostohyvitykset prosentteina eivät kuitenkaan kasva vakuutuk-
sen arvon mukaan, mitä voidaan pitää kilpailun ja lopulta kuluttajankin kannalta hyvänä. 

Verrattuna vähittäiskaupan kuukauden mittaisiin bonusten kertymisjaksoihin vakuu-
tustoiminnan asiakashyvitykset ovat jo toiminnan luonteen vuoksi kestoltaan pitempiä. 
IF etuohjelmassa etuus on voimassa vuoden kerrallaan, kun taas OP:n etuasiakkuudessa 
bonukset ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan. Jälkimmäisen varsin pitkä voimassaoloaika 
rajoittaa kilpailua ja nostaa hintoja. IF etuohjelma rajoittuu vakuutuksiin, mutta se lupaa 
myös vähäisen 30 euron edun Nordean asiakkaille.

Jos vakuutustoiminnan etuohjelmia verrataan vähittäiskauppaan sillä perusteella, 
kuinka paljon rahaa käytetään eri järjestelmien piirissä ja kuinka näistä järjestelmistä 
saadaan rahallista etua, voidaan niitä erehtyä pitämään kuluttajien kannalta vähittäiskau-
pan järjestelmiä vähämerkityksellisempinä. Keskivertovakuutusasiakkaalle vakuutusten 
ostohyvitysten rahallinen merkitys on kuitenkin suhteellisen suuri.

Vakuutustoiminnan sisälle rajoittuvien asiakashyvitysten vaikutusta kilpailun kautta 
hintoihin ja kuluttajiin ei ole helppo arvioida. Koska jo lähtökohtaisesti vakuutusten eh-
tojen vertailu on suhteellisen vaikeata, näiden haitallinen vaikutus on ilmeisesti suurempi 
kuin päivittäistavarakaupassa. 

6.4. Pankki- ja vakuutuspalveluiden niputtaminen

Suomessa OP niputtaa yhteen myös vakuutus- ja pankkipalveluita. Sovelletussa järjestel-
mässä OP:n omistaja-asiakkaille (OP:n keskittäjäasiakkaina) kertyy OP-bonusta pankki-, 
vakuutus- ja varallisuudenhoitopalveluista. Tyypillisimmin asuntoluoton ottajalle kertyy 
bonuksia, joita voidaan käyttää hyväksi vain vakuutusmaksujen ja muista pankkipalveluista 
kertyneiden laskujen alennuksiin. Rahalliselta arvoltaan nämä bonukset ovat selvästi suu-
rempia kuin pelkästään vakuutustoiminnan sisäisten järjestelmien asiakashyvitykset. Myös 
OP:n keskittäjäasiakkuus on voimassa 5 vuotta eteenpäin. Lisäksi tämä on ulotettu myös 
kiinteistövälitykseen. On merkillepantavaa, että Ruotsissa pankki- ja vakuutuspalveluiden 
niputtaminen on hyvin rajoitettua ja kokonaismarkkinoiden kannalta marginaalista.

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 pankkiluotot ovat ehdoiltaan suh-
teellisen monimutkaisia. Todellisen hinnan laskeminen edellyttää useamman parametrin 
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huomioonottamista. Jo yksin asuntoluottomarkkinoilla pankkiasiakkaiden rajallinen kyky 
ja halukkuus arvioida luoton todellisia kustannuksia ja tehdä hintavertailuja antaa edun 
hallitsevassa asemassa olevalle pankille.85 Palvelun ehtojen ja hinnan arvioimista vaikeut-
taa sopimusten pitkähkö aikajänne. Tämä koskee nimenomaan pankkiluottomarkkinoita. 
Pitkäaikaisuus vaikuttaa hinnoittelun arviointiin monella tapaa. Palvelun kustannukset 
saattavat muuttua, kun esimerkiksi viitekorkoa muutetaan. Toisaalta asiakas saattaa pyrkiä 
muuttamaan luoton kuoletusaikatauluaan elämäntilanteessa tapahtuvien muutosten mu-
kaisesti. Efektiivisen hinnan laskeminen edellyttäisi tulevien kustannusten diskonttaamista 
nykyarvoon, minkä vuoksi epävarma tulevaisuus heikentää tällaisten arvioiden tekemistä. 
On selvää, että asiakashyvitysten arvioiminen on tuolloin vaikeaa, jos niiden nykyarvo 
riippuu epävarmasta tulevaisuudesta. 

Sellainen asiakashyvitys, joka perustuu pankkiluoton ja vakuutuksen yhdistämiseen lisää 
kompleksisuutta huomattavasti jo ilman aikaulottuvuuden tuomia lisäongelmia. Kun vielä 
otetaan huomioon esimerkiksi asuntoluoton pitkäaikaisuus, paketin ehtojen vertaaminen 
siihen, että vakuutus ja pankkiluotto otetaan erillisinä tulee todella vaikeaksi. Kyse ei ole 
pelkästään laskutoimituksen vaikeudesta vaan siitä, ettei asiakas halua allokoida aikaa ja 
vaivaa monimutkaisten asioiden selvittämiseen. Tämä antaa helposti edun sille toimijalle, 
joka tekee ensimmäiseksi tarjouksen. Pankkiluottomarkkinoilla ensimmäisen tarjouksen 
tekee yleensä se pankki, jossa asiakas on asioinut ennen luoton ottoa. 

Jonkinlainen osoitus edellä kuvatun järjestelmän aikaansaamista informaatio-ongelmista 
on se, ettei Suomen markkinoilla ei ole käytössä finanssipalveluiden vertailtavuutta koske-
via ohjelmia. Esimerkiksi lentoliikenteen lippujen hintoja voi kätevästi vertailla tällaisilla 
ohjelmilla. 

Voidaan ajatella, että pankkitoiminnassa vertailtavuutta haittaava epätäydellinen in-
formaatio lisää pankin vaihtamiskustannuksia siinä vaiheessa, kun asiakas on jo saanut 
tarjouksen omasta pankistaan ja vertaa (tai harkitsee vertaamista) tätä tarjousta muiden 
pankkien tarjoamiin ehtoihin. Tämän tutkimuksen liitteessä 2 esitetty analyysi asiakkaan 
vaihtamiskustannusten (switching costs) merkityksestä osoitti, että vaihtamiskustannusten 
kasvu johtaa helposti tilanteeseen, jossa paketointi supistaa kuluttajaylijäämää. Niput-
tamisen aikaansaamat tappiot kuluttajalle ovat sitä suuremmat, mitä merkittävämpi on 
niputtavan pankin markkinaosuus myönnetyistä luotoista. Samaan asiaan on kiinnitetty 
huomiota myös aiemmin. Renda ym. (2009) ovat viitanneet siihen, että niputus, joka 
heikentää palveluehtojen vertailtavuutta, kasvattaa vaihtamiskustannuksia, millä on ana-
lyysimme mukaan kuluttajille haitallinen vaikutus. 

85 Ks. Allen ym. (2012).
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6.5. Suositus kuluttaja- ja kilpailupolitiikalle

Suomessa sovellettavien kanta-asiakasjärjestelmien ongelma kilpailun ja kuluttajien kan-
nalta on se, että niitä on monin paikoin laajennettu koskemaan useita toimialoja kerral-
laan. Etuusohjelmien rajoittaminen vain yhden 2-numetotason toimialan sisälle saattaisi 
vaikuttaa myönteisesti kilpailuun ja kuluttajiin. Toinen ongelma muodostuu joidenkin 
etuuksien pitkäkestoisuudesta. Bonusten kertymisjakson lyhentäminen pariin vuoteen 
ainakin pankki-, vakuutusalalla vaikuttaisi tervehdyttävästi kilpailuun. Se olisi myös ku-
luttajien etujen mukaista.

On ilmeistä, että tämäntyyppistä ehdotusta vastustetaan vetoamalla siihen, että kanta-
asiakasohjelmat tehostavat toimintaa, jolloin niiden purkaminen lisäisi kustannuksia ja 
aikaansaisi hintapaineita. Jos yrityksen kokoa pidetään annettuna, mittakaavaetujen saami-
nen ei edellytä palveluiden yhteen niputtamista. Suuri yritys voi toimia yli toimialarajojen 
esimerkiksi erilaisen asiakasinformaation käsittelyssä ja säästää näin kustannuksissa ilman 
palveluiden niputtamistakin. Jos taas niputtamisella halutaan kasvattaa suuria yrityksiä, 
markkinarakenteesta tulee vielä nykyistäkin keskittyneempi Suomen keskeisimmillä palve-
lutoimialoilla. Eikö keskittynyttä rakennetta kuitenkin pidetä verraten yleisesti ongelmana 
kilpailun toimivuuden kannalta?
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LIITTEET

Eero Lehto

Liite 1. Malli pakettihinnoittelusta 

Ohessa tarkastellaan tilannetta, jossa yritys 1 niputtaa tuotteet A ja B yhteen. Niputusta 
verrataan siihen, että tuotteita myytäisiin erillisenä. Paketoivalla yrityksellä, siis yrityksellä 
1, oletetaan olevan huomattavaa markkinavoimaa tuotteen A tuotannossa. Tuotteen B 
markkinat ovat kilpailulliset. Näilläkin markkinoilla hinta pB ylittää marginaalikustannuk-
set (= 0), jotta kiinteät kustannukset saataisiin katettua. Tarkasteltavaa tilanne muistuttaa 
asuntoluoton ja vakuutukset niputtamista. Niinpä oletetaan, että asuntoluoton (tuote A) 
otto aikaansaa uutta varallisuutta, joka vakuutetaan (tuote B). Otetun vakuutuksen oletetaan 
vastaavan määrällisesti luoton määrää. Oletus siitä, että pankkiluotto synnyttää tarpeen 
vakuuttaa, tekee mallista yksinkertaisen ja tuloksista selkeän ja analyyttisesti jäljitettävissä 
olevan. Tarkastellulle tilanteelle oletetaan lisäksi olevan ominaista se, että asiakas neuvot-
telee luotosta ensin hallitsevan yrityksen (yritys 1) kanssa niin, että asuntoluoton määrä 
muodostuu yrityksen 1 tekemän tarjouksen perusteella. Kun luoton määrä ( ja sen kohde) 
on kiinnitetty, asiakas hakee vaihtoehtoa paketin ulkopuolisilta markkinoilta. 

Tarkastellaan ensin yrityksen 1 tarjoamaa kahden hyödykkeen, A:n ja B:n, sidontaa. Hyö-
dyke A on asuntoluotto ja hyödyke B taas vakuutus. Oletetaan, että tuotteen A kysyntä DA on 

(1) DA = α - pA, 

jossa pA on hyödykkeen A hinta ja jossa parametri α kuvaa luotonottajan tyyppiä. Itse 
asiassa α on sama kuin hyödykkeen A arvo (reservaatioarvo) kuluttajalle. Parametri α on 
tasaisesti jakautunut välillä [0,1]. Komplementaarisuuden vuoksi tuotteen B kysynnälle 
DB on voimassa

(2) DB = β - pB,

niin että β = α. Muuttuja pB on tuotteen B hinta ja β hyödykkeen B arvoa kuvaava parametri. 
Yritys 1 myy paketin asettamalla 

(3) pA = pB.

Tuotepaketissa tyyppiä α olevan asiakkaan saama ylijäämä hyödykkeestä A on 

(4) 1
2

(𝛼𝛼 − 𝑝𝑝𝐴𝐴)2.              
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Koska pA = pB ja koska molempien tuotteiden kysyntä on analogista, myös tuotteesta B 
saatava kuluttajaylijäämä on sama kuin (4).

Jos asiakas hankkii tuotteen A muualta kuin yritykseltä 1, hyödykkeen A hinta on pm, 
mutta hyödykkeen A kysytyn määrän oletetaan olevan sama kuin tilanteessa, jossa hinta 
on pA. Tuotteen B hinnan oletetaan olevan tuolloin pc. 

Kuviossa L1 on esitetty tarkastellun tilanteen kuluttajaylijäämät, joiden perusteella tyyp-
piä α oleva asiakas tekee valinnan sen välillä ostaako se paketin yritykseltä 1 tai hankkiiko 
se hyödykkeet A ja B ulkopuolisilta markkinoilta. On huomattava, että tuotteen B kysyntä 
määräytyy täysin A:n kysynnästä.

Kuvio L1.

C

pA

pA = α - DA

pm - pA

pA

pm

α

χ - pA

ED
F

pB

DBDA

pA
pC

β
α = β

G

α - pA

Oletetaan ensin, että α ≥ pm. Tuolloin kuluttajaylijäämä on molemmista hyödykkeistä pa-
ketissa 2(C+D). Kun asiakas hankki hyödykkeen A muualta, sen saama kuluttajaylijäämä 
hyödykkeestä A on (C–E). Tappio E syntyy kun hyödykettä A hankitaan yli ”tarpeen”, jota 
supistaa pA:ta korkeampi hinta pm. Vastaavasti, jos hyödyke B hankitaan ulkopuolisilta 
markkinoilta, kuluttajaylijäämä on F+G. Näin ollen asiakas valitsee paketin, jos 

(5) 2(C + D) ≥ C – E + F + G 

Kuviossa L1  2(C+D) = , F = , E = , C = 

 ja G = (pA – pc)(α-pA). ja G = (pA – pc)(α-pA).

Asiakas valitsee tuolloin paketin, jos 

(6) (α − pA )2 ≥               +                   −                  + (pA− pC )(α − pA ).(α − pm )2

2
(α − pA )2

2
( pm − pA )2

2
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Voidaan osoittaa, että ehto (6) tiivistyy muotoon 

α(pm + pc - 2pA) ≥ pA(pm + pc - 2 pA),

josta taas saadaan ehdot

(7a)  2pA < pm + pc

(7b)  α ≥ pA.

Jotta asiakkaat valitsisivat paketin, ehtojen (7a) ja (7b) on oltava voimassa. Ehto (7a) kertoo 
sen milloin yritys 1 valitaan eikä ulkopuolisia markkinoita ja ehto (7b) kertoo sen, milloin 
asiakkaan kannattaa ottaa paketti, kun yritys 1 on jo valittu. 

Jos taas α < pm, asiakkaan tappiot ylikulutuksesta (alue E kuviossa L1) kasvavat määrään 

(α − pA )
2

2
.

Vastaavasti kuluttajaylijäämä, joka oli alueen C suuruinen kuviossa L1 (kun α > pm), muut-
tuu nyt tappioksi

(pm − α )2

2
.

Näin ollen, kun α < pm , asiakkaan saama hyöty pakettisopimuksen ulkopuolisilla markki-
noilla on 

(8) −               −                + (pA− pC )(α − pA ).(pm − α)2

2
(α − pA )2

2

On helppo osoittaa, että ehdon (7a) ollessa voimassa, lausekkeen (8) kuvaama ”ylijäämä” 
on negatiivinen ja on itse asiassa alijäämää. Näin ollen asiakas valitsee paketin, kun ehto 
(7a) on voimassa, jos myös ehto (7b) on voimassa, vaikka α < pm. 

Jatkossa tarkastelemme yritysten voittoja ja kuluttajan ylijäämää, kun ehdot (7a) ja (7b) 
ovat voimassa. 

Yrityksen 1 voitot tarjotusta tuotepaketista ovat 

(9) π1 =   1 2pA(α − pA )dα .∫pA

Jos lähtötilanteessa ennen paketointia yrityksen 1 voitot kilpailullisilla markkinoilla tuo-
tetusta hyödykkeestä B ovat marginaaliset, yrityksen 1 voitot olisivat ilman paketointia 
vain puolet siitä, mitä ne ovat lausekkeen (9) mukaan paketoinnissa. Tarkastellaan vielä 
lähemmin, mille tasolle PA asettuu paketoinnissa. 
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Yrityksen 1 voitot voidaan kirjoittaa muotoon

(10) pA − 2pA + pA ,2 3

Josta saadaan ratkaistua voiton maksimoinnin 1. kertaluvun ehdot

4
3pA −    pA +     = 0,2 1

3

josta seuraa, että pA = 1/3 maksimoi voitot86. On helppo osoittaa, että voiton maksimoinnin 
toisen kertaluvun ehdot ovat voimassa. pA:n maksimi on tuolloin sama 1/3 kuin siinä tilan-
teessa, jossa yritys 1 tuottaa vain hyödykettä A.

Paketoinnissa tyyppiä α olevan asiakkaan ylijäämä tuotteista A ja B on kaksi kertaa ala 
C+D kuviossa L1. Yli kaikkien asiakkaiden vastaava ylijäämä on sama kuin kaksi kertaa 
lauseke (4). Tuotepaketissa kuluttajan saama ylijäämä hyödykkeestä A ei muutu lainkaan 
siitä, mitä se olisi ilman pakettia tilanteessa, jossa myös yritys 1 myy hyödykettä A ja B 
erillisinä. Ilman paketointia tuotteesta A saatava kuluttaja ylijäämä olisikin sama kuin 
lausekkeen (4) osoittama arvo. Taas ilman paketointia kuluttajaylijäämä hyödykkeestä B 
yli kaikkien tyyppien on 

(11) ,  

mikä tyypin α kohdalla vastaa alaa F+G kuviossa L1. Näin ollen paketoinnissa kuluttaja 
menettää ylijäämästään määrän

(12) (α − pA )(pA − pc)dα .∫
pA

1

Tulos on selvä. Paketoinnissa kuluttajaylijäämä pienenee. Se edellyttää, että kuluttajan 
kannattaa valita paketti. Ehdon (7a) perusteella tämä taas ei välttämättä ole mahdollista, jos 
pc on lähellä nollaa ja/jos pm ei ole paljoakaan hintaa pA korkeampi. Tuolloin ei kannattaisi 
luopua ulkopuolisten markkinoiden halvasta vakuutuksesta. Tarkastellussa tilanteessa 
asiakas menettää jotain, jos se ei voisi ostaa tuotetta A niputtavalta yritykseltä. Tämä viit-
taa niin sanottujen vaihtamiskustannusten olemassaoloon. Tulos koskee näin selvimmin 
niputtavan yritykseen jo sitoutuneita asiakkaita. 

86 Ks. vastaava esimerkki Nalebuffin (2004a) artikkelissa.
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Liite 2. Malli asiakkaan vaihtamiskustannuksista ja paketoinnista

2.1. Mallin yleisrakenne

Tarkastellaan tilannetta, jossa pankki 1 sitoo pankkiluotot vakuutuksiin. Oletetaan, että 
parametri α välillä [0,1] edustaa asiakkaan antamaa arvostusta asuntoluotolle. Vastaava 
vakuutuksen saama arvostus on β, joka niin ikään rajoittuu välille [0,1]. Lisäksi oletetaan, 
että sekä α että β ovat tasaisesti jakautuneita ja toisistaan riippumattomia (toisin kuin 
liitteen 1 mallissa). 

Asiakkaat kiinnittyvät pankin asiakkuuteen vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa ennen 
asuntoluoton ottoa asiakkaasta tulee pankin tiliasiakas. Toisessa vaiheessa, kun pankin 
vaihtamisesta koituisi asiakkaalle jo kustannuksia, asiakas ottaa asuntoluoton ja siihen 
mahdollisesti kytketyn vakuutuksen. Pankin vaihtamiskustannukset kattavat ensinnäkin 
ne kustannukset, jotka syntyisivät pankin vaihdosta ennen aikeita ottaa asuntoluottoa. 
Jos pankin tiliasiakas siirtyy asioimaan toisessa pankissa, vaatii tämä jonkin verran aikaa 
ja vaivaa, mikä voidaan tulkita asiakkaan kustannukseksi. Rahalliset menestykset lienevät 
melko pieniä. Mutta tähän liittyy myös mentaalisia kustannuksia. Kun asiakas on tun-
netasolla kiinnittynyt johonkin pankkiin, pitää hänen perustella itselleen, miksi vaihtaa 
toiseen pankkiin. Merkittävämpää pankkikilpailun kannalta ovat kuitenkin ne vaihtamis-
kustannukset, joita syntyy sen jälkeen, kun asiakas on saanut pankistaan luottotarjouksen 
ja hakisi tälle tarjoukselle mahdollista kilpailevaa vaihtoehtoa. Tähän liittyy merkittäviä 
vaivannäöstä aiheutuvia kustannuksia. Mitä vaikeampi on verrata toisen pankin tarjousta 
jo saatuun tarjoukseen, sitä suurempia pankin vaihtamiskustannukset ovat. Jos jo saatu 
tarjous tuntuu edulliselta, mutta on ehdoiltaan monimutkainen kilpailevaa tarjousta tuskin 
edes haetaan. Kanadalainen tutkimus sai selville, että asiakkaan kokivat hankalaksi jo yksin 
vaihtoehtoisten asuntoluottojen ehtojen vertailun.87 On selvää, että kun on kyse asunto-
luoton ja vakuutuksen muodostamasta paketista, vertailtavuus vaikeutuu huomattavasti. 
Tämä myös kasvattaa pankin vaihtamiskustannuksia.  

Tarkastelussa mallissa markkinoilla on kaksi pankkia, pankki 1 ja pankki 2, joista vain 
pankki sitoo asuntoluoton ja vakuutuksen. Vakuutusmarkkinat oletetaan kilpailullisiksi. 
Tarkastelluissa tapauksissa asiakkaan oletetaan ottavan yhden yksikön asuntoluottoa ja 
yhden yksikön vakuutusta. Olkoon ri pankin i (i=1,2) myöntämän asuntoluoton korkoja ja 
pc+θ on pankin 1 antaman vakuutuksen hinta. Kilpailullisilla vakuutusmarkkinoilla hinta 
on (ilman paketointia) tasolla pc. θ on preemio, jolla pankin 1 asettaman vakuutuksen hinta 
ylittää markkinahinnan pc.

87 Ks. Allen ym. (2012).
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Kun pankin 1 vanha asiakas (tyyppiä α, β) ottaa asuntoluottoa pankista 1 ja siihen kytketyn 
vakuutuksen, sen saama ylijäämä kuluttajalle on 

 , 

missä γ ≡ α + β ja z1 ≡ r1 + θ. 
Pankin 1 tiliasiakkaan kannattaa ottaa asuntoluoton ja vakuutuksen yhdistelmä, jos 

(1)  .

Pankin 2 luottoasiakas taas ottaa luoton, jos 

(2) α > r2.

Asiakas tekee kaksi päätöstä. Ensinnäkin tehdään päätös siitä, otetaanko asuntoluotto tai 
asuntoluoton ja vakuutuksen muodostama paketti. Tätä päätöstä säätelevät ehdot (1) ja 
(2). Toiseksi päätetään siitä, otetaanko asuntoluoton ja vakuutuksen muodostama paketti 
pankista 1 tai pelkkä asuntoluotto pankista 2 ja vakuutus ulkopuolisilta markkinoilta. 

Tarkastellaan seuraavaksi tätä jälkimmäistä päätöstä.88 Oletetaan, että jos pankin 1 vanha 
tiliasiakas vaihtaa pankkia, siitä koituu asiakkaalle ylimääräinen kustannus δw1, jossa w1 on 
varsinainen vaihtamiskustannus ja δ on näihin kustannuksiin liittyvä herkkyysparametri. 
Oletetaan seuraavaksi, että z1 ≥ r2 ja että w1 on tasaisesti jakautunut välillä [0,1]. Pankki 
2 pitää tuolloin vanhat tiliasiakkaansa ja pankin 1 vanha tiliasiakas valitsee pankin 1, jos 

eli

Näin ollen pankin 1 tiliasiakas asiakas valitsee pankin 1 asuntoluoton ja vakuutuksen muo-
dostaman paketin, kun

(3)  ,

jossa ∈ , 1  . Koska w1 on tasaisesti jakautunut välillä [0,1], pankki 1 saa osuuden   
1-   vanhoista tiliasiakkaistaan, kun ehto (3) on voimassa. Kun z1 kasvaa suhteessa muut-
tujaan r2, entistä pienempi osa pankin 1 tiliasiakkaista ottaa asuntoluoton ja vakuutuksen 
muodostaman paketin pankista 1. 

Kun taas z1 < r2, pankki 1 pitää vanhat tiliasiakkaansa ja saa pankin 2 vanhat tiliasiakkaat, 
jos  

88 Tämän mallintaminen perustuu Stenbackan ja Takalon (2016) tutkimukseen.  
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jossa w2, joka on tasaisesti jakautunut välillä [0,1] , on pankin 2 tiliasiakkaiden vaihtamis-
kustannus. Yllä oleva ehto on täytetty, kun 

(4)  

Pankki 2 pitää tuolloin siten osuuden  1-    vanhoista tiliasiakkaistaan. 
Oletetaan, että pankin i vanhojen tiliasiakkaiden osuus potentiaalisista asuntoluottoasiak-

kaista si, kun i = 1,2. Olkoon s3 taas riippumattomien asiakkaiden osuus niin, että s1 + s2 + s3=1. 
Riippumattomien asiakkaiden oletetaan valitsevan halvimman pankkiluoton ja vakuu-

tuksen yhdistelmän. Tämän mukaan riippumaton asiakas valitsee pankin 1, jos z1 ≤ r2. Jos 
taas z1 > r2, pankki 2 saa riippumattomat asiakkaat, jotka ottavat vakuutuksen tuolloin 
ulkopuolisilta markkinoilta. Merkitään, että pankin 1 voittofunktion dummy-muuttuja du1 
= 1, kun z1 ≤ r2. Muutoin du1 = 0. Vastaavasti du2 = 1, kun r2 < z1. Muutoin du2 = 0. 

Koska α ja β ovat toisistaan riippumattomia ja tasaisesti jakautuneita, on niiden summa 
(eli parametri γ) jakautunut siten, että sen tiheysfunktio , kun γ  [1,2]   ∈  ja ƒ(γ) 
= γ, kun γ  [0,1]   ∈ . 

Pankin 1 ja 2 voittofunktiot riippuvat siitä, onko odotettavissa että 
i) z1 > r2

ii) z1 < r2 tai
iii) z1 = r2.
Toiseksi pankin 1 voittofunktion muoto riippuu siitä, onko z1 < 1 tai 1 < z1 < 2. Alustavien 

kokeilujen perusteella on osoittautunut, että kaikissa tarkastelluissa tapauksissa optimissa 
z1 < 1. 

2.2. Voitot ja voiton maksimointi eri tapauksissa

a. Kun z1 > r2 ja kun pankki 1 paketoi

Kun ehto (i) on voimassa, pankki 1 pitää vain osan omista tiliasiakkaistaan, mutta ei saa 
vanhoja tiliasiakkaita pankilta 2 eikä riippumattomia asiakkaita. Sen sijaan tuolloin pankki 2 
saa asuntoluottoasiakkaikseen myös vanhoja osan pankin 1 vanhoista tiliasiakkaista, kaikki 
omat vanhat tiliasiakkaansa ja kaikki riippumattomat ja potentiaaliset asuntoluottoasiak-
kaat sikäli kuin ehto (2) on voimassa. Pankin 1 voittofunktio on tuolloin 

(5)  .

Vastaavasti pankin 2 voittofunktio on 

(6)  
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Yritys 1 maksimoi voitot (5) muuttujan z1 suhteen. Ensimmäisen kertaluvun ehdot       
johtavat (välivaiheiden jälkeen) lausekkeeseen

(7) 
 

Lauseke (7) antaa jo viitteistä siitä, miten parametrit s1 ja δ vaikuttavat niputtavan yrityk-
sen hinnoitteluun. Kun r2 on annettu,    mahdollisten tasapainojen ympäristössä 
olevilla z1: n ja r2:n arvoilla ja oletetulla pc:n arvoilla. Tämä viittaa siihen, että siirtymis-
kustannusten nousu lisäisi marginaalituottoja   , mikä antaisi aiheen nostaa hintaa z1. 
Ehdosta (7) saadaan myös tulos, jonka mukaan annetulla r2:n arvoilla   kun δ on 
lähellä nollaa, ja taas muuttuu positiiviseksi, kun δ:n arvo kasvaa. Tämä antaisi aiheen 
odottaa, että kun asiakkaiden siirtyminen on herkkää ja kun vaiheen 1 asiakkaiden määrä 
nousee, niputtavan yrityksen tarve pitää kiinni asiakkaistaan korostuu, mikä laskee hintaa 
z1. Kun taas siirtyminen on jähmeää niin, että δ:n arvo on suurehko, niputtava yritys pyrkii 
hyötymään asiakaskunnastaan s1 nostamalla hintaa z1.

89  
Tarkasteltavassa tasapainossa myös pankin 2 voiton maksimoinnin ensimmäisen kerta-

luvun ehtojen on oltava voimassa. Kun pankki 2 hankkii aggressiivisesti pankin 1 vanhoja 
asiakkaita, saadaan lausekkeesta (6) näiksi ehdoiksi 

(8)  .

Lausekkeista (7) ja (8) voidaan ratkaista optimiarvot muuttujille z1 ja r2 mallin paramet-
rien eri arvioilla. Ensimmäisen kertaluvun ehtojen ilmaisena mahdollinen tasapaino on 
konsistentti vain, jos z1 > r2. 

Ensimmäisen kertaluvun ehdoista (7) saadaan toisen kertaluvun ehdoiksi 

(9) 
 
             .

Vastaavasti ensimmäisen kertaluvun ehdoista saadaan pankin 2 toisen kertaluvun ehdot

(10)  

89 Tämä ilmiö on tuttu Jean Tirolen (1989, 326) jo taannoin esittämästä analyysista. Oletetaan, että yritys 
ei voi diskriminoida vanhoja ja uusia asiakkaista soveltamalla niihin eri hintoja. Kun asiakkaiden siirty-
miskustannukset ovat korkeat, yritys käyttäytyy tuolloin kuten ”lihava kissa”. Se asettaa hinnan korkeaksi 
silläkin uhalla, että se menettää jonkin verran asiakkaita toiselle yritykselle.    
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b. Kun z1 < r2 ja kun pankki 1 paketoi 

Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta, jossa z1 < r2, niin että pankki 1 saa osan pankin 2 
vanhoista tiliasiakkaista. Sen sijaan pankki 2 ei saa uusia asiakkaita pankin 1 vanhoista 
tiliasiakkaista. Pankin 1 voittofunktio on tuolloin 

(11) 

                                                                                                                                                                               .

Yhtälöstä (11) saadaan voiton maksimoinnin ensimmäisen kertaluvun ehdoiksi

(12) 

  

 

Tätä vastaava toisen kertaluvun ehto on 

(13) 

  

 

Nyt kun z1 < r2 niin, että pankki 2 on passiivinen ja tyytyy vain omiin vanhoihin tiliasiak-
kaisiinsa, sen voittofunktio on muotoa 

(14)    

josta saadaan ratkaistua ensimmäisen ja toisen kertaluvun ehdot

(15)     

(16)    
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c. Kun r1 > r2 ja kun pankki 1 ei paketoi 

Paketointia ja sen vaikutuksia tullaan vertaamaan tilanteisiin, joissa pankki 1 ei paketoi 
lainkaan. Tämän vuoksi tarkastelemme hinnoittelua myös ilman paketointia. Kun sekä 
pankki 1 ja 2 myöntävät asuntoluottoa, mutta niin, että pankki 2 asettaa luoton koron pankin 
1 korkoa matalammaksi, pankin 1 voittofunktio on 

(17)  

jota vastaavat voiton maksimoinnin ensimmäisen ja toisen kertaluvun ehdot ovat 

(18)   

(19)    

Ilman paketointia ja kun r2 < r1 pankin 2 voittofunktio ja sen maksimointia koskevat ensim-
mäisen ja toisen kertaluvun ehdot ovat samat kuin yhtälöt (6), (8) ja (10), joissa muuttuja 
z1 on korvattu muuttujalla r1.

d. Kun r1 < r2 ja pankki 1 ei paketoi

Ilman paketointia ja kun r2 > r1 , pankin 1 voittofunktio on 

(20) , 

jota vastaavat voiton maksimoinnin ensimmäisen ja toisen kertaluvun ehdot ovat

(21)  

(22)    

Tuolloin pankin 2 voittofunktio on sama kuin lauseke (14), jossa z1 = r1. Näin ollen voiton 
maksimoinnin ensimmäisen ja toisen kertaluvun ehdot saadaan tuolloin ehdoista (15) ja 
(16), joihin on sijoitettu z1 = r1. 

e. Kun r1 = r2 ja kun pankki 1 ei paketoi 

Kun pankkien 1 ja 2 markkinaosuudet s1 ja s2 ovat lähtötilanteessa yhtä suuret ja kun pankki 
1 ei paketoi asuntoluottoa ja vakuutusta, käyttäytymisen voidaan olettaa muuttuvan. Tuol-
loin voidaan odottaa, että molemmat pankit arvioivansa asuntoluoton koron muutoksen 
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vaikuttavan samaan aikaan sekä omien vanhojen tiliasiakkaiden että toisen pankin vanhojen 
tiliasiakkaiden saamiseen asuntoluototuksen piiriin. Tällaisessa symmetrisessä tilanteessa 
du1 = du2 = 0,5. Pankin 1 voittofunktio on siten 

(23)   , 

Yhtälöstä (23) saadaan voiton maksimoinnin ensimmäisen ja toisen kertaluvun ehdoiksi 

(24)  

  

(25) 

 

Vastaava pankin 2 voittolauseke ja sen maksimoinnin ensimmäisen ja toisen kertaluvun 
ehdot saadaan lausekkeista (23) – (25), joihin sijoitetaan alaindeksi 1 = 2 ja vastaavasti 
alaindeksi 2 = 1.

2.3. Kuluttajaylijäämä eri tapauksissa

a. Kuluttajaylijäämä paketoinnissa

Lopuksi tarkastellaan kuluttajaylijäämiä eri tilanteissa. Yhteenlaskettu kuluttajaylijäämä 
paketoinnissa muodostuu pankin 1 toiminnan piirissä (CS1), pankin 2 toiminnan piirissä 
(CS2) ja ulkopuolisilla vakuutusmarkkinoilla (CS3) syntyneistä komponenteista. 

Kun voittofunktiot ovat muotoa (5) ja (6) eli kun r2 < z1, CS1 saadaan voittofunktiosta (5) 
ja se on  

(26)   
 

Vastaavasti CS2, joka saadaan lausekkeesta (6), on 

(27)   

Ne asiakkaat, jotka eivät ota luottoa pankista 1, ottavat vakuutuksen ulkopuolisilta mark-
kinoilta. Tästä syntyvä kuluttajaylijäämä on 
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(28)  

 

Edellä oleva ylijäämä muodostuu ensinnäkin niiden kulutusylijäämästä vakuutus-
markkinoilla, jotka eivät ole alun perin pankin 1 asiakkaita. Toiseksi se muodostuu niiden 
asiakkaiden ylijäämästä vakuutusmarkkinoilla (termit 2 ja 3), jotka pankki 1 menettää 
pankille 2. Lopuksi tulee vielä niiden ylijäämä vakuutusmarkkinoilla, jotka olivat aluksi 
pankin 1 tiliasiakkaita ja jotka eivät menneet pankin 2 asiakkaiksi, mutta eivät ottaneet 
pakettia pankilta 1.

Kun taas pankki 1 on pankkia aggressiivisempi niin, että z1 < r2 , voittofunktioista (11) ja 
(14) saatavat kuluttajaylijäämät ovat  
 
(29) 

 

 

(30)  

Ne pankin 1 vanhat tiliasiakkaat, jotka eivät ota pankkiluottoa lainkaan, sekä myös ne pankin 
2 vanhat tiliasiakkaat ja riippumattomat asiakkaat, jotka eivät luottoa pankista 1, ottavat 
vakuutuksen ulkopuolisilta markkinoilta. Siten  

  
(31) 

 

b. Kuluttajaylijäämät, kun pankki 1 ei paketoi

Tarkastellaan seuraavaksi kuluttajaylijäämiä tilanteissa, joissa pankki 1 ei sido asuntoluottoa 
vakuutukseen. Kun r1 > r2, CS1 saadaan lausekkeesta (17), 

(32)  

Vastaavasti CS2 on sama kuin lauseke (27), jossa z1 = r1. Ylijäämä CS3 on taas 
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(33)   

kuvaten sitä, että kaikki potentiaaliset asuntoluottoasiakkaat ottavat vakuutuksen ulkopuo-
lisilta markkinoilta, jos vain β > pc. Kun taas r1 < r2, saadaan yhtälöstä (20) CS1:n lausekkeeksi 

(34) .    

Vastaavasti CS2 on tuolloin sama kuin lauseke (30), jossa z1 = r1. CS3 on edelleen sama kuin 
(33). Lopuksi tarkastellaan tilannetta ilman paketointia, jossa s1 = s2, niin, että pankin 1 
voittofunktio on (23). Tuolloin r1 = r2, joten 

(35)  

jossa dui = 0,5. Ylijäämä CS3 on edelleen sama kuin (33).

d. Tripoli

Tarkastellaan vielä tilannetta, jossa on kolme pankkia. Oletetaan, että r2 = r3 niin, että pankit 
2 ja 3 kilpailivat tasavertaisina toistensa asiakkaista. Oletetaan edelleen että r2 < z1 niin, että 
pankit 2 ja 3 saavat itselleen pankin 1 vanhoja asiakkaita, mutteivät menetä pankille 1 omia 
vanhoja asiakkaistaan. Tuolloin pankin i (i = 2,3) voitot ovat 

(36) , 

jossa i = 2, kun j = 3 ja päinvastoin. Pankin 1 voittofunktion on tuolloin sama kuin lauseke 
(5). Tätä tilannetta vastaavat voiton maksimoinnin ensimmäisen ja toisen kertaluvun ehdot 
ja kuluttajaylijäämät on ratkaistu samaan tapaan kuin edellä vastaavissa tilanteissa. Niitä 
ei tilan säästämiseksi ole kuitenkaan raportoitu. 

2.4. Laskelmia

Mallin simulointivaiheessa tarkastellaan hintatasoa paketoinnissa, jota verrataan hinta-
tasoon ilman paketointia. Tasapainohinnat saadaan voiton maksimoinnin ensimmäisen 
kertaluvun ehdoista. Vain sellaiset tasapainot raportoidaan, joissa myös voiton maksimoin-
nin toisen kertaluvun ehdot ovat voimassa niin, että kyse on paikallisesta maksimista. Niin 
ikään on laskettu myös voitot ja kuluttajaylijäämä voitot maksimoivassa hintatasapainoissa. 
Laskelmat on tehty ulkoa määräytyvien (eksogeenisten) muuttujien ja parametrien eri 
arvoilla. Raportointi rajoittuu lisäksi vain sellaisiin tuloksiin, joissa tasapaino on siinä 
mielessä yhdenmukainen (konsistentti), että mallin ratkaisu tasapainohinnoille täyttää 
lähtökohtaisesti oletetun ehdon siitä, kumpi hinta on suurempi tai ovatko ne yhtä suuret. 
Niinpä jos oletetuissa voittofunktioissa on lähtökohtaisesti oletettu, että esimerkiksi z1 > 
r2, niin mallin ratkaisun täytyy myös täyttää tämä ehto. 
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Tämän luvun kuvioissa tarkastellaan kuluttajaylijäämää ja pankkien voittoja eri tilan-
teissa. 
Muuttujat, joihin ohessa viitataan, ovat 

s1 = pankin 1 markkinaosuus tiliasiakkaista
s2 = pankin 2 markkinaosuus tiliasiakkaista
pc = vakuutuksen hinta ulkopuolisilla markkinoilla
δ = pankin vaihtamiskustannuksiin vaikuttava parametri. Kun δ suurenee, vaihtamis-
kustannukset kasvavat. 
π1 = pankin 1 voitot
π2 = pankin 2 voitot
CS = kuluttajaylijäämä (=CS1 + CS2 + CS3)
Kuviossa L2a ja L2b tarkastellaan, miten kuluttajaylijäämä kehittyy paketoinnissa ja 

ilman paketointia asiakaan siirtymiskustannuksiin vaikuttavan parametrin δ eri arvoilla. 
Kuvio L2a osoittaa, että asiakkaan siirtymisherkkyyden kasvu (δ pienenee) suurentaa 
kuluttajaylijäämää niin paketoinnissa kuin ilman sitäkin. Kun asiakkaiden siirtyminen ei 
ole kovin herkkää kuluttajaylijäämä on paketoinnissa pienempi kuin ilman paketointia, 
jos oletetaan että paketointi ei vaikuta siirtymisherkkyyteen δ. 

Kuvio L2a. Kuluttajaylijäämä (CS) asiakkaan siirtymiskustannusten (δ) eri arvoilla.
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Kuvio L2b. Kuluttajaylijäämä (CS), δ on pienempi ei paketoinnissa.
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On kuitenkin perusteltua olettaa, että pankki- ja vakuutuspalveluiden niputtaminen 
yhteen heikentää niputetun tuotteen kustannusten vertaamista erillisten palveluiden hin-
toihin. Tämä vähentää ensimmäisen vaiheen asiakkaiden siirtymistä pankista 1 pankkiin 2 
ja päinvastoin pankista 2 pankkiin 1.90 Kuviosta L2b käykin ilmi, että paketointi kaventaa 
merkittävästi kuluttajaylijäämää parametrin δ kaikilla tarkastelluilla arvoilla silloin, kun 
paketoinnin uskotaan kasvattavan δ:ta 0,2:lla.

Kuvio L3. Pankin 1 voitot.
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90 Tätä oletusta voidaan perustella muun muassa Allenin ym. (2012) havainnoilla käyttäytymisestä 
Kanadan asuntoluottomarkkinoilla. Kirjoittajien mukaan hallitseva pankki ensimmäisen luottotarjouksen 
antajana saa helposti yliotteen asiakkaasta, koska suhteellisen monimutkaisten luottoehtojen huono ver-
tailtavuus saa asiakkaan hyväksymään ensimmäisenä annetun tarjouksen.
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Kuvioissa L3 on kuvattu pankin 1 voittoja ilman sidontaa ja toisaalta silloin, kun se sitoo 
luoton ja vakuutuksen. Pankin 1 voitot on esitetty kahdella tavalla: vakuutustuotot mukaan 
lukien ja ilman niitä. Vakuutustuotot on tuolloin laskettu markkinoilla määräytyvän hinnan 
pc mukaan. Sidonta nostaa joka tapauksessa huomattavasti sitovan pankin (pankin 1) voit-
toja. Ilman hinnan pc mukaan laskettavia vakuutustuottoja, pankin 1 voitot kasvavat keski-
määrin 12,5 prosenttia paketoinnin ansiosta parametrin δ eri arvoilla. Jos vakuutusmaksut 
otetaan huomioon, kasvu on jopa noin 55 prosenttia. Tässä laskelmassa on tosin oletettu, 
että ilman paketointia pankin 1 markkinaosuus ja voitot vakuutusmarkkinoilla ovat nolla.

Kuviossa L4 on taas kuvattu pankin 2 voittoja. Pankki 2 ei paketoi, mutta siihen vaikuttaa 
pankin 1 paketointi. Paketointi saa pankin 1 nostamaan hintojaan, mikä tekee tilaa myös 
pankin 2 hintojen hienoiselle nousulle. Ainakin silloin, kun s1 > s2, pankin 2 hinnat jäävät 
pankin 1 hintojen alapuolelle. Tämän vuoksi pankki 2 saa pankilta 1 jonkin verran pankin 
1 vanhoja tiliasiakkaita. Tämäkin lisää pankin 2 voittoja. Hahmottelemassamme mallissa 
paketointi nostaa pankin 2 voittoja keskimäärin 3,8 prosenttia. 

Kuvio L4. Pankin 2 voitot.
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Pankin 2 voitot eivät siten vahvistu läheskään yhtä paljon kuin pankin 1 voitot. Mutta 
tarkoittaako tämä sitä, että tarkastellussa mallissa paketoinnista kärsisivät vain kuluttajat. 
On mahdollista, että pankille 2 koituu paketoinnista kuitenkin välillisesti haittaa. Pankin 
1 reilusti kasvaneet voitot kannustavat sitä käyttämään lisää varoja vaiheen 1 asiakashan-
kintaa muun muassa markkinoinnilla tai alentamalla päivittäisasioinnin palvelumaksuja. 

Mallisimulointi tuotti myös tuloksen, jonka mukaan markkinaosuuden s1:n suureneminen 
kasvattaa pankin 1 voittoja, riippumatta siitä, paketoiko pankki 1 vai ei. Toisaalta pankin 2 
voitot kasvavat, kun taas s2 suurenee. Tämä tulos on samansuuntainen kuin Klempererin 
(1987) sekä Beggsin ja Klempererin (1992) vastaavat tulokset. Tämän mukaan suu-
remmalla yrityksellä on enemmän voitettavanaan vanhoista asiakkaista, minkä vuoksi se 
ei kilpaile uusista asiakkaista pienemmän yrityksen kanssa matalalla hinnalla. Op-ryhmän 
markkinaosuuden kehitys vakuutusmarkkinoilla (kuvio 5 luvussa 2.5.2) on sopusoinnussa 
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tämän kanssa. Sidonnalla Op-ryhmä kaappasi asiakkaita muilta vuosina 2005–2011. Tämän 
jälkeen sen hinnoittelu on tähdännyt hyvään kannattavuuteen, minkä vuoksi sen markki-
naosuus ei ole enää juuri kasvanut.

Kuvio L5. Kuluttajaylijäämät, markkinaosuudet s1 ja s2 vaihtelevat.
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Kuviossa L5 on tarkastelu, miten markkinaosuuksien alkuarvot (s1 ja s2) vaikuttavat 
kuluttajaylijäämään paketoinnissa ja ilman paketointia. On oletettu, että asiakkaan vaih-
tamiskustannuksiin vaikuttava parametri δ=1. Paketoinnissa kuluttajaylijäämä on alempi 
kuin ilman paketointia, mikä on käynyt ilmi jo edellä. Kuvio L5 osoittaa lisäksi sen, että 
kuluttajaylijäämä on pienimillään ainakin paketoinnissa, kun molempien pankkien 
markkina-osuudet ovat lähellä 50 prosenttia. Tuolloin kumpikaan pankki ei tavoittele 
toisen asiakkaita kovin aggressiivisesti. Ilman paketointia kummatkin pankit saattava tal-
kaa "kalastella" toistensa asiakkaita tässä symmetrisessä tilanteessa, mikä taas kasvattaisi 
kuluttajaylijäämää. Kuvio L5 tuo esiin kuluttajan kannalta merkittävän tuloksen. Kun s1 
on suuri ja s2 on pieni, paketointi supistaa selvimmin kuluttajaylijäämää. Kun s1 = 0,35 tai 
sitä pienempi ( ja s2 = 0,66 tai sitä suurempi), paketointi ei enää heikennä kuluttajaylijää-
mää kuviossa L5. Tämä tulee siitä, että jos pankin 1 markkinaosuus ensimmäisen vaiheen 
asiakkaista on pieni, sen kannattaa käyttäytyä aggressiivisesti ja alentaa hintansa sitä suu-
remman kilpailijan hintojen alapuolelle. Pieni s1 ja suuri s2 tekee pankista 1 aggressiivisen 
ja pankista 2 laiskan, joka tyytyy hyötymään asiakkaistaan asettamalla hinnat (tai korot) 
pankin 1 hintojen yläpuolelle. 

Paketointi, jossa niputetaan yhteen luotonkysynnän ja vakuutusten kysynnän arvostusten 
(α ja β) jakaumat, muuttaa hinnan asettamisen marginaaliehtoja siitä, mitä ne ovat ilman 
luoton ja vakuutuksen niputtamista yhteen. Luoton ja vakuutuksen kysynnän yhteisjakauma 
kannustaa nostamaan hintaa, kun s1 on tarpeeksi suuri. Mutta tilanne kääntyy päinvastai-
seksi ja lisää pankin 1 pyrkimyksiä saada lisäasiakkaita pankilta 2, kun s1 on tarpeeksi pieni. 
Kuviosta L5 kuitenkin nähdään, että vaikka parametri δ (=1) olisi sama niputtamisessa ja 
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ilman sitä, kuluttajaylijäämä ei ole niputtamisessa paljoakaan suurempi kuin ilman nipu-
tusta edes silloin, kun s1 = 0,3 ja s2 = 0,7. 

Usein pankkimarkkinoilla on useampi kuin kaksi kilpailijaa. Niinpä kun s1 = 0,3, voisi aja-
tella, että toisen suuren pankin sijaan paketoivalla pankilla on kaksi merkittävää kilpailijaa, 
joiden markkinaosuus on 35 %. Tämä muuttaisi duopolin tripoliksi. Tasapainon analyysi 
kolmen pankin tapauksessa on vaikeampaa kuin duopolissa. Oletetaan, että pankki 2 ja 
pankki 3, joiden markkinaosuus on siis 0,35, kilpailisivat tasavertaisina toistensa asiakkaista. 
Sikäli kuin niiden antolainauskorko olisi matalampi kuin paketoivan pankin hinta (z1), ne 
eivät menettäisi vanhoja asiakkaitaan pankille 1, mutta saisivat osan pankin 1 vanhoista 
tiliasiakkaista. Pankin 2 ja 3 voitot muodostuvat tässä tilanteessa kuten lausekkeessa (36) 
ja pankin 1 voitot kuten lausekkeessa (5). Voidaan osoittaa, että paketointi nostaa kaikkia 
hintoja ja pankin 1 voittoja. Vastaavasti paketointi pienentää tuolloin kuluttajaylijäämää. 
Niinpä vaikka pankin 1 markkinaosuus olisi pienempi kuin pankin 2 ja 3 markkinaosuudet, 
paketointi on kannattavaa ja samalla kuluttajan kannalta vahingollista. 

Olemme tarkastelleet myös tilanteita, joissa osaa asiakkaista on aluksi riippumattomia 
niin, että ne voivat valita pankin 1 tai pankin 2 ilman siirtymiskustannuksia. Jos oletetaan, 
että 20 prosenttia on tällaisia asiakkaista ja että s1 = s2 = 0,4. Lisäksi on oletettu, että δ = 1. 
Tuolloin pankki 2 alkaa kiinnittää lisää huomiota riippumattomiin asiakkaisiin eikä vain 
pankin 1 vanhoihin tiliasiakkaisiin. Pankki 2 saa itselleen riippumattomia asiakkaita, joita 
eivät siirtymiskustannukset sido, korkeammalla korolla kuin pankin 1 vanhoja asiakkaita. 
Tämä saa pankin 2 jopa nostamaan korkoaan verrattuna siihen, mitä ne ovat kun s1 = s2 = 
0,5. Tämän seurauksena kuluttajaylijäämä pienenee paketoinnissa. Paketointi on kuluttajan 
kannalta edelleen haitallista verrattuna tilanteeseen, missä ei paketoida, vaikka parametrin 
δ arvo olisi sama paketoinnissa ja ilman sitä.

Olemme tähän asti olettaneet, että vakuutuksen hinta ulkopuolisilla markkinoilla (pc) 
on 0,15. Jos pc nousisikin tasolle 0,2 esimerkiksi sen seurauksena, että kiinteiden kustan-
nusten merkitys kasvaa vakuutustoiminnassa, paketoinnin suhteelliset haitat pienenisivät. 
Koska pc on verraten korkea ja yhä lähempänä monopolihintaa, kuluttajan saama hyöty 
sitä, että se voi hankkia vakuutuksen ulkopuolisilta markkinoilta, ei olisi enää niin suuri 
etu. Vastaavasti jos pc laskee tasolle 0,1, paketoinnin haitallisuus kuluttajan kannalta kasvaa 
verrattuna tilanteeseen, jossa pc = 0,15.
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Matti Kari

Liite 3. S-bonuksen kertyminen eri osuuskaupoissa.

Taulukko L1. Bonuksen kertyminen joissain osuuskaupoissa.

Talouden ostot
kuukaudessa €

Bonus-
prosentti

Bonusta 
vuodessa €

1500 5 % 900
1250 4,50 % 675
1000 4 % 480

750 3,50 % 315
500 3 % 180
400 2,50 % 120
300 2 % 72
200 1,50 % 36

50 1 % 6

Huomioita: Bonukset kertyvät taulukon mukaisesti seuraavissa osuuskaupoissa: HOK Elanto,Hämeenmaa, Varuboden-Osla 
Handelslag ja Satakunnan osuuskauppa.

Lähde: S-kanava, 2016.

Taulukko L2. Bonuksen kertyminen joissain osuuskaupoissa.

Talouden ostot 
kuukaudessa €

Bonus-
prosentti

Bonusta 
vuodessa €

1200 5 % 720
1000 4,50 % 540
800 4 % 384
600 3,50 % 252
500 3 % 180
400 2,50 % 120
300 2 % 72
200 1,50 % 36

1 1 % 0,12

Huomioita: Bonukset kertyvät taulukon mukaisesti seuraavissa osuuskaupoissa: Etelä-Karjalan, Koillismaan, Kymen seudun, Pir-
kanmaan ja Suur-Savon.
Lähde: S-kanava, 2016.
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Matti Kari

Liite 4. Kanta-asiakasohjelmien toimipaikat ja toimialat

Liitteessä 4 esitetään kanta-asiakasohjelmiin kuuluvat yritykset ja yritysten toimialat. 
Yritykset luokitellaan Tilastokeskuksen tol 2008 toimialaluokituksen 4-numerotason ryh-
miin. Tällä tavoin nähdään, kuinka laajasti eri kanta-asiakasohjelmat sitovat tai niputtavat 
tavaroita ja palveluita yhteen. 

Taulukko L3. Toimialat ja yritykset, joilla S-bonusta voidaan kerryttää.

S-bonuksen bonustoimipaikat
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)

Karla
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa 

S-market, Sale, Alepa, ABC
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

Prisma, Sokos
473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa

4730 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
ABC

475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
4752 Rautakauppatavaran, maalien ja lasin vähittäiskauppa 

Kodin Terra
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 

4771 Vaatteiden vähittäiskauppa 
Pukumies, Marks & Spencer

4775 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
Emotion

4778 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa 
Silmäasema*

H Kuljetus ja varastointi 
 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 

494 Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut
4942 Muuttopalvelut

Niemi Palvelut*
 50 Vesiliikenne 

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
 5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Eckerö Line*, Viking Line*
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
 55 Majoitus 

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels (Suomessa)
 56 Ravitsemustoiminta 

561 Ravintolat ja vastaava ravitsemustoiminta
5610 Ravintolat ja vastaava ravitsemustoiminta

Raflaamon ravintolat: Amarillo, Rosso, Fransmanni, Torero, Chico's ym.
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S-bonuksen bonustoimintapaikat -taulukko jatkuu
563 Baarit ja kahvilat

5630 Baarit ja Kahvilat
Coffee House, Presso

 61 Televiestintä 
611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut

6110 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
Elisa Saunalahti *

612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
6120 Langattoman verkon hallinta ja palvelut

Elisa Saunalahti *
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 

641 Pankkitoiminta
6419 Muu pankkitoiminta

S-Pankki
6430 Rahastotoiminta

S-Pankki
 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

651 Vakuutustoiminta
6512 Muu vakuutustoiminta

LähiTapiola*
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 

771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

Hertz*
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
 86 Terveyspalvelut 

862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
8623 Hammaslääkäripalvelut

Oral Hammaslääkärit *
R Taiteet, viihteet ja virkistys 
 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 

931 Urheilutoiminta
9313 Kuntokeskukset

EasyFit *, LadyLine*     

Huomioita: Taulukossa S-bonuksen bonuspartnerit on merkitty tähdellä (*). Kaikki taulukon toimipaikat kerryttävät S-bonusta 
samalla tavalla.
Lähde: S-kanava, 2016; Tilastokeskus, 2008.
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Taulukko L4. K-Plussa-toimipaikat, joissa asioinnista kertyy perus- ja palkintopisteitä.

K-Plussa: perus- ja palkintopisteitä kerryttävät toimipaikat
G Tukku- ja vähittäiskauppa  
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa 

K-Supermarket, K-Market
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

K-Citymarket (vain ruokaostokset)
H Kuljetus ja varastointi 
 50 Vesiliikenne

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Silja Line, Tallink
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Cumulus, Rantasipi, Holiday Inn, Crowne Plaza, Hotelli Seurahuone,
Kylpylähotelli Rauhalahti, Flamingo Spa, Herttua Kylpylähotelli, 
Kylpylähotelli Päiväkumpu

 56 Ravitsemustoiminta
561 Ravintolat ja vastaava ravitsemustoiminta

5610 Ravintolat ja vastaava ravitsemustoiminta
Restelin ravintolat: Martina, Mario, Rax, O'Learys, Wanha Mestari,
Central Ravintola, Foija, Huviretki, Mestaritalli, Vespa, Grillsson,
Restel Tapahtumaravintolat 

563 Baarit ja kahvilat
5630 Baarit ja Kahvilat

Hemingways, Parnells, NightLife, Kaarle XII
J Informaatio ja viestintä
 58 Kustannustoiminta

581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
5814 Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen

A-Lehdet
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta

771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

Europcar
R Taiteet, viihteet ja virkistys
 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

932 Huvi- ja virkistystoiminta
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta

Hop Lop    

Huomioita: Taulukko kertoo toimipaikat, joissa tehdyt ostokset kerryttävät K-Plussan perus- ja palkintopisteitä.
Lähde: K-Plussa, 2016a; Tilastokeskus, 2008.
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Taulukko L5. K-Plussa-toimipaikat, joissa asioinnista kertyy peruspisteitä.

K-Plussa: peruspisteitä kerryttävät toimipaikat
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 

451 Moottoriajoneuvojen kauppa
4511 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa

VV-Auto, Yamaha Center
452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)

4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
VV-Auto

454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus

Yamaha Center
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

Anttila
473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa

4730 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
Neste Oil

474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
4741 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa

Musta Pörssi
4742 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa

Musta Pörssi
4743 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa

Musta Pörssi
475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 

4752 Rautakauppatavaran, maalien ja lasin vähittäiskauppa 
K-Rauta, Rautia, K-Maatalous

4759 Huonekalujen, valaisimien ja muualla luokittelemattomien taloustarvikkeiden
vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Kodin1, Sotka, Asko

476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan vähittäiskauppa
4764 Urheiluvälineiden vähittäiskauppa

Budget Sport, Inter Sport
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

4772 Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa
Kookenkä, Kenkäexpertti

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

651 Vakuutustoiminta
6512 Muu vakuutustoiminta

If     

Huomioita: Taulukko kertoo toimipaikat, joissa tehdyt ostokset kerryttävät ainoastaan K-Plussan peruspisteitä.
Lähde: K-Plussa, 2016a; Tilastokeskus, 2008.
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Taulukko L6. Erilaisia etuja tarjoavat K-Plussan yhteistyökumppanit.

Erilaisia etuja tarjoavat K-Plussan yhteistyökumppanit
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
 55 Majoitus 

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Nordic Choice Hotellit
J Informaatio ja viestintä
 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen

591 Elokuva-, video- ja televisiotoiminta
5914 Elokuvien esittäminen

Finnkino
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

641 Pankkitoiminta
6419 Muu pankkitoiminta

OP, Nordea, Danske Bank

Huomioita: Taulukko kertoo K-Plussan yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat erilaisia etuja, mutta eivät kerrytä pisteitä.
Lähde: K-Plussa, 2016a; Tilastokeskus, 2008.

Taulukko L7. Stockmannin kanta-asiakkuus.

Stockmann kanta-asiakkuus
G Tukku- ja vähittäiskauppa  
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

Stockmann

Huomioita: Stockmann kanta-asiakasohjelman asiakkuustasoon vaikuttaa ainoastaan Stockmannilla tehdyt ostokset.
Lähde: Stockmann, 2016; Tilastokeskus, 2008.
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Taulukko L8. Erilaisia etuja tarjoavat Stockmann kanta-asiakkuuden yhteistyökumppanit.

Erilaisia etuja tarjoavat Stockmann kanta-asiakkuusohjelman yhteistyökumppanit
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 

451 Moottoriajoneuvojen kauppa
4511 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa

Veho
452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)

4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. Moottoripyörät)
Autoklinikka

I Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Haikon Kartano, Långvik Congress Wellness Hotel, Scandic, Hilton
J Informaatio ja viestintä
 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen

591 Elokuva-, video- ja televisiotoiminta
5914 Elokuvien esittäminen

Finnkino
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
7911 Matkatoimistojen toiminta

CWT Kaleva Travel
R Taiteet, viihde ja virkistys
 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspelit

931 Urheilutoiminta
9312 Urheiluseurojen toiminta

Motivus

Huomioita: Taulukko kertoo Stockmannin yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat erilaisia etuja Stockmann kanta-asiakkaille.
Lähde: Stockmann, 2016; Tilastokeskus, 2008.

Taulukko L9. Finnair Plus.

Finnair Plus
H Kuljetus ja varastointi
 51 Ilmaliikenne

511 Matkustajalentoliikenne
5110 Matkustajalentoliikenne

Finnair, Oneworld

Huomioita: Lennot Finnairilla ja muilla oneworld-yhtiöillä kerryttävät Finnairin palkinto- ja tasopisteitä.
Lähde: Finnair Plus, 2016; Tilastokeskus, 2008.  
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Taulukko L10. Erilaisia etuja tarjoavat Finnair Plus yhteistyökumppanit.

Erilaisia etuja tarjoavat Finnair Plus -yhteistyökumppanit
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

Stockmann*
473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa

4730 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
Neste Oil

475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
4752 Rautakauppatavaran, maalien ja lasin vähittäiskauppa 

RTV*
4759 Huonekalujen, valaisimien ja muualla luokittelemattomien taloustarvikkeiden

vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Jean Vernet*, Decanter*

476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
4764 Urheiluvälineiden vähittäiskauppa

Golf Center
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 

4771 Vaatteiden vähittäiskauppa 
Joutsen*, Marimekko, Patricia*, Belizia*

477 Kultasepän teosten ja kellojen vähittäiskauppa
Timanttiset*

4778 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa
Moomin Shop*

479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa)
4791 Vähittäismyynti postimyyntiliikkeiden tai internetin kautta

Zalando
H Kuljetus ja varastointi
 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
4931 Paikallisliikenne

Arlanda Express
4932 Taksiliikenne

Cabforce*
4939 Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne

ExpressBus
 50 Vesiliikenne

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Silja Line, Silversea Cruises*
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

 56 Ravitsemistoiminta
561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta

5610 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
Restelin ravintolat, Royal Ravintolat, Ravintokolmio Ravintolat, 
Ravintola.fi Ravintolat ym.

J Informaatio ja viestintä
 58 Kustannustoiminta

581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
5814 Aikakauslehtien ja muiden harvemmin ilmestyvien sanomalehtien 

kustantaminen
Otavamedia, The Economist*

 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
591 Elokuva-, video- ja televisiotoiminta

5914 Elokuvien esittäminen
Finnkino
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Erilaisia etuja tarjoavat Finnair Plus -yhteistyökumppanit -taulukko jatkuu
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 64 Rahoituspalvelut

643 Rahastotoiminta
6430 Rahastotoiminta

LähiTapiola
 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

651 Vakuutustoiminta
6511 Henkivakuutustoiminta

Mandatum Life*
 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

661 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutus-
toiminta)
6619 Muu rahoitusta palveleva toiminta

ChangeGroup* 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta

771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

Avis*, Europcar*, Hertz*, Sixt*
 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 
7911 Matkatoimistojen toiminta

Aurinkomatkat*
799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.

7990 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
Lippu.fi

P Koulutus
 85 Koulutus

855 Muu koulutus
8559 Muualla luokittelematon koulutus

Suomen Projekti-instituutti*
R Taiteet, viihde ja virkistys
 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta

Flow Festival
 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 

910 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
9102 Museoiden toiminta

Museokortti, Abba-museo
 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspelit

931 Urheilutoiminta
9312 Urheiluseurojen toiminta

Peltomäki Golf, Motivus*, Linna Golf, Niitvälja Golf, Esport Fitness, Midnight 
Run Helsinki

932 Huvi- ja virkistystoiminta
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta

Linnanmäki
S Muu palvelutoiminta
 96 Muut henkilökohtaiset palvelut

960 Muut henkilökohtaiset palvelut
9601 Pesulapalvelut

SOL Pesulapalvelut
9602 Kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut

Helsinki Day Spa, Kämp Spa

Huomioita: Taulukko kertoo Finnair Plus-ohjelman yhteistyökumppanit, joissa tehdyt ostokset tarjoavat etua Finnair Plus-ohjel-
man jäsenille. Joissain yhteistyöpaikoissa tehdyt ostokset kerryttävät pisteitä ja joissain yhteistyöpaikoissa pisteitä voi ainoastaan 
käyttää. Pisteitä kerryttävät yhteistyötoimipaikat on merkitty tähdellä (*).
Lähde: Finnair Plus, 2016; Tilastokeskus, 2008.   
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Taulukko L11. LähiTapiolan Omaetu-ohjelman toimialat.

LähiTapiolan Omaetu
K Rahoitus- ja vakuutusoiminta

64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
643 Rahastotoiminta

6430 Rahastotoiminta
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

651 Vakuutustoiminta
6511 Henkivakuutustoiminta
6512 Muu vakuutustoiminta

653 Eläkevakuutustoiminta
6530 Eläkevakuutustoiminta

Huomioita: Taulukko kuvaa LähiTapiolan Omaetu-ohjelman toimialoja.
Lähde: LähiTapiola, 2016b; Tilastokeskus, 2008.

Taulukko L12. OP:n keskittämisedut.

OP:n keskittämisedut
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

641 Pankkitoiminta
6419 Muu pankkitoiminta

OP
643 Rahastotoiminta

6430 Rahastotoiminta
OP

 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
651 Vakuutustoiminta

6512 Muu vakuutustoiminta
OP

L Kiinteistöalan toiminta
 68 Kiinteistöalan toiminta

683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti
6831 Kiinteistönvälitys 

OP Kiinteistökeskus*

Huomioita: Taulukko kuvaa OP:n etuasiakkuuden ja omistaja-asiakkuuden tuomien etujen toimialoja. Omistaja-asiakkaat saavat 
250 euron alennuksen OP Kiinteistökeskuksen myyntivälityspalkkiosta. 
Lähde: OP, 2016; Tilastokeskus, 2008. 

Taulukko L13. If etuohjelma.

If etuohjelma
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

641 Pankkitoiminta
6419 Muu pankkitoiminta

Norkea*
 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

651 Vakuutustoiminta
6512 Muu vakuutustoiminta

If

Huomioita: Taulukko kuvaa If etuohjelman etujen toimialoja.* = Nordean asiakkaat saavat 30 euroa ylimääräistä omavastuurahaa.
Lähde: If, 2016a; Tilastokeskus, 2008.  
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Matti Kari

Liite 5.  Kanta-asiakasohjelmien potentiaaliset rahalliset edut

Liitteessä 5 kuvataan Suomessa käytössä olevien kanta-asiakasohjelmien potentiaalisia 
etuja. Tarkasteluun on valittu S-ryhmän S-bonus, K-ryhmän K-Plussa, Ifin etuohjelma sekä 
OP:n etu- ja keskittäjäasiakkuusohjelmat. Laskelmissa arvioidaan, kuinka suuren rahalli-
sen hyödyn kotitalous voisi saada, mikäli se keskittäisi kulutuksensa täysin siltä osin, kuin 
se on mahdollista. Laskelmissa oletetaan siis, että kotitalous hankkisi kaikki palvelunsa 
ja tavaransa kanta-asiakasohjelmaan kuuluvalta yritykseltä, jos kanta-asiakasohjelmaan 
kuuluvat yritykset sitä tarjoavat. 

Laskelmia varten tarvitaan tieto kanta-asiakasohjelmista, niihin kuuluvista yrityksistä, 
näiden yritysten tarjoamista palveluista ja tavaroista sekä kotitalouksien kulutuksesta. Liit-
teessä 4 eriteltiin kanta-asiakasohjelmiin kuuluvat toimipaikat ja toimialat. Tähän tietoon 
yhdistetään kotitalouksien kulutusta kuvaava tilasto, joka erittelee erilaisten kotitalouksi-
en kulutusmenot hyvin tarkalle tasolle. Pankki- ja vakuutusalan kanta-asiakasohjelmien 
hyötyjen arviointia varten hyödynnetään lisäksi tietoa kotitalouksien varallisuudesta ja 
veloista. Laskelmissa käytettävät tilastot ovat Tilastokeskuksen kotitalouksien kulutus ja 
kotitalouksien varallisuustilastot. Uusin kotitalouksien kulutustilasto on vuodelta 2012 ja 
uusin kotitalouksien varallisuustilasto vuodelta 2013, joten kanta-asiakasohjelmien etujen 
suuruutta arvioidaan näiden vuosien tietojen perusteella.  

Laskelmissa kulutusta ja potentiaalisia keskittämisetuja vertaillaan kolmen eri kotitalou-
den rakenteen välillä. Vertailussa olevat kotitalouden rakenteet ovat: kaikki kotitaloudet 
keskimäärin, yhden hengen kotitaloudet keskimäärin ja kahden huoltajan lapsiperheet 
keskimäärin.

S-bonuksen ja K-Plussan tuomia potentiaalisia keskittämisetuja kuvaavissa taulukoissa 
esitetään, kuinka paljon erilaiset kotitaloudet kuluttavat kulutusluokituksen mukaisiin 
hyödykeryhmiin ja kuinka suuren osan tästä he voisivat hankkia kanta-asiakasjärjestelmään 
kuuluvalta yritykseltä. Taulukoissa kulutusta kuvataan kulutusluokituksen karkeimmalla 
tasolla, mutta kulutus kuitenkin eriteltiin keskitettyyn ja ei-keskitettyyn käyttäen tarkinta 
kulutusluokitustasoa91.

5.1. S-bonuksen potentiaalinen hyöty

Taulukko esittää S-bonuksen tarjoamia keskittämisetuja. Taulukossa kuvataan erilaisten 
kotitalouksien kulutusta ja sitä, kuinka paljon heidän olisi mahdollista keskittää kulutustaan. 
Esimerkiksi taulukon toinen rivi kertoo, että kaikki kotitaloudet keskimäärin kuluttavat 
794 euroa vuodessa alkoholiin ja tupakkaan ja heidän olisi mahdollista keskittää 540 eu-
roa tästä kulutuksesta S-bonus-toimipaikkoihin. S-bonuksen suuruus riippuu kulutuksen 

91 Kulutusluokituksen karkein taso 2N sisältää 12 luokkaa johon kulutus jakautuu. Luokituksen tarkin taso 
7N sisältää 629 eri luokkaa. 
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suuruudesta eri tavoin riippuen siitä, mihin osuuskauppaan kotitalous kuuluu. Taulukossa 
lasketaan eri osuuskauppojen tarjoamat bonukset eri kotitalouksille arvioiduilla keskitetyn 
kulutuksen määrillä. Taulukossa esitettävien laskelmien mukaan kotitaloudet voisivat saada 
vuodessa 350–1 365 euroa ostohyvitystä riippuen kotitalouden rakenteesta ja osuuskaupasta. 

Taulukko L14. S-bonuksen potentiaalinen rahallinen etu.

S-bonus: potentiaaliset keskittämisedut
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Kotitalouden kulutusmenot € Yhteensä Keskitetty Yhteensä Keskitetty Yhteensä Keskitetty
A01  Elintarvikkeet ja alkoholit-
tomat juomat
A02  Alkoholijuomat ja tupakka
A03  Vaatteet ja jalkineet
A04  Asuminen ja energia
A05  Kodin kalusteet, koneet ja 
tarvikkeet
A06  Terveys
A07  Liikenne
A08  Tietoliikenne
A09  Kulttuuri ja vapaa-aika
A10  Koulutus
A11  Hotellit, kahvilat ja ravintolat
A12  Muut tavarat ja palvelut

4540

794
1177

10047
1683

1130
6111
903

3636
59

1466
4224

4540

540
1153
117

1175

384
2548

883
1454

0
1261
1870

2480

695
662

7444
925

640
3445
629

2619
41

1381
2611

2480

528
648

51
599

228
1503

617
1102

0
1177
1053

7478

996
2347

13975
2732

1210
10805

1396
5825

99
2313
7855

7478

690
2327
199

1939

407
4722
1372

2907
0

1906
3353

Kulutusmenot yhteensä 35770 15925 23573 9986 57031 27300
Bonusprosentti 1 5 % 4,50 % 5 %
Ostohyvitys vuodessa € 796 449 1365
Bonusprosentti 2 5 % 4,00 % 5 %
Ostohyvitys vuodessa € 796 399 1365
Bonusprosentti 3 4,50 % 3,50 % 5 %
Ostohyvitys vuodessa € 717 350 1365

Huomioita: Taulukko kuvaa S-bonuksesta potentiaalisesti saatavaa hyötyä. Laskelmissa oletetaan, että kotitalous keskittää os-
toksensa S-bonus -toimipaikkoihin kaikkien niiden ostosten osalta, jotka tarjoavat bonusta. Bonusprosentti 1: Etelä-Pohjanmaan, 
Jukolan, Arina, KPO, Keskimaa, Keula, Maakunta, PeeÄssä, Pohjois-Karjalan, Suur-Seudun ja Turun Osuuskaupat.
Bonusprosentti 2: Etelä-Karjalan, Koillismaan, Kymen seudun, Pirkanmaan ja Suur-Savon Osuuskaupat
Bonusprosentti 3: Elanto,Hämeenmaa, Varuboden-Osla Handelslag ja Satakunnan osuuskauppa
Lähde: S-kanava, 2016; Kotitalouksien kulutus, 2012; Tilastokeskus, 2008.

5.2. K-Plussan potentiaalinen hyöty

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvat toimipaikat voivat kerryttää joko pelkkiä peruspisteitä tai 
sekä perus- että palkintopisteitä. Taulukossa on eroteltu kulutus, josta kotitalous voi saada 
vain peruspisteitä ja kulutus, josta voi saada perus- ja palkintopisteitä. Taulukossa merkitään 
tähdellä (*) kulutus, josta on mahdollista saada palkintopisteitä. K-Plussan potentiaaliset 
keskittämisedut vaihtelevat taulukon laskelmien mukaan 86 ja 340 euron välillä kotitalou-
den rakenteesta riippuen. K-Plussan tarjoama etu näyttää siten huomattavasti S-bonuksen 
tarjoamaa ostohyvitystä pienemmältä.
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Taulukko L15. K-Plussan potentiaalinen rahallinen etu.

K-Plussa: potentiaaliset keskittämisedut
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Kotitalouden kulutusmenot € Yhteensä Keskitetty Yhteensä Keskitetty Yhteensä Keskitetty
A01  Elintarvikkeet ja alkoholit-
tomat juomat *

4540 4540 2480 2480 7478 7478

A02  Alkoholijuomat ja tupakka * 794 540 695 528 996 690
A03  Vaatteet ja jalkineet 1177 1153 662 648 2347 2327
A04  Asuminen ja energia 10047 117 7444 51 13975 199
A05  Kodin kalusteet, koneet ja 
tarvikkeet

1683 1561 925 891 2732 2556

A06  Terveys 1130 100 640 57 1210 120
A07  Liikenne 6111 5108 3445 2551 10805 9258
– Liikenne* 10 0 20
A08 Tietoliikenne 903 110 629 74 1396 218
A09  Kulttuuri ja vapaa-aika 3636 1766 2619 1439 5825 3006
– Kulttuuri ja vapaa-aika* 271 144 366
A10  Koulutus 59 0 41 0 99 0
A11  Hotellit, kahvilat ja ravintolat * 1466 1261 1381 1177 2313 1906
A12  Muut tavarat ja palvelut 4224 1602 2611 940 7855 2807
Kulutusmenot yhteensä 35770 18139 23573 10980 57031 30960
Peruspisteisiin oikeuttavaa kulutus 18139 10980 30960
Peruspisteet 18139 10980 30960
Palkintopisteisiin oikeuttava kulutus 6622 4329 10469
Palkintopisteet 13244 6184 36949
Plussapisteet yhteensä 31383 17164 67909
Ostohyvitys vuodessa € 157 86 340

Huomioita: Taulukko kuvaa K-Plussasta potentiaalisesti saatavaa hyötyä. Laskelmissa oletetaan, että kotitalous keskittää os-
toksensa K-Plussa-toimipaikkoihin kaikkien niiden ostosten osalta, jotka tarjoavat plussaa. Euromääräisenä ilmoitettu keskitetty 
kulutus kertoo kuinka suuren määrän kulutuksestaan kotitalous voi keskittää K-Plussa-ohjelmaan. Tähdellä (*) merkitty kulutus 
kerryttää peruspisteiden lisäksi palkintopisteitä. 
Lähde: K-Plussa, 2016a; Kotitalouksien kulutus, 2012; Tilastokeskus, 2008.

5.3. If etuohjelman potentiaalinen hyöty

Taulukko L16. If etuohjelman potentiaalinen rahallinen etu.

If etuohjelma: potentiaaliset keskittämisedut
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Kotivakuutus 304 174 441
Henkilövakuutus 161 70 373
Kaskovakuutus 212 113 363
Liikennevakuutus 267 155 449
Muut vakuutukset 11 7 17
Yhteensä € 955 519 1643
Yhteensä etuohjelman alennuksen jälkeen 812 441 1397
Keskittämisedut yhteensä € 143 78 246

Huomioita: Taulukko kuvaa edun suuruutta kun kotitalous keskittää kaikki vahinkovakuutuksensa Ifille.
Lähde: If, 2016; Kotitalouksien kulutus, 2012; Tilastokeskus, 2008.
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Ifin etuohjelma tarjoaa alennusta vahinkovakuutusten keskittämisestä. Taulukko L16 
kuvaa Ifin etuohjelman potentiaalista etua. Taulukossa If etuohjelman avulla saatava kes-
kittämishyöty vaihtelee 78 ja 248 euron välillä vuodessa.

5.4. OP:n etuasiakkuuden ja keskittämisetujen potentiaaliset hyödyt

OP:n etuasiakkuus tarjoaa alennusta vakuutusten keskittämisestä samaan tapaan kuin Ifin 
etuohjelma. OP:n etuasiakkuuden edut vaihtelevat 36 ja 115 euron välillä. 

Taulukko L17. OP etuasiakkuuden potentiaalinen rahallinen etu.

OP etuasiakkuus: potentiaaliset keskittämisedut
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Kotivakuutus 304 174 441
Henkilövakuutus 161 70 373
Kaskovakuutus 212 113 363
Liikennevakuutus 267 155 449
Muut vakuutukset 11 7 17
Yhteensä € 955 519 1643
Yhteensä etuasiakkuuden alennuksen jälkeen 888 483 1528
Keskittämisedut yhteensä € 67 36 115

Huomioita: Taulukko kuvaa OP etuasiakkuuden potentiaalisia etuja, kun kotitalous keskittää kaikki vahinkovakuutuksensa OP:lle.
Lähde: OP, 2016; Kotitalouksien kulutus, 2012; Tilastokeskus, 2008.

OP:n keskittämisetuihin luetaan etu- ja omistaja-asiakkaille annettavat alennukset ja bo-
nukset. Laskelmissa on käytetty kotitalouksien kulutus- ja varallisuustilastoja. Kotitalouk-
sien säästöt ja sijoitukset sekä lainat eivät sisällä korkeimpaan varallisuuskymmenekseen 
kuuluvia kotitalouksia, joille rahoitusvarallisuus on suurelta osin keskittynyt. Tällöin koko 
joukon keskiarvo kuvaa huonosti tyypillisen kotitalouden säästöjä ja sijoituksia.92 Taulu-
kossa lainat sekä säästöt ja sijoitukset kertovat keskimääräisen velan/rahoitusvarallisuuden 
sellaisten kotitalouksien osalta, joilla on velkaa/rahoitusvarallisuutta. 

Pankkipalvelumaksuista ei löytynyt tilastotietoa, joten sitä on arvioitu jakamalla OP 
bonuksilla maksettujen pankkipalvelumaksujen summa93. Tällä tavoin arvioitiin kaikkien 
kotitalouksien keskimääräiset pankkipalvelumaksut. Yhden hengen talouden ja kahden 
huoltajan lapsiperheen pankkipalvelumaksut arvioitiin suhteuttamalla pankkipalvelu-
maksut kotitalouden pankkiasioinnin suuruuteen94. Tällä tavoin tehty arvio pankkipal-

92 Varakkaimman kotitalouskymmenyksen osuus kotitalouksien rahoitusvaroista (sis. talletukset, sijoi-
tusrahastot, pörssiosakkeet, muut osakkeet, yksilölliset eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset 
ja muut rahoitusvarat) oli 63 % vuonna 2013. Kotitalouksien rahoitusvarojen keskiarvo oli 50 373 euroa ja 
20 876 euroa ilman varakkainta kymmenystä vuonna 2013.
93 Vuonna 2013 OP bonuksilla maksettiin 96 miljoonan euron edestä pankkipalvelumaksuja ja omistaja-
asiakkaita oli 1,37 miljoonaa.
94 Kaikkien kotitalouksien pankkipalvelumaksut x (kotitaloustyypin pankkiasiointi/kaikkien kotitalouksien 
pankkiasiointi).
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velumaksujen suuruudesta luultavasti kuitenkin aliarvioi niiden suuruutta, sillä kaikkien 
omistaja-asiakkaiden bonukset eivät todennäköisesti riitä kattamaan palvelumaksuja.

Keskittäjäasiakkaat saavat vahinkovakuutuksistaan vielä 3 % lisäalennuksen etuasiakkuu-
desta saatavan 7 % alennuksen päälle, jolloin he saavat lähes 10 % alennuksen vakuutuk-
sistaan. Keskittäjäasiakkaat saavat myös OP bonuksia, joilla maksetaan pankkipalvelu- ja 
vakuutusmaksuja. 

Taulukko L18. OP keskittäjäasiakkuuden potentiaalinen rahallinen etu velattomalle kotitaloudelle.

OP: potentiaaliset keskittämisedut velattomalle kotitaloudelle
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Vakuutukset €
Kotivakuutus 304 174 441
Henkilövakuutus 161 70 373
Kaskovakuutus 212 113 363
Liikennevakuutus 267 155 449
Muut vakuutukset 11 7 17
Yhteensä 955 519 1643
Pankkiasiointi €
Lainat ja luotot 0 0 0
Säästöt ja sijoitukset 21358 10120 25681
Pankkipalvelumaksut 70 33 87
Bonukset €
Bonukset vakuutuksista 2 1 4
Bonukset lainoista ja luotoista 0 0 0
Bonukset säästöistä ja sijoituksista 53 24 64
Yhteensä 56 26 68
Keskittämisedut €
Pankkipalvelu- ja vakuutusmaksut 1025 552 1730
Pankkipalvelumaksut 70 33 87
Bonukset 56 27 68
Pankkipalvelumaksut - bonukset 14 6 19
Vakuutusmaksut 955 519 1643
Vakuutusmaksut etuasiakkaille 888 483 1528
Vakuutusmaksut keskittäjäasiakkaille 862 468 1482
Pankkipalvelu- ja vakuutusmaksut 
keskittämisedun alennusten jälkeen

876 475 1501

Keskittämisedut yhteensä 149 77 229

Huomioita: Taulukko kuvaa OP etuasiakkuuden potentiaalisia etuja, kun kotitalous keskittää kaikki vahinkovakuutuksensa OP:lle.
Lähde: OP, 2016; Kotitalouksien kulutus, 2012; Kotitalouksien varallisuus, 2013; Tilastokeskus, 2008.

Sellaisten kotitalouksien, joilla on velkaa, vuodessa saatu etu vaihtelee 178 ja 520 euron 
välillä. Näiden edut ovat siten selvästi suuremmat kuin velattomien kotitalouksien edut. 
Kotitaloudet, joilla on velkaa saavat selvästi pankkipalvelumaksuja suurempia bonuksia, 
jolloin niillä maksetaan myös vakuutusmaksuja. Kaikkien kotitalouksien vakuutusmaksu-
jen suuruus on taulukon mukaan keskimäärin 955 euroa vuodessa, josta jää alennuksen ja 
bonusten jälkeen 701 euroa jäljelle. 
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Taulukko L19. OP keskittäjäasiakkuuden potentiaalinen rahallinen etu kotitaloudelle, jolla on velkaa.

OP: potentiaaliset keskittämisedut kotitaloudelle, jolla on velkaa
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Vakuutukset €
Kotivakuutus 304 174 441
Henkilövakuutus 161 70 373
Kaskovakuutus 212 113 363
Liikennevakuutus 267 155 449
Muut vakuutukset 11 7 17
Yhteensä 955 519 1643
Pankkiasiointi €
Lainat ja luotot 69869 40169 116231
Säästöt ja sijoitukset 20876 9756 25614
Pankkipalvelumaksut 70 39 110
Bonukset €
Bonukset vakuutuksista 2 1 4
Bonukset lainoista ja luotoista 175 100 291
Bonukset säästöistä ja sijoituksista 52 24 64
Yhteensä 230 126 359
Keskittämisedut €
Pankkipalvelu- ja vakuutusmaksut 1025 558 1753
Pankkipalvelumaksut 70 39 110
Bonukset 230 127 359
Pankkipalvelumaksut - bonukset -160 -88 -249
Vakuutusmaksut 955 519 1643
Vakuutusmaksut etuasiakkaille 888 483 1528
Vakuutusmaksut keskittäjäasiakkaille 862 468 1482
Pankkipalvelu- ja vakuutusmaksut 
keskittämisedun alennusten jälkeen

701 380 1233

Keskittämisedut yhteensä 324 178 520

Huomioita: Taulukko kuvaa OP etuasiakkuuden potentiaalisia etuja, kun kotitalous keskittää kaikki vahinkovakuutuksensa OP:lle.
Lähde: OP, 2016; Kotitalouksien kulutus, 2012; Kotitalouksien varallisuus, 2013; Tilastokeskus, 2008.

Taulukko L20. LähiTapiolan Omaetu-ohjelman potentiaaliset rahalliset keskittämisedut.

LähiTapiola Omaetu-ohjelma: potentiaaliset keskittämisedut
Kotitalouden rakenne Kaikki Yhden hengen 

talous
Kahden huoltajan 

lapsiperhe
Kotivakuutus 304 174 441
Henkilövakuutus 161 70 373
Kaskovakuutus 212 113 363
Liikennevakuutus 267 155 449
Muut vakuutukset 11 7 17
Yhteensä € 955 519 1643
Yhteensä etuohjelman alennuksen jälkeen 793 431 1364
Keskittämisedut yhteensä € 162 88 279

Huomioita: Taulukko kuvaa edun suuruutta, kun kotitalous keskittää kaikki vahinkovakuutuksensa Ifille.
Lähde: Etuohjelma palkitsee If; Kotitalouksien kulutus 2012; Tilastokeskus, 2008.
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Liite 6. Ruotsin vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmien bonuspisteiden 
kertyminen ja bonusprosentti 

Liite 6 kuvaa Ruotsin vähittäiskaupanalalla toimivien ICAn ja Coopin kanta-asiakasohjel-
mien tarjoamaa bonusta. ICAn myymälöissä ja Hjärtat Apotekeissa tehdyistä ostoksista 
saatavan bonuksen suuruus ei riipu kulutuksen määrästä, vaan ainoastaan siitä, onko 
asiakkaalla kanta-asiakaskortti vai ICA Bankenin yhdistetty kanta-asiakas- ja maksukortti.  

Taulukko L21. ICAn bonuspisteiden kertyminen ja bonusprosentti.

ICA
 Pelkkä kanta-asiakaskortti Yhdistetty maksu- ja kanta-asiakaskortti
Kulutus 
kuukaudessa €

Bonus-
pisteet

Ostohyvitys 
vuodessa €

Bonus-
prosentti

Bonus-
pisteet

Ostohyvitys 
vuodessa €

Bonus-
prosentti

1000 1000 120 1 % 2000 240 2 %
700 700 84 1 % 1400 168 2 %
363 363 44 1 % 726 87 2 %
350 350 42 1 % 700 84 2 %
150 150 18 1 % 300 36 2 %

Huom: Taulukko kuvaa ICAn myymälöissä tehtävästä kulutuksesta saatavia bonuspisteitä. 
Yhdistetyllä maksu- ja kanta-asiakaskortilla tarkoitetaan ICA Bankenin ICA Bankkortiin, ICA Bankkort Maestroon tai ICA Bank-
kort Plussaan yhdistettyä kanta-asiakaskorttia.
ICA maksaa bonukset tuplana yhdistetyllä maksu- ja kanta-asiakaskortilla maksaville asiakkaille, jos heillä on säästöjä, lainaa tai 
vakuutuksia ICA Bankenilla.
Kruunut muunnettiin euroiksi 3.10.2016 valuuttakurssein. 
Lähde: ICA, 2016.

Coopin ohjelmassa bonusprosentin suuruuteen vaikuttaa se, onko asiakkaalla kanta-
asiakaskortti vai MedMera Bankenin yhdistetty kanta-asiakas- ja maksukortti. Lisäksi 
bonusprosentti kasvaa, jos asiakkaan kulutus ylittää 21 000 kruunua puolessa vuodessa.
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Taulukko L22. Coopin bonuspisteiden kertyminen ja bonusprosentti.

Coop
 Pelkkä kanta-asiakaskortti Yhdistetty maksu- ja kanta-asiakaskortti
Kulutus 
kuukaudessa €

Bonus-
pisteet

Ostohyvitys 
vuodessa €

Bonus-
prosentti

Bonus-
pisteet

Ostohyvitys 
vuodessa €

Bonus-
prosentti

1000 2000 240 2 % 3000 360 3 %
700 1400 168 2 % 2100 252 3 %
363 726 87 2 % 1089 131 3 %
350 350 42 1 % 700 84 2 %
150 150 18 1 % 300 36 2 %

Huom: Taulukko kuvaa Coopin myymälöissä tehtävästä kulutuksesta saatavia bonuspisteitä. 
Yhdistetyllä maksu- ja kanta-asiakaskortilla tarkoitetaan MedMera Bankenin Coop MedMera Mer, Coop MedMera Betala 
Efter, Coop MedMera Betala Före tai Coop MedMera Konto korttiin yhdistettyä kanta-asiakaskorttia.
Kruunut muunnettiin euroiksi 3.10.2016 valuuttakurssein.
Lähde: Coop, 2016.

Seuraavassa esitetään tuotteita, joita voidaan ostaa Coopin bonuspisteillä, sekä näiden 
tuotteiden bonuspistehinta ja myyntihinta. Lisäksi taulukossa esitetään näiden avulla 
laskettu tuotekohtainen bonusprosentti. 

Taulukko L23. Coopin bonuspisteillä ostettavia tuotteita ja tuotteille laskettu bonusprosentti.

Bonusprosentti
Tuote Tuotteen hinta 

SEK
Bonuspiste-

hinta
Edun suuruus 
prosentteina

Yhdistetty 
kanta-asiakas- 
ja maksukortti

Pelkkä kanta-
asiakaskortti

SF Anytime -vuokraelokuva 
verkossa

47,75 4500 1,1 % 2,1 % 1,1 %

Junkyardin lahjakortti 50 5000 1,0 % 2,0 % 1,0 %
Polarn O. Pyretin lahjakortti 100 8000 1,3 % 2,5 % 1,3 %
Brothersin lahjakortti 100 8000 1,3 % 2,5 % 1,3 %
SF Bio elokuvalippu 120 12000 1,0 % 2,0 % 1,0 %
Live It elämyslahjakortti 100 9500 1,1 % 2,1 % 1,1 %
Tuikkukynttilät 59,95 5000 1,2 % 2,4 % 1,2 %
Kynttilät 15,95 1500 1,1 % 2,1 % 1,1 %
Shampanjalasi 29,95 3000 1,0 % 2,0 % 1,0 %
Dolce Gusto kapselikahvinkeitin 799 40000 2,0 % 4,0 % 2,0 %
Juustoraaste 16,95 1500 1,1 % 2,3 % 1,1 %
10 kananmunaa 22,95 2000 1,1 % 2,3 % 1,1 %
Juotava jogurtti 11,5 1000 1,2 % 2,3 % 1,2 %
Seitifilee 28,5 2500 1,1 % 2,3 % 1,1 %
Koljafilee 49,95 4500 1,1 % 2,2 % 1,1 %
Coopin ostokuponki 30 3000 1,0 % 2,0 % 1,0 %
Coopin ostokuponki 100 10000 1,0 % 2,0 % 1,0 %
Coopin ostokuponki 300 30000 1,0 % 2,0 % 1,0 %
Coopin ostokuponki 500 50000 1,0 % 2,0 % 1,0 %

Huom: Taulukossa esitetään Coopin pisteillä ostettavina olevia tuotteita, niiden hinta ja niiden ostamiseen vaadittavat bonuspis-
teet sekä näiden perusteella laskettu bonusprosentti.
Lähde: Coop, 2016. 
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Liite 7. Alueellisten Länsförsäkringarbolagien kanta-asiakasohjelmat

Liite 7 kuvaa Länsförsäkringarin alueellisten Länsförsäkringbolagien tarjoamia keskittä-
misetuja. Ensimmäisessä taulukossa esitettäviä ohjelmia kutsutaan tässä raportissa tyypin 
I ohjelmiksi. 

Taulukko L24. Länsförsäkringbolagien ”tyypin I” kanta-asiakasohjelmat.

Länsförsäkringar: tyypin I kanta-asiakasohjelmat
Alennusta vakuutuksista

Alueellinen Länsförsäkringsbolag Kulta-asiakas Hopea-asiakas Pronssiasiakas
Länsförsäkringar Bergslagen 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Gotland 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Halland 20 % 10 % 5 %
LänsförsäkringarJämtland 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Jönköping 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Skaraborg 20 % 7 % 4 %
Länsförsäkringar Skåne 25 % 15 % 5 %
Länsförsäkringar Stockholm 15 % 8 % 4 %
Länsförsäkringar Södermanland 15 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Uppsala 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Värmland 20 % 15 % 10 %
Länsförsäkringar Älvsborg 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Blekinge* 20 % - -
Länsförsäkringar Kalmar län* 15 % - -

Huom: Kulta-asiakkaaksi pääsemiseen vaaditaan kotivakuutus, aktiivinen pankkitili ja säännöllistä säästämistä Länsförsäkringaril-
la. Hopea-asiakkaaksi pääseminen edellyttää kotivakuutusta sekä aktiivista pankkitiliä tai säännöllistä säästämistä. Pronssiasiak-
kuuteen vaaditaan kotivakuutus ja jokin muu vakuutus.
Säännölliseksi säästämiseksi lasketaan, jos asiakkaalla on vähintään 200 000 kruunun arvoiset säästöt tai sijoitukset tai jos asiakas 
säästää vähintään 500 kruunua kuukausittain.
Aktiivisella pankkitilillä tarkoitetaan tiliä, johon asiakas saa palkkaa, tukia tai muita säännöllisiä tuloja.
*Belkingen ja Kalmar länin alennusohjelmissa on ainoastaan kulta-asiakkuus.
Lähde: Länsförsäkringarbolagen, 2016.   
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Seuraavassa esitetään Länsföräkringbolagin tarjoamat keskittämisedut. Näissä tyypin II 
ohjelmissa on kolme etutasoa kuten tyypin I ohjelmissakin, mutta etutasoille pääsemiseen 
vaadittavat kriteerit eroavat tyypin I ohjelmista. Tyypin II ohjelmien edut ovat samankal-
taisia kuin tyypin I ohjelmien edut.

Taulukko L25. Länsförsäkringbolagenien ”tyypin II” kanta-asiakasohjelmat.

Länsförsäkringar: tyypin II kanta-asiakasohjelmat
Alennusta vakuutuksista

Alueellinen Länsförsäkringsbolag Korkein taso Toinen taso Ensimmäinen 
taso

Dalarnas Försäkringsbolag 25 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Gävleborg 20 % 10 % 5 %
Länsförsäkringar Västernorrland 20 % 10 % 5 %

Huom: Korkein taso vaatii koti- ja autovakuutuksen, aktiivisen pankkitilin ja säännöllistä säästämistä. Toinen taso vaatii kotivakuu-
tuksen sekä kaksi seuraavista: autovakuutus, aktiivinen pankkitili ja säännöllinen säästäminen. Ensimmäinen taso vaatii kotivakuu-
tuksen sekä autovakuutuksen tai aktiivisen pankkitilin tai säännöllistä säästämistä.
Säännölliseksi säästämiseksi lasketaan, jos asiakkaalla on vähintään 200 000 kruunun arvoiset säästöt tai sijoitukset tai jos asiakas 
säästää vähintään 500 kruunua kuukausittain.
Aktiivisella pankkitilillä tarkoitetaan tiliä, johon asiakas saa palkkaa, tukia tai muita säännöllisiä tuloja. 
Lähde: Länsförsäkringarbolagen, 2016. 

Seuraavassa kuvataan neljän sellaisen alueellisen Länsförsäkrinbolagin keskittämisetu-
ja, joita ei lueta tyypin I eikä tyypin II ohjelmiin. Nämä ohjelmat voivat erota sekä niiden 
tarjoamien etujen, että etujen saavuttamiseen vaadittavien kriteereiden perusteella. 
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Taulukko L26. Länsförsäkringbolagenien erilaisia kanta-asiakasohjelmia.

Länsförsäkringar: erilaisia kanta-asiakasohjelmia
Länsförsäkring Kronoberg Alennus
4. taso: kotivakuutus, kaksi muuta vakuutusta, aktiivinen pankkitili ja säännöllistä säästämistä 20 %
3. taso: kotivakuutus ja jokin muu vakuutus sekä kaksi seuraavista: vapaavalintainen vakuutus, aktiivinen 
pankkitili ja säännöllistä säästämistä

15 %

2. taso: kotivakuutus ja jokin muu vakuutus sekä yksi seuraavista: vapaavalintainen vakuutus, aktiivinen 
pankkitili ja säännöllistä säästämistä

10 %

1. taso: kotivakuutus ja jokin muu vakuutus 5 %
Länsförsäkringar Västerbotten Alennus
5. taso: kotivakuutus, vähintään kolme muuta vakuutusta ja aktiivinen pankkitili 25 %
4. taso: kotivakuutus, kaksi muuta vakuutusta ja aktiivinen pankkitili 20 %
3. taso: kotivakuutus, jokin muu vakuutus ja aktiivinen pankkitili 15 %
2. taso: kotivakuutus ja kaksi muuta vakuutusta 10 %
1. taso: kotivakuutus ja jokin muu vakuutus 5 %
Länsförsäkringar Östgöta Alennus
3. taso: kotivakuutus ja aktiivinen pankkitili sekä aktiivista säästämistä tai yli 60-vuotiaan 
tapaturmavakuutus

15 %

2. taso: kotivakuutus ja jokin seuraavista: aktiivinen pankkitili, säännöllistä säästämistä tai yli 60-vuotiaan 
tapaturmavakuutus

10 %

1. taso: kotivakuutus ja jokin muu vakuutus 5 %

Huom: Säännölliseksi säästämiseksi lasketaan, jos asiakkaalla on vähintään 200 000 kruunun arvoiset säästöt tai sijoitukset tai jos 
asiakas säästää vähintään 500 kruunua kuukausittain.
Aktiivisella pankkitilillä tarkoitetaan tiliä, johon asiakas saa palkkaa, tukia tai muita säännöllisiä tuloja. 
Lähde: Länsförsäkrinsbolagen, 2016. 

Taulukko L27. Länsförsäkringbolagenien Norbottenin kanta-asiakasohjelma.

Länsförsäkringar Norrbotten Alennustaulukko
Tuotteita kotivakuutuksen lisäksi

Asiakkuuden kesto vuosina 1 2 3 4 +
0–4 7 % 9 % 13 % 17 %
5–9 9 % 13 % 17 % 21 %
10 + 13 % 17 % 21 % 25 %

Huom: Alennuksen saadakseen asiakkaalla on oltava kotivakuutus + ilmoitettu lukumäärä muita tuotteita. 
Lähde: Länsförsäkringarbolagen, 2016.
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Liite 8. Ruotsin kanta-asiakasohjelmien toimipaikat ja toimialat

Liitteessä 8 esitetään Ruotsin kanta-asiakasohjelmiin kuuluvat yritykset ja yritysten toi-
mialat. Yritykset luokitellaan Tilastokeskuksen tol 2008 toimialaluokituksen 4-numero-
tason ryhmiin. Tällä tavoin nähdään kuinka, laajasti eri kanta-asiakasohjelmat sitovat tai 
niputtavat tavaroita ja palveluita yhteen. 
 
Taulukko L28. ICA Gruppen, bonusta kerryttävät toimipaikat.

ICA Gruppen, bonusta kerryttävät toimipaikat
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa 

ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

ICA Maxi
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 

4773 Apteekit
Hjärtat Apotek

Huom: Taulukko esittää toimipaikat, joissa asiointi kerryttää ICAn bonuspisteitä.
Lähde: ICA, 2016; Tilastokeskus, 2008.

Taulukko L29. ICA Gruppen, toimipaikat, joissa asiointi mahdollistaa bonuspisteiden keräämisen kaksin-
kertaisena.

ICA Gruppen, kaksinkertaisten bonuspisteiden kerryttämisen mahdollistavat toimipaikat
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 

641 Pankkitoiminta
6419 Muu pankkitoiminta

ICA Banken
643 Rahastotoiminta

6430 Rahastotoiminta
ICA Banken

 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
651 Vakuutustoiminta

6512 Muu vakuutustoiminta
ICA Banken

Huom: Taulukko esittää toimipaikat, joiden palveluita käyttämällä on mahdollista kerryttää bonustoimipaikoissa kaksinkertaista 
bonusta.
Lähde: ICA, 2016; Tilastokeskus, 2008. 
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Taulukko L30. ICA Gruppenin yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat alennusta mutta eivät bonusta.

ICAn yhteistyökumppani. Tarjoavat kanta-asiakkaille alennuksia, ei bonuspisteitä
H Kuljetus ja varastointi 
 50 Vesiliikenne 

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Stena Line, Viking Line
 51 Ilmaliikenne 

511 Matkustajalentoliikenne
5110 Matkustajalentoliikenne

BRA*
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Countryside Hotels, Scandic Hotels, The Reef Hotel & Resort, 
Svenska Spahotell

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 
 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 

742 Valokuvaustoiminta
7420 Valokuvaustoiminta

ICA Foto
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 

771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

Hertz 
 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 

791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
7911 Matkatoimistojen toiminta

Ving
R Taiteet, viihteet ja virkistys
 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 

900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
9001 Esittävät taiteet

Konsertteja ja teatteriesityksiä
9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta

Konsertteja ja teatteriesityksiä
 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 

910 Kirjastojen, akristojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
9102 Museoiden toiminta

Astrid Lindgren huset
9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta

Aquaria, Kolmården
 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 

931 Urheilutoiminta
9313 Kuntokeskukset

Actic
932 Huvi- ja virkistystoiminta

9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Legoland, Grönalund

9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta
Funäasfjällen, ICA Upplevelser

Huom: Taulukko esittää toimipaikat, joista ICAn kanta-asiakkaat saavat alennuksia ja muita etuja, mutta ei bonuspisteitä. 
Lähde: ICA, 2016; Tilastokeskus, 2008.   
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Taulukko L31. Coop-toimipaikat, joissa asioinnista kertyy bonusta, joissa on mahdollista kerryttää bonus 
kaksinkertaisena.

Coop, bonusta kerryttävät toimipaikat, joissa on mahdollista kerryttää bonus kaksinkertaisena
G Tukku- ja vähittäiskauppa  
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa 

Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

Coop Forum

Huom: Taulukko esittää toimipaikat, joissa asioinnista kertyy bonuspisteitä ja joissa asioinnista on mahdollista kerryttää bonus-
pisteet kaksinkertaisina.
Lähde: Coop, 2016; Tilastokeskus, 2008.   

Taulukko L32. Coop-toimipaikat, joissa asiointi mahdollistaa kaksinkertaisten bonusten kerryttämisen.

Coopin kaksinkertaisten bonuspisteiden mahdollistavat toimipaikat
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

641 Pankkitoiminta
6419 Muu pankkitoiminta

MedMera Banken 

Huom: Taulukko esittää toimipaikat, joiden palveluita käyttämällä on mahdollista kerryttää bonustoimipaikoissa kaksinkertaista 
bonusta.
Lähde: Coop, 2016; Tilastokeskus, 2008.    
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Taulukko L33. Coopin yhteistyöpaikat, joissa asiointi kerryttää bonusta mutta ei kaksinkertaisia bonuspisteitä.

Coopin yhteistyökumppanit, joissa asiointi kerryttää bonusta, mutta ei kaksinkertaista bonusta
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 
 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 

351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu
3511 Sähkön tuotanto

GodEl**
3512 Sähkön jakelu

GodEl**
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 

477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
4771 Vaatteiden vähittäiskauppa 

Polarn O. Pyret, Brothers
H Kuljetus ja varastointi
 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
4939 Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne

Swebus
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Nordic Choice Hotels
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta

7911 Matkatoimistojen toiminta
Fritidsresor

Huom:Taulukko esittää Coopin yhteistyökumppanit, joissa asiointi kerryttää bonuspisteitä, mutta joissa asioinnista ei kerry kak-
sinkertaisia pisteitä eikä kerättyjä pisteitä lasketa 21000 pisteen bonukset tuplaavaan rajaan.
Lähde: Coop, 2016; Tilastokeskus, 2008.  

Taulukko L34. Coopin yhteistyökumppanit, joista kanta-asiakkaat saavat alennusta ja muita etuja mutta 
eivät bonusta.

Coopin yhteistyökumppanit. Tarjoavat kanta-asiakkaille alennusta, mutta ei bonusta.
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
4771 Vaatteiden vähittäiskauppa 

Junkyard
H Kuljetus ja varastointi
 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
4932 Taksiliikenne

Taxi 020
 50 Vesiliikenne

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Tallink Silja
 51 Ilmaliikenne

511 Matkustajalentoliikenne
5110 Matkustajalentoliikenne

SAS
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Coopin yhteistyökumppanit. Tarjoavat kanta-asiakkaille alennusta, mutta ei bonusta -taulukko jatkuu
I Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Clarion Collection Hotel Riga, Clarion Collection Hotel Odin,
Hotellpremie, Masesgården

J Informaatio ja viestintä
 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen

591 Elokuva- video- ja televisio-ohjelmatoiminta
5914 Elokuvien esittäminen

SF Bio
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle

742 Valokuvaustoiminta
7420 Valokuvaustoiminta

FUJIdirekt
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta

771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

Hertz
772 Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing

7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
Sweden by Bike

7722 Videofilmien vuokraus
SF Anytime

 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta

7911 Matkatoimistojen toiminta
Fritidsresor

R Taiteet, viihteet ja virkistys
 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
9001 Esittävät taiteet

Konsertteja ja teatteriesityksiä
9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta

Konsertteja ja teatteriesityksiä
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

932 Huvi- ja virkistystoiminta
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta

Liseberg, TusenFryd
9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta 

Live It

Huom: Taulukko esittää Coopin yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat erilaisia etuja ja alennuksia, mutta niissä asioinnista ei kerry 
bonusta.
Lähde: Coop, 2016; Tilastokeskus, 2008.    
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Palkansaajien tutkimuslaitos on vuonna 1971 perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon 

kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja 

laaditaan suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat ulkopuolisissa asiantuntija-

tehtävissä sekä osallistuvat aktiivisesti julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun. Palkan-

saajien tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteena on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen 

keskustelun sekä päätöksenteon tueksi.

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön painopiste on tilastollisiin 

aineistoihin perustuvassa empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva teoreettinen 

näkemys ja tieteellisten menetelmien asiantuntemus.

The Labour Institute for Economic Research is an independent and non-profit research 

organisation founded in 1971. The Institute carries out economic research, monitors 

economic development and publishes macroeconomic forecasts. The aim is to contribute 

to the economic debate and to provide information for economic policy decision making 

in Finland.
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