Tieteessä | terveydenhuolto

RIINA HILTUNEN
KTM, projektipäällikkö
Centre for Collaborative
Research -Tutkimuspalvelut,
Turun kauppakorkeakoulu, Turun
yliopisto
HENNAMARI MIKKOLA
KTT, tutkimusprofessori, Tieto- ja
viestintäyksikön päällikkö
Kela
JOUNI SAARNI
KTM, kehityspäällikkö
Centre for Collaborative
Research -Tutkimuspalvelut,
Turun kauppakorkeakoulu, Turun
yliopisto

Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen
saatavuus vuosina 2008–2012
Lähtökohdat
Yksityisten tuottajien tarjoamia palveluja aiotaan sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa hyödyntää nykyistä
enemmän mm. palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä on tutkittu
Suomessa paljon, mutta niiden alueellista saatavuutta ei ole aikaisemmin analysoitu. Tavoitteemme on tutkia
yksityisten lääkäripalvelujen saatavuutta kuvaamalla toimialan alueellista levinneisyyttä ja sen kehitystä vuosina
2008–2012. Lisäksi vertailemme potilasvirtoja eri alueilla ja erikoisaloilla.
Menetelmät
Aineisto muodostettiin Kelan sairaanhoitokorvausten rekisterin vuosien 2008–2012 yksityislääkärinpalkkioiden
tiedoista. Viiden erikoisalan vastaanottokäyntejä tarkasteltiin 67 seutukunnassa erillisinä markkinoina.
Aikasarjan muuttujina olivat alueen väkiluku, kaupunkimaisuus, käyntimäärät ja kilpailijoiden lukumäärä.
Käyntimääristä johdettiin lisäksi asukasmäärään suhteutettu palvelujen käyttö ja käytön paikallisuuden astetta
mittaavat suureet. Aineistoa kuvailtiin taulukoimalla ja markkinoiden välisten erojen tutkimiseen käytettiin
epäparametrista varianssianalyysiä.
Tulokset
Varsinaisten markkina-alueiden lukumäärä vaihteli erikoisalasta riippuen 36:sta 50:een vuonna 2012, ja näillä
alueilla asui 86–94 % Manner-Suomen väestöstä. Markkinoiden lukumäärä lisääntyi tarkasteluajalla kullakin
erikoisalalla, jolloin palvelujen saatavuus parani keskimäärin 3 %:lla väestöstä. Uusien markkinoiden synty lisäsi
palvelujen käyttöä alueella. Suurin osa palveluista käytettiin kotiseutukunnassa, mutta seutukuntarajat ylittävässä palvelukäytössä oli erikoisalojen ja seutukuntien välillä merkittäviäkin eroja.
Päätelmät
Yksityisten lääkäripalvelujen markkinat ovat viime vuosina levittäytyneet alueellisesti, mutta palvelujen saatavuuteen levittäytyminen vaikutti suhteellisen vähän. Yksityisten lääkäripalvelujen markkinat kattoivat vuonna
2012 kuitenkin jo valtaosan väestöstä. Alueellinen näkökulma on tärkeä tutkittaessa perinteisten lääkäripalvelujen saatavuutta. Paikallisen saatavuuden paraneminen lisää yksityisten palvelujen käyttöä, ja läheinen sijainti
on potilaalle keskeinen kriteeri palveluntuottajien valinnassa. Palveluntuottajat eivät juuri kilpaile asiakkaistaan
seutukuntarajojen yli.
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Yksityiset terveyspalvelumarkkinat toimivat
markkinaehtoisin periaattein julkisia palveluja
täydentäen. Yksityisen sektorin kilpailijat vai

Ortopedian alalla keskimäärin jopa 41 %
potilaista käytti palveluja kotiseutukunnan
ulkopuolella.
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kuttavat yksityisten lääkäripalvelujen saatavuu
teen perustamalla tai sulkemalla toimipisteitä,
mutta niissä toimivat lääkärit tekevät lopulta it

se valinnan ammatinharjoittajaksi ryhtymises
tä, tarjonnan määrästä sekä palkkiotasostaan.
Asiakas puolestaan valitsee markkinoilta ha
luamansa kilpailijan, toimipisteen ja lääkärin il
man hoidon porrastusta. Noin 29 % sairaus
vakuutetuista valitsi yksityisen lääkäripalvelun
vuonna 2015, ja 79 % käynneistä tehtiin suo
raan erikoislääkärille (1,2).
Yksityisten palvelujen käyttö myös rahoite
taan pääosin yksityisin varoin. Pakollisen julki
sen sairaanhoitovakuutuksen (shv) korvaustaso
on laskenut ajan mittaan (1), ja nykyisen 17 %
korvauksen merkitystä pidetään potilaan pää
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töksenteon kannalta vähäisenä (3,4). Toisaalta
yksityiset sairauskuluvakuutukset ovat vakiin
nuttaneet asemansa etenkin lapsiperheissä,
joista yli puolella oli vakuutus vuonna 2012 (5).
Sote-uudistus on lisännyt tutkijoiden kiin
nostusta Suomen yksityisiä lääkäripalvelumark
kinoita kohtaan. Toistaiseksi potilaan valinnan
vapaus ulottuu julkisiin tuottajiin, mutta uudis
tuksen toteuduttua julkinen rahoitus seuraisi
potilasta myös yksityiselle palveluntuottajalle.
Valinnanvapauslaki on linjattu koskemaan pe
rustason palveluja ja erikoissairaanhoitoa sovel
tuvilta osin vuodesta 2019 alkaen (6,7). Perusta
son palvelut tarjotaan todennäköisesti väestö
vastuulla toimivissa hyvinvointi- ja terveyskes
kuksissa, jotka toimivat portinvartijoina esimer
kiksi palvelusetelein rahoitettuihin erikoissai
raanhoidon palveluihin (8).
Viime vuosina Suomessa on tutkittu mm. yk
sityisten lääkäripalvelujen hintoja alueittain (9)
ja tulojen yhteyttä palvelujen käyttöön (10),
mutta palvelujen saatavuutta ei ole kuvattu toi
mialatasoa syvällisemmin (11). Lääkäripalvelu
jen markkinoita pidetään yleensä alueellisesti ja
erikoisaloittain segmentoituneina (12). Alueelli
sen kilpailun teorian mukaan yrityksen sijainti
on asiakkaalle tärkeä valintakriteeri, ja siten yk
si keskeisimpiä yrityksen strategisia valintoja
(13,14). Lääkäripalveluissa palvelujen etäisyyttä
ja niiden käyttämiseen kuluvan ajan merkitystä
pidetään usein suurempana valintatekijänä
kuin itse hintaa, etenkin jos yksityinen vakuu
tus on kattava (15,16,17).
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kuvata yksi
tyisten lääkäripalvelujen alueellista saatavuutta
ja kansalaisen mahdollisuuksia yksityisen pal
velun valintaan viime vuosina. Suomen kaltai
sessa harvaan asutussa maassa palvelutarjon
nan ei odoteta levittäytyvän tasaisesti kaikkialle.
Lisäksi tutkimme, vaikuttaako alueellisen saata
vuuden paraneminen potilaiden valintoihin.
Alueiden välisten käyntimäärien avulla selvite
tään, oliko aluetarkastelun taso saatavuuden
kannalta relevantti ja onko erikoisalojen tai
alueiden välillä eroa. Paikallisen saatavuuden
merkitykseen saattavat vaikuttaa esimerkiksi
hoidon kiireellisyys, vamman vakavuus tai yksi
tyinen vakuutus (15,16,17).
Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineistona oli vuosien 2008–2012 lää
kärinpalkkioiden korvausrekisteri, joka sisältää

kaikki sairaanhoitovakuutuksesta korvattujen
yksityislääkärin vastaanottokäyntien tiedot poti
laittain ja lääkäreittäin. Palveluntuottajien ylei
sesti käyttämä suorakorvausjärjestelmä mah
dollisti käyntien paikallistamisen toimipisteit
täin. Toimipisteet ryhmiteltiin kilpailijoiksi jul
kisesti saatavilla olevien yritysrekisterien, tie
dotteiden ja toimintakertomusten perusteella.
Aineisto koottiin vuosittaiseksi paneeliksi, jos
sa havaintoyksikköinä olivat relevantit alue- ja
tuotemarkkinat. Relevanteiksi markkina-alueiksi
määriteltiin potilasvirtojen perusteella MannerSuomen seutukunnat (n = 67) (18) (kuva 1). Re
levantit tuotemarkkinat rajattiin erikoisaloittain,
ja analysoitavaksi valittiin naistentaudit ja synny
tykset, lastentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutau
dit, iho- ja sukupuolitaudit sekä ortopedia ja trau
matologia. Näiden viiden alan osuus kaikista vas
taanottokäynneistä oli 37 % vuonna 2012.
Tarkasteltavia alue- ja tuotemarkkinoita oli
vuosittain 335 (5 x 67). Markkinat jaettiin varsi
naisiksi ja potentiaalisiksi markkinoiksi sen
mukaan, oliko niissä aluerajojen sisäistä palve
lujen käyttöä. Käytännössä varsinaisten markki
noiden määritelmä täyttyi lähes aina, kun mark
kinoilla oli palveluntuottaja. Ensimmäisen pal
veluntarjoajan tullessa markkinoille määritelmä
muuttui yleensä potentiaalisesta varsinaiseksi,
eli markkinat perustettiin. Markkinat vastaavas
ti poistuivat toimialalta määritelmän muuttues
sa toisinpäin.
Tarkasteluun valittiin markkinoita, joilla suo
rakorvausjärjestelmän käyttöaste oli riittävän
korkea ja alueellinen palveluntuottajarakenne
kyettiin näin ollen kuvaamaan luotettavasti.
Mm. silmätautien, yleislääketieteen ja psykiat
rian erikoisalat jätettiin suurista käyntimääristä
huolimatta tarkastelun ulkopuolelle, koska suu
relta osalta alojen palveluntuottajia puuttui
paikkatieto. Samasta syystä myös Ahvenanmaa
ja ensimmäinen käytettävissä ollut vuosi 2007
jätettiin pääosin tarkastelun ulkopuolelle. Valit
tujen viiden erikoisalan varsinaisilla markki
noilla keskimäärin vain 7 % käynneistä tehtiin
vuonna 2012 palveluntuottajille, joiden sijainti
tieto puuttui.
Markkinoita kuvaavina muuttujina olivat
alueen väkiluku, kaupunkimaisuus, tuotetut ja
toteutuneet vastaanottokäynnit sekä kilpailijoi
den lukumäärä. Seutukunta on kaupunkimai
nen, jos vähintään yksi sen muodostavista kun
nista on kaupunkimainen (19). Käyntimääristä
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KUVA 1.

Seutukunnassa tuotettujen suorakorvattujen erikoisalojen lukumäärä
vuonna 2012.
Vain Helsingin seutukunnassa oli tiettävästi tarjolla kaikkien Suomessa tuotettujen
42 erikoisalan palveluja.
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johdettiin väestöön suhteutettu palvelujen käyt
tö sekä käytön paikallisuutta kuvaavat LIFO
(little-in-from-out) ja LOFI (little-out-from-in)
(20). LIFO kuvaa potilaan näkökulmasta, miten
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suuri osuus seutukunnan väestön käyttämistä
lääkäripalveluista tuotetaan kotiseutukunnassa.
LOFI kuvaa vastaavasti tarjoajan näkökulmasta,
miten suuren osuuden seutukunnan palvelu
tuotannosta kotiseutukunnan väestö käyttää
(kuva 2). Alue on määritelmän mukaan riittä
vän suuri markkina-alueeksi, kun vähintään 75
% palvelujen käytöstä suuntautuu paikallisille
tuottajille (LIFO ≥ 75 %) ja vähintään 75 % pal
velujen tuotannosta käytetään paikallisesti (LO
FI ≥ 75 %) (20,21).
Tutkimuksessa markkinoita kuvailtiin luokit
tain taulukoimalla ja luokkien välisiä eroja tut
kittiin soveltuvin tilastollisin menetelmin. Varsi
naisia ja potentiaalisia markkinoita vertailemalla
tutkittiin, millainen markkinaympäristö on yh
teydessä markkinoiden olemassaoloon ja mikä
oli kehityssuunta ajanjaksolla 2008–12. Perus
tettuja ja poistuvia markkinoita tarkasteltiin lä
hemmin, ja syntyviä markkinoita muihin mark
kinoihin vertaamalla tutkittiin, millaisille alueil
le markkinat viime vuosina levittäytyivät. Lisäksi
tarkasteltiin, millainen yhteys markkinoiden pe
rustamisella tai poistumisella oli palvelujen
käyttöön tai sen paikallisuuden asteeseen. Kol
manneksi selvitimme erikoisalojen välisiä eroja
edellä mainituissa markkinamuuttujissa.
Varsinaisten ja potentiaalisten markkinoiden,
perustettujen ja poistuvien sekä erikoisalojen
välisiä eroja tutkittiin kategoriselle kaupunki
maisuusmuuttujalle Khiin neliö -testillä ja
jatkuv ille lukumuuttujille epäparametrisella
Mann–Whitneyn U-testillä. Kruskall-Wallisin
epäparametrista testiä käytettiin toisistaan poik
keavien erikoisalojen jäljittämiseksi. Kaikki va
rianssianalyysit tehtiin myös erikoisaloittain,
mutta niiden väliset erot raportoitiin vain vali
tuilta osin. Analyysit tehtiin SAS Enterprise
Guide 7.1 -ohjelmalla.
Tulokset

Varsinaisten markkinoiden määritelmä täyttyi
68 %:lla alueista (227) vuonna 2012, ja loput
108 aluetta jäivät potentiaalisiksi markkinoiksi.
Varsinaisista markkinoista 70 % sijaitsi kau
punkimaisilla alueilla, kun potentiaalisista
markkinoista valtaosa (89 %) oli maaseutumai
silla alueilla. Varsinaiset ja potentiaaliset mark
kinat poikkesivat toisistaan huomattavasti myös
väkiluvuiltaan (taulukko 1).
Molempien alueiden asukkaat olivat käyttä
neet kaikkien analysoitujen erikoisalojen palve
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lähes kaksinkertainen verrattuna potentiaalisiin
markkinoihin (taulukko 1). Erot varsinaisten ja
potentiaalisten markkinoiden välillä olivat kai
kille muuttujille tilastollisesti merkitseviä myös
erikoisaloittain ja vuosittain testattuna.
LIFO-aste ylitti markkina-alueen määritelmän
raja-arvon 125:llä (55 %) ja LOFI 200:lla (88 %)
varsinaisista markkinoista vuonna 2012. Kau
punkimaisilla alueilla kotimarkkinoiden ulko
puolelle matkustaminen oli vähäistä (LIFO
90 %) verrattuna maaseutumaisiin alueisiin
(33 %). LOFI-aste oli noin 90 % kaupunkimai
suudesta riippumatta.

KUVA 2.

Hämeenlinnan seutukunnan LOFI (88,9 %) sekä potilasvirrat muista
seutukunnista ortopedian erikoisalalla vuonna 2012.
Hämeenlinnan seutukunnan asukkaat käyttivät paikallisesta ortopedia-alan markkinoiden
tuotannosta siis 88,9 %.
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luja, mutta varsinaisilla markkinoilla käyntimää
rät olivat kuusi kertaa suurempia kuin potenti
aalisilla markkinoilla. Myös väkilukuun suhteu
tettu palvelujen käyttö oli lähes kolminkertainen
ja asukkaiden käyttämien kilpailijoiden määrä

Vuosina 2008–12 varsinaisten markkinoiden
lukumäärä kasvoi viidellä erikoisalalla yhteensä
24:lla, joista 46 % (11) oli maaseutumaisia. Pe
rustetut ja poistuvat markkinat olivat kaikilla
muuttujilla kuvattuina potentiaalisia markki
noita suurempia ja varsinaisia markkinoita pie
nempiä (vrt. taulukot 1 ja 2). Esimerkiksi niiden
mediaaniväkiluvut (n. 23 000) olivat huomatta
vasti pienemmät kuin varsinaisten markkinoi
den 57 000, mutta suuremmat kuin potentiaa
listen markkinoiden 19 000 vuonna 2012.
Markkinoiden lukumäärän kasvaessa sekä po
tentiaalisten että varsinaisten markkinoiden
kaikkien muuttujien mediaanit pienenivät vuo
sina 2008–12. Samanaikaisesti varsinaisten
markkinoiden väestönosuus kasvoi 3 prosentti
yksikköä ja oli 92 % vuonna 2012 (taulukko 1).
Markkinoiden perustamisen yhteydessä pal
velujen käyttö lisääntyi 21 käynnistä 23 käyn

TAULUKKO 1.

Varsinaiset ja potentiaaliset markkinat vuosina 2008 ja 2012 kaikilla viidellä erikoisalalla.
Markkinan määritelmä

Varsinainen markkina
Potentiaalinen markkina
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2008
2012
2008
2012

n (%)

Kaupunkimaisia,
% n:stä

Väestön
jakautuminen
markkinaalueille,
erikoisalojen
keskiarvo, %

Väkiluku,
mediaani

Asukkaiden
käynti
määrä,
mediaani

Käyttö,
käyntiä/
1 000
asukasta,
keskiarvo

Alueen
v äestön
käyttämien
kilpailijoiden
lkm,
keskiarvo

LIFO,
mediaani,
%

LOFI,
mediaani,
%

203 (61)
227 (68)
132 (39)
108 (32)

71
70
19
11

88
92
12
8

58 879
57 098
21 253
18 728

1 750
1 452
254,5
236,5

49
47
18,4
17,4

18,3
16,4
9,5
8,7

85
81

90
90
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TAULUKKO 2.

Vuosina 2008–12 toimialalle perustetut ja sieltä poistuneet markkinat kaikilla viidellä erikoisalalla.
Luokka t sisältää vuosina 2008–2011 perustetut (n = 26) tai poistuneet (n = 17) markkinat. Luokka t-1 sisältää nämä
markkinat vuotta ennen (2007–2010) ja t+1 vuotta jälkeen (2009–2012) tapahtuman.

Kaikki erikoisalat

Perustetut markkinat

Poistuneet markkinat

n
Kaupunkimaisia n (%)

26
5 (19)

17
0 (0)

Vuosi
Väkiluku, mediaani
Asukkaiden käyntimäärä,
mediaani
Käyttö, käyntiä / 1 000
asukasta, ka.
Asukkaiden käyttämien
kilpailijoiden lkm, ka.
LIFO, mediaani, %
LOFI, mediaani, %

t-1

t

t+1

t-1

t

t+1

23 165
414

23 016,5
465,5

23 023
527

23 345
533

23 134
500

22 864
502

20,59

22,3

23,05

24,4

23,82

24,03

11

10

11

10

9

10

0
–

15
92

28
88

5
95

0
–

10
98

tiin tuhatta asukasta kohti ja palvelujen käytön
paikallisuuden aste LIFO suureni 28 %:iin.
Markkinoiden poistuminen ei vähentänyt pal
velujen käyttöä, sillä käynneistä vain 5 % oli
tehty enää edellisenäkään vuonna paikalliselle
poistuvalle tuottajalle. Tuottajien näkökulmas
ta valtaosa asiakkaista tuli saman seutukunnan
sisältä sekä perustetuilla (88 %) että poistuvilla
markkinoilla (95 %). Alueen väestön käyttämi
en kilpailijoiden lukumäärä ei juuri muuttunut
markkinoiden perustamisen tai poistumisen
yhteydessä.

Gynekologia ja lastentaudit alueellisen
saatavuuden ääripäät
Erikoisalasta riippuen 54–75 %:ssa (36–50)
Manner-Suomen seutukunnista oli vuonna
2012 varsinaiset markkinat, ja niissä asui
86–94 % Manner-Suomen väestöstä (taulukko
3). Yli 95 % kunkin erikoisalan käynneistä oli
varsinaisilla markkinoilla asuvan väestön teke
miä käyntejä. Mitä vähemmän erikoisalalla oli
varsinaisia markkinoita, sitä suurempi oli sekä
mediaanimarkkinoiden väkiluku että kaupunki
maisten markkinoiden osuus. Varsinaisten
markkinoiden lukumäärä (+9) sekä niillä asuva
väestönosa (+4,6 %-yksikköä) suurenivat eniten
ortopediassa ja vähiten korva-, nenä- ja kurkku
taudeissa (+3, +2,0 %-yksikköä).

Gynekologian erikoisala oli muita erikoisalo
ja huomattavasti suurempi toimiala. Varsinais
ten markkinoiden asukkaiden käyntimäärät oli
vat vähintään kaksinkertaiset ja tilastollisesti
merkitsevästi suuremmat muihin erikoisaloi
hin verrattuna. Lisäksi kilpailijoiden lukumäärä
oli lähes kaksinkertainen ja tilastollisesti erit
täin merkitsevästi (p ≥ 0,001) suurempi kuin
muilla erikoisaloilla. Lastentautien erikoisalalla
kilpailijoita oli vähiten ja ero oli myös tilastol
lisesti merkitsevä verrattuna useimpiin muihin
erikoisaloihin (liitetaulukko 1, www.laaakarileh
ti.fi > Sisällysluettelot > 44/2016).
Palvelujen käyttö kotimarkkinoiden ulkopuo
lella oli tilastollisesti merkitsevästi yleisempää
ortopediassa kuin lastentaudeissa ja iho- ja suku
puolitaudeissa. Ortopedian alalla keskimäärin jo
pa 41 % potilaista käytti palveluja kotiseutukun
nan ulkopuolella. Lastentautien erikoisala edusti
toista ääripäätä: 86 % asiakkaista käytti kotimark
kinoiden palveluntuottajaa. Palveluntuottajien
näkökulmasta noin 90 % asiakkaista oli kotiseu
tukunnan asukkaita kaikilla erikoisaloilla.
Pohdinta

Yksityisten lääkäripalvelujen alueelliset markki
nat ovat Suomessa odotetusti keskittyneet kau
punkimaisiin suuren väkiluvun seutukuntiin.
Ne ovat yrityksille houkuttelevampia suurem
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TAULUKKO 3.

Lääkäripalvelujen markkinat erikoisaloittain vuonna 2012.
Varsinaiset markkinat (VM) erikoisaloittain,
2012
Toimialan koko, käyntejä yhteensä
n (max = 67)
Joista kaupunkimaisia, %
VM-väestön osuus koko väestöstä, %
Joista VM-asukkaiden käyntejä, %

Naistentaudit ja
synnytykset

Ortopedia ja
traumatologia

Korva-, nenä- ja
kurkkutaudit

Iho- ja sukupuolitaudit

Lastentaudit

424 425
50
64
94
96

176 300
50
66
93
97

222 388
48
69
93
97

129 773
43
74
91
95

245 186
36
78
86
97

47 520
(68 741)
2 839,5
(5 186)
23,50 (10)
81 (42)
88 (11)

47 520
(69 346)
1 085,5
(1 965)
13 (7)
59 (56)
89 (15)

Mediaanimarkkina (kvartaaliväli)
Väkiluku
Asukkaiden käynnit
Asukkaiden käyttäminen kilpailijoiden lkm
LIFO, %
LOFI, %
1

50 566
(64 621,5)
1 453,5
(3 237,5)
13,5 (6,5)
83 (56)
91 (11)

57 238
(66 570)
1 066
(1 598)
13 (8)
84 (28)
89 (10)

p1
64 595,5
(81 340)
1 220
(3 000)
11 (5,5)
86 (30)
91 (9)

NS
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,05
p < 0,05

Mann–Whitneyn U-testi erikoisalojen väliselle erolle. Erikoisalojen parittaiset testit on esitetty liitetaulukossa 1 (www.laakarilehti.fi > sisällysluettelot > 44/2016)

SIDONNAISUUDET
Riina Hiltunen: apuraha (Kela, KKRL
12§:n mukainen tutkimusrahoitus),
matkakorvaus (Kela, KKRL 12§:n
mukainen tutkimusrahoitus),
työhuone, laitteet (Kela).
Hennamari Mikkola: ei sidonnai
suuksia.
Jouni Saarni: apuraha (Kelan
tutkimussäätiö).
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man potentiaalisen kysynnän vuoksi: asukasti
heys on suurempi ja kaupunkilaisten tulotason
tiedetään olevan yhteydessä suurempaan yksi
tyisten terveyspalvelujen käyttöön (10,22). Vaik
ka tutkituilla erikoisaloilla oli palvelujen tarjon
taa vain 54–75 %:ssa seutukunnista, vain noin
joka kymmenes (6–14 %) kansalaisista asui
vuonna 2012 seutukunnassa, jossa ei ollut yksi
tyisten lääkäripalvelujen markkinoita. Valin
nanvapauden laajentaminen yksityisiin palve
luihin lisäisi näillä aloilla valinnan mahdolli
suuksia valtaosalle suomalaisia. Lisäksi on syytä
muistaa, että tutkimusaineisto kattoi vain suo
rakorvausta hyödyntävät palveluntarjoajat, joten
lukumme saattavat aliarvioida markkinoiden to
dellista levinneisyyttä.
Vuosina 2008–12 yksityisten palvelujen
alueellinen saatavuus parani hieman. Koska uu
det markkina-alueet olivat entistä maaseutu
maisempia ja niiden väestö oli pienempi, 7 pro
senttiyksikön lisäys markkina-alueiden määräs
sä paransi palvelujen saatavuutta tuona aikana
vain 3 %:lla kansalaisista. Pienemmille markki
noille levittäytyminen saattaa liittyä toimialan
ketjuuntumistrendiin (11), jos ketjujen mitta
kaavaedut mahdollistavat kannattavan toimin
nan entistä pienemmän potentiaalisen kysyn
nän alueilla. Maanlaajuinen toiminta voi olla

myös osa valtakunnallisten ketjumaisten
kilpailijoiden brändiä. Monopolivoittojen tavoit
telu tuskin on levittäytymisen syynä, sillä julki
sen palvelun pieni asiakasmaksu hillinnee
monopolihinnoittelun mahdollisuutta.
Vuonna 2012 saatavuuden ulkopuolella asu
van vähemmistön pääsy paikallisen palvelutar
jonnan piiriin edellyttäisi tutkituilla erikoisaloil
la vielä laajaa levittäytymistä. Alueiden muutto
tappio ja jo entuudestaan pieni potentiaalinen
asiakaskunta kuitenkin heikentävät alueellisia
kannattavuusnäkymiä. Mitä erikoistuneempi
erikoisala on kyseessä, sitä epätodennäköisem
min tarjonta leviää tulevaisuudessakaan koko
maan kattavaksi – ainakaan perinteisellä toimi
pisteisiin perustuvalla liiketoimintamallilla. Va
linnanvapauslaki saattaa lisätä yrittäjien kiinnos
tusta kehittää uusia tapoja tuoda palvelut poti
laan luo, jos rahoitus ei ole sidottu tuotantota
paan (23). Tuotantopaikasta riippumattomat pal
velumallit yleistyvät tulevaisuudessa etenkin
digitalisaation myötä. Lisäksi uudet palvelumuo
dot, kuten omahoitopalvelut, lisäävät tarjontaa
myös harvan asutuksen alueilla, missä kiinteän
toimipisteen perustaminen ei ole kannattavaa.
Perinteisen palvelun saatavuudesta puhut
taessa on kuitenkin määriteltävä, millä aluera
joituksella asiaa tarkastellaan. Lähestyimme ky
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symystä kilpailututkimuksen näkökulmasta tar
kastelemalla, minkä alueen sisällä palveluja
käytetään ilman säätelyä. Markkina-alueiden ra
jaus seutukunnittain täytti suositellut markki
namääritelmän kriteerit vain osalle markkinois
ta. Etenkin maaseudun potilaille todellinen
markkina-alue saattaa olla seutukuntaa suu
rempi. Palveluntuottajille seutukunta kuitenkin
vastasi hyvin aluemarkkinan määritelmää, sillä
tuottajat saivat tarkastelunäkökulmasta riippu
matta noin 90 % asiakkaistaan markkina-aluei
den sisältä.
Tämä korostaa markkinamääritelmän haas
teita (12,20,21): relevantti markkina-alue on to
dellisuudessa eri kullekin yksittäiselle potilaalle
ja palveluntuottajalle. Koska tuottajat sijaitsevat
usein seutukuntakeskuksissa mutta potilaita
asuu kaikkialla seutukunnassa, seutukunta vas
taa markkina-aluetta paremmin tuottajien nä
kökulmasta. Potilaiden matkustaminen maa
seutumaisilta alueilta kaupunkiin on yleinen
tulos myös aiemmissa tutkimuksissa. Markki
nat on silti käsitelty erillisinä, jos potilaan on
katsottu tyydyttävän eri tarvetta hakeutuessaan
”oman kylän lääkärille” tai kaupunkiin (21).
Uusien markkinoiden syntyessä palvelujen
käyttö lisääntyi ja suuri osa käynneistä kohdis
tui uudelle paikalliselle tuottajalle, vaikka tottu
mukset hidastavat palveluntuottajan vaihtoa (4).
Tulos tukee lähtöoletusta, jonka mukaan lähei
nen sijainti yhtenä saatavuuden osatekijänä on
olennainen kilpailun ulottuvuus (16,12,3). Pois
tuvilla markkinoilla lähes kaikki palvelut haet

Lastentautien erikoisalalla 86 %
asiakkaista jäi kotimarkkinoille.
tiin ulkopaikkakunnilta jo edellisenä vuonna. Il
miö saattaa liittyä tarjonnan asteittaiseen vä
hentämiseen esimerkiksi ennen lääkärin eläk
keelle siirtymistä tai ulkopuoliseen tekijään esi
merkiksi naapurimarkkinoilla. Kyseisen tarkas
telun heikkoutena onkin se, ettei se paljasta var
sinaista syy-seuraussuhdetta.
Erikoisalojen väliset merkittävät erot tuloksis
sa tukivat myös segmentoitumista erikoisaloit
tain. Gynekologian alan verrattain suuri koko
selittynee julkisen palvelun vähäisellä tarjonnal
la (24). Lisäksi kulutustottumusten muodostu
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TÄSTÄ ASIASTA TIEDETTIIN
• Yksityisten terveyspalvelujen toimiala on kasvanut
viime vuosikymmenet markkinaehtoisin periaattein.
• Yksityisten lääkäripalvelujen alueellista saatavuutta
ja sen kehitystä on tutkittu vähän.
TÄMÄ TUTKIMUS OPETTI
• Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen saatavuus
Suomessa on hieman parantunut viime vuosina, kun
toimiala on laajentunut maantieteellisesti.
• Yksityiset lääkäripalvelut olivat yleisimmillä erikois
aloilla valtaväestön saatavilla vuonna 2012.
• Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus paikallisesti
lisää niiden käyttöä. Paikallinen saatavuus on
keskeinen valintakriteeri ja siten alan yrityksille
kilpailuedun lähde.

miseen vaikuttaa myös tyypillisen gynekologi
sen tarkastuskäynnin kiireettömyys. Tällöin
vaihtoehtojen punnitseminen on ylipäätään
mahdollista (16). Yksityinen vakuutus ei myös
kään korvaa gynekologisia tarkastuksia, eikä si
ten heikennä potilaan kannustimia hintavertai
luun, kuten muilla erikoisaloilla.
Lastentautien erikoisalalla kilpailijoiden vä
häinen lukumäärä saattaa johtua alan lääkäri
pulasta (25). Lastenlääkäripalvelujen käytön pai
kallisuus liittynee palvelun nopean saatavuuden
arvostamiseen. Vakuutus vahvistaa paikallisten
palvelujen käyttöä, jos vakuutuksen ottajiksi li
säksi valikoituvat yksityistä palveluntarjoajaa lä
hellä asuvat perheet, jotka kokevat hyötyvänsä
kalliista vakuutuksesta.
Ortopedian erikoisalalla potilaiden hakeutu
minen hoitoon pitkienkin matkojen päästä saat
taa puolestaan liittyä yksityisiin tapaturmava
kuutuksiin. Jopa 60 %:lla suomalaisista on tapa
turmavakuutus (26), joka korvaa mm. hoitoa
ortopedin vastaanotolla. Jos vakuutettu populaa
tio on valikoitumatonta, vakuutus rohkaisee
käyttämään yksityisiä palveluja pitkienkin etäi
syyksien takaa. Tapaturmiin liittyvä pysyvän hai
tan riski lisännee myös maineikkaan lääkärin et
sintää.
Kuten alue-, myös tuotemarkkinoiden välinen
rajanveto on aina jossain määrin keinotekoinen.
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Erikoislääkärit voivat esimerkiksi tarjota myös
yleislääkäripalveluja. Koska yleis- ja erikoistason
palveluja kuitenkin kysytään eri tarpeisiin, niitä
on perusteltua käsitellä erillisinä tuotemarkki
noina. Jos esimerkiksi lastentautien erikoisalan
lääkäripula rajoittaa tarjontaa, osa kysynnästä
saattaa kohdistua korva-, nenä- ja kurkkutautien
erikoislääkäreille. Tällöin erikoisalamarkkinat
ovat keskenään osittaisia korvikkeita eikä määri
telmä markkinoiden segmentoitumisesta eri
koisaloittain ole täysin pitävä.
Tämän tutkimuksen vahvuutena on tarkka ja
koko väestöä edustava aineisto. Lääkärinpalk
kiorekisteri tarjoaa kansainvälisestikin verraten
poikkeuksellisen mahdollisuuden tutkia yksi
tyisten lääkäripalvelujen kilpailua, sillä markki
nat toimivat tarkasta rekisteröinnistä huolimat
ta yhä markkinaehtoisesti. Markkinamääritel
mien haasteet eivät aiheuttaneet ongelmia tut

kimustulosten tulkinnan kannalta useiden tar
kastelukulmien vuoksi.
Sote-uudistuksen valinnanvapautta ja rahoi
tuksen kohdentamista koskevat lait ovat yhä val
misteilla, joten tulevaisuutta koskevia päätelmiä
on osin vaikea tehdä. Reformin yhtenä tavoit
teena on kuitenkin palvelujen saatavuuden tur
vaaminen (8). Tarkasteltujen erikoisalojen laa
jalle levinneen tarjonnan takia valinnanvapau
den sallimisella olisi edellytykset aidosti paran
taa palvelujen saatavuutta. Tulevaisuuteen liitty
västä epävarmuudesta riippumatta tutkimuk
semme tarjoaa päätöksentekijöille konkreettista
tietoa valinnanvapauslain sovelluskohteiden ar
vioimiseen. Yhä tarkempi markkinoiden toimi
vuuden tutkimus on kuitenkin tarpeen. ●
Kiitokset Kelan johtavalle tutkijalääkärille Lauri
Virralle arvokkaista kommenteista.
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Regional availability of private
physicians’ services in 2008−2012
Background

The Finnish health care system is under reform and one of the main aims is to expand the freedom of choice to
include not only the public providers but also the private ones. The utilization of private health care services has
been widely studied, but their regional accessibility has not been previously analyzed. The aim of this study was
to describe the statics and dynamics of the regional dispersion of the industry in detail. In addition we aimed to
analyze the patient flow in different regions and their specialty-specific differences.
Methods

The analysis is based on the statistical register of the National Health Insurance for private physicians’ services
in the years 2008−2012. We define relevant specialty-specific (N = 5) sub-regional (N = 67) markets. The
separate markets are described by population of the region, urbanity, number of appointments and usage:
utilization relative to the population size and indicators of the extent of localness, LIFO and LOFI ratios. The data
are described with tabulation, and non-parametric analysis of variance is used to study the differences between
the markets.
Results

Depending on the specialty, the number of private physicians’ markets defined varied between 36 and 50 and a
considerable share of 86−94% of the population lived within the defined markets in 2012. The markets existed
and were established most often in urban and highly populated areas. The smaller the size of the industry the
more the industry was concentrated in highly populated urban areas.
The number of geographical markets had increased during 2008−2012 in all of the five specialties by 24
altogether. Consequently, the share of the population living within the markets had increased by 3 percentage
points on average.
Market establishment also appeared to increase the usage of private services in the sub-region. Travelling
outside the home markets was rather rare in general; however markets of different specialties and urbanity
differed notably in respect of the localness of the usage of services.
Conclusions

The regional dispersion of the markets for private physicians’ services improved the availability of private
physician appointments during 2008−2012 in Finland, especially for the non-urban and less populated subregions. In 2012 the markets covered the major share of the population.
Location is an important source of market power in the industry as it is a considerable determinant of the
patient’s choice of provider. The providers competed almost only for customers within the sub-regional
boundaries.

LIITE TAULUKKO 1.

Erikoisalojen vertailut parittain
Lastentaudit – korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit – naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit – iho- ja sukupuolitaudit
Lastentaudit - ortopedia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – naistentaudit ja synnytykset
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – iho- ja sukupuolitaudit
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – ortopedia
Naistentaudit ja synnytykset – iho- ja sukupuolitaudit
Naistentaudit ja synnytykset – ortopedia
Iho- ja sukupuolitaudit – ortopedia
1

Asukkaiden käynnit,
p

Asukkaiden käyttämien
kilpailijoiden lkm, p

LIFO, p1
0,055

0,05

0,001

0,05

0,05
0,001

0,001
0,001

0,001
0,001

Bonferroni korjattu p-arvo, Bonferroni-korjausta pidetään konservatiivisena, joten 0,055 p-arvo voidaan tulkita myös merkitseväksi.

0,05

0,05

