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1. JOHDANTO 

Autojen korjaaminen ja huoltaminen on suuri markkina. Suomessa autojen 

huoltamiseen käytetään huomattavan paljon rahaa joka vuosi jo senkin vuoksi, että 

autokantamme on merkittävästi vanhempaa kuin muualla Euroopassa keskimäärin 

(Tilastokeskus, 2006). Suomessa on paljon autokorjaamoja ja paljon autojaan 

huoltavia kuluttajia, jotka pyrkivät maksimoimaan oman hyötynsä. Hyödyn 

maksimoitumisen esteenä on markkinoilla vallitseva tehottomuus, joka johtuu useista 

eri tekijöistä. 

Kuluttajat tulevat internet-aikakaudella yhä valveutuneemmiksi korjaamojen 

hintatasosta ja autojensa huoltoihin liittyvästä tiedosta. Tämä on kiristänyt kilpailua 

korjaamojen välillä. Kun asiakkaat ovat yhä enemmän tietoisia siitä, että auton voi 

huoltaa missä tahansa korjaamossa, aiheuttaa tämä asiakaskäyttäytymisen muutoksen 

ja osa merkkikorjaamon asiakkaista siirtyy monimerkkikorjaamoille (Reijonen, 2014). 

Korjaamo voi kuitenkin käyttää hyväkseen asiantuntemustaan, kun neuvotellaan 

asiakkaan kanssa lopullisesta huollon hinnasta. Asiakas ei voi loppujen lopuksi tietää, 

mitä hänen autoonsa pitää tehdä, ennen kuin korjaamo tekee analyysin. Puolueellisessa 

analyysissä korjaamo voi myydä asiakkaalle palveluja, mitä asiakas ei välttämättä olisi 

tarvinnut. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan autokorjaamomarkkinoita sekä kyseisellä 

markkinalla ilmenevää informaation epäsymmetriaa tehottomuuden aiheuttajana. 

Tutkielman varsinainen tutkimusongelma on, että miten olemassa oleva 

korjaamomarkkinan informaation epäsymmetria aiheuttaa tehottomuutta käytännössä, 

ja millä tavalla tämä vaikuttaa palveluntarjoajien hintoihin, saatuun hyötyyn ja 

markkinoiden lopputulokseen. Tutkielman lopussa esitellään lisäksi internet-pohjaista 

ratkaisua, jolla informaation epäsymmetriaa voidaan lieventää korjaamomarkkinoilla, 

jonka lopputuloksena voidaan informaation läpinäkyvyyttä lisätä, hinta- ja 

palvelutietoisuutta nostaa ja näin ollen kokonaistaloudellista hyötyä kasvattaa. 

Ensimmäiseksi käsitellään tämän hetken autoilu- ja autokorjaamo tilastoja. 

Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia muutoksia korjaamomarkkinoilla ja autoilussa 

on havaittavissa, joilla olisi vaikutusta nykyiseen kilpailuasetelmaan. Lisäksi 
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kuvaillaan nykyistä korjaamoalaa toimialana, ja miten muun muassa digitalisaatio on 

vaikuttanut toimialan kilpailuasetelmaan. 

Luvussa kolme avataan taloustieteellisiä teoreettisia viitekehyksiä, joiden avulla 

korjaamomarkkinoiden toimintaa pyritään ymmärtämään paremmin taloustieteen 

näkökulmasta. Ensimmäisenä käydään läpi täydellisen kilpailun teoriaa. Tässä 

yhteydessä käsitellään syitä, miksi korjaamomarkkinoilla ei koskaan täydellistä 

kilpailua kyetä saavuttamaan. Tämän jälkeen paneudutaan varsinaiseen 

tutkimusongelmaa, eli informaation epäsymmetrian teoriaan. Tässä tutustutaan 

informaation taloustieteen yhteen kuuluisimpaan julkaisuun, jossa George Akerlof 

(1970) kuvaa informaation epäsymmetrian vaikutuksia käytettyjen autojen 

markkinoiden avulla. Kappaleen lopussa tutustutaan hollantilaisen huutokaupan 

teoriaan sekä kilpailutuksen teoriaan aiheeseen liittyvien julkaisujen avulla. 

Teorioiden avulla pyritään ymmärtämään, millä tavalla hinnat käytännössä 

muodostuvat korjaamomarkkinoilla. 

Neljännessä luvussa tutustutaan konkreettisesti korjaamomarkkinoiden toimintaan ja 

viedään teoriaosiossa käsitellyt teemat käytäntöön.  Käydään läpi, kuinka informaation 

epäsymmetrian haittavaikutuksen näkyvät konkreettisesti korjaamomarkkinoilla. 

Lopuksi käydään läpi hiljattain Suomessa perustettu verkkoportaali AutoJerry.fi ja 

kuinka palvelu voi tulevaisuudessa tehostaa korjaamomarkkinoiden toimintaa. 
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2. AUTOILUTILASTOJA JA AUTOKORJAAMOT TOIMIALANA 

Yksityisautoilu on lisääntynyt voimakkaasti vuodesta toiseen 1950-luvulta lähtien, 

mutta viime vuosina ensirekisteröintien määrän kasvu on hidastunut (Tilastokeskus 

2016). Autojen määrän lisääntyessä myös kysyntä autohuolloille luonnollisesti 

lisääntyy. Huoltopalvelujen kysyntään vaikuttaa lisäksi muun muassa henkilöautojen 

keski-ikä, sillä autojen vanhetessa niihin tehtävien korjauksien määrä usein lisääntyy. 

Suomalaisen yksityisautoilun ja autokorjaamomarkkinoiden tilastoja tarkasteltaessa 

saadaan kuvaa siitä, miten kilpailuasetelma korjaamomarkkinoilla on muuttunut viime 

vuosina.  

2.1  Yksityisautoilu Suomessa 

Yksityisautoilun määrällä ja laadulla on suora vaikutus korjaamoliiketoiminnan 

kasvuun ja palvelujen kysyntään. Suomessa yksityisautoilulla on pitkät perinteet ja 

Suomessa henkilöautoilla ajettiin vuonna 2006 keskimäärin 17800 kilometriä 

vuodessa, joka on enemmän kuin Euroopassa keskimäärin (Tilastokeskus 2006). 

Seuraavassa kuviossa tarkastellaan henkilöautojen lukumäärän kehitystä Suomessa 

vuosina 1922-2014: 

Kuvio 1: Henkilöautojen lukumäärä vuosina 1922-2014 (mukaillen tilastokeskus, 2016) 
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Tilastokeskuksen (2016) tilastojen mukaan, Suomessa yksityisautojen määrä ei 

kovinkaan noussut 1920-1950 luvulla, mutta lähestyttäessä 1950 lukua lähti 

henkilöautojen määrä merkittävään kasvuun. Ihmisten elintaso nousi nopeasti ja tämän 

mukana autojen määrä kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Ainoa notkahdus 

kehityksessä nähtiin 1990-luvun laman aikana, jolloin rekisterissä olevien autojen 

määrä jopa hieman laski. Tähän syynä on todennäköisesti laman aiheuttama talouden 

luottamuspula, joka saa ihmiset varovaisemmiksi hankinnoissaan. 

Seuraavassa kuovissa tarkastellaan Suomen autokannan keski-iän kehitystä viimeisien 

vuosien aikana: 

 

Kuviosta voidaan havaita, että juuri 1990-luvun laman alkupuolella autokannan ikä 

kääntyi selkeään kasvuun. Tähän voi olla useita eri selityksiä, kuten lamaan liittyvä 

talouden luottamuspula, lainamarkkinoiden muutokset tai käytettävissä olevien tulojen 

väheneminen. Nämä tekijät voivat korreloida autojen keski-iän kehittymisen kanssa. 

Sama ilmiö voidaan havaita kuviosta myös vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen 

finanssikriisin puhjettua. On kuitenkin hyvä lisäksi todeta, että autojen keski-ikään 

vaikuttaa myös Suomen korkea autoverotus, joka tekee Autoalan tiedotuskeskuksen 

(2016) mukaan uuden auton hankkimisesta epäedullista ja hidastaa autokannan 

uudistumista. 

Kuvio 2: Autokannan keski-iän kehitys vuosina 1960-2014 (mukaille Tilastokeskus, 2016) 
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2.2  Kilpailu autokorjaamojen välillä kasvaa 

Huoltoa tarvitsevien autojen määrän kasvaessa autokorjaamomarkkinan voidaan 

olettaa kasvavan samanaikaisesti. Metalliliiton autoalan toimialakatsauksen (2015) 

mukaan, korjaamoyrittäjien yleinen mielipide on ollut, että tarjontaa on enemmän kuin 

kysyntää. Tämä johtuu siitä, että vaikka autokanta kasvaa, on kyseisen 

toimialakatsauksen mukaan uusien autojen myynti takkuillut ja tämä on pois varsinkin 

merkkiliikkeiden kysynnästä. Tämä lisää korjaamojen kilpailua, koska asiakasmäärän 

supistuessa ja kysynnän vähentyessä korjaamot joutuvat kilpailemaan yhä 

pienemmästä määrästä asiakkaita. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 autokorjaamopalveluita tarjoavia yrityksiä oli 

6217 kappaletta, kun samalla henkilöautojen lukumäärä Suomessa oli 2 575 951 

kappaletta. Vuonna 2007 henkilöautojen lukumäärä Suomessa oli 2 480 880 ja 

korjaamoiden lukumäärä 5082. Korjaamojen määrä vuodesta 2007 vuoteen 2013 

mennessä on siis kasvanut yli 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2013 autojen 

määrä suhteessa korjaamoihin oli noin 414 kappaletta autoja per korjaamo, kun vuonna 

2007 luku oli 488. Asiakkaiden määrä per korjaamo on tilastokeskuksen lukujen 

valossa laskenut 15 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2013 mennessä. Näiden lukujen 

valossa voidaan olettaa, että kilpailu korjaamomarkkinoiden asiakkaista on selvästi 

kiristynyt vuodesta 2007 vuoteen 2013 mennessä. Taloustieteessä kilpailun 

kiristyminen väistämättä johtaa voittomarginaalien supistumiseen. 

2.3 Korjaamoala digitalisaation murroksessa 

Digitalisaatio on muuttanut yleisesti liiketoimintaa kaikilla toimialoilla. Voidaan 

kuitenkin huomata, että digitalisaatio on tullut korjaamotoimialalle viiveellä, sillä 

toimintatavat, tuotteet sekä palvelut ovat digitalisaation myötä muuttuneet vähemmän, 

kuin mitä monilla muilla toimialoilla. Euroopan parlamentin teettämän selvityksen 

(2015) mukaan digitalisaatio muuttaa perinteisiä toimialoja ja tuo uusia 

liiketoimintamalleja nopeasti markkinoille. Selvityksessä tarkastellaan esimerkkinä 

majoitusliiketoimintaa pysyvästi muuttanutta Airbnb-palvelua, joka on digitalisaation 

avulla murtanut perinteisiä ajattelumalleja ja tuonut edullisempia ja tehokkaampia 
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majoitusmuotoja kuluttajan saataville. Tämän kaltaista markkinoiden tehostumista ja 

digitalisaation murrosta ei olla vielä nähty korjaamomarkkinoilla tässä mittakaavassa. 

Epäsymmetrinen informaatio on suuri ongelma korjaamomarkkinoilla. Koska autojen 

tekniikka on monimutkaista, ei asiakas tiedä, mikä työ ja mitkä varaosat ovat 

tarpeellista asentaa autoon missäkin tilanteessa. Tämä on suuri haaste koko toimialalle, 

koska asiakkaille pitää pystyä perustelemaan huollon tarve niin, ettei asiakas koe 

tulleensa huijatuksi, jos huollosta koituvat kustannukset osoittautuvat tarjouksen 

jättötilanteessa suuremmaksi kuin mitä odotukset olivat. Digitalisaation avulla voidaan 

tehostaa markkinoita ja pienentää kuilua asiakkaan ja palvelun tarjoajan tietämyksen 

välillä. 

Korjaamomarkkinoilla hinnat ovat tähän päivään asti määräytyneet hyvin 

tarjontakeskeisesti. Tämä tarkoittaa, että korjaamot ovat toimineet asiakkaille hinnan 

antajina ja ovat informaation epäsymmetriaa hyödyntämällä pystyneet tekemään 

suurempia voittoja. Yle uutisten kertomassa selvityksessä (2012) kuluttajaneuvontaan 

tulee huomattava määrä ilmoituksia korjaamolla tapahtuneesta vääryyksistä. 

Selvityksen mukaan tätä tapahtuu erityisesti silloin, kun asiakkaan kanssa ei selkeästi 

sovita työmääräystä tehdessä, että mikä on lopullinen kustannusarvio. Digitalisaation 

myötä, kun autojen korjausten ja huoltojen hinnat ovat helpommin saatavilla, 

kuluttajien neuvotteluasema paranee. Ennen digitalisaatiota korjauspalvelujen 

kilpailuttaminen on ollut työlästä ja tarjousten vertaileminen vaikeaa. Kun enemmän 

informaatiota on saatavilla, kuluttajat voivat tehdä rationaalisempia päätöksiä. 
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3. MARKKINOIDEN, HINTOJEN MÄÄRÄYTYMISEN SEKÄ 

INFORMAATION EPÄSYMMETRIAN TEORIAA 

Täydellisen kilpailun vallitessa on mahdollista saavuttaa niin sanottu pareto-

optimaalinen tilanne, jossa kaikkien talouden osapuolten hyödyt maksimoituvat siten, 

että toisen hyötyä ei voida kasvattaa heikentämättä toisen hyötyä. Tämä on tila, johon 

taloudessa on edullista pyrkiä. Samaan aikaan kuitenkin jokainen toimija pyrkii 

maksimoimaan hyötynsä. On kiistatonta, että reaalimaailmassa täydellistä kilpailua ei 

pystytä koskaan saavuttamaan. (Robinson 1934.) On syytä tarkastella, mitkä ovat 

täydellisen kilpailun edellytykset ja miksi täydellistä kilpailua ei 

korjaamomarkkinoilla saavuteta. 

3.1  Täydellisen kilpailun mahdottomuus 

Täydellisen kilpailun markkinat on talousteoreettinen malli, missä kenelläkään 

taloustoimijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa hintoihin, vaan hinnat tulevat 

annettuina markkinoilla. Täydellisen kilpailun vallitessa hinta on yhtä suuri kuin 

tuotannon rajakustannus, jolloin saavutetaan maksimihyöty. (Robinson 1934.) 

Täydellisen kilpailun teoriassa on määritetty vaatimuksia, joiden täyttyessä kilpailu 

markkinoilla on täydellistä (Robinson 1934): 

1. Markkinoilla on paljon ostajia ja myyjiä 

2. Ei tuotannon skaalaetuja 

3. Tuotteet ovat samanlaisia 

4. Kaikilla on yhtenevä tietämys tuotteista 

5. Markkinoille on vapaa pääsy 

6. Tuotannontekijöihin on kaikilla yhtäläinen pääsy 

7. Ei transaktiokustannuksia 

8. Ei ulkoisvaikutuksia 

Kun markkinoilla on paljon ostajia ja myyjiä, ovat myyjät niin sanottuja hinnan ottajia 

(price-takers), joka tarkoittaa, ettei yhdellä toimijalla ole mahdollisuutta vaikuttaa 

hintatasoon. Näin ollen markkinahinta on yhtä suuri kuin tuotannon rajakustannus. 
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Tämä ei käytännössä toteudu korjaamomarkkinoilla, sillä korjaamoja on esimerkiksi 

pienillä paikkakunnilla vähän, jolloin korjaamoilla on mahdollisuutta vaikuttaa 

hintoihin. (Robinson 1934.) 

Tuotannon skaalaedut syntyvät, kun tuotannon kapasiteetin kasvaessa tuotannon 

yksikkökustannukset supistuvat, joka antaa kilpailuetua suurille toimijoille suhteessa 

pieniin toimijoihin Täydellisen kilpailun markkinoilla tätä ei esiinny. (Knight 1924.) 

Kuitenkin, korjaamomarkkinoilla suuremmat korjaamot, joilla on useita 

nosturipaikkoja ja tekevät paljon autohuoltoja vuodessa, pystyvät hankkimaan 

varaosat edullisemmin, jolloin skaalaetua kilpailijoihin nähden syntyy. 

Täydellisen kilpailun markkinoilla tuotteet ovat samanlaisia ja kaikilla on täydellinen 

tietämys niiden ominaisuuksista ja hinnoista (Knight 1924). Korjaamomarkkinoilla, 

kuten millä tahansa muullakin markkinalla, tämän vaatimuksen täyttäminen on 

mahdottomuus, koska kuluttajan on mahdotonta selvittää kaikkien korjaamojen 

hintataso sekä olla täysin varma korjaamon tarjoaman palvelun sisällöstä ja suhteesta 

muihin toimijoihin. 

Yrityksillä on täydellisessä kilpailussa markkinoille sekä vapaa pääsy että vapaa 

poistuminen (Knight 1924). Kaikilla toimijoilla on lisäksi yhtäläinen mahdollisuus 

tuotannontekijöihin (Knight 1924). Todellisilla markkinoilla tuotannontekijöihin on 

toisella toimijalla usein helpompi pääsy kuin toisella. Esimerkiksi 

korjaamomarkkinoilla, hallipaikat ja rakennusoikeudet hyvälle sijainnille voi olla 

ainoastaan saatavilla tietyille henkilöille. 

Täydellinen kilpailu vaatii lisäksi, ettei kaupankäynnistä synny merkittäviä 

kustannuksia myyjälle tai ostajalle, eikä kolmansille osapuolille (Knight 1924). Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaupankäynnissä on mukana tekijöitä, jotka aiheuttaa transaktiossa 

kustannuksia. Tämä luo tehottomuutta kaupankäyntiin. Lisäksi tuotteiden 

tuottamisesta tai kuluttamisesta ei saa koitua kustannuksia kolmansille osapuolille. 

Tämäkään ei toteudu korjaamomarkkinoilla, sillä asiakkaat ostavat nykyisin 

maksukortilla, jonka käyttö maksaa tarjoajalle prosenttiosuuden veloitetusta 

summasta.  
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On kiistaton fakta, että täydellisen kilpailun markkinat on mahdoton saavuttaa 

reaalimaailmassa, joten markkinat ovat väistämättä epätäydelliset. Tässä osiossa 

jätetään tarkastelun ulkopuolelle epätäydellisen kilpailun muodot, missä kilpailua 

rajoittaa ostajien lukumäärä. Epätäydellisen kilpailun markkinoita on erityyppisiä 

riippuen myyjien välisen kilpailun tasosta. Nämä voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri 

kategoriaan: Monopoliin (yksi myyjä), monopolistiseen (monta myyjää, jotka myyvät 

differentioituja tuotteita), sekä oligopoliin (muutama myyjä). Monopolissa on 

ainoastaan yksi myyjä, joka yksin päättää hinnat markkinoilla ja maksimoi voittonsa. 

Oligopolissa on pieni määrä kilpailevia tarjoajia, jolloin yksittäisellä toimijalla on 

mahdollisuus vaikuttaa hintoihin. Monopolistisessa kilpailussa myyjiä on paljon, 

mutta tuotteet eivät ole homogeenisiä, jolloin myyjillä on mahdollisuus vaikuttaa 

hintoihin. 

Oligopolistisessa kilpailussa on markkinoilla yleensä muutamia myyjiä ja paljon 

ostajia. Myyjien lukumäärästä johtuen yrityksillä on olemassa erilaisia kilpailukeinoja, 

joiden avulla ne pystyvät vaikuttamaan hintatasoon ja tuotannon määrään. Yrityksillä 

on oligopolitilanteessa usein insentiivi liittoutua keskenään ja sopia hintatasosta, 

jolloin puhutaan kartelleista. On olemassa kahdenlaista oligopolistista kilpailua: 

bertrand-oligopoli sekä Cournot-oligopoli. Bertrand-oligopolissa yritys tekee 

päätöksen perustuen hyödykkeen hintaan. Tällöin tuotannon määrä määräytyy 

kysyntäkäyrällä. Tämä tilanne on usein markkinoilla, missä kapasiteettirajoitteita ei 

ole, jolloin tuotannon määrän vaihtamisella ei ole suuria vaikutuksia voittomarginaalii.  

Cournot-oligopolissa taas päätös tehdään tuotannon määrään perustuen, jolloin 

hyödykkeen hinta määräytyy kysyntäkäyrällä. Tässä, päinvastoin kuin bertrand-

oligopolissa, tuotannon kapasiteettirajoitteet määräävät toimenpiteet. Jos kilpailija 

päättää nostaa tuotantokapasiteettiaan, ei markkinoilla ole enää yhtä paljon tilaa kuin 

aiemmin, joten kilpailijan pitää vastata tähän laskemalla omaa tuotannontasoaan. (Qiu, 

1997) 

Korjaamomarkkinassa on kuitenkin kyseessä monopolistinen kilpailu, joka tarkoittaa, 

että markkinoilla on useita toimijoita, mutta tuotteet ovat erilaisia. Monopolistisessa 

kilpailussa pätee seuraavat vaatimukset (Salop 1976): 
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1. Markkinoilla on paljon sekä ostajia että myyjiä, eikä kellään toimijalla ole 

täyttä määräysvaltaa tuotteiden hinnoissa ja tarjonnassa 

2. Markkinoille on vapaa pääsy sekä pääsy pois 

3. Informaatio on epätäydellistä 

4. Tuotteet ja kuluttajien preferenssit ovat heterogeenisiä 

Vaikka monopolistisella markkinalla tuottajat pyrkivät erottumaan markkinoilla 

tuotedifferoinnilla, on kilpailu kovaa ja tuotteiden hinnat asettuvat lähelle 

kustannustasoa, mutta lopullinen hinta jää hieman kustannusminimin yläpuolelle, 

kuitenkin keskimääräisten kustannusten tasolle, johtuen yritysten kustannusten 

vaihtelusta. (Salop 1976.) 

Korjaamomarkkinoissa toimijat pyrkivät erottautumaan toisistaan erikoistumalla eri 

automerkkeihin, tarjoamalla erilaisia lisäpalveluja asiakkaille sekä käyttämällä eri 

varaosatoimittajia. Tämän avulla yritykset pyrkivät erottautumaan markkinoilla ja 

maksimoimaan voittonsa.  

Tavallinen autoilija ei useinkaan tiedä, mitä auton huolto-ohjelmaan kuuluu, jolloin 

autoilijan joutuu luottamaan korjaamon asiantuntemukseen, jolloin syntyy 

intressiristiriita. Tässä tilanteessa, jolloin informaatio on epäsymmetristä, autoilija 

saattaa päätyä hankkimaan huoltopalvelun, jonka rajahyöty on alhaisempi mitä 

rajakustannus. Tätä kutsutaan haitalliseksi valikoitumiseksi (Akerlof 1970). 

Informaation epäsymmetria on yksi tehottomuuden aiheuttaja korjaamomarkkinoilla, 

jonka negatiivisia vaikutuksia voidaan valtion interventiolla pyrkiä vähentämään. 

3.2  Informaation epäsymmetria tehottomuuden aiheuttajana 

Markkinoilla tehottomuutta aiheutuu erityisesti silloin, kun myyjä tarjoaa 

asiantuntijapalveluja, joiden sisältö on kuluttajalle täysin vieras, jolloin kuluttaja ei 

tiedä, mitä hän tarkalleen ottaen tarvitsee, eli preferenssit ovat löysästi määritellyt. 

Kyseessä on siis tilanne, missä taloustoimijoilla on saatavilla eri määrä tietoa 

kaupankäynnin kohteesta. Tätä tilannetta kutsutaan informaation epäsymmetriaksi. 

(Akerlof 1970.) 
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Informaation epäsymmetriassa kaupankäynnin toisella osapuolella on enemmän tietoa 

myynnin kohteena olevasta tuotteesta tai palvelusta kuin mitä toisella osapuolella. 

Esimerkiksi käytettyjen autojen kaupassa myyjällä on huomattavasti enemmän tietoa 

auton kunnosta mitä ostajalla, jolloin ostajan ja myyjän arviot myytävän tuotteen 

hinnasta ovat erilaiset. Jos ostaja on optimistinen, voi ostaja olla valmis ostamaan 

tuotteen kalliimmalla, kun mitä myyjä on odottanut ostajan olevan valmis maksamaan. 

Tällöin kauppa syntyy. Jos ostaja taas on pessimistinen eikä ole valmis maksamaan 

tuotteesta yhtä korkeaa hintaa mitä myyjä pitää itsellään viimeisenä hintana, kauppaa 

ei synny. 

Informaation epäsymmetriassa vajaa tieto voi olla joko myyjällä tai ostajalla. Kun 

puhutaan käytettyjen autojen kaupasta, myyjällä on hyvin todennäköisesti enemmän 

tietoa autostaan, kun mitä tulevalla ostajalla. Myös verkon yli tapahtuvassa 

kaupankäynnissä, kun kyseessä on käytetty tuote, on myyjällä todennäköisesti 

enemmän tietoa kaupankäynnin kohteena olevasta tuotteesta. Kuitenkin, esimerkiksi 

vakuutuskaupassa, vakuutuksen ottajalla on enemmän tietoa esimerkiksi omasta 

terveydentilastaan, jolloin vakuutusyhtiöllä on vajaa informaatio. Sama pätee myös 

rahoitusmarkkinoille. Rahoitusyhtiöt joutuvat toimimaan riskipitoisten hankkeiden 

rahoittajina, joiden riskeistä ja ominaisuuksista rahoitusyhtiöllä on vähemmän tietoa, 

kun rahoituksen saajalla. 

Kuuluisin informaation epäsymmetriaa tutkinut ekonomisti on George Akerlof, joka 

on palkittu taloustieteen Nobel-palkinnolla vuonna 2001. Hänen kuuluisin julkaisunsa 

on artikkeli ”The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism”, jonka aiheena on informaation epäsymmetria sekä epäsymmetrian 

vaikutus käytettyjen autojen markkinoilla. 

Tutkimuksessaan Akerlof (1970) kertoo, kuinka informaation epäsymmetria luo 

tehottomuutta käytettyjen autojen markkinoille sekä ajaa lopulta hyvien autojen 

myyjät kokonaan pois markkinoilta tämän seurauksena. Akerlof esitti tilanteen, missä 

markkinoilla on hyvä ja huonoja (lemon) käytettyjä autoja. Hyvien autojen myyjät 

haluavat autostaan paremman hinnan kuin huonojen autojen myyjät. Koska kuluttajat 

eivät tiedä autojen kuntoa etukäteen ennen kaupankäyntiä, arvostavat autoilijat kaikki 

autot saman arvoisiksi, jolloin autojen arvo on kaikkien autojen oletusarvojen 
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keskiarvo. Kun huonon auton omistaja saa myytyä auton, on myyjä tyytyväinen, koska 

sai autosta paremman hinnan, kuin millä olisi ollut valmis auton myymään. Tästä 

samasta syystä hyvien autojen omistajat eivät ole valmiita myymään autojaan kaikkien 

autojen keskihinnalla, vaan kaupat jäävät syntymättä. Tämä aiheuttaa sen, että hyvien 

autojen omistajat poistuvat markkinoilta ja ainoastaan huonojen autojen omistajat 

jäävät. Tällöin markkinoilla on ainoastaan huonoja autoja. 

Tämä teoria ei suoraan päde käytännössä, mutta Akerlofin teorian 

paikkansapitävyyden voi huomata käytännössä siinä, että käytettyjen autojen 

markkinoiden tehokkuus kärsii informaation epäsymmetriasta huomattavasti, jonka 

seurauksena transaktiokustannukset kasvavat. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että 

ostaja joutuu hyvin tarkkaan tutkimaan ostettavaa autoa ja jopa käyttämään 

asiantuntijapalveluita, jotta auton todellinen kunto saadaan selville. Lisäksi käytettyjen 

autojen kaupassa voidaan huomata, että huonokuntoiset käytetyt autot pudottavat 

markkinoiden keskimääräistä hintaa. Tätä näkemystä on kuitenkin myös kritisoitu. 

Puelz ja Snow (1994, 236-237) näkemyksen mukaan sen sijaa, että autojen myyjät 

poistuisivat markkinoilta, autojen myyjät alkaisivat panostaa enemmän autoista 

annettujen tietojen luotettavuuteen esimerkiksi takuiden muodossa.  

Informaation epäsymmetria ja siitä aiheutuva tehottomuus ilmenee markkinoilla 

kahdella tavalla: haitallisena valikoitumisena, sekä moraalikatona. Kun käytettyjen 

autojen kaupassa ostaja ja myyjä päättävät kaupankäynnistä, ostajat ja myyjät pystyvät 

valikoimaan kohteita ja tekemään kauppaa, joka hyödyttää heitä eniten. Kuten 

aiemmin todettua, tätä kutsutaan haitalliseksi valikoitumiseksi. 

Autokorjaamomarkkinoilla haitallinen valikoituminen voi esiintyä esimerkiksi siten, 

että korjaamot tarjoavat asiakkailleen ainoastaan varaosia, joiden laadun korjaamot 

tietävän olevan heikkoa, mutta joiden avulla korjaamolla on mahdollisuus maksimoida 

voittonsa. Kun asiakas ei ymmärrä varaosien laatua ja ominaisuuksia, on korjaamolla 

mahdollisuus valita eri varaosia sen mukaan, missä on paras kate, ja näin maksimoida 

voittonsa. Haitallinen valikoituminen tapahtuu siis ennen ostajan ja myyjän välisen 

toimeksiannon syntymistä. 

Toinen informaation epäsymmetrian aiheuttama negatiivinen vaikutus markkinoihin 

on moraalikato. Tämä ilmiö syntyy, kun toisella kaupankäynnin osapuolella on 
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mahdollisuus lisätä riskinottoaan siten, että osa riskistä siirtyy toiselle osapuolelle. 

Tällöin skenaarion toimeenpanevalla osapuolella on insentiivi suuremman hyödyn 

valossa toimeenpanna kyseinen skenaario. (Akerlof 1970.) 

Moraalikato voi esiintyä korjaamoalalla esimerkiksi siten, että korjaamot voivat tehdä 

huollon yhteydessä asiakkaalle ilmaisen tarkastuksen, jossa käyvät auton lävitse ja 

tutkivat mahdollisia vikoja. Korjaamot voivat ilmoittaa, että mahdollisia 

korjauskohteita on löytynyt, eikä tässä vaiheessa asiakkaalla ole ymmärrystä ja tietoa 

siitä, mikä auton kunto todellisuudessa on. Näin korjaamo voi vaihtaa varaosia, joita 

ei välttämättä juuri siinä tilanteessa olisi tarvinnut, mahdollisesti suurempaan hintaan 

kuin tavallisesti. 

Moraalikadossa toimitaan siten, että haetaan suurempaa voittoa riskien allokoituessa 

siten, ettei voittoa maksimoiva osapuoli joudu kantamaan itse kaikkea riskiä. 

Moraalikato ilmenee siis silloin, kun toimeksiantosopimus on solmittu myyjän ja 

ostajan välillä. (Akerlof 1970.) 

Informaation epäsymmetrian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset aiheuttavat 

merkittävää tehottomuutta. Tämän vuoksi on kansantaloudelliset intressit valtiolla 

puuttua näihin ja interventiolla pyrkiä luomaan pelisääntöjä, jotka tehostavat 

informaation kulkua ja läpinäkyvyyttä. 

Haitallinen valikoituminen tapahtuu ennen kuluttajan ja palvelun tarjoajan välisen 

toimeksiannon syntymistä (Akerlof 1970). Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa 

haitalliseen valikoitumiseen. Korjaamoja velvoitetaan toimimaan lain edellyttämällä 

tavalla, jolloin korjaamon oletettu voitto pienenee kiinnijäämisen riksin noustessa. 

Moraalikato taas tapahtuu tilanteessa, jossa toimeksianto on jo sovittu osapuolten 

välillä, mutta toinen osapuolista kykenee ottamaan suurempaa riskiä voittoa 

maksimoidakseen siten, että toinen osapuoli kantaa osan lisäriskistä (Akerlof 1970). 

Tähänkin voidaan puuttua lainsäädännön keinoin, kuitenkin rajoitetusti. 

Lainsäädännöllä voidaan pyrkiä parantamaan kuluttajan asemaa asettamalla ehtoja 

suuremman määrän tietoa hallinnoivalle osapuolelle, jolla on olemassa insentiivi 

suorittaa toimenpiteitä, jossa moraalikato konkretisoituu. 
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3.3 Informaation hankinta hollantilaisen huutokaupan avulla 

Koska korjaamoilla on enemmän tietoa palveluista, laadusta ja todellisista 

kustannuksista kuin asiakkaalla, korjaamot kykenevät hinnoittelemaan palvelunsa 

suuremmalla voitolla. Tämä perustuu korjaamojen etulyöntiasemaan informaation 

epäsymmetriassa: asiakkaalle ollaan voitu myydä suuremmalla voitolla perustuen 

asiakkaan tietämättömyyteen hintatasosta sekä palvelun ominaisuuksista. 

Digitalisaatio ja markkinoiden yleinen tehostuminen lisää kuitenkin hintainformaation 

läpinäkyvyyttä, joka on tuo hintapaineita korjaamomarkkinoille. 

Koska kuluttajalla ei ole varsinaisesti tietoa, paljonko huollon todellinen arvo on, on 

hänen selvitettävä se olemassa olevin keinoin. Kuluttajat voivat hankkia tietoa 

hintatasosta kilpailuttamalla autojen huollot. Tämä tapahtuu kysymällä tarjouksia 

useilta eri tarjoajilta. Tarjoajat kun tietävät, että asiakkaat ovat tietoisempia 

korjaamojen hintatasosta kuin ennen, ja lainsäädännön nojalla vapaammat 

mahdollisuudet valita autokorjaamon, korjaamot joutuvat hinnoittelemaan lähemmäs 

rajakustannuksia ja voitto laskee.  

Tätä kilpailutusta ja hinnanmuodostumismallia on perusteltua verrata hollantilaiseen 

huutokauppaan. Hollantilaisessa huutokaupassa meklari asettaa tavaralle jonkin 

lähtöhinnan ja tavaran hintaa lasketaan niin kauan, että joku on valmis maksamaan 

sen. Tämä eroaa korjaamojen kilpailutuksesta siinä, että korjaamot tarjoavat omia 

ratkaisujaan asiakkaan tarjouspyyntöön, jolloin kyseessä ei ole yksittäinen tuote 

eksaktisti määritellyillä ominaisuuksilla, vaan korjaamojen tarjoamissa 

työsuorituksissa on eroja todennäköisesti hinnan lisäksi myös työsuoritteen 

ominaisuuksissa. Tällä tavoin kuluttajalla on mahdollisuus päästä käsiksi 

huomattavaan määrään markkinainformaatiota. (Carare & Rotkopf 2005) 

Hollantilaisen huutokaupan ja informaation hankinnan suhdetta ovat tutkineet 

suomalaiset taloustieteen tutkijat Klaus Kultti sekä Hannu Vartiainen. He ovat 

julkaisussaan ”Information Acquisition During a Dutch Auction” (2012) pohtineet, 

kuinka huutokauppateoriat usein olettavat agenteilla olevan valmiina tarvittava tieto 

kaupankäynnin kohteesta, mutta tilanteet, missä kaupankohteen ominaisuudet ja 

mahdollinen markkinahinta ovat agenteille tuntemattomia, ovat jääneet tarkastelun 
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ulkopuolelle. Vartiainen ja Kultti tutkivatkin tasapainokäyttäytymistä hollantilaisessa 

huutokaupassa tilanteessa, jossa tarjoajat eivät ole tietoisia tuotteensa arvostuksesta 

markkinoilla todennäköisyydellä 1-q. Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaiseen 

lopputulokseen päästään, kun tarjoajat pystyvät hankkimaan tietoa markkinoilta 

maksamalla kustannuksen c > 0 muiden, jo tarjonneiden toimijoiden tietämättä, jolloin 

tarjoukset eivät ole riippuvaisia toisistaan. Tätä verrataan ensimmäisen hinnan 

huutokauppaan ja vertaillaan, kumpi johtaa myyjän kannalta parempaan 

lopputulokseen. Vartiaisen ja Kultin lopputulemana on, että kun tarjoajia on tarpeeksi 

suuri määrä, hollantilainen huutokauppa tuottaa myyjälle suuremman voiton. 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole suoraa sovellettavissa korjaamomarkkinoiden 

toimintaan, koska korjaamojen tarjouskilpailussa asiakas kertoo tietylle määrälle 

korjaamoja haluavansa huollon autoonsa, jolloin myytävä tuote on korjaamoilla. Täten  

ostajia on yksi ja myyjiä on monta. Tällöin myyjät tarjoavat kuluttajalle, jolloin 

kuluttajan hyöty maksimoituu ja tuotteen arvo lähenee korjaamojen määrän noustessa 

palvelun todellista arvoa. Lisäksi ajatus siitä, että korjaamoilla olisi mahdollisuus 

hankkia tietoa hinnoittelusta hollantilaisen huutokaupan avulla, ei sovi sellaisenaan 

korjaamomarkkinoille. 

3.4 Kilpailutuksen teoria 

Huutokaupan teorian avulla voidaan tarkastella hintojen määräytymistä tilanteessa, 

missä tarjoajia on suuri määrä, ja tarjouksia voidaan antaa käytännössä rajaton määrä 

(Kempler 1999). Korjaamomarkkinoiden hintojen määräytyminen tapahtuu kuitenkin 

siten, että korjaamot antavat usein oman tarjouksensa ainoastaan kerran. Asiakas 

pyytää tarjouksia useilta toimijoilta, ja valitsee lopulta näistä mielestään 

kokonaistaloudellisesti edullisimman. 

Tämän tilanteen mallintamiseen sopii hyvin kilpailuttamisen teoria, joka on 

taloustieteessä suhteellisen kapeasti käsitelty aihepiiri. Kilpailutuksen tutkimus 

taloustieteen näkökulmasta voidaan sanoa alkaneen vuonna 1956, kun Lawrence 

Friedman julkaisi artikkelinsa Competitive Bidding Strategy, jossa tarkastelee 

kilpailutuksia tarjoajien näkökulmasta. 
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Kilpailutuksessa on kyse tilanteesta, missä valtio tai muu instituutio tai agentti 

ilmoittaa haluavansa ostaa palvelun tai tuotteen, jolloin tähän ilmoitukseen ennalta 

määritettyjen sääntöjen alaisuudessa tarjoajat pystyvät antamaan oman tarjouksensa. 

Kilpailutus on tehokas keino edistää markkinoiden toteutumista ja ostajalla on usein 

kilpailutuksessa selkeä kuva hintatasosta, tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja 

näiden tietojen avulla selkeä kuva optimaalisesta valinnasta. Usein kilpailutuksessa 

tyypillinen malli on, että jokainen tarjoaja voi antaa yhden tarjouksen, ja tilaaja asettaa 

kilpailutukseen katon, montako tarjousta otetaan vastaan. Asetettujen ehtojen 

alaisuudessa tarjoajat valitsevat strategian riippuen tavoittelemistaan ennalta 

määritellystä objektista. (Friedman 1956.) 

Kilpailutuksen ehtojen vallitessa voidaan luoda objektit tarjoajille, joita nämä pyrkivät 

tavoittelemaan. Riippuen siitä, minkä objektin yritys valitsee, tulee yrityksen valita 

tätä objektin saavuttamista tukeva strategia. Friedmanin (1956) mukaan tällaisia 

objekteja voi olla neljä: 

1. Odotetun voiton maksimointi 

2. Vähintään tietyn tason voitto 

3. Odotettujen tappioiden minimointi 

4. Minimoida kilpailijan voitto 

Näitä objekteja Friedman (1956) tarkastelee yleisen mallin avulla, jossa määritellään 

funktio, jonka avulla voidaan optimoida todennäköisyys sille, että annettava tarjous 

voittaa kilpailutuksen suhteessa kuluihin, jotka syntyvät, kun tarjous voittaa 

kilpailutuksen. Tämä muodostuu seuraavasta yhtälöstä: 

𝐸 𝑥 = 	 𝑃 𝑥 𝑥 − 𝑆𝐶 ℎ 𝑆 𝑑𝑆
+

,
 

Tässä yhtälössä P(x) on funktio, joka kuvaa todennäkösyyttä sille, että tarjous on 

halvin ja voittaa. Muuttuja x on annettu tarjous, C on tarjouksessa annetun työn 

suorittamisesta aiheutuvat kustannukset, h(S)dS on funktio, joka kuvaa 

todennäköisyyttä, että tarjouksessa annetun työn suorittamisen kustannukset ovat S + 

dS sisällä. Näin ollen yritykselle jäävä voitto, jos tarjous voittaa kilvan, on x – SC.  

(1) 
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Täten, olettaen, että annettu tarjous pitää paikkansa, ja todennäköisyys, että 

kustannukset ovat estimoidun mukaiset, on h(S)dS = 1, jolloin yhtälö tulee muotoon: 

𝐸 𝑥 = 	𝑃 𝑥 (𝑥 − 𝐶´) 

Tässä yhtälössä funktio C’ on:  

𝐶′ = 	𝐶 𝑆ℎ 𝑆 𝑑𝑆
+

,
 

Funktio C’ kuvaa kustannuksia, jotka on korreloitu virheen kanssa. Näin ollen 

maksimoimalla funktio E(x) löydetään tarjous, joka maksimoi tuoton. Funktion tekee 

käytännössä ongelmalliseksi se, että voiton todennäköisyyden määrittäminen 

käytännössä voi olla haasteellista. 

Friedman määrittelee voiton todennäköisyyden nojautumalla tietoon siitä, mitä 

kyseiseen tarjouspyyntöön on historiassa tarjottu. Friedman (1956) mallintaa 

artikkelissaan kaksi eri tilannetta: 1. Kilpailutuksessa olevien tarjoajien lukumäärä on 

tiedossa ja 2. Tarjoajien lukumäärä ei ole tiedossa. Näiden kahden tilanteen välillä on 

suuri ero oletetun voiton todennäköisyyden arvioimisen tarkkuudessa. Kun tarjoajat ja 

näiden edelliset tarjoukset ovat tiedossa, voidaan estimointi tehdä tämän tiedon 

pohjalta. Jos tarjoajien lukumäärä ja tarjoajat eivät ole tiedossa, joudutaan 

turvautumaan historian tarjousten keskiarvoon ja hakemaan estimointi tätä 

hyödyntäen. 

Huolimatta siitä, että Friedmanin julkaisu on ollut kilpailutuksen taloustieteellisessä 

tutkimuksessa merkittävä, on hyvä huomata, että Friedmanin artikkelia on myös 

kritisoitu. Artikkelissa itsessään ei ole muun muassa viittauksia lainkaan, eikä 

Friedman ei mainitse esimerkiksi peliteoriaa artikkelissaan lainkaan. Friedmanin 

artikkeli kuitenkin käytännössä aloitti uuden taloustieteen tutkimuksen haaran, joten 

Friedmanin julkaisulla on merkittävä rooli nykyisen kilpailutuksen teorian 

ymmärtämisessä. (Runeson & Skitmore, 1999) 

(2) 

(3) 
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Kilpailutuksen teoriaa ja teorian tutkimuksen kehittymistä on tarkastellut Runeson ja 

Skitmore julkaisussaan Tendering Theory revisited (1999), Runeson ja Skitmore 

nostaa artikkelissaan esille eri teorioita, joiden avulla voidaan kilpailutuksen teoriaa 

entisestään täydentää. 

Runeson ja Skitmore (1999) peilaa artikkelissaan peliteoriaa kilpailutuksen teoriaan. 

Friedman ei artikkelissaan mainitse peliteoriaa ollenkaan, mutta vuonna 1967 

julkaistussa artikkelissa ”Bidding Strategies and Probabilities” Gates tuo peliteorian 

osaksi tarjousstrategioita. Peliteoriassa on kyse matemaattisesta mallista, jossa pelaajat 

ovat rationaalisesti toimivia agentteja, jotka valitsevat tiettyjä strategioita oman 

objektin lisäksi myös sen perusteella, kuinka muut agentit pelissä toimivat ja tekevät 

ratkaisuja. Peliteoriassa vaatimuksena on, että pelaajat voivat muuttaa strategiaansa 

sen mukaan, kuinka muut pelaajat toimivat pelin aikana (Runeson ym. 1999), mitä taas 

ei kilpailutuksessa tapahdu sen vuoksi, että tarjoukset eivät ole useinkaan julkisia, vaan 

ainoastaan tarjouspyynnön jättäjän ja tarjouksen antajan välisiä. 

Friedmanin (1956) malli voidaan todeta toimivan hyvin yleisellä tasolla, mutta mitä 

lähemmäs käytännön kilpailutustilanteita lähdetään mallintamaan, sitä haastavampaa 

Friedmanin mallin on vastata kysymyksiin ja antaa tarkkoja arvioita optimaalisista 

tarjouksista. Tämä johtuu siitä, että lähes poikkeuksetta tarjouskilpailutuksissa työn 

tarjoajat ja heidän palvelunsa eroavat toisista, eivätkä tuotteet ole samanlaisia, jolloin 

tuotteet eivät ole suoraa hintavertailukelpoisia. Näin ollen kilpailuttajan tulee 

tarkastella hintaa suhteessa tarjotun työsuorituksen ominaisuuksiin, jolloin 

rationaalinen päätöksen teko, puhumattakaan teoreettisten mallien soveltamisesta, on 

erittäin vaikeaa käytännössä. Malleja voidaan kuitenkin soveltaa erilaisiin tilanteisiin, 

mutta sekä virheen todennäköisyys, että määrä ovat korkeampia, joka on ensiarvoisen 

tärkeää muistaa, kun optimaalisia tarjouksia tutkitaan. 
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4. INFORMAATION EPÄSYMMETRIAN ILMENEMINEN 

KORJAAMOMARKKINOILLA SEKÄ RATKAISUJA ONGELMIEN 

LIEVENTÄMISEKSI 

Informaation epäsymmetria aiheuttaa tehottomuutta etenkin hinnan muodostukseen ja 

transaktiokustannuksiin. Kun informaation epäsymmetria aiheuttaa paljon 

kustannuksia markkinoilla, on valtion intressissä tehostaa markkinoita intervention 

avulla. Tälläkin hetkellä korjaamomarkkinoille on säädetty paljon kilpailua ja 

informaation läpinäkyvyyttä edistäviä säädöksiä kilpailu- ja kuluttajaviraston (2014) 

toimesta. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lyhyesti, millä tavalla informaation 

epäsymmetria ilmenee konkreettisesti korjaamomarkkinoilla, sekä miten näihin 

lieveilmiöihin puututaan tällä hetkellä markkinoiden tehostamiseksi. Lopuksi käydään 

lyhyesti läpi, kuinka digitalisaatio uutena keinona pystyy vaikuttamaan informaation 

läpinäkyvyyteen. 

4.1 Informaation epäsymmetrian haittavaikutusten ilmeneminen: haitallinen 

valikoituminen ja moraalikato 

Korjaamomarkkinoilla asiakkaat hankkivat korjaamopalveluita määrittämällä ensin, 

minkälaisen huollon tai korjauksen kuluttaja haluaa autoonsa. Usein kuluttaja on hyvin 

tietämätön, mikä on autolle juuri sillä hetkellä tarpeellista tehdä ja mikä ei. Tässä 

muodostuu ensimmäinen informaation epäsymmetrian alue. Asiakas kysyy 

useimmiten korjaamolta, mitä autoon tulisi tehdä. Samaan aikaan korjaamolla on 

intressi maksimoida oma voitto, jolloin korjaamo voi lyhyen aikavälin tuottoja 

maksimoidakseen kertoa asiakkaalle autossa olevan enemmän huoltokohteita mitä 

tarvitsisi. 

Vastaavaa ilmiötä voi tapahtua myös päinvastoin. Jos kysyntä markkinoilla on 

heikkoa, on korjaamon kapasiteetin käyttöaste alhaisempi kuin tavallisesti, joka 

tarkoittaa, että korjaamon tuotantokapasiteetti, eli koneet ja työntekijät eivät ole 

kysynnän puutteesta johtuen täysin työllistettyjä ja kapasiteetti toimii vajaalla teholla. 

Tästä huolimatta korjaamon kiinteät kustannukset, kuten vuokrat, lämmitys, 

lisenssimaksut, juoksevat jatkuvasti, joka pahimmassa tapauksessa johtaa likviditeetti 

ongelmaan ja maksukyvyttömyyteen. Tällöin korjaamon intressi on minimoida 
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tappiot, joten asiakkaille tarjotaan työsuorituksia ilman voittoa, tai jopa työn 

suorittamisesta koituvia kustannuksia edullisemmin, jos tappiota pystytään 

pienentämään. Näin korjaamomarkkinoilla voi tapahtua haitallista valikoitumista. Jos 

asiakas pyytää tarjousta korjaamolta, korjaamo pyrkii maksimoimaan tuottonsa tai 

minimoimaan tappionsa, joten informaation epäsymmetrian vallitessa korjaamo voi 

tarjoa työsuoritusta, joka ei välttämättä kata kaikkia asiakkaan tarvitsemia huolto- tai 

korjaussuorituksia, tai työsuoritus voi olla laadultaan huonompi. Tässä tilanteessa, jos 

asiakas on pyytänyt tarjouksia useista liikkeistä, ja jonkin liikkeen antama 

huoltotarjous on huomattavasti edullisempi kuin muiden tarjousten keskiarvo, 

todennäköisyys, että tarjous ei sisällä kaikkia asiakkaan kysyntää tyydyttäviä palveluja 

on korkea. Tällaisissa tilanteissa haitallisen valikoitumisen riski on suuri. 

Moraalikato on ilmiö, joka tapahtuu, kun transaktio taloustoimijoiden välillä on tehty. 

Tässä sopijaosapuolista toisella on intressi toimia suuremmalla riskillä, koska osan 

riskistä kantaa toinen sopijaosapuoli. Korjaamomarkkinoilla näin voi tapahtua 

esimerkiksi tilanteessa, missä korjaamo on sopinut asiakkaan kanssa 

huoltotoimenpiteistä, ja korjaamon ohjeena on asentaa tiettyjä varaosia kyseiseen 

autoon. Informaation epäsymmetriaa hyväksikäyttäen korjaamo voi jättää vaihtamatta 

tiettyjä osia, koska asiakas ei voi tietää, onko kaikki sovitut osat todellisuudessa 

vaihdettu. Tässäkin taloudellisen riskin kantaa osittain asiakas ja osittain 

toimeksiannon saanut korjaamo siitä riippuen, mikä on valtion asettaman 

lainsäädännön tiukkuus ja tulkinnanvaraisuus. Jos korjaamo laiminlyö velvoitteensa ja 

lainsäädäntö antaa tulkinnan varaa vian syyn kartoituksen paikkaansapitävyyteen, on 

korjaamolla jälleen mahdollisuus maksimoida lyhyen aikavälin voittonsa ja valehdella 

vian syyn viranomaisille ja asiakkaalle. 

4.1 Nykyiset ratkaisut informaation epäsymmetrian negatiivisten vaikutusten 

lieventämiseksi 

Kuten aiemmin mainittua, haitallinen valikoituminen ilmenee ennen sopimuksen 

syntymistä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2016) ovat laatineet yhteistyössä Autoalan 

kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) kanssa laatineet korjaamotoimialalle kattavat 

ohjeet, joiden puitteissa korjaamojen tulee palvelut myyjä ja suorittaa. Korjaamot ovat 

velvoitettuja esimerkiksi ilmoittamaan, jos toimeksiannon kohteena oleva korjaus- tai 
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huoltotyö merkittävästi kasvaa esimerkiksi ennakoimattoman vian löytyessä. 

Korjaamolla on oikeus veloittaa 15% yli toimeksiannossa sovitun budjetin ilman 

ilmoitusta. Jos uusi kustannusarvo ylittää 15%, on korjaamoilla aina velvollisuus 

ilmoittaa ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto, jolloin asiakkaan 

maksettavaksi jää ilmoitushetkeen asti tehdyt työt. Näistä ehdoista huolimatta, 

korjaamoilla on edelleen asiakkaan tietämättömyyttä hyödyntäen mahdollisuus 

maksimoida voittonsa eri keinoja käyttäen. Korjaamo voi esimerkiksi veloittaa 

asiakkaalta ohjetuntimäärän mukaisen tuntiveloituksen, vaikka työhön menisikin 

käytännössä vähemmän aikaa, mitä ohjeaika ilmoittaa. Tämän esimerkin valossa on 

hyvä todeta, ettei lainsäädännölläkään pystytä informaation epäsymmetrian ongelmia 

täydellisesti poistamaan. 

Nykyisellä lainsäädännöllä on pyritty edistämään kilpailua korjaamomarkkinoilla 

säätämällä laki EU:n alueella, jonka mukaan uuden auton omistajilla on oikeus viedä 

autonsa mihin tahansa korjaamoon myös merkkikohtaisten korjaamojen ulkopuolelle 

takuun raukeamatta (Ojanperä 2010). Tämä kuitenkin edellyttää, että valmistajan 

määräämiä huolto-ohjelmia noudatetaan korjaamon toimesta. Tämä on avannut 

korjaamoille mahdollisuuksia palvella suurempaa kuluttajakuntaa. 

Viranomaiset ovat myös aktiivisesti panostaneet lainsäädännön tiedottamiseen. Tällä 

pyritään osaltaan edistämään informaation epäsymmetrian umpeen kuromista ja tätä 

kautta tehostamaan markkinoita. Kun kuluttajat tietävät, että heillä on mahdollisuus 

asioida suuremman tarjoajajoukon kanssa, on kuluttajilla mahdollisuus kilpailuttaa 

hintaa ja näin tehostaa markkinoita.  

Moraalikato syntyy vastaavasti transaktion tapahduttua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

(2014) on laatinut Korjaamoalalle moottoriajoneuvojen korjausehdot, missä 

moraalikatoa varten on luotu korjaamoille velvoitteet, joiden mukaan korjaamon on 

annettava kaikille tekemilleen työsuoritteille sekä asentamilleen varaosille vähintään 

6 kuukauden tai 15 000 ajetun kilometrin mittaisen takuun. Tällä tavoin pystytään 

lainsäädännöllä tehokkaasti rajoittamaan moraalikadon mahdollisuutta, koska 

lainsäädäntö siirtää riskin osapuolelle, kenellä informaatio etu on kaupankäynnissä. 

Jos korjaamo laiminlyö töitään tai asentaa vääriä osia voiton maksimoimiseksi, on 

erittäin todennäköistä, että vika paljastuu ja vian syy saadaan selvitettyä, jolloin 
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moraalikadon skenaarion riksin allokoituminen siirtyy suurimmaksi osaksi työn 

suorittavan korjaamon puolelle, joten moraalikadon mukaista skenaariota ei kannata 

toimeenpanna. 

4.2 Uusia ratkaisuja informaation epäsymmetrian lieventämiseksi – case 

AutoJerry 

Digitalisaatio on jo lähes kaikilla toimialoilla muuttanut perinteistä liiketoimintaa. 

Verkon yli tapahtuvan tiedonsiirron avulla informaatio liikkuu sujuvasti ja oikea tieto 

on kaikkien saatavilla juuri silloin kun sitä tarvitsee. Myös korjaamoalalla tapahtuva 

digitalisaatio on alkanut muuttaa korjaamojen liiketoimintaa. 

Verkossa tapahtuva kaupankäynti on lisännyt hintojen, sekä tuotteisiin liittyvien 

tietojen läpinäkyvyyttä. Tämä on kansatalouden tasolla laskenut 

transaktiokustannuksia tehokkuuden lisääntyessä. Tämä tehokkuus on myös tulossa 

korjaamomarkkinoille. 

 

Suomessa on perustettu vuonna 2014 verkkopalvelu yritys AutoJerry Oy, joka tarjoaa 

verkkopalvelua AutoJerry.fi. Yrityksen ideana on tarjota kuluttajille nopea tapa pyytää 

tarjouksia lähialueen autokorjaamoilta autonsa huollosta yhden 

Kuva 1: Ruutukaappaus, AutoJerry-palvelun etusivu 
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tarjouspyyntölomakkeen avulla. Yritys perustettiin vuonna 2014 ja yrityksessä 

työskentelee 5 henkilöä, jotka ylläpitävät ja markkinoivat palvelua. Verkkopalvelu 

toimii käytännössä siten, että kuluttaja voi jättää tarjouspyynnön, missä täsmentää 

autonsa, sijaintinsa ynnä muut tarjousten kannalta oleelliset tiedot. Tarjouspyyntö 

välitetään lähialueen korjaamoille, jotka pystyvät antamaan tarjouksensa palvelussa. 

Asiakas voi saada enintään kolme tarjousta korjaamoilta. Näistä kolmesta tarjouksesta 

asiakas voi valita mielestään kokonaistaloudellisesti edullisimman, johon ottaa 

yhteyttä. 

AutoJerry-palvelussa on kilpailutusominaisuuksien lisäksi muita informatiivisia 

ominaisuuksia, joilla pyritään parantamaan kuluttajan asemaa korjaamopalveluiden 

hankinnassa. Palvelussa on useita huoltoihin ja korjauksiin liittyviä tietosivuja, missä 

on kerrottu, mitä eri huoltotöitä mihinkin tapauksiin liittyy. Seuraavassa esimerkki 

ilmastoinnin huoltoon liittyvästä tietosivusta: 

 

Palvelussa on tietosivujen lisäksi huoltohinnasto-osio, jossa esitellään julkisesti 

korjaamojen palvelussa antamia kustannusarvioita asiakkaiden tarjouspyyntöihin. 

Tässä asiakkaat ja korjaamot pääsevät katsomaan hintatasoa ja näin tulemaan entistä 

Kuva 2: Ruutukaappaus, AutoJerry-palvelun ilmastointihuollon tietosivu 
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tietoisemmaksi vallitsevista markkinahinnoista. Seuraavassa esimerkki akun vaihdon 

hinnastosta: 

 

 

 

Taloustieteellisesti AutoJerryn kaltainen palvelu pienentää informaation 

epäsymmetriaa, koska kuluttajalla on parempi tieto alueen hintatasosta. Koska 

tarjousten sisältöä voi palvelussa vertailla, voi asiakas lopulta valita 

kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon. Palvelussa voi asiakas myös jättää 

arvion siitä, kuinka hyväksi asiakas koki korjaamon suorittaman työn, joka osaltaan 

Kuva 3: Ruutukaappaus, AutoJerry-palvelun hinnasto-osion akun vaihtohinta-sivu 

Kuva 4: Ruutukaappaus, AutoJerry hinnasto-osion akun vaihtotarjousten luettelo 
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pakottaa mukana olevat korjaamot panostamaan laatuun ja hyvään palveluun. Tämä 

osaltaan pienentää haitallista valikoitumista. Asiakas pystyy vertailemaan aiempien 

asiakkaiden jättämiä arvosteluja vertaillessaan tarjouksia, jolloin huonot arvostelut 

poistavat haitalliset korjaamot markkinoilta. Tätä myötä haitallinen valikoituminen 

vähenee. Myös asiakkaan tehdessä päätöksen, haluaa korjaamo pitää huolen, että 

palveluun ei kerry huonoja arvosteluja, jolloin työ halutaan suorittaa mahdollisimman 

hyvin, jolloin moraalikadon esiintyminen informaation epäsymmetrian aiheuttamana 

ongelmana vähenee. 

 

 

Kuten epätäydellisen kilpailun toimialoille on tyypillistä, korjaamoalalla suuremmilla 

resursseilla varustetut korjaamot pystyvät markkinoimaan palveluitaan 

tehokkaammin, joka luo isoille korjaamoyrityksille skaalaetua. AutoJerry-

Kuva 5: Ruutukaappaus, AutoJerry-palvelun korjaamoprofiilin arvosteluja 
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verkkopalvelu voi mahdollisesti pienentää tätä skaalaetua. Kun palvelun tunnettuus 

lisääntyy, yhä suurempi osa asiakkaista käyttää palvelua ja näin korjaamojen on pakko 

olla mukana siellä, missä kuluttajat ovat. AutoJerryn kustannukset ovat hyvin pienet 

korjaamolle ja kustannukset perustuvat palvelun kautta saatuun liikevaihtoon, jolloin 

kustannukset, jolla markkinoille pääsee, ovat pienet. Tämä syö suurten korjaamojen 

markkinointiskaalaetua ja pienentää pienten ja suurten korjaamojen välistä 

kilpailukuilua. Suuret korjaamot voivat kuitenkin saavuttaa skaalaetua jossain määrin 

myös AutoJerry-palvelussa. AutoJerryssä korjaamojen tulee itse vastata asiakkaiden 

tarjouspyyntöihin ja samaan aikaan palvelussa on kolmen tarjouksen rajoitus per 

tarjouspyyntö. Tällöin korjaamot, joilla on enemmän resursseja tehdä tarjouksia 

asiakkaille, voittavat enemmän tarjouskilpailuja ja saavuttavat täten skaalaetua 

pienempiin korjaamoihin nähden. Voidaan kuitenkin olettaa, että palvelu tulee 

kokonaisuutta ajatellen pienentämään markkinointiskaalaetua isoilta korjaamoilta. 

AutoJerry lisää informaation läpinäkyvyyttä myös julkaisemalla tarjottuja hintoja 

korjaus- ja huoltopalveluista. AutoJerryn huoltohinnasto-osiossa on 

huoltokategorioittain kerrottu ja yksilöity, mitä hinta-tarjouksia korjaamot ovat 

antaneet mihinkin tarjouspyyntöön. Tämä tuo välitöntä hyötyä sekä korjaamoille että 

kuluttajille. Sekä kuluttajat että korjaamot pystyvät tarkastelemaan palvelussa 

annettuja hintoja ja tekemään päätöksiä tämän tiedon pohjalta. Korjaamot voivat 

tehokkaasti määrittää omille töilleen sopivan hintatason ja maksimoida näin voittonsa 

palvelussa suhteessa yleiseen hintatasoon. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Markkinoiden tehokas toiminta on edellytys hyödyn maksimoitumiselle. Kun 

markkinoilla vallitsee informaation epäsymmetrian aiheuttamaa tehottomuutta, on 

valtion interventio ja informaation läpinäkyvyyttä edistävät toimet välttämättömiä. 

Korjaamomarkkinoilla, missä asiantuntemus on ainoa tapa, jolla saada selville 

palvelun todellinen hintataso ja työnlaatu, esiintyvä informaation epäsymmetria 

erityisen suuri haaste. 

Korjaamomarkkinoilla verkossa tapahtuva kanssakäyminen on lisännyt huomattavasti 

tiedon läpinäkyvyyttä. Tämä yhdistettynä nykyiseen lainsäädäntöön pitää 

informaation epäsymmetrian aiheuttamat haittavaikutuksen, moraalikadon sekä 

haitallisen valikoitumisen, kohtuuden rajoissa. Verkossa tapahtuva tiedon vaihto on 

mahdollistanut korjaamojen asiakkaille helpon tavan selvittää korjaamojen 

luotettavuus tutustumalla asiakkaiden jättämiin arvosteluihin korjaamojen 

toiminnasta. Nykyinen internet-aikakausi on pakottanut korjaamot nostamaan 

palvelun laatua sekä panostamaan maineeseensa. Kilpailu alalla on kova johtuen 

korjaamojen suuresta määrästä ja asiakas pystyy vapaasti valitsemaan mieleisensä 

korjaamon markkinoilta. 

Kun korjaamomarkkinoiden todellinen kustannusrakenne ja hintataso tulee 

läpinäkyväksi asiakkaille, pakottaa tämä korjaamot hinnoittelemaan palvelunsa 

lähemmäs todellisia kustannuksia. Tämä kasvattaa asiakkaiden hyötyä, mutta tekee 

korjaamotoimialan yrittäjille vähemmän voittoa sekä uusille toimijoille toimialan 

voittonäkymät pienentyvät. Tulevaisuus näyttää, miten AutoJerryn kaltaiset palvelut 

tulevat käytännössä vaikuttamaan kilpailuasetelmaan. 
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