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Yrityskaupan hyväksyminen; Stora Enso Oyj / Efora Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.9.2013 ilmoitettu järjestely, jossa Stora 
Enso Oyj ("Stora Enso") hankkii yksinomaisen määräysvallan ABB Oy:ltä 
("ABB") Efora Oy:ssä ("Efora"). ABB hankki vuonna 2009 määräysvallan 
Eforassa1 Stora Ensolta ja nyt tällä käsittelyssä olevalla järjestelyllä Stora 
Enso hankkii Eforan määräysvallan takaisin ABB:lta. 

Stora Enso harjoittaa liiketoimintaa paperi-, pakkaus- ja metsäteollisuu-
dessa ja tuottaa sanoma- ja aikakausilehtipaperia, hienopaperia, kartonkeja 
sekä muista puutuotteita kuluttajille ja teollisuudelle. Efora on erikoistunut 
teollisuuden kunnossapito-, Engineering- ja lisäarvopalveluihin. 

Eforan tuottamat teollisuuden kunnossapitopalvelut käsittävät esimerkiksi 
mekaanista kunnossapitoa, sähkö- ja automaatiokäynnissäpitoa, telahuol-
to- ja korjaamopalvelua, kiinteistöpalvelua ja logistiikkapalvelua tuotantolin-
jojen häiriöttömän käynnin turvaamiseksi. Efora tarjoaa näitä palveluja pa-
peri-, sellu-, kemian ja voimateollisuudelle. Eforan tuottamat teollisuuden 
suunnittelu- ja projektointipalvelut sisältävät laitos-, kone-, rakennus- sekä 
LVI- ja SA-suunnittelun. Projektointipalveluihin kuuluvia hankkeita ovat in-
vestointiprojektit, esisuunnittelu ja investointien valmistelu, asiantuntijateh-
tävät sekä viranomaismääräysten toteuttamisen toimeksiannot. Lähes koko 
Eforan liikevaihto kertyy palveluiden myynnistä Stora Ensolle. Eforan myyn-
ti muille asiakkaille kuin Stora Ensolle on alle 5 % sen liikevaihdosta. Stora 
Enso tai sen tytäryhtiöt eivät harjoita markkinoilla vastaava toimintaa kuin 
Efora. 

Ilmoittajan mukaan teollisuuden kunnossapitopalvelujen kokonaisarvo 
Suomessa on noin 3,5 miljardia euroa, josta suurin osa on konsernien si-
säistä palvelutuotantoa. Ulkoistetun markkinan arvo on 600-800 miljoonaa 
euroa. Eforan teollisuuden kunnossapitopalvelujen myynti vuonna 2012 oli 
150-170 miljoonaa euroa, josta myynti Stora Ensolle oli yli 150 miljoonaa 
euroa. Suurin osa Eforan teollisuuden kunnossapidosta on metsäteollisuu-
den kunnossapitoa, jonka kokonaisarvo Suomessa on 600-800 miljoonaa 
euroa. Ulkoistetun markkinan arvo on 200-300 miljoonaa euroa. 

Ilmoittajan esittämän arvion mukaan suunnittelu- ja projektointipalvelujen 
kokonaisarvo Suomessa on noin 280 miljoonaa euroa. Eforan myynti vuon-
na 2012 oli 30-40 miljoonaa euroa, josta myyntiä Stora Ensolle yli 30 mil-
joonaa euroa. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai 
niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä 
ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

                                                
1 Yhtiön silloinen toiminimi oli Fortek Oy. 
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Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Stora Enso Oyj 
hankkii yksinomaisen määräysvallan Efora Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa 
tutkija Hanna Kaiponen, puhelin 029 505 3620,  
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Erikoistutkija  Hanna Kaiponen 
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