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Erikoisia tarjouksia* 

PERTTI HAAPARANTA - MIKKO PUHAKKA 

1. Johdanto· 

Suomessa keskustellaan jatkuvasti korkeista 
hinnoista ja kilpailun puutteesta eri toimialoil
la. Useasti keskustelussa viitataan siihen, et
tä korkeat hinnat ovat seurausta ennenkaik
kea liian korkeista kustannuksista. »Hinnat 
madaltuvat, jos kustannukset saadaan ku
riin», kuuluu usein esitetty väite tai vaatimus. 
Tämän vuoksi veropoliittisten ym. keinojen 
avulla saatetaan pyrkiä madaltamaån kustan
nuksia'hintojen laskemiseksi. Tällaisten toi
menpiteiden vaikutukset voivat olla kuitenkin 
vain lyhytaikaisia. Jos toimialalla ei ole tar;. 
peeksi kilpailua, yritykset voivat toimia »löy
sästi» ja kustannukset paisuvat väen väkisin. 
Siitä taas tietenkin seuraavat korkeammat hin
nat toimialalla, jotka taas merkitsevät kulut
tajille hyvinvointihaittoja. Kilpailun luoma 
kuri pitää kustannukset ja sitä kautta hinnat 
aisoissa ja palvelutason korkeana. 

Oleellista keskustelussa korkeista hinnois
ta olisikin puhua kilpailun toimivuudesta eri 
toimialoilla. Huomattakoon kuitenkin, että 
keskustelussa usein sekoitetaan keskenään 
korkea yleinen hintataso ja joidenkin hyödy
keryhmien korkeat hinnat, kun niitä verrataan 
muuhun maailmaan. Tällöin yleensä unohde
taan hintatasoon vaikuttavat kokonaistalou
delliset tekijät. Kilpailun puute jollakin toimi-

* Haluamme kiittää Anne Brunilaa ja Saara Hyvöstä 
saamastamme johdatuksesta tutkimusaiheeseemme. Heitä 
ei kuitenkaan tule syyttää meidän ymmärryksemme lip
sahduksista. 

alalla vaikuttaa pääasiassa sen . suhteellisiin 
hintoihin. Näin kilpailupolitiikalla ei voida 
suoraan vaikuttaa yleiseen hintatasoon. Lisäk
si on huomattava, että yleisesti ottaen kaikel
la julkisen vallan säätelyllä on vaikutuksia kil
pailutilanteeseen eri toimialoilla. Nämä vai
kutukset ovat usein suuremmat kuin itse kil
pailupolitiikan ja ne tulisi myös ottaa huomi
oon arvioitaessa kilpailun astetta eri toimi
aloilla. 

Kuinka voidaan todentaa,onko toimialaI
la kilpailua? Taloustieteilijä haluaisi ensiksi 
vertailla tuotteen hintaa sen rajakustannuk
siin: mitä lähempänä yksikköhinta on rajakus
tannuksia sen parempi on toimialalla vallitse
va kilpailu. Tämä ei kuitenkaan ole käytän
nössä mahdollista, koska tietojarajakustan
nuksista on vaikea saada. Hintojen ja rajakus
tannustenkin vertailussa on ongelmansa; mo
nopolivoima voi valua kustannuksiin. Silloin 
on turvauduttavaepäsuorempiin menetelmiin. 
Suomalaisessa empiirisessä tutkimuksessa ei 
toimialojen kilpailun voimakkuutta ole juu
rikaan selvitetty. Poikkeuksia toki on. Yhte
nä uusimmista mainittakoon Suomisen (1991) 
tutkimus pankkien kilpailusta Suomessa. 

Suomessa on valitettu erityisen paljon 
ruuan hinnasta. Hyvin usein hintojen korkeut
ta on selitetty kilpailun puutteella.Siksi me 
halusimme selvittää kaupparyhmittymien vä
listä kilpailua seuraamalla eriketjujen käyt
täytymistä erikoistarjousten tarjonnassa. Jul
kisuudessa on väitetty, että jos eri ryhmitty
mien hinnoissa ei ole eroja, on se merkki kil-
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pailun puutteesta toimialalla. Kuluttajaliitto 
tiedottaa -tiedote (1991) toteaa mm.: »Kaup
paryhmien keskihintojen pienet erot antavat 
ymmärtää, että hintakilpailu ei toimi kulut
tajaa hyödyttävällä tavalla. Oligopolistinen 
kilpailutilanne päin vastoin ylläpitää korkean 
hinnan politiikkaa maassamme.» Taloustie
teen teoria tukee väitettä, että epätäydellisen 
kilpailun tilanteessa hinnat ovat korkeat. Tä
mä väite perustuu kuitenkin siihen, että ky
seinen teoria ennustaa yritysten toimivan yh
teistyössä monopolia vastaavan tilanteen saa
vuttamiseksi. Sinänsä se, että eri yritysten pe
rimien hintojen on todettu olevan lähellä toi
siaan, ei kerro meille mitään (ilman tietoja ra
jakustannuksista) siitä, kuinka voimakkaasti 
yritykset kilpailevat. Esimerkiksi täydellises
sä kilpailussa yritykset perivät saman hinnan. 
Hintavertailuja vaikeuttaa tietysti myös se, 
että yritykset voivat kilpailla myös muuten 
kuin hinnoilla. Ne voivat kilpailla esimerkik
si palvelutasolla, tuotevalikoimalla tai sijain
nilla (ks. esimerkiksi Brunila 1990). 

Laki kilpailunrajoituksista (1988) kieltää 
yritysten suoranaisen yhteistoiminnan kilpai
lun rajoittamiseksi. Taloustieteen teoria opet
taa meille, että yrityksillä on monia tapoja toi
mia yhteistyössä ilman ekspolisiittisiä sopi
muksiakin. 1 Tässä kirjoituksessa me pyrim
me selvittämään, onko suomalaisilla päivit
täistavaramarkkinoilla havaittavissa piirteitä, 
jotka viittaavat eri kaupparyhmien yhteistyö
hön. Me oletamme, että tärkeimmät päätök
set näillä markkinoilla tekevät keskusliikkeet 
eivätkä yksityiset kaupanpitäjät. Hyvösen 
(1990a ja b) tutkimuks~t tukevat tätä oletus
ta. Hänen kyselytutkimuksensa tulokset viit
taavat siihen, että keskusliike pitää yksityiset 
kauppiaat melko tiukassa otteessaan mm. 
vuokraamalla heille kauppapaikan, porrasta
malla ko. kauppapaikan vuokran, päättämäl
lä kauppapaikkojen saajista, pitämällä kaup
piaita rahoituksellisessa riippuvuussuhteessa 
keskusliikkeeseen j.n.e. 

Me tutkimme eri kaupparyhmien mainos-

1 Eri implisiittisistä yhteistyötavoista ks. modernit toi
mialan taloustieteen oppikirjat Scherer ja Ross (1990) 
7. luku ja Carlton ja Perloff (1990), 9. luku. 
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tamien kuluttajien kannalta tärkeiden tuottei
den erikoistarjousten ajoitusta helmikuussa 
1991 Helsingissä ja Oulussa. Ajatuksemme 
on, että jos kaupparyhmittymät toimivat toi
sistaan riippumatta, niin erikoistarjoukset ei
vät saisi ajoittua siten, että samojen tavaroi
den erikoistarjoukset ajoittuisivat systemaat
tisesti eri päiville. Jos taas kaupparyhmitty
mät ovat rajoittaneet kilpailua, niin se näkyy 
myös erikoistarjouksissa siten, että niiden 
avulla ei kilpailla, eli tarjouksia ei samoista 
hyödykkeistä ole samoina päivinä. Jos kaup
paryhmillä on samana päivinä erikoistarjouk
sia eri tuotteista, niin se viittaa siihen, että 
kaupparyhmittymät eivät pyri kovasti kilpai
lemaan toistensa kanssa. Säännönmukainen 
erikoistarjousten ryhmittely viitannee ns. 
»polttopiste» koordinointiin eli omaksuttuun 
tai luonnolliselta tuntuvaan käyttäytymista
paan. Se on yksi sanattoman yhteistyön muo
to.2 

2. Asetelma 

Tutkimme eri kaupparyhmittymien erikoistar
jouksia Helsingissä ja Oulussa helmikuussa 
1991. Jos ketjut kilpailevat hinnoilla, niin 
odottaisi, että ne kilpailevat erityisen voimal
lisesti sellaisten tavaroiden erikoistarjouksil
la, jotka ovat homogeenisia. Esimerkiksi kel
paavat esimerkiksi erilaiset lihat. Jos kaupat 
päättävät tällaisten hyödykkeiden eri koi star
jouksista riippumatta toisistaan, on toki sel
vää, että tarjoukset eivät voi mennä aina pääl
lekkäin. Kuitenkin päällekkäisiä tarjouksia tu
lisi olla huomattavan paljon, kun tarkastel
laan isoa tavarajoukkoa. Lisäksi voi ajatella, 
että joidenkin tuotteiden tarjousten tulisi kes
kittyä tietyille viikonpäiville. Jos viikonloppui
sin valmistetaan parempaa ruokaa, olisi aja
teltavissa, että parempien lihojen tarjoukset 
keskittyvät loppuviikkoon, mikäli kaupparyh
mät kilpailevat aidosti keskenään. Jos tämä 
pitää paikkansa, pitäisi päällekkäisiä tarjouk-

2 »Polttopiste» koordinaation idean kehitti Schelling 
(1960). Katso myös emo Scherer ja Ross (1990), sivut 
265-268. 



sia olla enemmän kuin puhtaan riippumatto
muuden perusteella voi arvioida. 

Valitsimme yhdeksän eri tuotekategoriaa, 
joiden erikoistarjouksia seurasimme sanoma
lehdistä. Pyrimme valitsemaan tuotteita, jot
ka ovat homogeenisia (ei differoituja) ja tär
keitä kuluttajan ostoskorissa. Tämä sen vuok
si, että voimme todella puhua hintakilpailus
ta. Valintatalo, S-, E- ja T -ryhmät mainos
tavat yhdessä Helsingin Sanomissa.3 K-kau
pat eivät mainosta juuri ollenkaan yhtenä ryh
mänä Helsingin Sanomissa. Otimme edusta
vaksi K-kaupaksi Alueuutisissa mainostavat 
K-kauppa Herkkumeren Merihaasta. 

Ekamarket, K-Citymarket ja Prisma (S-ryh
mään kuuluvat market) sijaitsevat Oulun Rak
silan kaupunginosassa vierekkäin. Niiden vä
liseen kilpailuun ei vaikuta kauppojen sijain
ti, vaan kuluttaja voi helposti valita parhaaksi 
katsomansa ostospaikan sijaintiin katsomat
ta, jos hän ylipäätään on päättänyt tehdä os
toksensa jossakin Raskilan marketeista. Nä
mä kolme markettia ovat potentiaalisesti tiu
kassa kilpailutilanteessa. 

Erikoistarjousten tuoteryhmittäinen ja ajal
linen esiintyminen on raportoitu taulukoissa 
1 ja 2. Yleinen johtopäätös molemmista tau
lukoista on, että eri kaupparyhmittymillä on 
erittäin harvoin erikoistarjouksia samasta 
tuotteesta samana päivänä. Helsingissäai
noastaan yhtenä päivänä (la 16. 2.) on kolmel
la ryhmällä erikoistarjous samasta tuotteesta 
(broilerinpalat). Valtaosa erikoistarj ouksista 
on sellaisia, että ainoastaan yksi kaupparyh
mittymä tarjoaa tiettyä tuotetta samana päi
vänä. Aineistosta on kuitenkin hankala löy
tää sellaista käyttäytymistä, että jokin ryhmä 
mainostaisi aina tiettynä viikonpäivänä sa
man tuotteen erikoistarjouksia. »Polttopiste» 
koordinaatioon viittaavaa käyttäytymistä ei 
siis käytössämme olleesta kuukauden mittai
sesta aineistosta näyttäisi löytyvän. Epäviral
lisemman mainosten pidempiaikaisen seuran
nan perusteella polttopistehypoteesin tarkem
pi tutkiminen näyttäisi kuitenkin hedelmälli-

3 S-ryhmän mainoksia ei ole joka päivä vaan kahte
na kertana viikossa se mainostaa yhdesSä ilmoituksessa 
kahden päivän erikoistarjouksia; 
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semmältä. Kaupparyhmillä näyttäisi olevan 
omat broilerinpalapäivänsä jne. 

Tilanne Oulussa on pääpiirteissään sama 
kuin Helsingissä. Sielläkin ainoastaan yhtenä 
päivänä (to 7.2.) kolme ryhmää mainostavat 
samaa tuotetta (voi). Oulussa on mielenkiin
toista se, että Prismalla ei ole juuri ollenkaan 
erikoistarjouksia tarkastelemissamme tuotteis
sa. Se on keskittynyt tarjoamaan differoituja 
tuotteita kuten esimerkiksi marinoidut broi
lerinkoipipalat (23.2.) ja Kotivaran marinoi
tu mikrofile (9. 2.). Ilmeisesti Prisma on pyr
kinyt lieventämään hintakilpailua tuotediffe
roinnilla.4 Erikoistamalla tuotevalikoimiaan, 
tässä tapauksessa erikoistarjouksiaan, kaup
paryhmittymät pystyvät käyttämään markki
navoimaansa tehokkaasti hyväkseen. Kukin 
ryhmittymä saa itselleen osan hyödykevalikoi
masta, jonka se voi sitten hinnoitella suhteel
lisen vapaasti. Oulun tapauksessa on mielen
kiintoista, että selkeästi tuotedifferentiaatio
ta harrastava liike sijaitsee kahden muun vä
lissä. Tämä on aivan kuten teorian perusteel:
la voisi olettaakin. 

3. Lopuksi 

Kaupparyhmittymät eivät kilpaile, eivät aina
kaan erikoistarjouksilla. Koska kilpailun eri
koistarjouksilla pitäisi olla oikeastaan määri
telmällisesti erikoisen kovaa, tämä viittaa sel
västi siihen, että ne eivät kilpaile muutenkaan. 
On selvää, että ne eivät ole muodostaneet mi
tään eksplisiittistä kartellia. Tällaiseen ei ole 
edes tarvetta, ne voivat harrastaa yhteistyötä 
muutenkin. Aineistomme valossa näyttäisi 
olevan erityisen hedelmällistä tutkia, miten 
kaupparyhmittymät käyttävät tuotedifferen
tiaatiota hyväkseen hintakilpailun vähentämi
sessä. Vastaavanlaista tukea sen sijaan ei saatu 
hypoteesille, että kaupat olisivat sopineet kes
kenään päivistä, milloin ne tarjoavat tiettyjä 
tuotteita erikoistarjouksina. Tässä saattaa olla 
kuitenkin kyse aineiston lyhyydestä, kauppa-

4 Tuotedifferoinnista hintakilpailun lieventäjänä katso 
Shaked ja Sutton (1982). 
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Taulukko 1. Eri kaupparyhmittymienerikoistarjoukset Helsingissä helmikuussa 1991. 

tuoteryhmät 
Päivämäärä 2 3 4 

pe 1 S KS 
la 2 V 
ti 5 E 
ke 6 E 
to 7 V 
pe 8 V V 
la 9 KV T V 
ma 11 EK V 
ti 12 E 
ke 13 
to 14 E 
pe 15 T T V E 
la 16 VE 
ma 18 K 
ti 19 E 
ke 20 E 
to 21 V T 
pe 22 S S E 
la 23 S S E 
ma 25 K 
ti 26 T EV 
ke 27 
to 28 

Tuoteryhmät: 

1. tavallinen jauheliha 4. porsaanpaisti 
2. paistijauheliha 5. broilerinpalat 
3. naudan paisti 6. kirjolohi 

Kaupparyhmät: 

Helsinki Oulu 

E=Elanto E = Eka-market 
K=K-kaupat K = Citymarket 
S= S-market S= Prisma 
T = T -marketit ja -lähikaupat 
V = Valintatalo 

ryhniittymillä näyttäisi olevan omat»lauantai
makkara-päivänsä». 

Kaupparyhmien . välistä kilpailua voi estää 
paitsi kaupp~ryhmittymien omat kilpailunra
joitteet niin myös tuottajaportaan harjoitta
ma kilpailunrajoittaminen. Esimerkiksi lihan 
tuotanto,on Suomessa niin keskittynyttä, et
tä tuottajilla on hyvät mahdollisuudet säädel
lä, milloin kaupparyhmittymät voivat tarjo-
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5 6 7 8 9 

ES TK 
ES EK 

KV 

E V K ET 
S 

S 
E S K 

ES V 
T ET KS V E 
S S 
EKS 

S 
S EK T 
S 
KS E 

ET 
E 

T K 
K K 

K 
E ET 

7. kananmunat 
8. voi 
9. banaanit 

ta lihaa »alennuksella». Lihan tuottajat voi
vat tällä tavoin lisätä omaa osuuttaan hinnas
ta. Toisaalta on vaikea kuvitella kaupparyh
mittymien toimintaa kilpailunrajoittamiseksi 
koordinoitavan pelkästään valtakunnallisesti. 
Onkin hyvin luultavaa, että kaupparyhmitty
millä on paikallisia organisaatioita, jotka 
suunnittelevat yhteistyön. 

Lopuksi on syytä korostaa, että kilpailupo-
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Taulukko 2. Kolmen marketin erikoistarjoukset Oulun Raksilassa helmikuussa 1991. 

tuoteryhmät 
Päivämäärä 2 3 4 

pe 1 E K ES 
la 2 E K 
ma 4 K E 
ti 5 E S 
ke 6 K K S 
to 7 
pe 8 K EK 
la 9 EK 
ma 11 K 
ti 12 
ke 13 K E 
to 14 E 
pe 15 K 
la 16 EK EK S 
ma 18 E E 
ti 19 K 
ke 20 K 
to 21 K S 
pe 22 K K 
la 23 EK EK 
ma 25 E 
ti 26 
ke 27 
to 28 K 

litiikan kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saa
da selvitettyä kaupparyhmittymien välinen kil
pailutilanne kokonaisuudessaan. Voihan ol
la niin, että niiden kilpailu muilla kuin hin
noilla on hyvinkin kireää, jolloin hintakilpai
lun kiristäminen saattaa vähentää kilpailua 
muilla alueilla kuten palvelutasossa. Toisaal
ta voi tietenkin olla niin, että jos kaupparyh
mittymät pystyvät sopimaan hinnoista, niin ne 
pystyvät sopimaan kilpailunrajoittamisesta 
myös muulla tavoin. 

Kirjallisuus 

Alueuutiset (1991): helmikuun lehdet 1991. 
Brunila A. (1990): Kilpailu ja hinnoittelu välittävi/Jä 

markkinoilla, Työväen Taloudellinen Tutkimus
laitos, Tutkimuksia 31. 

Carlton, D. W; - J. M. Perloff (1990): Modern 
IndustrialOrganization, Scott, Foresman/Little 
Brown. 

5 6 7 8 9 

S K K 
K K 

S 
EK EK EKS 

K 
K E 

E E 

K E 
E ES 
K K 

E K E K 

E 
E S 
K EK 
K S K K 

E 
K 
S 

Helsingin Sanomat (1991): arkipäivän lehdet hel
mikuulta 1991. 

Hyvönen, S; (1990): lntegration in 'Vertical Mar
keting Systems. A Study on Power and Contrac
tual Relationships between Wholesalers· and 
Retailers. Helsinki School of Economics A:72. 

Hyvönen, S. (1990): Vähittäiskaupan kilpailukäyt
täytymisen puitteet: tutkimus kaupparyhmitty
mien sisäisistä suhteista päivittäistavarakaupas
sao Kilpailuvirasto selvityksiä 1/1990. 

Kaleva (1991): arkipäivien lehdet helmikuulta 1991. 
Kuluttajaliitto tiedottaa. (1991): 5. 2. 1991. 
Schelling;T. C. (1960): The Strategy ofConflict. 

Harvard University Press. 
Scherer, F. M. - D. Ross (1990): lndustrial Mar

ket Structure and Economlc Performance. 
Houghton· MIfflin. 

Shaked, A. - J. Sutton (1982): »Relaxing Price 
Competition Through Product DifferentiatioIl», 
Review 0/ Economic Studies 49, 3-13. 

Suomen säädöskokoelma (1988):.N:ot 709-'-717. 
Suominen, M. (1991): Pankkien kilpailu Suomes

sa . . Helsingin kauppakorkeakoulu D-137. 

373 




