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Yrityskaupan hyväksyminen: Quant Finland Oy / Suffra Holding Oy (Sataservice)
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 26.6.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Quant
Finland Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Suffra Holding Oy:ssä.
Quant Finland Oy (”Quant”) on Ruotsiin rekisteröidyn, teollisuuden kunnossapitopalvelutoimialalla toimivan Quant AB:n tytäryhtiö. Quantin omistava
Nordic Capital on pääomasijoitusyhtiö, jonka hallinnoimien rahastojen portfolioyhtiöt toimivat useilla eri toimialoilla Euroopassa. Quantilla on liiketoimintaa 29 maassa yli 90 laitoksessa. Sen palvelutarjontaan kuuluvat tuotantolaitosten ylläpitoprosessit, niihin liittyvät asiantuntijapalvelut sekä turvallisuuteen liittyvät palvelut. Quant toimii useilla eri teollisuudenaloilla, muun muassa sellu- ja paperiteollisuudessa, kaivos- ja mineraaliteollisuudessa sekä
kemianteollisuudessa.
Suffra Holding Oy käyttää määräysvaltaa Sataservice Group Oy:ssä, joka
puolestaan käyttää määräysvaltaa Sataservice Oy:ssä sekä Sataservice
Sähkökonehuolto Oy:ssä (yritysryhmästä käytetään jäljempänä nimitystä
”Sataservice”). Sataservice toimii teollisuuden kunnossapitopalveluiden toimialalla. Sataservice toimii laajasti Länsi- ja Etelä-Suomen alueilla sekä asiakaskohteissa että omissa paikallisissa aluehuoltoyksiköissään. Aluehuoltoyksiköitä on muun muassa Porissa, Raumalla, Harjavallassa, Turussa, pääkaupunkiseudulla ja Mikkelissä. Sataservicen tarjoamat palvelut kattavat
sähköautomaation ja robotiikan, mekaniikan, LVISAK:n, nostokalusteet, sähkökoneet, tuotantotehokkuuden sekä turvallisuuden.
Ilmoittajan mukaan yrityskaupan arvioinnin kannalta relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinasta, joka
kattaa myös ulkoistetut kunnossapitopalvelut. 1 Maantieteelliseltä laajuudeltaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinat ovat ilmoittajan näkemyksen mukaan vähintään kansalliset.
Sekä Quant että Sataservice tarjoavat asiakkailleen ulkoistettuja teollisuuden kunnossapitopalveluja. Quantin palveluvalikoima koostuu kunnossapitopalveluiden kokonaisulkoistuksista, kunnossapidon johtamisen ulkoistuksista, laiteryhmäkohtaisista ulkoistuksista sekä erityisistä kunnossapitopalveluista. Sataservicen tarjoama teollisuuden kunnossapitopalveluvalikoima
jakautuu kokonaiskunnossapitosopimuksiin, jotka kattavat kunnossapidon

1 Ilmoittaja viittaa KKV:n aiempaan päätöskäytäntöön, jossa on toimitettu tietoja sekä teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaismarkkinoilta (sisältäen sisäisen tuotannon) että ulkoistetuista kunnossapitopalveluista. Dnro
KKV/592/14.00.10/2016, Yrityskaupan hyväksyminen: Maintpartner Oy / Fortum Power and Heat Oy:n eräät
käyttö- ja kunnossapitopalveluiden liiketoiminnot, Dnro 349/KKV14.00.10/2013, Yrityskaupan hyväksyminen;
Stora Enso Oyj/Efora Oy.
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täyden ulkoistuksen, ylläpitosopimuksiin ilman täyden ylläpitovastuun ulkoistamista sekä yksittäisiin kunnossapitopalveluiden toimituksiin. Sataservice
tarjoaa myös projektitoimituksia, jotka sisältävät usein suunnittelu-, kokoonpano- ja asennuspalveluita.
Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jää alle 15
prosentin kaikilla päällekkäisillä teollisuudenaloilla. 2 Ilmoittajan arvion mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden (sisältäen sisäisen tuotannon)
markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2017 oli noin [3–4] 3 miljardia
euroa, josta ulkoistettujen palveluiden markkinan arvo oli noin [1–2] miljardia
euroa. Quantin markkinaosuus ulkoistetuista teollisuuden kunnossapitopalveluista oli ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2017 [0–5] % ja Sataservicen
markkinaosuus [0–5] %. 4
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jää ulkoistettujen teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoilla
alhaiseksi. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei myöskään
ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.
Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyy yrityskaupan, jossa Quant Finland Oy
hankkii yksinomaisen määräysvallan Suffra Holding Oy:ssä.
Sovelletut säännökset
Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.
Muutoksenhaku
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Jenna Huttu, puhelin 029 5053 576,
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

2 Ilmoittajan mukaan ainakin yksi kaupan osapuolista toimii seuraavilla teollisuuden toimialoilla: sellu- ja paperi-,
metalli-, kemikaali-, elintarvike-, kaivos- ja mineraali-, tuotanto- sekä laitosteollisuus.
3 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.
4 Markkinatiedot on annettu teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaismarkkinasta, sillä osapuolten markkina-asema ei ole ilmoittajan mukaan merkittävästi erilainen millään teollisuuden alasegmentillä.
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